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Prolog Anacronic…
Dobriþa, Gorj, 1967
Ceas de searã le mãsoarã oboseala. E mare. Se

aºeazã, alãturi,  pe marginea ºanþului. Tac. Tãcerea
întâlnirilor de o viaþã. A tuturor vârstelor. Din curþi rãzbate
larma potolitã a apropierii nopþii.

Muntele a înghiþit întreg soarele. Acum, femeile
aºteaptã.

– … Viinee ºaatraaa …
Vestea aleargã iute. Portiþe se închid. Altele se

deschid, cu iþiri de capete ºi ochi. Motivele sculptate pe
stâlpi se ascund în umbre, ori, se adâncesc în timpuri.

Þigãncile au ajuns în capul uliþei. Rotesc în mers
fuste înflorate.

Copii fãrã numãr rãsar pe lângã ºoldurile largi.
Cortegiul se sparge.

Nu la întâmplare ci, dupã cum nomadelor li se pare
cã sunt, dacã nu binevenite, mãcar acceptate.

Þiganii, bãrbaþii ºãtrari au rãmas afarã din sat. O
cere rânduiala obiceiului ºi nu de azi, de ieri. Mâine
dimineaþã ei vor veni sã vândã cãldãri de aramã, sã le
repare pe cele gãurite. Sunt cãldãrari.

Nomazi. Nu e pentru prima oarã cã ºatra aceasta
ajunge la Dobriþa. Gorjul  este fãrã încetare cutreierat de
aceºti necunoscuþi, mereu aceiaºi ºi mereu veniþi ca din
alte lumi. Sosirea lor este totdeauna o ieºire din aºezarea
lucrurilor, nu atât prin prezenþa bãrbaþilor, cât, mai ales,
prin cea a femeilor. La început, copiii sunt fricoºi apoi,
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prind curaj, cer de pomanã, aleargã de ici colo, mai apucã
vreo creangã de peste gard ºi fug cu gutuile încã
necoapte…

ªapte ani de cercetare de teren în zonã ºi încã nu
ºtiu ce se va întâmpla. În rãscruce de uliþi, lângã o fântânã
veche, zace, lungitã pe pietriº, o zânã… Este, a fost, Zânã
de Fântânã1. ªi ea se supune trecerii,  în întregime
sculptatã, povesteºte. Cã, poate va fi iar ridicatã, sã þinã
cumpãnã faptelor, istoriei, sã sloboadã gãleata ºi sã o urce,
plinã ochi, cu luare aminte…

Doica Anica vorbeºte cu o þigancã. Se tocmeºte. Se
aºeazã amândouã pe marginea ºanþului. Amurgul le ºterge
umbrele. Le lasã, cumva, nespus de singure. Doica îmi
face semn sã mã apropii. Sã stau acolo cu ele.

Þiganca scoate din faldurile fustei o pereche de cãrþi.
Puþin îndoite la colþuri, dar în bunã stare. Un fel de tarot
cu imagini ce pot fi înþelese dincolo de orice limbã grãitã.
Le amestecã. Suflã asuprã-le de trei ori. Murmurã ceva pe
limba ei.

– Mie asta sã-mi spui, o îndeamnã Doica Anica, eu
cât mai am de trãit…

Vorbele acestea mã mirã. Nu intrã în „ritualul” la
care mã pregãtesc sã asist. Ghicitul în cãrþi este destul de
frecvent pe aici. Alte acte de divinaþie, arhaice, sau mãcar
mai vechi, se pierd. Mai sunt încã practicate ghicitul sau
datul în bobi2, „uitatul” în gãleata cu apã, mai rar,
azvârlirea în vatrã a seminþelor de busuioc, sã arate dacã
cineva plecat departe se mai întoarce ori nu… În afarã de
ghicitul în cãrþi3, au mai venit de la oraº „uitatul” în ceaºca

1 - denumire popularã simbolicã pentru stâlpul de la fântânã.
O regãsim frecvent ºi în textele ceremoniale legate de moarte. v.
Kahane, M., Georgescu - Stãnculeanu, L. (1998)

2 -  vechi procedeu de divinaþie caracteristic unor culturi
agrare. v. Rãutu, R., (1998)

3 -  textele pentru “datul în cãrþi” imitã vechiul model al
“datului în bobi”. v. Lorinþ, F. E., Bernabe, J., (1977)
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de cafea, „facerea” horoscopului, cãrþi noi de desluºit
visele etc…

Þigãncile obiºnuiau sã ghiceascã cu ghiocul, acum,
sãtencile se încred mai mult în cãrþi, „ungureºti”, cum li
se spune. Nu le place sã li se ghiceascã în palmã, iar
þigãncile ºtiu asta.

„Cãrþile aratã desluºit, ele spun nu numai urechilor,
ci ºi ochilor, n-au cum sã mintã, sã te înºele… Sunt mai de
încredere …”.

Discutam de nenumãrate ori cu femeile din sat
despre aceste calitãþi ale cãrþilor de joc/ghicit, încercând
sã aflu ce le fãcea atât de credibile, ce le asigura
preferinþele solicitantelor, precum ºi o tot mai intensã ºi
mai largã rãspândire în spaþiul domestic.

Femei venite de la oraº, soþii de mineri sau de
funcþionari locali, deveniserã adevãrate specialiste în
aceste ,,arte” divinatorii; chiar dacã nu ghiceau pe bani,
ele contribuiau la proliferarea unor modalitãþi ne-
tradiþionale de manticã popularã. Se crea astfel o
comunicare între o culturã ruralã ºi una urbanã,
susceptibilã sã influenþeze mentalitãþile ºi atitudinile ºi
prin divinaþie. Nu era puþin lucru citirea celor ce aveau sã
mai fie, pentru indivizi, pentru familii.

Cele spuse pânã acum de cãtre þiganca ghicitoare
nu anunþau nimic ieºit din comun. Cererea doicãi nu pãrea
sã o fi impresionat pe nomadã. Îºi vedea mai departe de
ghicit. Formule obiºnuite atât pentru datul în cãrþi cât ºi
pentru datul în bobi se înºiruiau, indiferente la aºteptãrile
doicãi.

– Tot nu mi-ai spus, eu cât mai trãiesc?
Rãspunsul vine cu oarecare ezitare…
– Cãrþile aratã… mult… da…
– Mie sã-mi spui câþi ani… câþi?
– Sã zic… e mulþi… doiºp… douãzeci…
Nu mai asistasem la asemenea ghicit. Nici la acesta

nu mi-aº fi dorit sã fiu de faþã. Abia acum sesizam intenþia
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doicãi Anica. Ea se îndreptã de spate, se ridicã de jos,
scoase din buzunarul ºorþului o batistã albã, o despãturi
sub ochii þigãncii.

– Îþi dau þie toþi banii ãºtia dacã-mi spui cã trãiesc
mai puþin…

Þiganca se ridicã ºi ea, îºi tocmi fustele, îºi strânse
cãrþile. Se uita ba la doicã, ba la teancul de cãrþi pe care le
þinea în mânã…

– Mie îmi plãteºti cum ne-am înþeles… Eu atâta pot,
atâta zic…

– Zi vreo trei, da nu mai mulþi…
Þiganca luã banii ce i se cuveneau dupã înþelegerea

de la început.
Se depãrtã iute, legãnat, fãrã sã mai fi auzit vorbele

Anicãi. Am tãcut ºi noi asupra lor. Mi-au venit în minte
vorbele unei femei din Arcani „Tãcerea vegheazã
cuvântul… da noi tot în cuvinte gândim”.

Cuvântul vegheat acum era unul simplu. Moartea.
De ce îl invocase doica Anica în întâlnirea de ghicit cu
þiganca pe care nici mãcar nu o cunoºtea? Oare nu tocmai
de aceea? Se simþise mai liberã faþã în faþã cu o strãinã,
una care, potrivit spuselor ºi credinþelor de pe la sate, þinea
de un neam ce avea anumite însuºiri aparte, unele mai bune,
altele mai de scãdere… Oricum, oameni ce se arãtau ºi
piereau, cu tainele lor cu tot. Despre bãrbaþii þigani se zicea
cã ar ºti sã lucreze fierul ºi arama, fãrã puterea focului.
Chiar dacã, în cãlãtoriile lor neîncetate, tot în jurul
focurilor se adunau ca în sãlaºuri cunoscute. Se vorbea
însã, mai puþin despre bãrbaþii aceia. Femeile erau cele
care fãceau, vremelnic, e drept, punþi între sãteni ºi
nomazi.
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CAPITOLUL I
Rânduri de oameni. Înþelesuri ªi semne
La Dobriþa, ca în toatã împrejurimea,

ceremonialurile funerare erau impresionante4.  Prin
amploarea, prin complexitatea lor. O desfãºurare de
momente ce solicita secole de memorie pe rânduri de
oameni, „pâlguri de trei mâini”, aici, în lumea celor vii, în
lumea cealaltã în cele din urmã, a noastrã, a tuturor.
Atunci? La moarte, datinele strãmoºeºti se alãturau
rânduielilor creºtine, fãrã antagonisme, fãrã ca, în
conºtiinþa localnicilor „Marea Trecere” sã fie tulburatã.

Sobrietatea ritualã era strãpunsã, pe alocuri, de
intensitatea durerii.

Transpusã în bocet, durerea devenea itinerar
personal, strãbãtut de cei apropiaþi „dalbului pribeag”.
Pentru cei rãmaºi, bocetul era menit ºi sã arate, sã
înlesneascã, parcurgerea timpului lumesc cu propriile lui
praguri ºi încercãri.  Celelalte texte ceremoniale ale
însoþirii sufletului pe drum înspre „lumea fãrã dor” marcau
situãri mult mai profunde în registrele trãirii, acceptãrii ºi
cinstirii vieþii.

În momentul ghicitului în cãrþi cerut de doicã, nimic
nu lãsa sã se întrevadã vreo referire la date majore ale
destinului personal al solicitantei. Desluºirile, dupã cum

4 - “Marea Trecere” a sufletului cãtre “Cealaltã Lume”, aºa
cum era tradiþional prezentã în memoria comunitãþilor rurale
româneºti, a cunoscut expresii de o þinutã esteticã ºi de o profunzime
spiritualã cu totul excepþionale în toatã þara. Pentru Gorj, v. Brãiloiu,
C., (1936), Bernea, E., (1998), Pop, M., (1998). v. ºi nota 1
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le ºi propunea þiganca, veneau sã completeze, prin fapte
actuale, obiºnuite, un viitor foarte apropiat, un fel de
prezent neîntrerupt dramatic; „… la un bob zãbavã …”,
ori, „… la vreme de searã …”, „cade în prag …”, apoi,
„veste de departe …” ºi inerentele „vorbe bune”, „vorbe
rele”, mersul sãnãtãþii…

Cererea doicãi Anica fusese de la început
neobiºnuitã. O intervenþie care risca sã spargã întreg
rostul actului divinatoriu. În practicile curente de ghicit,
aºa cum erau ele cunoscute în sat, o asemenea întrebare
nu putea fi formulatã „cutezatã”. Vrãji, descântece de tot
felul, aici nenumãrate, se împãrþeau, în mare, în unele ,,de
bine”, altele „de rãu”. A decide asupra ceasului, timpului
morþii cuiva, era „pãcat de neiertat” ºi nu þinea de „ghicit”.

Þiganca plecase în grabã, precizând cã, ea atâta
poate, atâta spune.

Nimic mai mult. Nomada oferea despre sine
imaginea ghicitoarei, a cuiva care se uitã în viitor ºi poate
comunica cu fapte ce vin dinspre acolo.

Lectura pe care o fãcuse era simplã, mecanic
înscrisã într-un cod, repetitiv, operaþional între douã
culturi care comunicau între ele doar pânã la un modest
loc cognitiv. Totul trebuia sã se petreacã asemeni unui
episod fãrã pondere majorã, într-o epopee în care fiecare
erou îºi parcurge destinul singur, aparte, sub alte semne,
alte înþelesuri. Textul care însoþise ghicitul era precar
structurat, abia de includea câteva formule, lesne de
recunoscut din „datul în bobi”.

Sãteanca investise întâlnirea cu calitãþi pe care
aceasta nu le avea.

Procedase ea, din proprie iniþiativã, în cunoºtinþã
de cauzã, la un gest prin care voia sã-ºi decidã destinul?
Încercase sã atenueze natura interzisã a actului prin
implicarea unui agent intermediar? Era intervenþia doicãi
Anica un act de magie? Încercase sã-ºi aroge puterea de a
cunoaºte ºi de a hotãrî fãrã vreun recurs la transcedenþã?
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Întrebãri rãmase pentru mine fãrã rãspuns. Doica nu a mai
adus niciodatã vorba despre acea întâmplare, de parcã nici
nu ar fi avut loc5.

În patrimoniul comun, arhaic, divinaþia nu se
limiteazã la practicile de ghicit propriu-zise. Ea poate fi
vãzutã ºi ca o atitudine prezentã în toate împrejurãrile
vieþii individuale, colective. Ar fi dorinþa de a se putea
orienta în lume, în raport cu sine însuºi, cu ceilalþi, evitând
confruntãrile sau neajunsurile. „Este ca atunci când citeºti
o carte, nu vezi? Înveþi, da nu poþi învãþa numai din ce dã
peste tine, cã atunci e vai de capul tãu… Nu ºtii vorba
aceea, cã ursitoarea mi-a fost bunã, da mintea mi-a fost
nebunã …”. Toate culturile, din toate timpurile, au recurs
la „citirea realitãþii”, au fãcut-o în modalitãþi specifice,
care s-au constituit în pedagogii explicite sau implicite, o
memorie culturalã identitarã, ai cãrei martori ºi purtãtori
au fost generaþiile succesive. O memorie vulnerabilã, ce
poate fi ocultatã, suprimatã, sau pervertitã6.

Repertoriul vrãjitoresc, aºa cum exista el în satele
româneºti, s-a format în timp, gravitând în jurul unor
manifestãri ceremoniale, cu semnificaþii majore, prezente
în patrimoniul spiritual tradiþional. Descântecele, creaþii
orale însoþind actul incantatoriu, gesturile, cu valoarea lor

5 - pentru o definiþie creºtin ortodoxã a “magiei” v. Pãrintele
Dumitru Stãniloae,  Beauregard, C.,  de . . . (1995):  “magia este
absenþa ideii  unui Dumnezeu personal,  expresia unui panteism
orb. Dar Dumnezeu este prezent pretutindeni ºi sfinþeºte totul. De
la El primim totul ºi Lui îi aducem totul. El îºi varsã lucrarea peste
toþi  ( . . . )”.  Aceeaºi relaþie cu Dumnezeu o sintetizeazã în trãire
ortodoxã Nae Ionescu “(. . .)  Dumnezeu nu poate sã fie conceput
decât ca esenþialmente deosebit  de tot  universul sensibil ,  în al
doilea rând cã nu poate sã fie conceput decât ca personal, ºi în al
treilea rând ca acþionând continuu asupra universului.”

 Vom regãsi aceleaºi registre ale ortodoxiei în “teologia”
popularã ruralã tradiþionalã dar, mai cu seamã în trãirea acesteia
personal ºi în comuniune. v. Ionescu Nae, (1998)

6 -  v.  Preot Cleopa Il ie (1995).  Este legea a doua, cea a
citirii lucrãrii divine în lumea creatã de cãtre Dumnezeu.
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simbolicã, recuzita utilizatã, toate acestea indicã, fãrã
„ascunziºuri”, sursa vrãjitoriei rurale. În viaþa
comunitãþilor sãteºti la noi, vrãjitoria nu a avut calitatea
unui factor cultural orientativ.  Statutul conferit
vrãjitorului (locul ºi rolul lui) în structura ºi dinamica
socialã a satului nu a fost niciodatã unul de prim ordin.
Un model al vrãjitoriei rurale tradiþionale nu are cum sã
fie reconstituit. Datele nu pot fi raportate la un moment,
la o epocã în care fenomenul respectiv ar fi fost „astfel”.
Totuºi, unele trãsãturi caracteristice pot fi sesizate pentru
a ne facilita o întâlnire cu „acei oameni”, pentru a înþelege
cum au vãzut ei lumea, existenþa, sub ce înþelesuri au
poposit, sub ce semne s-au trecut…

Tradiþiile populare nu menþioneazã pentru satele
noastre existenþa unor grupuri organizate de vrãjitori. Nu
se vorbeºte despre acþiuni ale acestora întreprinse în
comun, adunãri, în locuri anumite, cu scopuri bine definite,
cu ritualuri precise, numai de cãtre „ei” cunoscute, la zile
sau în perioade special consacrate practicãrii unor culte
etc.

Într-un sat puteau exista mai mulþi vrãjitori, sau,
numai unul. Erau ºi sate fãrã vrãjitori. Prezenþa lor nu era
necesarã pentru bunul mers al vieþii. Problemele care
interesau comunitatea în ansamblul ei, nu erau lãsate
niciodatã pe seama vrãjitorului. Protecþia, prosperitatea,
fecunditatea umanã, animalã, vegetalã, echilibrul forþelor
naturale, toate erau asigurate prin ceremonialuri riguros
alcãtuite, integrate în sistemele de credinþe, mentalitãþi,
atitudini, valori, aspiraþii…

Înscrierea individului în grupul de rudenie, de sex,
de vârstã, ca membru al satului etc., nu reclama intervenþia
vrãjitorului, iar pragurile existenþei personale, naºterea,
nunta, moartea, erau ºi ele trecute tot dupã tradiþie, de
fiecare om.

Vrãjitorul (vrãjitoarea), oricare ar fi fost faima sa
localã, nu avea mandat sã acþioneze în numele satului, spre
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folosul sau paguba întregii comunitãþi, indiferent de natura
împrejurãrii. Apelul la vrãjitor era totdeauna iniþiativã
personalã, sau venea din partea unui grup restrâns, o
familie, o pereche de îndrãgostiþi, vecini.

Întocmirea lucrurilor pentru întreaga lume, pentru
þarã, a celor ce aveau sã vinã, mentalitatea popularã nu o
considera ca fiind la îndemâna vrãjitorilor, nici accesibilã
vreunei cunoaºteri speciale de care aceºtia ar fi dispus. În
mediul rural, practica vrãjitoriei rãmânea fapt cultural
accidental, marginal. Ordinea, armonia, bunul mers al
vieþii erau toate înscrise în memoria colectivã, ºi, prin
pedagogia culturalã traversau toate domeniile existenþei,
beneficiind de expresii-manifestãri cu caracter
obligatoriu, ritmic, încredinþate unor mandatari cu
identitate exemplarã.

Pentru îndeletnicirea de vrãjitor, femeile ca ºi
bãrbaþii puteau opta la fel de liber. Era o chestiune
personalã. Predominau, ca ºi azi, femeile. Totuºi, în unele
cazuri, bãrbatul vrãjitor se bucura de un mai mare presti-
giu, era perceput ca fiind mai puþin implicat în lucrãrile
de „rãu”. O limitã de vârstã nu era precizatã. Pragul de
maturitate odatã atins, oricine putea, dacã voia, dacã
alegea, sã devinã vrãjitor, într-una sau în mai multe ramuri
ale practicii respective. Odatã cu anii, creºtea ºi încrederea
ce i se acorda.

Statutul de vrãjitor nu era definitiv. La un moment
dat, practicianul putea renunþa la vrãjitorie sau, din diverse
motive, îºi pierdea influenþa asupra potenþialilor
solicitanþi. Puþini vrãjitori rãmân în memoria colectivã a
satului. Amintirea despre ei, ca persoane, dispare repede,
asimilatã, uneori, de tiparele de legendã localã.

Pentru a deveni vrãjitor, individul nu trebuia sã
parcurgã un traseu iniþiatic. Nu existau nici procedee
speciale, nici rituri care sã-i asigure aceastã calitate. El
nu era un „iniþiat” ºi nu avea un maestru în ale vrãjitoriei.
Repetoriul ºi-l alcãtuia singur, dupã preferinþe, plata se
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fãcea în naturã, apoi, în bani, fãrã ca practicianul sã
stabileascã un tarif.

Nefiind un iniþiat,  vrãjitorul rural nu devenea
iniþiator, iar practica specializatã nu era în niciun mod
instituþionalizatã, nu fãcea parte din structura socialã a
comunitãþii sãteºti. Prezenþa acestor vrãjitori nu influenþa
dinamica vieþii colective, ei nu erau incluºi în vreo ierarhie
localã tradiþionalã. Existau în unele sate autoritãþi
moºtenite din vechime, al cãror rol devenea activ ºi
important în circumstanþe speciale. „Sfatul oamenilor
cuminþi ºi buni”, se reunea în caz de nevoie, de primejdie,
când experienþa ºi prestigiul acestor reprezentanþi ai
comunitãþi erau necesare. În mentalitatea localã, vrãjitorii,
indiferent de denumirea ce li se dãdea erau consideraþi ca
unii care „fãceau” anumite lucruri, nu ca oameni care
„ºtiau” ºi puteau dezvãlui, la nevoie, înþelesuri adânci.
Pentru cineva venit din afara satului, aceºtia din urmã,
depozitari ai înþelepciunii tradiþionale rãmâneau anonimi,
comunitatea îi proteja în mod firesc, ei fiind cei mai apro-
piaþi de sfinþi ºi de strãmoºi.

Nimeni nu devenea vrãjitor prin moºtenire.
Înclinaþia personalã nu era o chestiune de ereditare, ci una
de decizie, dupã bunul plac. Nimeni nu putea transmite
calitatea de vrãjitor de cele mai multe ori, aceºti speci-
aliºti afirmau cã le plãcea sã vadã, sã audã, sã ºtie cum se
fac acele lucruri.  Frecvent, conþinutul concret al
repertoriului era învãþat „pe furate”. În acest fel, noul
practician putea la rândul sãu, sã completeze, sã modifice,
sã inventeze în ramurile de intervenþie care-l atrãgeau mai
mult. Totul, cu condiþia, desigur, ca actele ºi formulele
orale sã nu fie de nerecunoscut de cãtre solicitanþi.

În general, practicienii vrãjitoriei se declarau ca
„fãcând” numai „de bine”. Pentru a asigura o legitimitate
repertoriului lor, vrãjitorii trebuia sã rãmânã în spaþiul
enorm ºi inepuizabil ca resurse, al patrimoniului
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tradiþional în registrele lui de spiritualitate, simbolizare
specificã, esteticã etc.

Cele mai multe practici „vrãjitoreºti”, din mediul
rural tradiþional puteau fi ºi erau executate ºi de cãtre
indivizi, membrii ai comunitãþii care nu erau nicidecum
specialiºti. Înscrise activ în tradiþii, aceste acte, mai simple
sau mai ample, erau menite sã fie spre folos personal.

Aºa se ºi explicã de ce, în multe texte de descântece,
gãsim fragmente întregi în care se vorbeºte-acþioneazã la
persoana întâi. Este o situare într-o condiþie reflexivã,
direct preluatã din creaþii orale arhaice, care acompaniau
acte rituale prevãzute de cãtre tradiþie, pentru împrejurãri
speciale, sau, pentru trecerea pragurilor de vârstã etc.

În textele incantatorii care au luat forme de
descântec, trecerea la persoana a treia, procedeu la care
recurge vrãjitorul, necesitã, fãrã excepþie, pronunþarea,
repetatã, a numelui solicitantului beneficiar.

Acesta este, totdeauna, un „cutare”, „pe nume”.
Vrãjitorul se prezintã astfel ca intermediar, dar se ºi afirmã
ca agent operativ important, sau chiar decisiv, prin ceea
ce ºtie ºi poate face.

În viaþa obiºnuitã, vrãjitorul sãtesc nu se remarcã
prin vreun semn exterior distinctiv. El nu poartã, nici nu
purta amulete, se îmbracã la fel cu cei de vârsta lui, se
comportã la fel. Obiectele din casã, din gospodãria sa erau
ºi ele cele obiºnuite, iar în relaþiile cu sãtenii, vrãjitorul
nu era plasat sub vreo interdicþie. Recuzita vrãjitoreascã
era, de cele mai multe ori, formatã din unelte, obiecte ce
puteau fi gãsite în orice casã. Universul vrãjitorului era
satul, iar el putea renunþa în orice moment la practica
vrãjitoreascã.

În nici o împrejurare din viaþa comunitãþii, vrãjitorul
rural nu acþiona în public, sub eticheta de practician al
vrãjitoriei.  El putea lua parte la orice manifestare
colectivã, în calitatea sa de membru al satului. Unui
vizitator strãin de loc, i-ar fi greu sau chiar imposibil sã
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descopere ce anume îl singularizeazã pe vrãjitorul rural
în raport cu ceilalþi locuitori ai satului. Dacã acelaºi
vizitator s-ar apleca însã, mai atent asupra patrimoniului
colectiv ceremonial sau „liber”, s-ar gãsi într-un spaþiu
familiar, cel al tradiþiilor europene, ar putea sã înþeleagã
mai bine cum, o memorie culturalã comunã, prin
potenþialul sãu unificator, nu exclude, ci valorizeazã
identitatea etnicã7.

Memoria culturalã a comunitãþii rurale româneºti
este înscrisã, activ, într-un triptic al „vãzutului” ne spune
limba popularã.

Avem un „vãzut cu ochii minþii”, unul „cu ochii
inimii” ºi, cel mai adânc dintre ele, „vãzutul cu ochii
sufletului”. Omului îi sunt descoperite cãi privilegiate de
citire ºi de înþelegere a vieþii, a lumii. Fãrã a integra aceastã
memorie culturalã specificã în credinþa creºtin ortodoxã,
în Biserica Rãsãriteanã, operã divino-umanã, tripticul nu
se va deschide pentru noi. Lectura pe care o vom
întreprinde va rãmâne în afara sensurilor pe care „acei
oameni” le confereau întregului existent ºi le trãiau real.
Interpretarea faptelor va fi livreascã, arbitrarã ºi
superficialã, cãutând sã rãspundã doar unor opþiuni
filozofice, ºcoli, curente de gândire.

„Vãzutul”, ne spune tradiþia, însuºire proprie
omului, îl aºeazã pe acesta într-o condiþie unicã în univers.
Omului îi este încredinþat de cãtre Dumnezeu un destin
aparte, acela de a putea cunoaºte. Nu este un destin-
fatalitate, ci, o situare prin care omul este participant la
lucrarea divinã, bucurându-se de darul cunoaºterii ºi de
libertatea de a alege. Dintre toate fãpturile, omul este
chemat personal la lucrare ºi este personal rãspunzãtor
pentru cele ce i s-au încredinþat. Ochii, mintea, inima,
sufletul alcãtuiesc tainic, viu, fiinþa fiecãruia. Este
persoana, unicã, irepetabilã, de neînlocuit.

7 - v. Eliade, M., (1970)
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Avem, desigur, aici, o „imagine” pe care nu o putem
restitui cu mijloace concrete, oricare ar fi talentul nostru
artistic, nici nu o putem reda prin instrumentele
conceptuale ale raþiunii, oricare ar fi orgoliul nostru.
Teologia popularã însã, are unele apropieri, simple, de
adevãrul care trebuie primit ºi urmat.

Tradiþiile au consemnat aceste apropieri,  le-au
perpetuat, în forme ºi expresii, accesibile potrivit putinþei
de citire a fiecãruia8.

Vãzutul cu ochii sufletului este numit în popor ºi
vãzutul în duh, cu duhul. Cel care îl posedã, este un vãzãtor
cu duhul. La aceºti oameni, de obicei preoþi sau monahi,
se apeleazã în situaþii dificile, când alte praguri par sã se
fi nãruit. Vãzãtorii cu duhul citesc în sufletul omului, iar
întâlnirea cu ei trebuie sã fie una cãreia sã i se acorde
importanþa cuvenitã. Tradiþiile fereau acest prag de
„înfãþiºare cutremurãtoare” de orice vulgarizare, de orice
„nechibzuinþã”.

Vãzutul cu ochii minþii este chiar natura raþionalã a
omului. Creaþia este alcãtuitã într-o ordine, în armonie,
echilibru. Acestea pot fi cunoscute de cãtre om, el însuºi
fiind parte a creaþiei ºi putând fi chiar creator, dar numai
în spaþiul culturii, potrivit rostului pe care i l-a hãrãzit
Dumnezeu de la facerea lumii… În limba popularã avem
formulãri precise care indicã importanþa raþiunii, a minþii.
Cunoaºterea cu ochii minþii o are tot omul, chiar dacã în
grade diferite, ea este, însã, fãrã valoare, dacã nu este
coborâtã în inimã. Aici se înfãptuieºte vãzutul cu ochii
iubirii, fãrã de care, nici un act uman nu poate fi în lucrarea

8 - v. Rãdulescu Motru, C., (1999). “Temelia naþionalismului,
ieri ca ºi azi este ziditã pe tradiþii .  Dar, tradiþiile, afarã de cele
religioase care sunt poruncile lui dumnezeirii ºi,  prin urmare, în
eternitate aceleaºi ,   se zidesc în douã feluri:  prin repetarea lor
oarbã fãrã alegere,  ºi  repetarea lor luminatã,  cu alegere ”.  Vom
reveni asupra acestei probleme, insistând asupra rolului educaþie,
pedagogiei culturale formative, ca ºi asupra rolului elitelor.
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divinã. Orbirea ochilor minþii, spune poporul, duce la
rãtãcire, iar rãtãcirea, la pieire9.

Prin tripticul acesta aflat sub pronia divinã, omul,
ca ºi creaþia întreagã existã ºi se înnoiesc, spre desãvârºire.
Aici trebuie sã semnalãm un alt element specific viziunii
despre viaþã ºi lume a þãranului român. Pentru „acest om”,
lumea (universul, creaþia) era realã, nu era iluzie, pãrere,
minciunã, înºelãtorie. Universul tangibil avea o realitate
concretã, una care nu trebuia nici negatã, nici batjocoritã.
Ordinea creaþiei, întocmitã ºi susþinutã de cãtre puterea
lui Dumnezeu, iar puterea din El izvorâtã ºi nu creatã,
trebuie onoratã ºi pãstratã.

Citirea cãrþii lumii naturale nu era una nãscocitã de
cãtre om ºi întreprinsã oricum, de cãtre oricine.

Atunci când stãruie asupra cititului cu ochii minþii,
(vãzutului), tradiþiile populare se referã tocmai la
memorie, la raþiune. De ce ochii minþii? Fiindcã ispita de
a cunoaºte poate fi grea încercare ºi nu oricine îi poate
rezista. Mintea, cu care el este înzestrat de cãtre
Dumnezeu, îl poate duce pe om dincolo de „hotarele firii
sale” (Maria Stoi, Timiº, Beba Veche). Pentru memorie,
limba popularã nu ne propune un singur concept, ci mai
curând o alãturare care subliniazã tocmai importanþa
minþii, a raþiunii.

Omul este dãruit cu „þinere de minte”. Aceasta
înseamnã cã el poate reþine datele, informaþiile ce-i sunt
fãrã încetare oferite în timpul vieþii. Omul are de asemenea,

9 - v. Stãniloae, D., (1993), pentru problema raþiunii umane:
“Raþiunea umanã nu poate fi înþeleasã decât ca una ce cautã sensul
sau lumina existenþii, în special a fiinþei umane ºi a istoriei. Dar
sensul ºi lumina sa nu le poate vedea fiinþa umanã decât în
mulþumirea ei. Iar mulþumirea nu-i poate veni fiinþei umane decât în
iubirea nesfârºitã a altor persoane. Dar persoanele umane nu pot fi
veºnice decât în unire cu Persoana divinã, fãcutã ºi ea persoanã
umanã, adicã în unirea cu Hristos. De aceea era firesc ca aceastã
Persoanã sã învingã moartea prin Înviere.”  (“Iisus Hristos, lumina
lumii”, cap. 15)
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„aducerea aminte”, capacitatea de a reactualiza datele
stocate, de a le plasa într-un context imediat, în care
acestea sã-i fie utile în experienþa concretã prin care trece.
Mai este ºi „luarea aminte”, nu ca simplã formulã de
avertisment, ci, mai degrabã, ca invitaþie permanentã la
necesitatea de a selecþiona datele înregistrate, de a le
evalua, dupã semnificaþia lor.

Luarea aminte acoperã toatã gama de posibile
atitudini ºi reacþii ale omului, în împrejurãrile prin care
trece, prin care este purtat. Aceastã dimensiune a memoriei
le include pe celelalte, le amplificã ºi le organizeazã, am
putea afirma cã le purificã. Decanteazã ceea ce este
adevãrat, bun, favorabil ºi cautã sã înlãture ceea ce este
fals, rãu, primejdios. Greutatea constã însã în faptul cã nu
întregul conþinut al memoriei este mereu la îndemâna
omului. Existã întreruperi, iar acestea sunt ºi ele de diferite
feluri.
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CAPITOLUL II
Un pelerin numit simbol
Tãcere asupra unor lucruri, uitare, evitare voitã a

lor, ºi nu de puþine ori, substituiri care sunt operate,
schimbãri, mutilãri…

Dacã am vrea sã facem o poveste a memoriei, ar fi
imposibil. Fiecare om are povestea propriei memorii pe
care el însuºi nu o poate nici conºtientiza, total, nici spune,
dar al cãrei purtãtor este. În strãbaterea deloc simplã sau
uºoarã, a memoriei personale cu þinerea de minte, aducerea
aminte ºi luarea aminte drept însoþitoare, ca niºte paznici,
când fideli,  când trãdãtori,  omul este un cãlãtor fãrã
odihnã. Printr-un itinerar care, dacã ar fi parcurs în plinã
ºi continuã luciditate, ar deveni epuizant sau, chiar
devorant. ªi totuºi, cãlãtorul este obligat sã fie lucid, sã
ºtie ºi sã înþeleagã, ca sã poatã merge mai departe, sau,
mai precis, sã nu se opreascã. Timpul nu stã sã-l aºtepte,
locul nu rãmâne acelaºi. Cãlãtorul le strãbate, dar ºi ele,
loc ºi timp, îl strãbat pe el, îl trec, îl schimbã10.

ªi atunci? Intervine o altã însuºire a omului.
Simbolizarea. Prin crearea de simboluri, omul îºi semnificã
universul, în toate registrele ce-l alcãtuiesc. Simbolurile

10 - referitor la simbolizare ca proces specific omului, dar
ºi  în diferenþierile lui  culturale de loc,  t imp, comunitate,  v. ,
Guenon, R.(1997),  Eliade, M.,  (1994),  Stolnici-Bãlãceanu, C.,
(1997), Bachelard, G., vol. I-II, (1939-1948). Mircea Eliade spune
în “Imagini ºi  simboluri”:  “(. . .)  Gândirea simbolicã,  sparge
realitatea imediatã, fãrã sã o împuþineze, fãrã sã o deprecieze în
perspectiva ei. . .”.
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11 - v. Vulcãnescu, M.,  despre obiectul culturii ºi caracterul
ei identitar: “(...) În afarã de aceasta mai pledeazã pentru înlãturarea
temerilor care ar voi sã ne împiedice de la cercetarea acestor tipare
faptul cã obiectul culturii este hermeneutic. Scopul ei este sã ne facã
sã înþelegem, adicã sã comunicãm în spirit cu cei cu care suntem
legaþi prin legãturi de sânge, de þarã, de limbã, de îndeletniciri, de
lege, ori de soartã, alãturi de care trãim sau care ne-au stat înainte...”.
(“Dimensiunea româneascã a existenþei”, 1991)

sunt o cheie cu posibilitãþi nelimitate de deschidere de
orizonturi ºi profunzimi. Prin ele se structureazã coduri
iar prin acestea, aparþinãtorii aceleaºi culturi se regãsesc
în comunicare ºi conlucrare, în ceea ce îi defineºte ºi-i
face conºtienþi de a fi oameni ai aceluiaºi timp, ai aceluiaºi
loc, vorbind aceeaºi limbã, fie în rostire, fie în tãcere.

Existã un limbaj universal uman al simbolurilor,
propriu speciei, dar nu acesta îi  aduce pe oameni în
apropierea prin care ei sã se ºtie, sã se arate aºa cum sunt.
Realitatea simbolurilor este subiectivã, dar este ºi solidarã
cultural, trãitã ºi exprimatã prin memoria individualã ºi
prin cea colectivã. Tradiþiile aratã fãrã ostentaþie, dar
edificator, înþelesurile împãrtãºite ºi recunoscute
(rãscunoscute), cautã sã le pãstreze ºi cu ele, acel dat
inefabil dar ºi incontestabil al unui specific etno-cultural11.
Tradiþiile în expresiile pe care le îmbracã, sunt un imens
creuzet în care, simboluri ºi sensuri se interfereazã, se
doteazã, reciproc, cu roluri al cãror destin nu este, totuºi,
imuabil. Dacã simbolurile pot supravieþui în afara unor
tradiþii structurate? Dacã ele îºi menþin mãcar conþinutul,
sensul, chiar dacã nu rolul pe care l-au avut? Asemenea
situaþii existã, numai cã, respectivele simboluri nu mai au
calitatea uluitoare de a suscita, de a face sã se „iveascã”
realitãþi întregi, lumi în care omul sã se afle pe el însuºi
cu ai sãi, cu ale sale, cu ale tuturor. Calitatea simbolurilor
ºi a procesului de simbolizare este un factor de primã
importanþã în asigurarea coerenþei ºi echilibrului unei
culturi, a unei memorii culturale, individuale, colective.
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Putem vedea simbolul nu ca un simplu vehicul de
sensuri ci, mai ales, ca un loc cognitiv în care, memoria,
în toate registrele sale, se constituie ºi se afirmã, activ? În
culturile tradiþionale, cum era ºi cea a comunitãþilor
noastre rurale, era la lucru, o memorie de un tip pe care l-
am numi holografic .  Creaþiile orale erau chemate sã
cultive acest tip de memorie, prin mijloace privilegiate,
care îmbrãcau simbolul în cuvânt. Aºa se explicã de ce,
marile cicluri ceremoniale, însoþind existenþa personalã,
bunul mers al vieþii  comunitãþii ,  respectarea ciclului
calendaristic etc., se dotau cu o întreagã comoarã de texte
de o extraordinarã þinutã esteticã, de o redutabilã
profunzime filozoficã12.

Libertatea cu care se plimbã simbolul, nu-l fereºte
de unele riscuri, dimpotrivã, îl expune, fãrã încetare, la
erodarea conþinutului-sensului sãu cel mai important, la
o vulgarizare uneori agresivã, sau, pur ºi simplu, îl
plaseazã într-un context în care, devine de nerecunoscut,
este „altceva”. În acest proces, simbolul poate cumula o
încãrcãturã de naturã distructivã, de contaminare a
locurilor cognitive tradiþionale în care era ca la el „acasã”,

12 -  Simion Mehedinþ i  vorbind despre creºt inismul
românesc aduce un adevãrat elogiu folclorului neamului nostru:
“Am putea spune aºadar cã, începând cu sãlbaticii ºi sfârºind cu
neamurile cele mai civilizate ºi mai culte, din Antichitate  pânã
azi afarã de artã, unde se vede expresia tipicã a simþirii fiecãrui
neam, nimic nu aratã  mai  lãmuri t  f i rea sa  adevãratã  decât
concepþia rel igiosã ºi  moralã,  manifestatã în folclor.  De aceea,
dacã vrem sã percepem mai  de aproape caracter is t ic i le
creºtinismului românesc, cea mai sigurã cale este sã ne întoarcem
ochii spre credinþele religioase ale masei româneºti. Un om singur
se poate uneori  ascunde; un neam întreg  -  nu; vrând, nevrând,
folclorul îl aratã aºa cum este”. (“Creºtinismul românesc”, 1995).
Toatã pedagogia formativã a  memoriei  cul turale  a  neamului
nostru s-a  alcãtui t  în  aceste  coordonate or ientat ive creºt ine.
Real i ta tea aceasta ,  esenþ ialã ,  expl icã toate  modali tã þ i le  de
agresiune asupra memoriei  noastre  cul turale ,  focal izarea lor
anticreºtinã fiind operaþionalã ºi în actualitate.
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contribuind la slãbirea acestora, pânã la trecerea lor în
straturile pasive ale memoriei.

Din generator-purtãtor de semnificaþii,  de
structurare armonioasã a comportamentului social,
simbolul poate fi mutat-transformat într-un agent cultural
de confuzie, chiar de haos? Orice simbol are, desigur,
proprietatea de a capta în conþinutul sãu, în jurul sãu,
conotaþii  de nivel scãzut, vulgar, devenind dacã nu
iniþiatorul unor acþiuni, evenimente nedorite, totuºi, unul
din susþinãtorii acestora. Într-un anume fel, simbolul este
eroul unei poveºti, al unei istorii prin care, îºi concureazã
chiar originile, în moduri nu totdeauna lesne de descifrat.

O atare „calitate” îi poate fascina pe consumatorii
de simboluri, antrenând grupuri întregi în acþiuni ce ignorã
semnificarea beneficã (sau normalã, de ce nu?), sau o
reduce, în favoarea unor intervenþii negative prin acþiune
(act, eveniment).

Trecerea simbolurilor din registrul de semnificare
al memoriei culturale în cel al actului preponderent ºi tot
mai „spontan”, este inevitabil acompaniatã de memoria
de emoþii. Aceastã memorie, prin natura sa, accentuat
„colectivã”, se impune, fãrã dificultate, ca expresia unei
„solidaritãþi de grup”. În condiþii de crizã a unei culturi
tradiþionale (ºi nu numai), liantul pe care-l reprezintã
memoria de emoþii este dotat cu o formidabilã putere de
mobilizare având un impact enorm asupra comunitãþilor
umane. În noile modalitãþi de exprimare, simbolurile pot
fi ostentativ prezentate în prim plan, iar cei care se
regrupeazã în jurul lor se identificã, automat cu ele,
“devin” ei înºiºi acele lucruri ºi situaþii,  ca într-o
contaminare nu mecanicã, ci mai degrabã una de
metamorfozã, autogenerativã. Un atare proces, activ,
repetat, intenþionat declanºat, poate fi comparat cu un
procedeu de „iniþiere” prin care, mase de oameni, culturi
întregi sã fie re-orientate în anumite direcþii? O încercare
de rãspuns la o asemenea întrebare implicã alte ºi alte
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interogãri.  Pentru un observator ce nu se proclamã
imparþial, povestea actualã a simbolurilor nu este una
indiferentã. Din totdeauna oamenii s-au luptat cu
simbolurile, fãrã sã-ºi dea neapãrat seama cã, de fapt, nu
în ele stã puterea…

„Greul pãmântului”
Într-un basm popular strãvechi, eroul, tânãr ºi

cutezãtor, are ºi niºte ajutoare de nãdejde. Câinii sãi, pe
nume fiecare: Greul Pãmântului, Uºorul Vântului, Aude
Bine, Vede Bine. Ca în multe alte poveºti din aceeaºi lume,
avem formule versificate prin care, se procedeazã la o
situare, la un rit de integrare, de aderare ºi de… cunoaºtere.
Iatã ce strigã voinicul nostru chemându-ºi câinii în ajutor:
„… Na, Greul Pãmântului, Na, Uºorul Vântului, Na, Aude
Bine, Vede Bine, haideþi la mine cã nu-i bine …”. Pentru
a rãmâne în viaþã, el trebuie sã afle unde este ascunsã
puterea… Zmeului…

Dacã vrem sã întreprindem o lecturã a acestui basm
prin simbolurile ce pot fi „vãzute” aici, va trebui sã ne
oprim la numele câinilor. Din alte creaþii orale, mai cu
seamã din cele cu rol ceremonial adicã iniþiatic, ºtim cã
ajutoarele sau cãlãuzele ce-l înconjoarã pe erou sunt
purtãtoare de semnificaþii profunde, nu de puþine ori,
neaºteptate.

În povestea memoriei pe care, sumar, ne-o spun ºi
în acest basm simbolurile, cei patru câini sunt nu numai
personaje de acþiune, ci, mai ales de semnificare.

Greul Pãmântului. Poetic alãturate, cele douã
cuvinte au o rezonanþã miticã. Numele însuºi pare sã fie
un erou, arhetip, unul care þine de loc, de misterele
acestuia, de dificultatea de a le pãtrunde, de a le purta,
dacã ele nu sunt înþelese ºi onorate. Un nume ce pare
sculptat în piatrã sau modelat în lut, însoþitor care poate fi
oricând trezit,  scos din starea lui ascunsã. În basmul
nostru, Greul Pãmântului este cel care descoperã puterea
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zmeiascã, refugiatã, prin vicleºug, în vatra focului, locul
prin excelenþã central al firii oamenilor de a „locui”.

Uºorul Vântului, un alt simbol înviat sã strãbatã
întinderi de timp, nu oricum, ci aºa cum o face vântul, cel
al cãrui Uºor este. În multe din basmele noastre, la o
întrebare cheie, eroul alege sã fie purtat nu iute ca gândul
ci, uºor, lin, ca vântul. Într-un astfel de purtat, omul,
cãlãtorul poate învãþa pe drum, cu condiþia sã… þinã minte.

Aude Bine, cel de al treilea paznic al cãlãtoriei,
poate fi ascultarea atentã, ºi, prin aceasta, aducerea aminte,
în cumpãnire, judecatã, a celor întâlnite. Într-un sfârºit care
se apropie, nu neapãrat cel dorit, ci unul cu tot atâtea
capcane câte greºeli poate face omul, în cursul vieþii sale,
intervine Vede Bine, Câinele paznic cel mai nãzdrãvan.
Este înþelepciunea, rostul putinþei de a cunoaºte. Este ne-
înstrãinarea de propriul omului, cel pe care Dumnezeu i
l-a hãrãzit. Vãzutul.

Eroul nostru din acest basm este un om „dãruit”.
Termenul este prezent ºi azi în limba popularã, accentuând
sensul însuºi al condiþiei umane, acela de primitor de
daruri, ºi nu de creator, de izvor al acestora. Dar, aºa cum
tot tradiþiile ne spun, „dar din dar se face rai …”., omul
este, în acelaºi timp, dãruitor; el poate, la rândul sãu, dãrui
din cele primite de la Dumnezeu, fãrã a le pierde personal,
fãrã a le micºora, fãrã a le „strica”. Aceste daruri sunt cele
ale adevãrului, ale vieþii. Primitor ºi dãruitor, omul le poate
pãstra, dar nu „oricum”. În povestea de mai sus, eroul
nostru se re-gãseºte întregit, într-o lume ºi ea re-pusã în
rânduiala lucrurilor, pe care tot Creatorul a instituit-o.

Nici un basm sau vreo altã creaþie oralã popularã
tradiþionalã nu ne va semnala întregimea sau, mãcar o cale
certã a cunoaºterii în care, omul, fiecare din noi, dar ºi ca
neam, sã ne putem aºeza prin noi înºine, fãrã riscul de a
ne pierde pe drum, de a ne rãtãci. Aceste creaþii însã,
înscrise în tradiþii, în pedagogia culturalã proprie nouã,
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au, mai ales au avut, calitatea unor paznici, ajutoare pentru
o citire cât mai cuprinzãtoare a lumii, a vieþii.

Dacã ne întoarcem la basmul amintit, vom vedea cã
eroul se re-gãseºte într-o lume cu mai multe trepte de
înþelesuri ºi strãbateri necesare. O strãbatere a celor
imediate, înconjurãtoare, pãrþi ale naturii, prin care (plante,
sau vietãþi,  elemente, sau forme de relief), se poate
întreprinde o lecturã, ca într-o carte mereu deschisã, cea
mai simplã, poate. Avem de asemenea, rânduirea, tot
simbolic oferitã ºi ea, a lumii domestice, casa, vatra, locul
omului în care el se naºte ºi se trãieºte, nu singur ºi nu în
zadar, nu fãrã sens. Toate aceste îmbinãri sunt în mãsurã,
chiar dacã nu în acelaºi fel, nu în acelaºi grad, sã permitã
citirea realitãþilor spirituale, pentru om, firea sa, cele
dãruite lui, dar ºi cerute de la el. Rânduirii naturale îi
urmeazã, fãrã sã o înlãture însã, cea a evenimentelor,
faptele din viaþã, sau, cum vom vrea sã le spunem,
întâmplãri etc. Rânduire, pentru lectura noastrã,
comparabilã cu istoria. În toate, fãrã sã le nege realitatea,
strãmoºii noºtri au întrevãzut rânduirea esenþialã, ordinea
divinã13.

Un asemenea ocol pare sã ne îndepãrteze de tema
acestui eseu. Totuºi, pentru a înþelege mai bine nu
desfãºurarea unui basm, ci, valoarea lui sinonimã de acces
la cunoaºtere, oferit fiecãruia din noi, dar ºi tuturor celor

13 - Eliade, M.,  vorbind “Împotriva deznãdejdii”,  spune,
referitor la aceste coordonate creºtineºti :  “(. . .)  Aºa cã simpatia
faþã de Cosmos, atât de specificã geniului românesc, nu se prezintã
ca un sentiment pãgânesc, ci ca o formã a spiritului liturgic creºtin
(...) ”, ”(...) Pentru Sfinþii Pãrinþi Orientali Cosmosul n-a încetat o
clipã de a fi creaþia lui Dumnezeu (...)”, “(...) Or, aceastã liturghie
cosmicã, o regãsim în folclorul românesc.” În “Manuscrisele de
la Câmpulung”, Constantin Noica ne spune ºi el: “(...) Negativul
þãrãnesc - faptul adicã de a nu se angaja în evoluþia istoricã, sau ,
acum, dacã se angajeazã o face doar cât sã treacã de la naturã la
culturã - exprimã, cel puþin în ochii noºtrii ai Rãsãritenilor condiþia
minimã de sãnãtate a societãþii (...)” Putem vedea în aceste rânduri,
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care suntem aparþinãtori unor tradiþii comune, periplul
poate fi întreprins, oarecum… ca într-un basm…

Simbolurile nu se înstãpânesc doar asupra lumii
poveºtilor, nu-ºi epuizeazã aici potenþialul de a ne arãta
alte ºi alte feþe ale faptelor lucrurilor, ale omului. Ne-am
oprit cu oarecare insistenþã la basm, deoarece acesta
(basmul fantastic, strã-vechi), a pãstrat ºi a transmis, a
stãruit, îndelung, asupra importanþei cuvântului. S-a ferit
sã tacã. A vorbit, i-a învãþat pe oameni sã vorbeascã, sã
þinã minte, sã-ºi aducã aminte, sã ia aminte14. Putem
considera basmul fantastic drept urmaº legitim al mitului?
Scos din circumstanþele rituale, ceremoniale, în care mitul
se afirma cã „prototip” purtãtor de sensuri profunde,
ilustrând o viziune relativ coerentã despre existenþã ºi
lume, basmul încearcã, totuºi, sã deschidã porþi succesive
dar ºi simultane de înþelegere. Într-un cod comparabil cu
cheile frecvent menþionate în naraþiune, basmul ascunde
aceste porþi sub simboluri ce par fãrã prea mare importanþã.
Le mascheazã în situaþii obiºnuite, lucruri modeste, de
parcã ar vrea cu tot dinadinsul sã-ºi pãzeascã propria
putere. A reuºit?

Aparent, basmul s-a bucurat de mai multã libertate.
Fãrã sã abandoneze simboluri cu înþelesuri grave, le-a
alãturat în desfãºurãri mai lesne de parcurs de cãtre
ascultãtori mai puþin cunoscãtori, dar nu mai puþin în

o abordare ortodoxã a unei probleme de ecologie istoricã,
spiritualã ºi civilizatorie.

14 - Tot Mircea Eliade stãruie ºi asupra basmului fantastic
ca depozitar oral  al  unor procedee arhaice de iniþ iere,  desigur
atenuate sau modificate de-a lungul t impului.  (“Initiation, ri tes,
societes secretes”, ... v. biblio.)

În “Sentimentul românesc al  f i inþei”,  Constantin Noica
spune: “Douã creaþi i ,  Luceafãrul lui  Eminescu ºi  apoi un basm
popular,  Tinereþe fãrã Bãtrâneþe ar putea sã i lustreze modelul
ontologic schiþat mai sus, în prelungirea sentimentului românesc
al fiinþei (...) cu Luceafãrul învederându-i-se înþelesurile prin ne-
împlinire, cu basmul popular prin împlinire ...”
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nevoie de a cunoaºte. Pentru toate vârstele omului, basmul
este el însuºi unul din acele ajutoare mãiestre care ne
însoþesc pe cale…

În comparaþie cu creaþiile care marcheazã marile
momente ceremoniale, realizând sinteze instantanee de
profunzime de sensuri ºi trãiri altfel imposibil de asumat,
basmul reface mult mai domol, mai potrivit nouã, cãlãtoria
necesarã ºi inevitabilã a propriei noastre existenþe. Uneori,
chiar însoþiþi de cãtre basm, ne pomenim în lumi strãine,
fãrã sã ºtim prea bine cum de am ajuns acolo…

Ne spune ºi basmul despre astfel de locuri. Ele pot
fi nespus de frumoase, le vom strãbate, dar fãrã putinþã de
ieºire, de scãpare, într-o stare de încântare ce aduce a
farmec asupra-ne. În astfel de locuri, ne spune basmul, nu
existã dorul. Nimic nu mai pare sã-i arate omului cãlãtoria
înspre cine este, de unde vine… ªi totuºi, ba într-un fir de
apã, ba într-o floare, omul gãseºte un semn.

Ceva prin care va redescoperi calea spre lumea
realã, a plinãtãþii sale, dar, numai dacã nu a uitat, nu a tãcut,
în sinea sa, asupra luãrii aminte… Aici este sensul
mãiestru al basmului. Cãlãtorul nu poate face gesturi la
întâmplare, nu poate ghici, ce ºi cum, el nu este un nãuc,
nici un ignorant. Dacã ar fi fost, basmul nu l-ar fi ales ca
simbol pentru toþi cei care, la un moment dat, ne-am putea
pomeni într-o asemenea situaþie ce ne-ar pãrea fãrã
soluþie…

Creaþiile orale populare tradiþionale, exceleazã în
capacitatea de a ne arãta nenumãratele feþe ale unui
simbol. Cele mai umile obiecte, servind traiului zilnic,
cele mai obiºnuite situaþii, se pot ridica la un rang atât de
înalt ºi de complex, încât efectele produse sã fie cu totul
„extraordinare”. Simbolul, sau, mai bine zis, calitatea pe
care o posedã omul de a putea simboliza, nu este un dat
cu totul pur, inocent. Intenþiile conþinute pot fi evidente,
dar ele pot fi atât de bine încifrate, încât, consecinþele sã
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parã doar coincidenþe sau, rezultate spontan, într-un plan
al unei însuºiri de realitãþi întâmplãtoare.

Dacã pot apãrea simboluri cu totul ºi cu totul noi?
Tradiþiile sunt reticente în a ne da un rãspuns cert. Par,
totuºi, sã ne sugereze cã aºa ceva nu este posibil. Cã, oricât
ne-am strãdui, tot crezând cã inventãm, la un anumit
moment, într-un anume loc, fãrã ca mãcar sã ne dãm
seama, facem, cumva, cale întoarsã. Sã fim oare prea
încrezãtori în propriile noastre puteri,  între care
imaginaþia?

Greu de rãspuns. Un lucru pare însã mai puþin
neliniºtitor. Simbolurile sunt relativ cuminþi într-o
memorie ce-ºi pãstreazã înþelepciunea. Ele depind mai
mult de noi decât noi de ele?, altfel… Altfel am rãmâne
fãrã poeþi, ba chiar fãrã grai, „lumea n-ar mai vorbi nici
ea …”, iar noi… ce fel de lecturã am mai putea întreprinde?

Un simbol poate avea mai multe sensuri, dar singur,
singurel, el nu poate, nu are cum sã facã un basm, o
poveste. Dacã ar încerca aºa ceva, s-ar pomeni, asemenea
unui erou prea îndrãzneþ, într-o pustietate, într-o
încremenire care ar fi putut fi ceva frumos, dar nu este…
Ori, basmele noastre tocmai acest lucru ni-l dezvãluie,
cã… ,,de nu ar fi, nu s-ar povesti…” În alãturãri creative,
simbolul participã la amplificarea de sensuri, în acelaºi
timp, erou ºi însoþitor în itinerariul propus.

Ca orice erou de mit, de basm sau de istorie, simbolul
este pândit de multe pericole. În basm, tocmai fiindcã este
un simbol al omului, eroul nostru are de trecut praguri ºi
încercãri, atât de multe ºi de dificile, încât, oricare dintre
noi ar ezita, de bunã voie, sã-i ia locul. Unul din pericolele
ce-l pândesc pe eroul/simbol, în ciuda deghizãrilor la care
poate recurge, este rãpirea lui. Un fel de vânãtoare cu
þintaºi ce-ºi aleg prada ca la întâmplare, dar nu o rateazã.
Cã se ajunge la asemenea situaþii, ne-o spun mulþimile de
simboluri scoase arbitrar din locurile lor (cognitive) de
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provenienþã ºi semnificaþii, pentru a fi incluse de-a valma,
în fapte culturale de calitate îndoielnicã sau chiar nocivã.

În actualitate, asistãm, sau mai bine zis suntem
antrenaþi într-un proces de degradare culturalã, în care,
schimonosirea simbolurilor ºi transpunerea lor în registre
de confuzie este procedeu curent.

Nu ne propunem, în studiul de faþã sã abordãm toate
aspectele acestui fenomen. Ar fi imposibil, procesul fiind
în curs de desfãºurare, cu o dinamicã tot mai acceleratã,
într-un spectru tot mai larg. Vom încerca doar sã sesizãm
unele mutaþii pe care le suferã simboluri majore preluate
din patrimoniul tradiþional al comunitãþilor rurale
româneºti ºi din viaþa spiritualã creºtinã a neamului
nostru15.

Sã vedem cum sunt „produse” noi locuri cognitive,
prin care, sisteme de valori, mentalitãþi, comportamente,
o întreagã dinamicã socio-culturalã se „remodeleazã”, în
detrimentul propriilor sale coordonate odatã profund
orientative, creându-se subcultura. Multe din aceste locuri
cognitive, în plinã implozie sunt create ºi prin vrãjitorie.

15 - Guenon, R.,  (1997) “(. . .)  De aici vrem sã tragem cel
puþin o concluzie: în momentul declinului unei civilizaþii, aspectul
inferior al tradiþiei sale este acela care rezistã cel mai mult în timp,
în special aspectul “magic”, ce contribuie, de altfel, prin devierile
pe care le antreneazã, la destrãmarea tradiþiei respective; este ceea
ce s-a întâmplat, dupã cum se spune, cu Atlantida ..... S-ar putea
spune cã vrãjitoria e alcãtuitã din vestigiile civilizaþiilor moarte...”.
Rene Guenon se referã aici la polivalenþa simbolurilor, dar ºi la
“destinul lor în cursul timpului ºi în contactele dintre civilizaþii.”
În ceea ce priveºte “aspectul inferior al  tradiþiei”,  acesta poate
atinge un nivel ºi extrem de jos, putând deveni un nucleu generator
de haos cultural, cum este cazul “vrãjitoriei” actuale de la noi.
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CAPITOLUL III
Homo invictus
Practicile   magico / vrãjitoreºti nu pot fi clasificate

conform unor criterii riguroase. Afirmaþia este valabilã ºi
pentru textele orale care le însoþesc16. Întrepãtrunderea
descântecelor cu manifestãri specifice fondului tradiþional
ceremonial nu este un fenomen recent. Structuri relativ
coerente, sau, elemente izolate, atestã legãturile lor cu
mitul, cu basmul fantastic, cu cântecele rituale etc… Mai
„lãmurit” ori mai discret, descântecele se regrupeazã dupã
opþiunile practicianului, lucru care s-a întâmplat, desigur,
ºi în trecut. Aºa se ºi face cã am avut ºi avem, ghicitori,
lecuitori, prezicãtori etc.

În condiþiile actuale, când risipirea fondului
tradiþional are loc cu o rapiditate ºi amploare evidentã,
practicienii vrãjitoriei tind sã cumuleze cât mai multe
calitãþi de „specializare”. Faptul nu trebuie sã ne surprindã.
Aceºti practicieni trebuie sã facã faþã unei solicitãri
variate, într-un context social eterogen, într-o piaþã liberã,
tot mai largã dar ºi mai „exigentã”, în care concurenþa este
acerbã.

Un aspect interesant al fenomenului de proliferare
a vrãjitoriei (a ocultului în general), nu numai la noi ci
chiar „global”, este concurenþa cu ºtiinþele din varii

16 - În ceea ce priveºte formulele magice,  inclusiv
descântecele,  acestea pot avea uneori  un rol foarte modest,
reprezentând doar,  cum spunea ºi  Marcel Mauss,  nimic altceva
„decât niºte accesorii”. Mauss, M., Hubert, H. (1996)
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domenii, cu cuceririle din ce în ce mai spectaculoase ale
acestora. Asistãm la o adevãratã competiþie, favorizatã de
perfecþionarea ºi extinderea reþelelor de informaþii.

Din perspectiva unei cercetãri multidisciplinare, dar
cu o mai pronunþatã opticã de antropologie cultural
cognitivã, competiþia menþionatã meritã toatã atenþia. Este
un document de teren susceptibil sã semnaleze un întreg
cadru de referinþã în plinã cãutare de ipoteze, ºi metode
de lucru.

În plin proces de globalizare, în care ºi vrãjitoria
este activã, factorii de specificitate culturalã localã mai
au vreo importanþã?

Care este rolul lor? Intervenþia magico/
vrãjitoreascã ar fi compromisã (local) dacã nu ar lua în
considerare contextul concret local. Faptul ar reduce sau
chiar ar periclita rentabilitatea practicii respective, pentru
a nu mai menþiona „credibilitatea” de care are nevoie, care
nu poate fi asiguratã decât printr-un coeficient activ de
recognoscibilitate din partea solicitanþilor. Nici în plan
local, nici în cel global, nu sa-r zice cã ne-am putea aºtepta
ca progresul ºtiinþelor, rezultatele verificabile ale acestora,
sã încetineascã sau sã limiteze proliferarea opþiunilor
magico-vrãjitoreºti. Dimpotrivã magia ºi vrãjitoria, sub
diverse denumiri, se prezintã ca o altã faþã a aceleaºi
aspiraþii, în care, dorinþa de a cunoaºte ºi puterea de a
interveni, de a decide, conjugate, – îl definesc pe omul
erei noi.

Asemenea omului de ºtiinþã, practicianul întru ale
vrãjitoriei-magiei, odatã cu afiºarea ostentativã a
„cuceririlor” sale, reclamã pentru sine un statut special.
O condiþie de omniscienþã, dar ºi de erou demiurg. Cel
care poate crea, aduce în existent cele care nu sunt ºi care
altfel, poate cã nici nu ar veni sã se arate.

Vrãjitorul, imitând sau acompaniind pe omul de
ºtiinþã, se proclamã omnipotent. Modalitãþile de acþiune
sunt, desigur, altele pentru fiecare din aceste explorãri. Nu
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este însã mai puþin evident faptul cã, vrãjitorul ºi savantul
se regãsesc, cu sau fãrã surprize, în aceeaºi investiturã pe
care ºi-o atribuie fiecare, în felul ºi teritoriul sãu. Homo
Invictus17.

Suntem în prezenþa elaborãrii asidue a unei mitologii
de recurgere la act, creare ºi producere de eveniment, de
schimbare, de obþinere de nou, într-o miºcare fãrã
opreliºti-avertisment. În ºtiinþe, ca ºi în magie/ vrãjitorie,
consecinþele actelor sunt fie eludate, fie plasate într-un
real-utopic idealizat, sau, declarate ca imprevizibile.

Tacit sau explicit, practicienii ºi teoreticienii celor
douã explorãri, îºi asumã toate calitãþile necesare celui
care ºtie ºi care poate sã domine totul, chiar „aici” ºi
„acum”.

Cele douã domenii aparþinând totuºi aceluiaºi spaþiu
ºi aceluiaºi timp, sunt deopotrivã fascinante, ceea ce le
amplificã impactul ºi le accentueazã credibilitatea.

O analogie între cele douã modalitãþi de explorare
ºi practicã poate pãrea hazardatã. Dacã pãrãsim cãmara
vrãjitorului-magician, laboratorul savantului, cu datele pe
care le-am vãzut ºi auzit acolo, odatã în largul spaþiului
public, vom descoperi cã sisteme de valori, mentalitãþi,
atitudini, personale sau colective, se formeazã ºi se
orienteazã sub influenþa acestor explorãri „privilegiate”.
Cu certã înclinaþie spre acþiune, mentalul colectiv se
dispenseazã de „obiºnuinþa” de a semnifica ºi, cu o tot
mai mare intensitate, solicitã memoria de emoþii,
alimentând dacã mai era nevoie, imensul ei rezervor.

Avem toþi, sau aproape toþi, senzaþia cã timpul îºi
accelereazã trecerea, cã evenimentele se precipitã,
schimbãrile se produc fãrã întrerupere, cã trebuie fãcut
ceva, imediat, fãrã ezitare. Un nou tip de fatalism? Cel al

17 - Ne spune Pãrintele Nicolae cã: „... Iuda s-a pierdut ºi
fiindcã a vrut sã-ºi asume o misiune divinã, a gãsit de cuviinþã -
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unei libertãþi necondiþionate? Abolirea oricãrei raportãri
la transcendenþã? Putem de asemenea constata cum,
lectura ordinei naturale, cartea lumii, cum i se spune
popular, este ºi ea transpusã, insistent, într-o lecturã
istoricã, cea a succesiunii de evenimente, într-un cod
simplificat, accesibil fãrã efort, în ciuda unei diversitãþi
locale care mai poate, uneori, persista. Obiectul lecturii,
lumea sau mediul, cum vom vrea sã-i spunem, aºezat ºi el
sub semnul dominant al „progresului obiectiv”, a ajuns
un partener tolerat, în cel mai bun caz. De fapt, un partener
inevitabil, agresat ºi, de multe ori, împins fie la sinucidere,
fie la dispariþie controlatã.

O falie s-a produs ºi se aprofundeazã între ordinea
naturalã ºi cea istoric-culturalã. Un hiatus pe care nici cele
mai „generoase” atitudini, cele mai elaborate ecologii nu-
l mai pot umple. Globalizarea intervenþiilor ºi a soluþiilor,
mereu reluatã în considerare, ba chiar instituþionalizatã,
nu pare sã se materializeze, în ciuda atâtor mijloace
materiale la îndemânã ºi în continuã perfecþionare
tehnicã18.

O colectivizare sufleteascã
Cultura tradiþionalã a comunitãþilor rurale

româneºti, chiar dacã mai feritã de agresiuni pânã în
secolul al XX-lea, s-a vãzut brutal plasatã istoric, într-o
realitate ce-i era cu totul strãinã. Nu vom putea niciodatã
evalua amploarea ºi tragismul acestei „realitãþi istorice”
impuse ºi susþinute prin teroare, care a fost comunismul
în þara noastrã.

Putem însã, foarte clar, constata consecinþele acestei
agresiuni, cu atât mai mult, mai real, cu cât le suportãm ºi
acum. Hiatusul între lectura ordinei naturale, aºa cum era

dovadã de inimaginabilã trufie - sã se substitue lui Dumnezeu...”,
v. Steinhardt, N. (1991)

18 - Forumul Mondial al „Dezvoltãrii durabile” care a avut
loc în 2002 în Africa de Sud, nu a întrunit nici el o unanimitate
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întreprinsã de cãtre „acei oameni”, a fost, brusc, brutal
contestatã ºi interzisã, pentru a fi înlocuitã cu o alta,
construitã ideologic ºi faptic, prin constrângere ºi abuz.
Lectura ordinei istorice pe care o propunea ºi o impunea
„regimul”, nu mai avea nici o tangenþã cu tradiþiile, dar
nici cu situaþiile trãite pe viu. Cât despre citirea înþeleaptã
a ordinei esenþiale, spirituale, divine, la care omul este
chemat sã conlucreze, aceasta era total negatã. Întreaga
pedagogie culturalã pe care memoria colectivã identitarã,
specificã, o întreþinea în toate domeniile de viaþã ºi de
activitate a fost dezintegratã, deliberat, sistematic, în baza
unor strategii bine puse la punct19.

În acest complex de agresiune, ingineriile sociale
au avut un rol important, ca factori de modificare ºi control
a dinamicii de ansamblu a societãþii. Orientarea creºtin
ortodoxã, esenþialã unui fel de a fi ºi de a vedea viaþa ºi
universul, a fost vizatã cu o consecvenþã ºi cu o diversitate
de mijloace perfect focalizate. S-a procedat la ceea ce
pãrintele D. Stãniloae a numit „colectivizarea sufleteascã”
adicã anihilarea esenþei raportului dintre Dumnezeu ºi
omul persoanã.

În câteva zeci de ani schimbãrile au fost atât de
adânci, încât un peisaj al lumii rurale tradiþionale nu mai
poate fi nici mãcar imaginat, dacã am vrea sã-l
reconstituim dupã putinþa noastrã de evocare ºi de
înþelegere. Altfel spus, nu mai ºtim cum ºi unde sã-l cãutãm
în cele ce au fost în el realitãþi de viaþã împãrtãºite. Tocmai
de aceea, mãrturiile, chiar dacã povestite de cãtre oamenii
care i-au aparþinut, sunt atât de importante. Prin aceºti
oameni, realitãþile invocate, mai sunt prezente ºi

necesarã unui atât de generos ºi cuprinzãtor scop. Miza fiind chiar
dezvoltarea continuã ºi  echilibratã a plantei  Terra,  continuu
periclitatã de consecinþele unei dezvoltãri tehnice imediate

19 - Sintetizând aceste probleme atât de importante pentru
înþelegerea istoriei  poporului nostru,  a realitãþi i  trãite tragic de
noi, Preot Nicolae spunea: „.. .  Una, însã, s-o þineþi de-a pururea
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adevãrate. Ei mai fac, chiar dacã mai „îndepãrtat”, o citire
a celor trei ordini în datele lor încifrate dar accesibile unui
lector avizat, celui care „vede cum se închipuie cuvântul”,
sau, cum am citi noi, cum se creeazã simbolurile, pentru
ca lumea, în întregul ei ºi cu viaþa din ea, sã continue sã
vorbeascã20.

Aceºti „închipuitori ai cuvântului” sunt poeþii dar
ºi alþi creatori deoarece, „… sunt multe feluri de poeþi,
cum… cei ai gândului, ai minþii… care lucrã cu ceva,
piatrã, lemn, ce-o fi… nu stai sã te minunezi?… ce iese
din mâna lor, da parcã tot cuvintele cum zici tu, adicã
vorbele, sunt mai cu putere… mai …”. Este adevãrat cã
procesul de simbolizare poate îmbrãca forme nenumãrate,
iar noi, lectori ºi înminunaþi, vom cãuta în ele înþelesuri ºi
popas. Cum tot vorbele sunt mai cu putere, vom înþelege
mai lesne de ce marile prilejuri ceremoniale au beneficiat,
tradiþional, de expresii de o frumuseþe „nelumeascã”.
Oralitatea, ca modalitate privilegiatã de comunicare a
creat în interiorul aceleaºi limbi, servindu-se de acelaºi
lexic, registre diferite de exprimare, o limbã ceremonialã,
o limbã a vieþii zilnice. Purtãtori de sensuri ºi de geniu

minte; ori de câte ori veþi auzi în viaþa noastrã de comunism sã
fugiþi ca de diavol ...”. Avertismentul se adreseazã, spiritual, dar
ºi  istoric,  memoriei  noastre culturale,  „þinerii  de minte”,
dimensiune care include ºi  aducerea,  dar ºi  luarea aminte.  V.
Steinhardt,  N. (1991)

20 - Li tera tura  mãrtur is i toare  es te  imensã º i  cont inuã sã
se  îmbogãþeascã .  Aceas tã  „aducere  aminte” ,  nu  es te  însã
capabi lã  s ingurã ,  sã  se  în t re þ inã  o  conº t ient izare  ac t ivã  º i
responsabi lã  a  comuni tã þ i i ,  n ic i  ch iar  a  grupur i lor  e l i ta rea  în
formare .  Toate  date le  necesare  const i tu t ive  „comunismului”  º i
aplicãrii lui la noi în þarã, prin teroare ºi genocid, trebuie incluse
în procesul  de educare  a  generaþ i i lor  succesive,  nu ca  mater ie
de studiu, ci în calitate de coordonate orientative pedagogice ºi
sp i r i tua le .  Memoria  cul tura lã  nu  es te  un  da t  mecanic ,  c i  o
modalitate umanã, realã, de a crea o societate, de a înnobila un
timp ºi spaþiu în care o comunitate se trãieºte ºi se oferã vieþii .
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creator sunt ºi simbolurile care, regrupate în semnificaþii
majore, vin sã confirme rostul însuºi al momentelor
respective. În atari circumstanþe speciale, simbolurile
participã la formarea unor locuri cognitive necesare
orientãrii integrale pentru individ, pentru comunitate.
Locurile acestea, chiar dacã nu într-un continuum, care
sã fie de acelaºi nivel pentru toþi, faciliteazã o conºtienti-
zare, o imediatizare a memoriei culturale în toate
componentele ei, semnificare, act, emoþii etc.

În contactul dintre culturi diferite, aceste locuri
cognitive sunt mai greu accesibile „celuilalt”, dat fiind cã
ele au un caracter de sintezã calitativã. Astfel, ele par sã
fie mai conservatoare în raport cu tradiþiile, cu obiceiurile,
cu un întreg fel de a se comporta. În spaþiul mai larg al
vieþii zilnice, obiºnuite, întâlnirea dintre culturi diferite
pare mai simplã, mai puþin accidentatã. Se stabilesc între
oameni (comunitãþi) relaþii  de proximitate practicã,
situaþii care nu cer luãri de poziþie sau analize de înþelesuri.
Este un spaþiu permisiv dar, în acelaºi timp ºi foarte
vulnerabil, sensibil la influenþe venite din afarã, fie din
partea unor culturi conlocuitoare, fie din contexte culturale
mai puþin apropiate.

Pedagogiile specifice unei culturi se refugiazã, în
ciuda ramificãrii lor în toate domeniile de viaþã, în locurile
cognitive menþionate mai sus, lãsând drum liber
comunicãrii exterioare. Cu alte cuvinte, spaþiul vieþii
obiºnuite, cu toate ale sale, nu se poate constitui în gardian
al unei pedagogii formative consecvente în raport cu
tradiþiile unei societãþi, unei culturi. Pe mãsurã ce acest
spaþiu se doteazã cu noi împrumuturi, oferind la rându-i
altele, locurile cognitive dependente de patrimoniul
„arhaic” se reduc ºi se destramã. În condiþiile actuale de
dezvoltare tehno-materialã a civilizaþiei globale,
influenþele dintre diferitele culturi devin tot mai evidente,
mai operaþionale. La noi, ca ºi peste tot, se impune
„modelul citadin” cu întreg „conþinutul” sãu tot mai
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receptiv la uniformizare. Chiar pentru tema circumscrisã
pe care o prezentãm aici, vrãjitoria ca model producãtor
de haos ºi de subculturã, fenomenul urbanizãrii globale
este un factor important.

Cultura este comunicare. Informaþiile circulã
mereu, iar capacitatea lor de a primi semnificaþii diferite
este enormã sau nelimitatã. Este calitatea simbolurilor de
a-ºi metamorfoza nu numai expresia ci ºi înþelesul, ca atare
de a-ºi lãrgi ºi diversifica aria de impact. Sedimentarea
simbolurilor în procesul de stocare al memoriei culturale
(colective), sau individuale, nu este rigidã, nu se realizeazã
în straturi suprapuse, la care, deliberat, subiecþii sã poatã
recurge ca la un depozit oricând disponibil. Memoria nu-
ºi alcãtuieºte un repertoriu cronologic, oricât ne-ar plãcea
sã vedem lucrurile ºi astfel.

Nu numai simbolurile se modificã ºi se amestecã în
creuzetul implicit, dar ºi procesul de simbolizare este
mutabil, în conþinut, în expresii active, în calitatea de
conceptualizare. În ceea ce priveºte destinul cuvintelor,
de cele mai multe ori, este unul ingrat. Cu un sâmbure
simbolic, traversând spaþii variate, cuvintele pot sã fie
desposedate nu numai de sensurile parcurse, ci, chiar de
înþeles, ajungând simplu semn de vorbire articulatã care
marcheazã o stare de emoþie, oarecare, o aderare la un
model de comportament ºi de exprimare verbalã, sau,
dimpotrivã, o dezicere de un model, o renegare a acestuia.

Peregrinarea cuvintelor, dar ºi a simbolurilor, se
produce atât în interiorul unei culturi, cât ºi intercultural.
Deosebit de intens în actualitate, fenomenul respectiv este
produs ºi susþinut, mereu dezvoltat de reþelele de
mediatizare. Un spaþiu mediatic se formeazã rapid,
concurând modalitãþi tradiþionale de comunicare ºi, odatã
cu aceasta, contribuind la apariþia unei memorii culturale
universale ºi universalizante. O memorie care propune ºi
induce-impune o viziune „comunitarã” asupra vieþii, lumii,
realitãþilor oricare ar fi ele, concrete, abstracte, ori
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întrevãzute… Acest tip de memorie pare sã ofere
individului o libertate fãrã limite, un exerciþiu al lui „a fi”
niciodatã realizat pânã acum. Putem însã sã ne întrebãm
dacã, paradoxal, în plin exerciþiu al acestei libertãþi, omul/
persoanã nu-ºi va pierde libertatea unicitãþii sale, fãrã ca
mãcar sã mai fie conºtient de acest fapt21?

Modalitãþile de conºtientizare a individului, a
comunitãþilor, sunt proprii unei anumite culturi. Totuºi,
în ansamblul lor, ele pot fi agresate direct sau subtil, prin
modificãri impuse sau induse. În atari situaþii,
coordonatele profunde, orientative ale culturii în
chestiune nu mai sunt active. Se produce o dezorientare
cu tendinþe de generalizare rapidã, o situaþie comparabilã
cu un ºoc cultural.

Acesta, poate fi brusc ºi extrem de brutal, sau,
prelungit ºi mai atenuat, dar cumulativ. S-ar putea obiecta
cã acest fenomen este chiar procesul de „evoluþie istoricã
normalã” a societãþilor umane. Nu este însã, mai puþin
adevãrat cã, în acest proces, lectura unei ordini naturale, a
mersului istoriei, cea a ordinei divine, aºa cum au fost ele
concepute, asumate, trãite de cãtre atâtea culturi, nu au fost
menajate. Aºa cum am mai spus, în condiþiile unei
întreprinderi bine organizate de anihilare, de „ºtergere”, a
unei memorii culturale anume, lectura ordinei divine este
cea mai vizatã. Aici se aflã cheia „secretã” care deschide
apoi toate înscrierile omului în lume, în existenþã. Încifrarea
memoriei culturale este întâi de toate, cea de naturã spiritualã.

21 - „.. .Participarea creatului la viaþa necreatului nu poate
fi  rezultatul unei necesitãþi ,  ci  un fapt de l ibertate.  ªi singura
existenþã creatã care poate realiza viaþa ca libertate este omul. De
aceea ºi Sfânta Scripturã, ºi erminia patristicã, nu vãd pe om ca
„mijlocitor” în realizarea finali tãþi i  existenþiale sau a scopului
întregii creaþii...”, cum spunea Christos Yannaras. ªi el continuã:
„... Libertatea se interpune în natura creatã ca o breºã a posibilitãþii
între ceea ce este dat ºi ceea ce trebuie sã devinã, între existenþã
ºi „finalitatea” existenþei”. V. Yannaras, C. (1996)
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Prin proliferarea reþelelor de comunicare/
informaþii uniformizante, se realizeazã o proximitate
culturalã care nu mai face apel la vecinãtatea de spaþiu
geografic. Acestei proximitãþi îi va corespunde chiar dacã
nu peste tot uniform, o memorie de adecvare imediatã.
Datele furnizate, pentru a deveni utile, profitabile, se cer
imediat acceptate, în acelaºi timp, beneficiarul, individul
sau colectivul, trebuind sã renunþe, fie ºi temporar, la alte
„deprinderi” mai vechi, devenite inactuale. Fenomenul
acesta nu se desfãºoarã doar în sectoare þinând de
producerea/ utilizarea bunurilor materiale, este un proces
care include toate domeniile de viaþã ºi de „gândire”. În
imensul spaþiu mediatic deschis ºi fãrã întrerupere ope-
raþional, lectura celor trei ordini (naturalã, istoricã, divinã),
este ºi ea vizatã ºi se „adecveazã” noului cadru de
referinþã.

În spaþiul tradiþional al unei culturi specifice relativ
omogene, cum a fost cea a comunitãþilor rurale româneºti,
au existat ºi existã ºi alte culturi „conlocuitoare”. Unele
din acestea mai nou venite, altele mai de demult, în condiþii
diferite de timp ºi de loc, de mod de aºezare ºi de raporturi
cu autohtonii. În unele cazuri, proximitatea culturalã a fost
mai strânsã, cu influenþe reciproce notabile. În alte cazuri,
aceastã „apropiere” a fost mai puþin activã, mai redusã ca
importanþã ºi,  în consecinþele sale. O proximitate
„îndepãrtatã” chiar dacã nu spaþial. Au coexistat astfel
douã sau mai multe culturi paralele.

Este important sã reþinem aici cã lumea satelor
româneºti tradiþionale a fost ºi mai este, cea a unei culturi
specifice, cu coordonate orientative comune, a cãror
focalizare a fost ºi continuã sã fie credinþa ºi religia
creºtinã ortodoxã.

O rapidã modernizare, apoi dinamica socio-
demograficã practicatã de regimul comunist, a separat
întrucâtva lumea ruralã de tiparele ei vechi, dar ºi satul de
aglomerãrile urbane. S-au creat astfel lecturi coexistente
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dar nu convergente din partea celor douã spaþii, cu toate
cã raporturile dintre ele au fost ºi au rãmas foarte active,
permanente. Realitatea sãteascã a fost vãzutã într-un
anume fel de cãtre orãºeni, chiar de cãtre cei noi, din
prima, din a doua generaþie. La rândul lor, sãtenii au vãzut
în oraºe o altã realitate umanã, cu alte cerinþe, mentalitãþi,
comportament ºi valori, pe care, frecvent, au început sã le
aprecieze, sã le reproducã. Atitudinea generalã faþã de
tradiþii s-a resimþit ºi ea, producându-se, am spune, o
adevãratã „laicizare” a acestora. Vechiul a devenit ceva
cuprinzãtor ºi lãsat în paraginã, ca un fel de altã lume/
timp, menitã sã se tot depãrteze de prezent. „Oamenii se
îmbracã altfel, nu numai cu hainele astea, dar ºi cu firea”,
(Teodora Cãpãþ, Banat). Într-adevãr, nu numai portul ca
îmbrãcare exterioarã se schimbã, ci ºi toatã casa, apoi
gospodãria, atât în cele materiale cât ºi în cele ale minþii,
noile generaþii promovând schimbarea fãrã prea mare
reticenþã. Mersul vremii22.

Tabloul astfel schiþat este, desigur unul sumar,
superficial. Fiecare aspect de viaþã ar putea constitui tema
unor studii ºi reflecþii, venind sã contribuie la calitatea
unei sinteze de interpretare/ lecturã.

Chiar ºi aºa, o arheologie a vieþii  spirituale în
profunzimile ei nu poate fi realizatã, trãirile nu pot fi
catalogate, nici expuse în muzee, iar obiectele, oricare ar
fi valoarea colecþiilor, sunt martorii unei memorii care ºtie
sã tacã. Mai puþin încã, putem sã ne bazãm pe cuvinte.
Acestea pot dispãrea sau se pot preumbla dintr-un loc într-
altul, fãrã sã mai pãstreze ceva dintr-un context de „înainte
vreme …”.

22 - Dispariþ ia vechilor modele de gândire -  obiceiuri ,
mentali tate ºi  sisteme de -  valori  este un proces în plinã
desfãºurare.  Fenomenul este confirmat ºi  în cercetarea de teren
întreprinsã de specialiºtii de la Institutul de Etnografie ºi folclor –
„C. Brãiloiu”. V. Corpus de Documente Etnografice, vol. I. Oltenia.
În prezent se sistematizeazã materialul pentru Banat,  Criºana,
Maramureº vol.  II .
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Faþã de acest „înainte vreme”, comunitatea sãteascã
îºi modificã percepþia ºi atitudinile, chiar dacã mai „þine”
unele din datele lui specifice. Rãspunsurile referitor la
practicarea anumitor obiceiuri mai mult sau mai puþin
trunchiate, vor fi: „… Aºa am apucat …”. „Aºa e bine …”.,
sau „Aºa e obiceiul pe la noi” etc. Toate acestea exprimã
o oarecare „deprindere” de a face, o opþiune pentru act,
fãrã ca sensul acestuia sã mai fie realizat sau considerat
necesar. Este adevãrat cã multe din aceste reflexe gestuale,
respectã încã vechiul lor loc de provenienþã, rolul de a
asigura protecþie, fecunditate, bunã stare etc.,  dar,
semnificarea aptã sã realizeze unitatea imediatã a
memoriei, integrarea individualã în totul existent,
material, spiritual, nu mai este prezentã. În comparaþie cu
adecvarea la actualitatea contextului informaþional,
susceptibilã sã producã un alt tip de tip de memorie,
desprinderea de caracterul holografic al memoriei
culturale tradiþionale semnaleazã ºi ea pierderi calitative.

Reducerea necesitãþii de a opera cu înþelesuri ample,
împãrtãºite în esenþa lor, tacit, dar definitoriu.

Încet, dar fãrã întoarcere posibilã, multe „lucruri
bãtrâneºti”, se ridicã la suprafaþa celor noi, cu altã
încãrcãturã, cu altã percepþie - superstiþii, automatisme etc.
Trecerea lor în „folclorul” liber nu atenueazã aceastã
dispariþie. Într-un fel, o accelereazã, prin vulgarizarea
totdeauna gata sã invadeze vreun loc mai accesibil în
mentalul colectiv. ªi aici influenþa urbanã are un rol
evident, prin crearea unor adevãrate „stiluri” de expresii,
de comportament etc. Rigoarea ceremonialã cu limba ei
„aleasã” ºi cuprinzãtoare/ creatoare de sensuri ºi de
echilibru, este abandonatã, conºtient sau mecanic, în
favoarea unei comunicãri orale de o calitate precarã ºi de
o mare vulnerabilitate.

O oralitate de acest nivel ºi conþinut este un mediu
imens ºi de prim ordin în favorizarea procesului de
degradare a memoriei culturale. Nu numai vechiul fond,
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patrimoniul colectiv moºtenit ºi transpus activ în
ceremonii etc.,  este afectat ci întreg contextul de
comunicare umanã. „Protocronismul” atât de criticat ºi
de ridiculizat, nu este simplu cadru de referinþã pentru
atitudini ideologice absurde, destinate sã justifice opþiuni
extremiste ºi totalitare, xenofobe sau chiar criminale.
Recurgerea la trecut este un prezent al memoriei, ale cãrui
valenþe ºi calitãþi nu se pot nici evalua, nici cultiva, fãrã
acel timp ca din totdeauna „închipuit”, având un chip.

Calitatea de a fi un prezent a memoriei conferã
recurgerii la trecut o importanþã mereu activã ºi, în mod
„normal” de neînlocuit pentru funcþionarea echilibratã a
comportamentului individual ºi colectiv. Aceeaºi
recurgere însã, se poate face în diferite moduri ºi desigur,
în condiþii diferite. Fondul arhaic ºi patrimoniul tradiþional
sunt aduse în actualitatea lui „acum ºi aici”, nu ca un
ansamblu bine structurat ºi pãstrat ca atare, ci,  prin
selectarea unor date care nu au cum sã fie neutre în
raporturile lor cu acþiunea întreprinsã, cu intenþiile
acesteia. Nu este însã, mai puþin adevãrat, cã, odatã scoase
la ivealã ºi puse (repuse în circulaþie), consecinþele
prezentului lor nu mai pot fi total monitorizate. Putem
sesiza fenomene aparent inexplicabile de rãbufnire a unor
latenþe pânã atunci perfect ascunse. Tot aºa de bine însã,
se pot obþine rezultate previzibile ºi dorite, tocmai prin
suscitarea ºi manipularea colectivã a acestor latenþe.
Recunoaºterea de cãtre colectivitatea respectivã a datelor
resuscitate nu este neapãrat instantanee, nici mãcar
conºtient realizatã. Se produce, în multe cazuri, o
acceptare a situaþiei vechi/ noi într-o manierã ce pare cu
totul fireascã, chiar dacã, în condiþiile de actualizare nimic
nu mai este nici cum a fost, nici cum ar trebui sã fie…

Acel timp ca din totdeauna „închipuit” poate fi doar
o utopie, în care, identitatea, specificul unei culturi sã nu
mai fie de fapt prezente.
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Între datele selecþionate pentru aducerea la prezent
a fondului pasiv arhaic, aºa cum era de aºteptat,
simbolurile sunt la mare preþ. Prin ele contopirea între
trecutul exemplar ºi prezentul perfecþionabil, viitorul
promiþãtor sau mãcar domptabil,  este asiguratã. Nu
totdeauna recurgerea la trecut este un prezent semnificativ,
în cazul unor culturi ale cãror „rãdãcini” au fost strãmutate
ºi plasate în cu totul alte locuri ºi condiþii .  Atunci,
prezentul se propune încã ºi mai activ, fie într-un plan
ideologic, fie într-unul istoric, de legitimizare localã etc.

Studierea unor astfel de situaþii culturale este
instructivã, mai cu seamã pentru antropologia cultural
cognitivã, deoarece memoria colectivã ºi mai cu seamã
cea de producere de eveniment devine predominantã.
Pentru a fi apoi secundatã ºi chiar concuratã de emoþii ºi
de comasarea socio-politicã etc. pe care acestea o pot
construi.

În situaþii de proximitate spaþialã a unor culturi
diferite, „îndepãrtate” prin memoria lor culturalã,
raporturile nu sunt totdeauna facile, chiar dacã au aspectul
unei convieþuiri mutual acceptate, nici nu se stabilesc în
toate domeniile de viaþã, de activitate. Se formeazã chiar
o „tradiþie”, un mod de a-l vedea pe „celãlalt”, o imagine
pe care, trecerea timpului nu o estompeazã ci, dimpotrivã,
îi  accentueazã trãsãturile considerate definitorii.  O
imagine cu prea puþine caractere pozitive, dominatã mai
degrabã de rezerve ori de judecãþi critice, negative. În
alcãtuirea acestei imagini, istoria cu faptele ei joacã un
rol important. În mentalitatea comunitãþilor, astfel de
„prototipuri” pot uneori trece în registre pasive, pentru a
apãrea din nou la suprafaþã, în împrejurãri speciale. Existã
mereu în „subconºtientul” colectiv atenþionãri pentru ceea
ce nu este „imediat sau integral” recognoscibil, ceva care
se prezintã strãin ºi prea „altfel”, susceptibil sã producã
un ºoc. În aceste situaþii,  oarecum de accident,
atenþionãrile intrã în acþiune, nu neapãrat sub vreun semn
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de atitudini raþionale ci,  mai curând, sub impulsul
emoþiilor.

Psihologia colectivã nu este suma celei de care
dispune fiecare din indivizii aparþinãtori societãþii
respective. Aceastã psihologie colectivã este o realitate
culturalã complexã, dinamicã, de ale cãrei date
(conþinuturi) comunitatea nu are cum sã fie pe deplin
conºtientã. Ca atare, în circumstanþe speciale, reacþiile
colective nu pot fi nici ele uniforme, se diferenþiazã, în
funcþie de anumite criterii ºi totuºi, existã mari ºanse ca
acelea care se produc sub impulsul memoriei de emoþii sã
se impunã. În acelaºi timp, aºa cum am mai menþionat în
repetate rânduri, registrul memoriei de emoþii este cel mai
vulnerabil ºi mai expus unor manipulãri venite din
interiorul culturii respective, din afara ei.

Imaginarul colectiv este mereu la lucru, oricare ar
fi împrejurãrile de contact între culturi diferite. Terenul
pe care impactul lui devine mai puternic ºi mai larg, nu
este apriori stabilit. Un fapt trebuie totuºi avut în vedere,
imaginarul este cel mai bun aliat în demersurile de
manipulare a unei psihologii colective oricare ar fi cultura
vizatã ºi tradiþiile ei, fiindcã acesta este ºi locul privilegiat
al capacitãþii de „creativitate” pe care o are omul.

În lumea ruralã româneascã, practicile  magico-
vrãjitoreºti aparþinând unui repertoriu specializat, au fost
marginale în raport cu tiparele tradiþionale de semnificare
a locului, timpului, existenþei umane, vieþii în general.
Incantaþiile utilizate de cãtre vrãjitori au ºi ele acelaºi
statut mai modest în comparaþie cu textele care însoþeau
manifestãrile ceremoniale colective sau chiar efectuate de
cãtre indivizi, dupã vârstã, apartenenþã la grupuri, praguri
importante sau evenimente de interes personal.

Talentul unora dintre practicienii vrãjitori nu se
putea manifesta din plin, nici nu se putea impune, ca fiind
cu totul „original”, pentru simplul motiv cã inovaþiile de
acest gen ar fi fost prompt sancþionate printr-o cenzurã
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tacitã dar eficace, exercitatã de cãtre comunitate. Aºa se
explicã faptul cã, în practica vrãjitoreascã ruralã de la noi,
nu textele sunt cele care predominã, cu toate cã numãrul
lor este considerabil, ci gesturile, actele. Aici, vrãjitorul
îºi putea asigura un mai larg spectru de opþiuni, de
improvizaþii, care, dupã împrejurãri, erau capabile sã
impresioneze ºi sã convingã mai repede ºi mai eficient.
Odatã cu o tot mai mare rãspândire a unor feluri de vrãji,
prea puþin dependente de tradiþii, a crescut ºi numãrul
practicienilor specializaþi, iar influenþa celor de la oraº s-
a resimþit tot mai tare. Intervenþia era cea care conta, iar
formulele treceau, încet, dar sigur, în uitare, delãsare ºi…
contaminare de multe ori penibilã prin conþinut ºi expresii.

În repertoriul vrãjitoresc rural, în anumite perioade,
incantaþiile, descântecele au circulat cu o iuþealã
remarcabilã, luând în regiuni diferite, sau în zone ce
comunicau prea puþin între ele, forme identice, sau, foarte
asemãnãtoare. Avea loc, am putea spune, un fel de
mediatizare a acestor formule, creaþii orale, proces care
ridicã anumite întrebãri, deoarece, ele nu mai þineau cont
de vechile raporturi cu contextele ceremoniale locale,
acestea fiind diferite de la o regiune la alta, de la o zonã la
alta. Uniformitatea surprinzãtoare a descântecelor are,
deci, ºi alte explicaþii. Circulaþia lor a fost înlesnitã de cea
a unor publicaþii, sau cãrþi, cum a fost ºi cazul faimoaselor
cãrþi de vise. Unele formule au fost uºor de imitat ele fiind
preluate din textele religioase, sau apocrife.

În tot acest proces, incantaþiile din repertoriul
vrãjitoresc s-au desprins tot mai mult de patrimoniul
tradiþional, chiar dacã unele au pãstrat pânã aproape de
timpul nostru, elemente ºi structuri care amintesc de locul
lor „dinainte vreme”…

Un aspect mai puþin studiat de cãtre specialiºti,
folcloriºti ºi etnografi,  a fost cel legat de sãrãcia
incantaþiilor  magico-vrãjitoreºti cu intenþii negative, sau
malefice, în comparaþie cu cele care erau de bine, sau de
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restaurare a unei condiþii benefice. Pãstrarea secretului
asupra acestor texte nu este un argument satisfãcãtor,
deoarece, gestica acestor intervenþii este foarte bine
cunoscutã. Pare probabil sã fie vorba despre o orientare
mai creativã, personalã, din partea celor care se voiau
practicieni ai vrãjitoriei. Trebuie þinut cont ºi de faptul cã
originea acestor incantanþii a fost patrimoniul colectiv ale
cãrui coordonate erau, esenþial,  de asigurare a unui
echilibru, a unei armonii în toate, aºa cum însãºi creaþia
iniþialã a fost menitã sã fie ºi sã dãinuiascã23.

Vrãjitorul rural nu a acþionat niciodatã pentru tot
satul, nici în cele „de bine”, nici în cele „de rãu”.
Dezvoltarea unui repertoriu specializat a fost, desigur, un
proces lent, îndelungat, în care, în timp, s-au inserat
practici ºi creaþii orale ºi de altã provenienþã decât
patrimoniul tradiþional local. În fondul arhaic au existat
cu certitudine ºi practici negative, chiar nocive, cu caracter
malefic, dar acestea nu au fost predominante ºi nici nu au
avut cum sã vizeze comunitatea în ansamblul ei.

Pentru a pãtrunde mai adânc în semnificaþiile oferite
de unele descântece cu un destin mai fericit, va trebui sã
cãutãm acele locuri cognitive pe care ele le au în comun
cu alte creaþii tradiþionale orale, în primul rând cu textele
ceremoniale, dar ºi cu basmul fantastic, ºi apoi, cu
folclorul liber, epic, sau liric etc… În toate aceste capitole
ale unei oralitãþi specifice, vom regãsi un fir de urmat,
unul care sã ne indice cum s-a format ºi a lucrat destinul
unei memorii culturale în care om, loc ºi timp nu s-au
înfruntat ci au cãutat sã se înþeleagã.

Vrãjitoria ruralã, descântatul, în ansamblul lor, chiar
în formele tradiþionale pe care le-au luat, au încercat, atât

23 - Este cazul,  mai ales,  al  textelor „de rãu”, sau de
„întoarcere a rãului asupra celui care 1-a aruncat”.  Acestea din
urma însã, fac parte din actele de reintegrare a unei normalitãþi
originare care a fost, într-un fel sau altul perturbatã. V. Laurenþiu,
F. E. (1997).
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prin texte, cât ºi prin acte, sã atenueze posibile conflicte
cu o pedagogie culturalã formativã, una care nu admite
derogãri. Vrãjitorii au cãutat ieºiri, unele mai discrete,
altele mai vãdite, mai ales cã multe din practicile lor erau
din cele „de rãu”. Cu toate acestea, aºa cum am mai spus,
comunitãþile sãteºti nu au optat niciodatã pentru o
instituþionalizare a vrãjitoriei ºi o stabilire a statutului
practicienilor menit sã asigure acestora o poziþie
importantã în dinamica socialã ºi spiritualã. Aºa se explicã
ºi, de ce, la noi, nu avem nici corporaþii de vrãjitori, nici
adepþi ai unor culte secrete legate de magie/ vrãjitorie, nici
celebrãri ritmice vrãjitoreºti în ciclul calendaristic
tradiþional. Spaþiul acestor practici a rãmas unul marginal,
dacã ne referim la viaþa comunitãþilor, la bunul mers al
acesteia, ceea ce nu înseamnã însã, cã vrãjitoria nu a avut
ºi nu are un ecou, o influenþã asupra mentalitãþilor, nu
exercitã o fascinaþie, teamã, sau invitaþie la participare
concretã.
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CAPITOLUL IV
O culturã de tarabã
sau o iniþiere de masã
În condiþiile actuale, spaþiul oferit vrãjitoriei/

magiei/ ocultismului de toate tipurile este unul privilegiat.
Mediatizarea asigurã toate condiþiile necesare, le
perfecþioneazã neîncetat. Noul spaþiu este oricui ºi
oricând, oriunde accesibil,  caracterul „esoteric” al
fenomenului ca atare fiind, paradoxal, confirmat tocmai
prin expunerea permanentã ºi „popularã” de care el se
bucurã. Este un teritoriu apriori cucerit,  cu imensele
„avantaje” pe care le garanteazã. Un exerciþiu iniþiatic de
facturã nouã, ineditã ºi fãrã criterii rigide de selecþie a
neofiþilor. Din totdeauna, ceea ce este „secret” a atras
mulþimile ºi, mai cu seamã, în momente sau împrejurãri
în care cultura este în crizã, soluþiile propuse prin evadarea
din real, dar, în scopul de a-l controla, sunt cãutate cu
fervoare.

Se favorizeazã astfel apariþia ºi funcþionarea de
culte, practici,  împrumuturi,  credinþe din cele mai
„exotice”, toate cu o capacitate remarcabilã de prozelitism
ºi de metamorfozã pentru a corespunde, cât mai concret
aspiraþiilor locale. Ar fi greºit sã ne imaginãm cã este vorba
despre un simplu proces de mimetism, o modã care vine
ºi trece aºa cum a venit, lãsând lucrurile în fãgaºul lor.
Faptele culturale care implicã intervenþii asupra memoriei
de semnificare, de acþiune, pentru a nu mai aminti registrul
de emoþii, nu sunt niciodatã neutre, nici „sterile”.
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Care ar fi trãsãturile comune spaþiului actual post-
modern în care evolueazã vrãjitoria / magia, ºi spaþiului
tradiþional rural de la noi?

Cum am putea sesiza aceste caracteristici, pentru a
„vedea”, eventual, pe viu, cum se structureazã ºi cum se
destructureazã o memorie culturalã ºi pedagogia
formativã ce i-a fost proprie?

La o primã abordare constatãm similitudinea
„intenþionalã” a actelor magice/ vrãjitoreºti pentru ambele
medii.  Totuºi, acest criteriu nu este suficient pentru
înþelegerea fenomenului care ne intereseazã. Actele care
se produc într-un mediu anume sunt ºi ele influenþate de
acesta, chiar dacã vin, la rândul lor sã-l influenþeze, sã-l
modifice. Intensitatea sau întinderea impactului reciproc
(mediu/ fenomen nou) este imposibil de evaluat calitativ,
încã mai puþin de reprezentat statistic. Doar consecinþele
se pot constata, dar, ºi acestea, într-un proces complex ºi
foarte dinamic, ale cãrui elemente nu au cum sã fie
„arãtate cu degetul”. Comparaþia la care ne-am referit aici,
privind caracteristicile vrãjitoriei/ magiei în mediul post
modern ºi respectiv, în cel rural tradiþional, ne sugereazã
cã, intenþiile practicilor, chiar dacã identice, nu sunt
suficiente pentru a determina un conþinut activ comun al
acestor acte ºi reprezentãri.

Noul spaþiu al desfãºurãrii spectaculoase a
vrãjitoriei este mediul citadin, sau cel imediat apropiat.
Aici nu avem un patrimoniu tradiþional cu manifestãri
structurate armonios, nici comunitãþi pentru care
pedagogia culturalã sã fie prezentã în memoria colectivã.
Marile ceremoniale care restaurau ºi garantau ordinea vieþii
ºi a lumii cu participarea întregului corp social nu mai
sunt fapte curente, reale. Creaþiile orale ce le însoþeau s-
au pierdut sau, dacã sporadic mai sunt utilizate, locul lor
cognitiv nu mai este unul de semnificare ci, mai curând
unul de simplã petrecere sau chiar de parodie.
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Coordonatele memoriei colective se constituie aici
prin mediatizare, întru-un proces continuu ºi agresiv24.
Prin mijloacele media de tot felul, se procedeazã la o
adevãratã revãrsare de informaþii ce nu poate fi nici evitatã,
nici opritã. Mediatizarea vrãjitoriei este situatã în
contextul ofertei de ocult diversificat, iar toate aceste
componente ale respectivului context sunt un nucleu de
producere de subculturã. Paranormalul, extrasensorialul,
extratereºtrii, creaturi ori civilizaþii, doctrine esoterice din
cele mai originale, contribuþii locale (autohtone) la fiecare
din aceste capitole, totul pe înþelesul tuturor. O sumã de
universuri paralele sau întrepãtrunse, în care, mentalul
individual ºi cel colectiv nu mai pot sã-ºi formuleze un
cadru de referinþã, cât de cât coerent ºi semnificativ.
Informaþiile receptate, fãrã încetare ºi fãrã vreo selecþie
privind conþinutul, mesajul, intenþia, expresiile lor, sunt
vehiculate imediat, în acelaºi mod de „asamblare”
mecanicã, repetitivã, cu o încãrcãturã falsã de
„obiectivitate”.

Mediul uman receptor investeºte informaþiile cu
calitatea de a fi fapt de viaþã firesc, normal, cu alte cuvinte,
omul individual ca ºi cel social, inseparabili, îºi creeazã o
identitate „informaþionalã”, una de un tip nou netradiþional
ºi dinamic, dar fãrã apartenenþã. O transidentitate.

În acest peisaj în care comunitãþi ºi indivizi se
regãsesc situaþi mai rapid decât s-ar crede, sau, decât îºi
dau seama, orientarea este dificilã tocmai fiindcã pare
liberã, chestiune de opþiuni personale ºi garanþie de
realizare. Peisajul devine, este familiar ºi nu mai are vreun
alt termen de comparaþie. Dispare acel „illo tempore” cu
valoare de model ideal, nu în coordonate de timp sau de
loc ci, ca posibilitate de integrare profundã într-o memorie

24 - Literatura referitoare la rolul mass media este enormã
ºi totuºi ,  nu poate þ ine pasul cu globalizarea ºi  perfecþionarea
tehnicã a procesului de informatizare. V. bibliografie.
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identitarã ale cãrei date, inefabile cum sunt, se reunesc,
totuºi, calitativ, într-un mod de a fi specific ºi necesar unei
condiþii  umane echilibrate personal, social,  cultural,
spiritual.

Contextul nou poate pãrea fascinant, în acelaºi timp
însã este ºi unul confuz; prin enorma diversificare haoticã,
devine (poate deveni) ºi obositor, suprasolicitant. Sau chiar
epuizant. „Compensarea” acestor riscuri pe care le
comportã era postinformaþionalã se face, paradoxal, printr-
un proces pe care l-am putea numi de „primitivizare”
culturalã25.

Nu este vorba numai despre producerea de
subculturã în varii forme, expresii, ci de un fapt mult mai
subtil ºi mai general, mai dificil de definit ºi chiar de
sesizat. Aici ne vom ocupa numai de unele din aspectele
acestui proces, mai exact, de unele din porþile de evadare
din peisajul înãbuºitor ºi depersonalizant, chiar dacã
gradul de realizare a acestor caracteristici,  de
suportabilitate a lor, este diferit de la individ la individ.

Practica vrãjitoreascã/ magicã este una din aceste
porþi. Dintre numeroasele cãi de evadare pe care le oferã
ocultul mediatizat, vrãjitoria pare cea mai la îndemânã.
De ce?

Fenomenele considerate ca aparþinând „paranor-
malului” sunt, de obicei, experienþe personale. Ele sunt

25 - În societatea româneascã procesul de „însãlbãticire”,
(oricât de ºocant ar pãrea termenul) este vizibil , iar educaþia prin
ºcoala, pentru a nu mai vorbi despre cea prin media, nu pare sã se
preocupe de aceastã problemã. Curtea ºcolii  este teren deschis
oricãror manifestãri  de violenþã,  delicvenþã,  etc.  Cât despre o
pedagogie formativã (culturalã) prin radio sau televiziune nici
mãcar nu se poate vorbi în mod serios. Este covârºitoare producþia
de subculturã,  cu consecinþele ei ,  între care,  „primitivizarea”.
Atenþionarea asupra unor programe ce nu pot fi vizionate de cãtre
copii  sau de cãtre t ineri  (faimoasa de acum Bulinã Roºie) este
doar un simptom de iresponsabilitate educaþionalã care, poate avea
ºi are, consecinþe cu totul opuse intenþionalitãþii declarate.
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relatate mai rar direct de cãtre cei care le-au trãit, la radio,
la TV, sau în unele cazuri în presa scrisã, mai mult sau
mai puþin „specializatã”. Credibilitatea de care se bucurã
aceste relatãri este redusã, tocmai fiindcã nu au cum sã
fie „controlate”. Ca atare, ele pot fi foarte lesne luate drept
simple nãscociri. Practicile þinând de iniþieri în doctrine
esoterice, orientale ori de altã sorginte, pentru a avea un
impact real, trebuie puse în aplicare în grup. Acest tip de
„iniþiere” poate recurge mai greu la modalitãþi ample de
popularizare. Mediatizarea este fie prea puþin accesibilã,
fie chiar nedoritã de cãtre adepþii respectivelor doctrine.
Unele din aceste practici ºi învãþãturi sunt prea strãine
pentru mentalitatea localã, aºa cã, ele nu au un teren gata
pregãtit sau mãcar destul de favorabil. În masele populare
pãtrund ºi se rãspândesc mai curând elemente disparate
din sisteme de credinþe, sau din practici „magice” din cele
mai fantastice ºi, nu rareori, fãrã vreo origine precisã.

Despre vrãjitorie, vrãjitoare, toatã lumea a auzit ºi
aude. Este un fapt cunoscut, sau, mãcar, aºa se pare. Nu
mediatizarea actualã a pus în circulaþie termenul, iar
conþinutul lui, sensul ce i se atribuie este ºi el unul familiar.
Din multe surse cu care individul ca ºi comunitatea au
venit ºi vin mereu în contact. Poveºti, basme, legende,
literatura cultã, vorbirea curentã, vrãjitoria le-a traversat
ºi continuã sã o facã, în diverse moduri, toate
„interesante”. ªi, desigur, mereu cu cele douã feþe ale sale,
cea bunã, cea rea.

În cultura de masã, ruralã ºi citadinã, elemente ale
vrãjitoriei tradiþionale s-au pãstrat ºi se practicã. Fie în
familie, fie în cercuri restrânse de rude, de prieteni, de
vecini. În mediul urban, aceste practici sunt mai frecvente
decât am vrea sã credem, cu o certã predominare a celor
cu caracter negativ. Fenomenul a fost favorizat de natura
eterogenã a acestui spaþiu social, de instabilitatea ºi
nesiguranþa pe care le genereazã fãrã încetare.
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În actul vrãjitoresc cei doi parteneri se întâlnesc faþã
în faþã.

Actantul principal este vrãjitorul (vrãjitoarea), dar
ºi solicitantul are o situaþie importantã. El participã la
acþiune, este implicat direct. Astfel, intervenþia îi conferã
o confirmare de identitate personalã, dintre toþi cei care îl
înconjoarã în afarã, el este acum ºi aici,  unic. Cu
problemele sale, cu temerile ce-l bântuie, dar ºi cu speranþa
sau chiar certitudinea cã totul se va rezolva, nu oricum, ci
aºa cum doreºte, cum vrea el. Participarea solicitantului
este ºi o experienþã de putere, dominare ºi control a tot
ceea ce, în viaþa lui nu merge cum ar trebui sã meargã.

În mediul citadin, unde competiþia ºi agresivitatea
sunt mereu în creºtere, individul se vede deposedat tocmai
de aceste însuºiri atât de necesare pentru a putea rezista ºi
impune, pentru a avea succes în viaþa personalã, în cea
profesionalã etc. Actul vrãjitoresc este cerut, în cele mai
multe cazuri, pentru sine,în cele mai intime probleme de
existenþã. Se stabileºte o comunicare fãrã reþineri între
agentul practician ºi beneficiar, una pe care mulþi psihologi
ºi psihiatri ar putea sã o invidieze. Odatã „rãul” identificat,
beneficiarul are chiar o dozã de libertate în a alege ce fel
de intervenþie doreºte sã se facã pentru el. Poate decide sã
continue procesul, sau, la nevoie, sã-l întrerupã. Dupã cum,
este liber sã revinã oricând asupra deciziei, fie solicitând
acelaºi agent specializat, fie recurgând la serviciile altuia.

În mod curent, cei care recurg la vrãjitori nu se
limiteazã la frecventarea unuia singur. Fie cã se declarã
nemulþumiþi de rezultate, fie cã sunt curioºi sã afle mai
mult despre aceste lucruri misterioase, sperând sã ajungã
la cei mai mari specialiºti, consumatorii de magic sunt
foarte buni clienþi ºi, totodatã, promotori ai fenomenului.

Dacã problemele care trebuie „rezolvate” sunt
importante pentru echilibrul emoþional al clientului,
acesta, treptat ajunge nu numai sã depindã de agentul
practician, ci chiar sã se identifice cu acesta, sã copieze
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modelul, imaginea, ceea ce înseamnã de fapt, o perturbare
serioasã a personalitãþii sale de bazã.

Cum „ºedinþele” nu se limiteazã de obicei la una
singurã, dependenþa se accentueazã, iar modelul intrã în
obiceiurile clientului, mai ales dacã ºi el trebuie sã execute
anumite acte în afara întâlnirii. În scurt timp, acele gesturi
devin reflexe, nu numai pentru cel în cauzã, ci ºi în mediul
social imediat înconjurãtor. Cea mai bunã mediatizare
pentru practica vrãjitoreascã este cea de la om la om, iar
aceastã mediatizare nu cere nici mãcar o fãrâmã de
„specializare profesionalã”. Tocmai în aceasta constã
uriaºa ei capacitate de proliferare în mediul popular,
indiferent de generaþii.

Momentul de intervenþie vrãjitoreascã este concret,
simplu, real. Ca un fapt de viaþã ce trebuia, odatã ºi odatã,
sã aibe loc, chiar dacã împrejurãrile ce-l declanºeazã sunt
speciale ºi nu totdeauna din cele fericite. Mijloacele oferite
de intervenþia respectivã sunt tot atât de eficace pentru
acþiuni pozitive, cât ºi pentru cele negative, sau chiar
malefice, declarate ca atare.

Odatã ce actele   magico-vrãjitoreºti depind în
continuarea lor, aºa cum o cere intenþia urmãritã de cãtre
beneficiar, numai de practicianul specializat, registrul
semnificãrii lor se modificã. Tot ce este cunoscut, executat
de cãtre vrãjitor, devine secret, complex, ºi cu certe valenþe
metafizice. Se constituie un spaþiu paralel, în care profanul
nu mai are acces, este un exerciþiu iniþiatic la care el nu
mai este invitat. Aici se realizeazã separarea dintre vrãjitor
ºi solicitant, adevãratã rupturã de statut ontic, aºa cum
vom vedea. Distanþa dintre parteneri este accentuatã de
cãtre beneficiar, era oarecum de la sine înþeles cã, la un
moment dat ea se va produce, iar faptul acesta
consolideazã poziþia vrãjitorului, situându-l într-un loc
cognitiv ambiguu dar nu mai puþin fascinant ºi redutabil26.

26 - Practicienii vrãjitoriei insistã ºi acum asupra caracterului
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Nu rareori, între condiþia vrãjitorului – aºa cum este
perceputã de cãtre cei care îl solicitã, dar ºi de cãtre largi
categorii sociale ºi cea a unor reprezentãri mitice se poate
întrevedea o coincidenþã, prin calitãþile de care dispun,
prin natura actelor pe care le pot întreprinde. Cum
vrãjitorul este frecvent prezent în creaþii populare, dar ºi
în cele culte, aceastã suprapunere a unui agent real/ viu ºi
a unora imaginari, vine sã contribuie, dacã mai era nevoie,
la credibilitatea ºi popularitatea vrãjitoriei. Imaginarul
colectiv este un excelent agent de publicitate.

Beneficiarul intervenþiei vrãjitoreºti nu se considerã
ca fiind responsabil din punct de vedere moral, etic, pentru
a nu mai menþiona pe cel spiritual, de natura intervenþiei
sau de consecinþele ei.

Chiar dacã unele dubii se ivesc, le îndepãrteazã cu
uºurinþã, fie prin îndreptãþirea ce o are de a solicita
intervenþia, fie, mai ales, prin transferul de
responsabilitate/ culpabilitate eventualã asupra
vrãjitorului.

În mentalitatea curentã a celor care apeleazã la aceºti
practicieni, „ei-ele ºtiu ce fac”. Astfel, modalitãþile pot
rãmâne secrete, iar solicitantul nu mai are de-a face direct
cu natura actului, sau, cunoºtinþele de care dispune
practicianul îi permit acestuia sã se fereascã de urmãri
neplãcute. ªi într-un caz ºi în celãlalt, vrãjitorul este cel
care „face” totul ºi care îºi asumã întreaga rãspundere.
Persoana vrãjitorului fiind perceputã ca o condiþie între
real uman („ca toatã lumea”) ºi personaj, þinând
deasemenea de o altã realitate, „vezi cã ei nu sunt ca toþi
ceilalþi, au alte puteri… ce mai …”, specialiºtii întru ale
magiei/ vrãjitoriei, buni sau primejdioºi pot fi capabili

secret al cunoºtinþelor, actelor executate, afirmând-ºi în acest mod
rolul de „iniþiatori”. Dealtfel, acelaºi rol ºi-1 asumã atunci când
recurg la un exoterism limitat. V. cazurile analizate în acest studiu.
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oricând sã se refugieze în teritoriul rezervat lor, unde
muritorul de rând nu mai are acces.

Imaginea aceasta a unui om dotat cu însuºiri reale
ce nu mai þin de natura comunã a „lumii” (citeºte oamenii),
devine tot mai pregnantã, pe mãsurã ce se intensificã
mediatizarea fenomenului în actualitate, odatã cu cea a
unui imens loc cognitiv sub semnificarea virtualului, în
speþã a ocultului.

Totuºi, aºa cum am menþionat, vrãjitoria se distinge
ºi se impune chiar în acest loc de cognitivitate culturalã
„paralelã”, prin proprietãþi ce o singularizeazã ºi o fac mai
operaþionalã în procesul de comunicare socialã.

Unele din aceste trãsãturi ar putea pãrea mai curând
susceptibile sã diminueze impactul vrãjitoriei, dar, în
realitate, ele îl intensificã. Din momentele de intervenþie,
aºa cum sunt ele practicate acum, formulele orale, acolo
unde mai apar, îºi pierd rapid din importanþã. Gestul este
cel care se impune, iar efectul psihologic este cu atât mai
sigur, cu cât acþiunea se desfãºoarã „de fapt”, prin actul la
care solicitantul asistã, la care ia parte. Circulaþia unor
texte formalizate ºi încãrcate de simboluri, cum erau cele
tradiþionale, ar fi acum imposibilã. Memoria colectivã, în
ansamblul ei, se orienteazã spre reducerea oralitãþii, nu
înspre amplificarea acesteia27.

Mediul citadin, aºa cum de asemenea am menþionat,
este un spaþiu social extrem de diversificat, inegal, dinamic
ºi instabil, chiar traumatizant/ stresant, în comparaþie cu
cel rural tradiþional sau/ ºi modern.

Ar fi imposibil pentru orice ofertã de paranormal,
între care ºi cea vrãjitoreascã, sã se valideze prin creaþii

27 - Dezvoltarea fãrã precedent a reþelelor informaþionale,
precum ºi inimaginabila lor perfecþionare vor avea drept consecinþã,
fapt de pe acum sesizabil, reducerea comunicãrii orale. Oralitatea,
ca dimensiune de în-omenire a memoriei ºi a culturii, nu are cum
sã fie promovatã fãrã prezenþa realã a celor care-ºi vorbesc, se spun,
se întâlnesc în loc, timp, împãrtãºire de înþelesuri profunde.
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orale structurate, care sã se regrupeze într-un adevãrat
corpus menit sã rãmânã eficient ºi apt sã fie mereu
completat, fãrã sã-ºi piardã sau sã-ºi compromitã locul/
piaþa.

Precaritatea creaþiilor orale din practica
vrãjitoreascã actualã este atât de evidentã, încât, orice
semnificaþie le este inutilã. ªi prin aceastã facturã
submediocrã a textului oral, vrãjitoria actualã, citadinã,
contribuie la dezvoltarea subculturilor locale ºi generale.

Este bine cunoscut faptul cã, în societãþile
tradiþionale, aºa cum era ºi cea ruralã de la noi, creaþiile
orale erau adevãrate generatoare de semnificaþii simbolic
redate, în expresii pe care limba obiºnuitã, ca ºi folclorul
liber, le preluau ºi le valorizau fãrã încetare, pentru a
participa astfel la pedagogia formativã necesarã. Un fapt
care se cere înþeles în ceea ce priveºte acest proces al
alcãtuirii unei pedagogii explicite ºi implicite, este natura
lui conºtientã asumatã ca atare de cãtre comunitatea
respectivã.

Simbolurile nu sunt singurii indicatori ai unei
destructurãri culturale dar au calitatea/ capacitatea
multiplã de a o propaga ºi susþine. Procesul este unul de
ansamblu, nu se limiteazã la un aspect singular, dar
fenomene relativ „tipice” pot fi, totuºi, constatate. Unul
din acestea este hipertrofierea opþiunilor de evadare din
contextul dat, concret, real. Se formeazã subtil, sau în
modalitãþi mai evidente, lecturi aberante ale realitãþii, ºi,
prin ele, o situare alienantã a indivizilor ºi a comunitãþilor
în locul unei cognitivitãþi specifice ºi echilibrate.

Cognitivitatea culturalã nu este un dat de suprafaþã
prin care doar atitudini, comportamente se constituie ºi
se exprimã, chiar dacã acestea sunt ºi ele importante ºi
ilustrative. Putem spune cã memoria, în întregul ei, este
cognitivitate ºi de calitatea acesteia þine modul de a clãdi
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existenþa ºi lumea înconjurãtoare, cu timpul ºi locul aºa
cum sunt ele semnificate ºi trãite28.

Actul vrãjitoresc/ magic este temerar ºi se vrea gest
absolut, fãrã replicã în finalitatea ce ºi-o propune.
Potenþialul ce i se atribuie ºi care i se recunoaºte depinde,
bineînþeles de mediul uman/ cultural în care vrãjitoria se
face la un moment dat. Caracterul sãu de sfidare a unei
armonii/ ordini generale nu poate fi negat, chiar dacã
intervenþiile nu sunt de facturã majorã. Lectura pe care o
culturã o întreprinde asupra cosmosului manifest, a celui
ce nu cade sub simþuri, va determina în mare mãsurã locul
ºi rolul vrãjitoriei, capacitatea atribuitã actului vrãjitoresc
de a interveni în ordinea universalã29.

În mediul rural, integrat direct în naturã, cu un
orizont de semnificare ºi de experienþã legat de însuºi
mersul rânduielilor lumii tangibile, prezenþa elementelor
originare este de la sine înþeleasã, nu are nevoie de cãutãri
gratuite, artificiale. Elementele acestea sunt aici ºi acum,
fiecare din ele ºi toate, împreunã, alcãtuind abecedarul
înþelegerii întocmirilor divine, cele care cad sub simþuri,
cele care se adreseazã minþii, apoi inimii, cele care se
deschid sufletului.

În concepþia despre lume ºi existenþã a strãbunilor
noºtri, totul a fost creat de cãtre Dumnezeu dupã o lege,

28 - Pentru asumarea timpului ºi spaþiului, ºi semnificarea
lor, V. Preot Stãniloae, D. Beauregard, C. de... (1995). „Spaþiul ºi
timpul au fost create de Dumnezeu întru început. Ele nu sunt deci,
nici infinite, nici veºnice, iar, ca toate dimensiunile creaturii, ele
sunt chemate la transfigurare, experienþa iubirii cu Dumnezeu sau
cu o altã fiinþã umanã modificã timpul ºi spaþiul. E ca un fel de
relativitate a spaþiului ºi timpului în raport cu inima conºtientã a
fiinþei umane. V. ºi Evdokimov, P. (1996), „Timpul îºi gãseºte axa
în Hristos”. „Hristos nu distruge timpul, ci îl împlineºte...”.

29 - Tocmai ,,locul” ºi „rostul” vrãjitoriei sunt actualmente
mereu afirmate ºi  fãcute „accesibile” prin mediatizarea lor ca
modalitãþi  de intervenþie nelimitate în ordinea naturalã,  în
existenþã, în viaþa spiritualã.
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omul, singura fãpturã înzestratã cu suflet viu, este chemat
sã-ºi dea seama (sã conºtientizeze) de înþelesul celor ce-i
sunt încredinþate, pentru un timp, într-un anume loc.

În citirea realitãþii, cultura ruralã tradiþionalã a luat
în seamã toate cele ce se aflã în lume, în viaþã. Elementele
originare, în inepuizabila lor întrepãtrundere, sunt mereu
prezente pentru a fi transpuse în simboluri menite sã
îmbogãþeascã mintea, dar sã o ºi smereascã. Marile
manifestãri ceremoniale, multe din ele însoþind credinþa
ºi cultul creºtin ortodox, au avut ºi acest rost de a semnala
întocmirile firii, de a le respecta ºi apãra. Deþinãtor al
bunurilor vieþii, omul nu trebuia sã uite nici faptul cã el
era ºi un garant al acestora. Garanþia era existenþa sa ca
persoanã, a celor apropiaþi, prin rudenie de sânge, pe
generaþii, comunitate, neam, pânã la cea a întregii omeniri.
„… Lumea este pãmântul, cu toate ale lui… dar este ºi
neamul omenesc… ºi tot …”. Loc ori timp, prin putere
omeneascã, nu au cum sã schimbe aceste legi ale creaþiei.
„… Cãci nu omul este stãpânul omului …”. (Maria Stoi,
Banat)

În tradiþiile rurale, elementele constitutive
universului tangibil sunt mereu invocate, dar nu în condiþia
lor iniþialã, originarã, cea a creaþiei divine. Aceste elemente
se oferã prin manifestãri mai apropiate, mai accesibile
omului. În conlucrare cu ele, omul se vede pe sine meºter,
dar niciodatã creator (demiurg). Potrivit concepþiei despre
viaþã ºi univers a þãranilor români, numai în acest fel (în
aceastã situare) se poate omul împãca cu lumea, cu
semenul sãu. „(Este)… lucru ºtiut, de toþi cu mintea
întreagã cã nu la apã, la foc, se închinã ºi se roagã… da
puterii ºi milei lui Dumnezeu …”. (Maria Stoi)

Þãranii români au avut vie conºtiinþa transcendenþei
ºi netulburat simþul realitãþii .  Întreaga simbolicã
tradiþionalã, cu potenþialul ei creativ care ne uimeºte ºi ne
încântã deopotrivã ºi azi, este lectura unitarã a vieþii ºi a
lumii. Întreprinsã într-o condiþie reflexivã, omul neputând
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sã se excludã din întregul creaþiei, înþelege cã, prin citirea
acesteia se cunoaºte ºi pe sine, iar prin cunoaºtere
înþeleaptã, îºi pãstreazã locul cuvenit.

Putem vedea marile manifestãri ceremoniale, dar ºi
riturile modeste, pedagogia culturalã în toate expresiile
ei, ca demersuri de prezervare a unei luciditãþi necesare
atât individului, cât ºi comunitãþii. În acest permanent
exerciþiu de conºtientizare, simbolizarea este un termen
sine qua non, iar simbolurile pot fi indicatori de realã
importanþã.

Pentru þãranii români lumea nu a fost ºi nu este o
pãrere, o iluzie. Simbolurile care o îmbracã, o semnificã,
sunt luate din imediatul de viaþã ºi sunt restituite acestuia,
realizându-se unitatea necesarã. Actele omului nu sunt
niciodatã gratuite, nici fãrã ecou, ele þin de rostul vieþii ºi
sunt asumate ca atare. Omul acesta se bucurã de libertatea
de a nu întreprinde nimic vãtãmãtor vieþii, o libertate pe
care nu trebuie decât sã o transpunã în locul ºi timpul ce
i-au fost hãrãzite de cãtre Dumnezeu. Acest om care
trãieºte astfel, în libertatea esenþialã, nu poate fi sclavul
vreunei fatalitãþi, nici nu este prins în determinismul unor
forþe al cãror scop ºi sens îi scapã. El nu este azvârlit în
lume de cãtre o instanþã arbitrarã, ori de vreo întâmplare,
dintr-un ºir de întâmplãri30.

30 - O profundã învãþãtura referitoare la predestinare ne-o
oferã Preot Dumitru Stãniloae,  în perspectiva credinþei  creºtin
ortodoxe, dupã ce el însuºi a cãutat rãspunsuri la întrebãri care îl
framântau (cercetau). „...Dumnezeu îºi are aleºii Sãi, fireºte, dar
celorlalþi nu le este vrãjmaº ori jude pãrtinitor, ci Pãrinte milostiv
care mult doreºte mântuirea tuturor. Se bucurã de întoarcerea unui
pacãtos mai mult decât de sfinþenia unei sute de drepþi, de aflarea
fiului risipitor cu mai zgomotoasã veselie decât de fidela prezenþã
a fiului celui cuminte ºi cautã cu neobositã râvnã oaia cea pierdutã”
, , . . .Puþini  aleºi ,  dar toþi  chemaþi ,  toþi  luminaþi ,  toþi  ajutaþi ,  toþi
aºteptaþi”. V. Steinhardt, N. (1992)  V. cap. ultime ale acestui eseu.
ref. la predestinare, panteism, etc. în învãþãturile  unor pãrinþi ai
noºtri ,  duhovnici contemporani.
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Sistemele de reprezentare prin simboluri, în toate
domeniile de viaþã ºi de activitate, par uneori atât de bine
structurate încât, avem impresia cã putem sesiza, pe loc,
întreaga concepþie despre lume ºi existenþã a acelor
oameni.

 În realitate, aceste sisteme sunt greu de descifrat
pentru cineva care nu face parte din mediul respectiv, sau,
chiar dintr-o anumitã comunitate31.

Un pantheon popular tradiþional ne întâmpinã de
îndatã ce intrãm în casa oamenilor. Dacã vrem sã-i urmãm
în împãrþirea sau rânduiala ce o aplicã ei timpului, vom
gãsi douã sau mai multe calendare paralele32.

Rituri strãvechi, interdicþii, superstiþii curente, toate
se prezintã pentru un ochi strãin ca o þesãturã ce nu vrea
sã se întregeascã. În unele din aceste fapte ne vom
recunoaºte gesturi obiºnuite, devenite reflexe, temeri ce
ne pândesc discret… Totuºi, problema rãmâne
nerezolvatã.

Sistemele pe care le percepem, în cercetarea sau
experienþa de teren, sunt cele care existã, au existat, sunt
ori au fost funcþionale ºi condiþional, au exprimat moduri
de gândire ºi de integrare în viaþã?

În ce mãsurã, chiar prin observarea lor, procedãm
ºi noi la o alcãtuire pe care o dorim coerentã ºi adecvatã
realitãþii?

Cercetãtorul de teren, dacã vrea sã recunoascã acest
fapt, ºtie bine cã interlocutorii sãi nu vor proceda niciodatã
la o interpretare în lung ºi în larg a unor teme, numai de

31 - Dificultatea pentru cercetãtorul ºtiinþific de a pãtrunde
în miezul unei alte culturi este subliniatã ºi de Geertz, C. (1973),
deoarece „observatorul va privi oricum peste umãrul acelor
oamen i . ”

32 -  Faptul este demonstrat ºi de obiceiurile ºi credinþele
curente, atât în mediul rural cât ºi în cel urban. Cercetãtorii 1-au
semnalat mereu, pentru toate pãrþile þãrii, ilustrând fenomenul cu
exemple concrete. V. Sim. FI. Marian, I,II, (1994). I. Ghinoiu, etc.
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dragul interpretãrii. În nici un caz, ei nu vor face o analizã
în adâncime a datelor care-l intereseazã pe noul venit, fie
ºi pentru simplul motiv cã împrejurarea nu justificã o atare
atitudine.

Lucrurile pe care cercetãtorul se aratã doritor sã le
cunoascã, sau mãcar sã le afle, se cer ele însele altfel spuse,
sunt rãspunsuri la alte întrebãri, multe din acestea fãrã sã
mai fie nevoie a fi rostite. Scoasã din fãgaºul firesc al vieþi,
întâlnirea cu cel care vrea sã ºtie „ce ºi cum”, este de la
bun început o înþelegere de convenienþã. Este ca o poveste
cu ºi despre primire de oaspeþi.

Sã ne închipuim, pentru o clipã, un alt exerciþiu de
comunicare organizat, stabilit deliberat. La lectura vieþii
unei comunitãþi tradiþionale, fãcutã de cãtre un cercetãtor
aparþinând unei anumite ºcoli de gândire, sã fie invitaþi sã
vadã/ audã rezultatele unii din cei care au relatat faptele,
le-au executat, în timpul când erau studiaþi, observaþi,
chestionaþi etc. ªi în acest timp de întâlnire, partenerii vor
fi obligaþi sã recurgã la un cod sumar, superficial, de
ambele pãrþi fiind fãcute concesii necesare dialogului.
Partenerul invitat, sãtean, povestitor ºi actant al tradiþiilor,
nu va gãsi niciodatã codul lexicului ºi al discursului
ºtiinþific elitar care îi  este prezentat, dupã cum, nici
cercetãtorul nu dispune de cadrul de referinþã al
conceptualizãrii cu care opereazã þãranul.

Cât despre simboluri,  acestea, deºi aparent
împãrtãºite, vor avea pur ºi simplu altã realitate pentru
fiecare din cei doi, fãrã a mai converge înspre o focalizare
semnificativã profundã, actualã.

În astfel de situaþii, simbolurile nu mai asigurã o
experienþã împãrtãºitã, o simultaneitate de a fi, în care,
unul se recunoaºte ºi în celãlalt, în felul care distinge, fãrã
sã separe. Or, tocmai acest fel l-am putea considera ca
fiind o modalitate de conºtientizare, cultural realizatã, cu
funcþii orientative de socializare prin care, sistemele de
valori, ca ºi simbolurile din toate domeniile, se întretaie,
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se ramificã, se perpetueazã creativ, trãite de cãtre acei
oameni ºi participând la afirmarea unui adevãr esenþial,
necesar.

Un dialog de acest fel nu este numai cel al unui
mediu popular cu unul elitar ci, aºa cum am mai spus, este
ºi întâlnirea dintre lumea tradiþionalã a satelor cu lumea
oraºelor. Fenomenul este unul cultural de mari proporþii
ºi în plinã expansiune. Cu o desfãºurare în timp deja
considerabilã, cu etape diferite unele de altele prin factori
economici, sociali, politici, istorici etc., procesul este
neîntrerupt ºi cu implicaþii majore de ordin spiritual.
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CAPITOLUL V
Dincoace de globalizare
În þara noastrã, (aºa cum am mai spus), instaurarea

dictaturii comuniste nu s-a limitat la acþiuni ideologice,
ci a cuprins întreaga societate. Prin teroare, totalitarism,
inginerii sociale, de o amploare ºi o profunzime cu
consecinþe care nici acum nu pot fi evaluate, necum
înlãturate, s-a urmãrit ºi s-a obþinut, în mare mãsurã, o
adevãratã rãsturnare a acelui mod de a fi ºi de a se vedea,
pe care l-am considerat ca modalitate de conºtientizare
cu valori ºi funcþii orientative de socializare.

Sistemele de valori au fost deliberat ºi constant
agresate, odatã cu ele, simbolurile din toate domeniile de
viaþã ºi de activitate. Mediul urban, prin însãºi dezvoltarea
lui anterioarã, a fost mai vulnerabil, mai propice mutaþiilor
culturale necesare „construirii societãþii perfecte”, „creãrii
omului nou”, idealuri atât de concret urmãrite de cãtre
factorii de putere în toate ipostazele lor.

Memoria colectivã, pedagogia culturalã, în toate
alcãtuirile lor active au fost în permanenþã vizate ºi
agresate, prin metode din cele mai brutale sau, prin unele
mai rafinate. O imagine integralã a ceea ce s-a întreprins
ºi s-a obþinut este dificil de realizat.

Memoria nu se întocmeºte ca un tablou gata de
înrãmat, nici nu se oferã ca un periplu iniþiatic prin care,
individul sau colectivitatea sã se regãseascã, simultan, în
ceea ce sunt, au fost, ar vrea sã fie, ori cred cã ar putea fi.
Memoria culturalã nu este simplã proiecþie, ci realitate
umanã, cãreia omul/ oamenii îi dau substanþã, sens, pe care
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o poartã în ei, la singular, la plural, fãrã posibilitatea de
evadare „spontanã”. Exceptând, desigur, cazuri în care,
prin procedee deliberat utilizate, s-a recurs la producerea
alienãrii mintale a unor indivizi sau grupuri33.

Nu este însã mai puþin adevãrat cã existã tehnici
extrem de eficace de manipulare a unor largi segmente
ale corpului social, iar rezultatele sunt pe mãsura
mijloacelor utilizate ºi a scopurilor urmãrite. ªi în cazul
acestor manipulãri ale memoriei colective, strategii ºi
executanþii vor lua în considerare datele specifice ale
comunitãþilor vizate. Numai în acest fel intervenþiile vor
fi rapide ºi destul de profunde.

Procesul, relativ recent, de globalizare vizeazã
memoria colectivã în general, totuºi, unele medii îi sunt
mai favorabile, altele mai puþin.

Mediul citadin, peste tot este mai prielnic procesului
în curs, prin componenþa sa extrem de diversificatã, prin
dinamica socialã foarte acceleratã. Dacã vrem sã înþelegem
mai bine ce se petrece acum la noi, în legãturã cu
fenomenul de proliferare a practicilor magice/ vrãjitoreºti
ºi nu numai, va trebui sã þinem seama de multiplele feþe
ale unei evoluþii locale, în care, au existat ºi persistã
fizionomii diferite cu tendinþe de multe ori de
dezintegrare.

Lumea satelor cu tradiþiile sale, cu pedagogia
culturalã orientativã dar flexibilã ºi deschisã, se retrage
în pasivitate ºi, totodatã, se expune, receptiv la influenþele
constante ale mediului urban. Acesta, la rândul sãu, îºi
formeazã un conþinut tot mai dinamic, dar ºi mai eterogen,
cu certe stratificãri cultural/ educaþionale. În întregul sãu,

33 - Procedeul acesta a fost aplicat ºi la noi în þarã în timpul
regimului de teroare comunistã.  „Niciodatã nu s-a urmãrit  cu o
atât  de înveninantã înverºunare rãstãlmãcirea tradiþiei  noastre
istorice, ponegrirea graiului, credinþelor, culturii noastre, nimicirea
spiri tuali tãþi i  noastre autentice”,  spune M. Eliade vorbind
„Împotriva deznãdejii” (1992), v. Biblio.
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memoria colectivã/ culturalã se resimte de agresiunea ce
s-a exercitat asuprã-i în deceniile de teroare comunistã, o
stare de confuzie generalã ºi de nesiguranþã este lesne de
sesizat. În condiþiile actuale de accentuare a sãrãciei, starea
aceasta nu poate decât sã producã o ºi mai largã ºi
profundã dezorientare34. Orice complex de date
informaþional transmise, cum este ºi cel magico/
vrãjitoresc, va gãsi un teren propice de rezonanþã ºi de
adecvare imediatã.

Fãrã dezvoltarea fãrã precedent a reþelelor informa-
þionale atât de sofisticate, procesul de globalizare nu ar fi
posibil. Perfecþionarea mass-media, cu o tot mai pronunþatã
tendinþã de „personalizare”, asigurã, încet, dar ireversibil,
formarea unei memorii colective de tip nou. O memorie
pe care dacã nu o putem numi (sau nu încã) biotehnicã,
am putea-o considera ca fiind mediaticã. Ceea ce o distinge
de memoria culturalã colectivã este caracterul ei universal,
agresiv, uniformizant.

Aici nu mai este vorba despre o agresivitate
deliberat conceputã ºi menþinutã, ci, de potenþialul de
rãspândire, de caracterul „nediscriminatoriu” pe care îl
posedã, întrucât spaþiul vizat este cel uman fãrã opreliºti
sau rezerve în faþa unor realitãþi locale, þinând de culturi
identitare, specifice, tradiþionale etc. Concurenþa nu este
una de piaþã, ea este una de mentalitãþi, atitudini, având
loc în interiorul fiecãrei culturi.

Aceastã nouã memorie nu este o modã, un stil, ori o
miºcare oarecare beneficiind de aderenþa unor grupuri
locale ori cosmopolite, de vârstã, orientare ideologicã etc.,
nici nu se cantoneazã în castele cultural/ cognitive/

34 - În societatea româneascã este evidentã o stare tot mai
mult pregãtitã sã corespundã unui proces rapid, de adecvare imediatã.
Modalitãþile de sociabilitate regresivã, aºa cum le putem constata,
tot mai frecvent la noi, nu sunt nici manifestãri spontane, nici
efemere. Grupurile de cartier. Grupãrile sataniste. Sectele de tip
Bivolaru, etc.
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educaþionale, pe care, dezvoltarea tehnicã ºi ºtiinþificã le
favorizeazã.

Stratificarea în astfel de caste a întregii societãþi
umane nu încetineºte nici nu opreºte formarea unei
memorii mediatice, dimpotrivã o susþine. Uniformizarea
nu constã în validarea unor modele unice în toate
segmentele populaþiei globului, este de fapt un proces de
instituire a dependenþei de informaþiile mediatizate.

Varietatea modelelor care circulã în spaþii tot mai
ample, vine sã sudeze memoria mediaticã în dinamica ei
socio-cognitivã opþionalã, la care, individul sau grupul pot
sã adere ºi sã o promoveze la rândul lor, globalizând-o.

O întoarcere la vechile modele, pentru oricare din
culturile în prezenþã (istoricã), este o utopie. Dupã cum,
tot utopie este ºi încercarea de a menþine aceste modele
cu orice preþ, prin orice mijloace.

Modelele nu sunt un datum imuabil, tocmai pentru
cã nu sunt simple sisteme de reprezentãri la care o
comunitate se raporteazã, ca la un ecran de pe care se pot
ºterge unele date, se pot imprima altele, sau menþine cele
existente, dupã bunul plac. Selecþia cu care opereazã o
pedagogie culturalã nu este un cod mecanic, nu dispune
de un cifru stabilit odatã pentru totdeauna.

Sistemele de valori, comportamentele, atitudinile,
mentalitãþile, cu un cuvânt întregul culturii, alcãtuiesc un
proces în continuã desfãºurare deschisã.

Modalitãþile de conºtientizare pe care le sintetizeazã
ºi le propune pedagogia culturalã trebuie sã þinã seama
tocmai de complexitatea acestui proces, pentru a reduce
riscul de a compromite echilibrul relativ al corpului social
în ansamblul sãu, sub impactul unui posibil haos latent,
oricând gata de o implozie cu consecinþe imprevizibile.

Unele împrejurãri istorice, generale, precum ºi
factori þinând de evoluþia internã, pot favoriza apariþia ºi
dezvoltarea nucleelor de haos cultural. Odatã instalate,
aceste nuclee nu au cum sã mai fie radical eliminate, ele
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fac parte din contextul cultural local ºi posedã reale valenþe
de autogenerare35.

Cultura mediatizatã cu tipul de memorie pe care-l
produce, îl oferã, îl induce, nu mai suscitã la consumatori
o participare activã pe care am putea-o compara cu
experienþa de imediatizare a membrilor unor comunitãþi
tradiþionale. În aceasta din urmã, momentul de recepþie
este, simultan, ºi unul de creaþie/ integrare profundã. În
acest moment, individul (ca ºi grupul, comunitatea)
reactiveazã, chiar dacã nu în registrul explicit al luciditãþii,
datele esenþiale ale memoriei sale, în toate dimensiunile/
registrele acesteia. Semnificare, act, emoþii.  Omul
tradiþional, cum este þãranul, de pildã, se trãieºte pe sine,
nu într-o întâlnire de dialog ce trebuie sã asigure unitatea,
ci,  chiar în plinãtatea acestei unitãþi.  Este realitatea
persoanei în toate situãrile ei36.

Configuraþia simbolicã a momentului respectiv nu
trebuie sã fie neapãrat una specialã, ceremonie, rit, creaþie
oralã etc. Aceeaºi experienþã poate fi ºi este cea a unei
condiþii obiºnuite de viaþã ºi de convieþuire.

Momentele deliberat selecþionate ºi propuse de cãtre
tradiþie, vin sã asigure, pregnant simbolic, tocmai aceastã
condiþie existentã ºi necesarã. Pregnanþa expresiei
simbolice a momentelor privilegiate este un prag ce
semnaleazã pericolul, nu al mersului înainte ci al unei
abandonãri sau rãtãciri,  erori.  În aceste locuri de

35 - Nucleele de haos devin modele autogenerative iar
aceastã proprietate a lor nu este numai funcþie de succesiunea
generaþiilor ci, un mod de asamblare haoticã a corpului social în
întregul lui. V. în aceastã problemã ºi M. Eliade, în lucrarea citatã,
referitoare la rolul elitelor ºi  la consecinþelor eliminãrii  acestor
categorii. Sau, putem noi adãuga, în actualitate, pervertirea lor de
cãtre factorul politic, printr-un proces de „etatizare” a conºtiinþelor.
V. acapararea evidentã a mass media de toate tipurile.

36 -  Aici, Constantin Noica se opreºte cu un cuvânt frumos:
„...în viziunea româneascã, infernul este lipsa altora, neparticiparea,
nefrãþietatea ..”. (1970). Vom reveni.
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cognivitate „acutã”, simbolurile se impun în toatã puterea
lor de semnificare, dar ºi cu acea însuºire ce le este proprie,
de a fi cuvânt „închipuit”, cuvânt cãruia i se dã chip. Or,
pentru a da chip cuvântului, o memorie culturalã are nevoie
de o tradiþie trãitã, prin pedagogia pe care o genereazã ºi
o menþine vie, în mod conºtient.

În cultura mediatizatã, individul ºi colectivitatea
alcãtuiesc un mediu uman situat (într-un spaþiu ºi timp)
într-o realitate „obiectivã”, impersonalã, o realitate ce le
este propusã, impusã, asupra cãreia nu mai au nici un
control, singura soluþie fiind adecvarea. Realitatea este
una virtualã, un acum ºi un aici în care (prin care) omul
este sieºi proiectat, devine propria sa imagine ºi se va
confunda cu aceasta.

Într-un atare mediu, simbolurile vor evolua cu o
dezinvolturã mereu amplificatã. Mediatizarea produce
simboluri într-un ritm ºi o diversitate de „neconceput”.
Este modalitatea însãºi a procesului de mediatizare, fãrã
de care acesta nu ar avea cum sã se mai reproducã.

Avalanºa de simboluri nu mai are cum sã fie
sistematizatã de cãtre receptor, clasificatã ºi semnificatã
calitativ, memoria nu este un mecanism programat
cibernetic. Realitatea impersonalã, transidentitarã, în cele
din urmã virtualã, este însuºitã ºi de cãtre individul care
se adecveazã la procesul de mediatizare, ca ºi de cãtre
comunitãþile umane în curs de dez-identizare culturalã.

Nu simpla circulaþie a simbolurilor asiguratã de
cãtre reþelele informaþionale, de cãtre mass-media, este
cea care le elibereazã ºi le oferã oriunde, oricând, ci golirea
lor de „sens”. Posibilitatea de a le utiliza în cele mai
„neutre” împrejurãri, de a le dota cu valenþe deschise,
inepuizabile ca numãr, ca funcþie. Cum simbolul este nu
numai plurivalent ci ºi omnivalent, golirea lui de sens nu
este vid de semnificare ci,  mai degrabã, afirmarea
insignifienþei sale.
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Dacã am vrea sã reþinem (nu total, ar fi imposibil),
mediatizarea pe un singur ecran (post), într-o singurã zi,
cu defilarea nãucitoare a simbolurilor, am avea senzaþia
de a fi martorii unui delir. Nu a unui delir deliberat creat,
ritualizat cultural, prin ceremonii etc., ci a unuia care se
vrea ºi ajunge sã devinã chiar experienþã de viaþã,
individualã, colectivã.

În aceste condiþii de „virtualizare” a experienþei de
viaþã, era de aºteptat ca fenomene ca magia, vrãjitoria sã
fie valorizate în toate media. Oferta pe care vrãjitoria o
face este cu totul remarcabilã, din multe puncte de vedere,
aºa cum am mai spus, concurând cu succes alte modalitãþi
de evadare din realul tot mai puþin prezent.

Odatã instalate în procesul de mediatizare, nu ca
simple creaþii literare sau artistice, ori ca referiri la epoci
revolute ºi civilizaþii misterioase ci ca fenomene reale ºi
integrabile, magia/ vrãjitoria ºi cortegiul de practici ce le
însoþesc nu-ºi mai pierd locul. Au calitatea de comunicare
a unor modalitãþi specifice de constituire a noii memorii
universale ºi uniformizante.

Una din trãsãturile caracteristice acestor practici
este capacitatea lor de a pãtrunde în toate segmentele de
populaþie. Chiar dacã, într-un context local, îºi asumã
funcþii ºi roluri diferite, intervenþiile  magico-vrãjitoreºti
se constituie în fapte ale vieþii  obiºnuite, pãtrund în
dinamica socialã a comunitãþilor, indiferent de gradul de
modernizare sau de conservatorism al acestora. Unitatea
relativã a actelor respective, în peisajul general al unei
vrãjitorii universale, se datoreazã, în mare mãsurã,
mediatizãrii. Departe de a fi un impediment, eventuala
varietate a expresiilor, dupã origine, vechime etc., vine sã
completeze pitorescul vrãjitoriei, dar ºi sã-i confirme
eficacitatea, apelul la virtual fiind astfel susþinut, odatã
cu diminuarea coeficientului de luciditate, sau, mai simplu,
scãderea simþului realitãþii prezente.
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Aºa cum am mai menþionat, difuzarea generalizatã
a practicilor vrãjitoreºti în actualitate, nu este comparabilã
cu cea a altor cãi de evadare din realul înconjurãtor, cãi
pe care le-au propus miºcãri largi (hippies), mobilizând
grupuri de generaþie ºi de opþiuni socio-ideologice,
filozofice etc. Nici sectele numeroase ºi rãspândite peste
tot, nu ajung sã fie atât de „populare” ca vrãjitoria, oricare
ar fi natura excepþionalã a gurului, sau ineditul doctrinelor
respective, oferind mijloace din cele mai sigure de
„eliberare”.

Nici una din aceste miºcãri, grupãri, secte, culte etc.,
nu a dispus la timpul ei,  nu dispune nici acum, de
instrumentele de mediatizare pe care le oferã mijloacele
de comunicare/ informaþie post-tehno.

Nici una din aceste cãi de evadare din real nu au un
cadru de referinþã mai „arhaic” ºi mai bine protejat în
registrele pasive ale memoriei culturale locale, dar ºi în
cele ale memoriei oamenilor.

Intervenþia vrãjitoreascã îºi asigurã astfel dreptul,
dar ºi mijloacele concrete de a-ºi îmbogãþi mereu
repertoriul, fãrã sã mai fie necesare doctrine, filozofii,
sisteme simbolice bine structurate, mitologii, mai mult sau
mai puþin dotate epic ºi artistic.

Eroii aventurii vrãjitoreºti,  practicianul ca ºi
solicitantul, având de fiece datã un nume ºi o identitate,
nu se plaseazã în afara timpului ºi locului ci, mai degrabã,
într-un centru al controlului acestor coordonate. Este o
evadare, dar, îi este conferit un real, prin faptul cã partenerii
sunt de faþã ºi se confirmã, reciproc, fãrã escamotãri
puerile. Partenerii au în experienþa intervenþiei  magico-
vrãjitoreºti o condiþie, care, lor înºile le pare, (este) trãitã
ca fiind foarte aproape, dacã nu chiar în absolut.

Care este gradul de „sinceritate” al fiecãruia dintre
cei implicaþi, este o problemã de fiecare datã alta. Totuºi,
întrebarea rãmâne pentru întregul practicii respective.
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Tentaþia este pentru toþi actanþii realã, chiar dacã ea
ia forme ºi expresii,  trãiri diferite. Simbolurile sunt
necesare, inevitabil, ele vor fi utilizate, dar nu cu funcþii
atât de importante pe cât s-ar putea crede. Rolul lor este
mai mult acela al unor semne de direcþionare a reacþiilor
celor implicaþi în calitate de beneficiari/ clienþi. Numai
prin golirea de semnificare profundã, o atare funcþie poate
fi asiguratã. Solicitantul va recompune momentul cu toate
componentele lui, dar o va face în propriul sãu cod cultural
ºi personal/ subiectiv. Or, în momentul de intervenþie, nu
registrul de conºtientizare/ semnificare va predomina ci,
inevitabil,  cel de emoþii ºi de tendinþe latente ale
psihologiei individuale (ale personalitãþii de bazã oricum
deja vulnerabilã).

 Contextul actului vrãjitoresc poate fi abordat din
perspectiva tuturor disciplinelor care lucreazã cu ºi despre
om. Dupã cum, o abordare pluridisciplinarã este necesarã,
nu numai binevenitã. Orice studiu întreprins, cum este ºi
cazul celui de faþã, nu poate avea pretenþia unei calitãþi de
sintezã, ci este numai o încercare de a sesiza cum unele
fenomene culturale, mereu prezente în viaþa individului,
ca ºi în aceea a comunitãþilor, ajung, în condiþii speciale,
sã contribuie la formarea unei situãri „noi” în relaþiile cu
locul ºi cu timpul. O situare uniformizantã ºi universalã,
ceea ce implicã inducerea unei cognivitãþi modificate ºi
extrem de vulnerabile faþã de orice tip de manipulare.

Modificarea cognitivitãþii nu se poate realiza într-
un plan global, decât prin transculturalitate, prin dez-
identizare ºi,  în mare mãsurã, prin ocultarea tuturor
modalitãþilor active de perpetuare a unor pedagogii socio-
culturale echilibrate. Acestea sunt, s-ar putea obiecta, doar
aspectele negative ale procesului de globalizare, iar cele
pozitive sunt total ignorate. ªi în aceastã problemã,
cercetarea poate aprofunda situaþiile concrete de pe teren,
sau, poate elabora alte abordãri ºi ipoteze, formula alte
previziuni. Nu este mai puþin adevãrat însã, cã aceste
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aspecte prea puþin liniºtitoare se amplificã ºi se
aprofundeazã, luând chiar „închipuirea” adicã realitatea
experienþei de viaþã a omului – a omenirii?

În toate culturile, sistemele de valori,  cele de
reprezentãri mitice, de aspiraþii colective ºi personale, se
servesc de modele ºi îºi creeazã modele. Unele din acestea
sunt mai apropiate de condiþia obiºnuitã a oamenilor de
rând, ceea ce se numeºte, în general, populaþia, altele, îºi
asigurã statutul printr-o întreagã texturã de simboluri dar
ºi de mãsuri concrete, care sã le facã de necontestat, de
neatins.

Nu numai teritorii mentale sunt propriul „eroului”
ci ºi cele istorice, reale, iar în procesul de globalizare a
memoriei culturale uniformizate, era de aºteptat sã aparã
aceºti eroi, modele, nu neapãrat ale unui comportament
colectiv evident, dar ca rãspunsuri la nevoia de idealizare.

Ceea ce atrage atenþia în acest proces, cu un caracter
nou ºi exploziv este potenþialul de coagulare a
colectivitãþilor umane, în funcþie, în jurul unor „modele”
absolutizate. Este vorba despre o coagulare de proporþii
uriaºe, în care, mobilul mobilizãrii nu mai conteazã de
fapt, nici ca punct de plecare, nici ca þel final. Se produce,
sub ochii noºtri o „structurare” stranie, fãrã semnificaþii,
fãrã sens, o modalitate extrem de dinamicã de producere
de haos cultural37.

Este vrãjitorul epocii post-tehno un astfel de erou/
model? Vrãjitorul actual, mediatizat, este un om ca toþi
ceilalþi, bãrbat, femeie, dar, în acelaºi timp este ºi cu totul
altfel. Prezenþa lui fizicã, indicã sau atestã existenþa unor

37 - Modele de haos cultural (de pervertire a memoriei
culturale colective ºi individuale în registrele ei de semnificare,
producere de eveniment / act, emoþii ºi aspiraþii, etc) am avut ºi
avem încã destule în peisajul global istoric, sub forma unor structuri
socio-politice perfect controlabile ºi profund manipulabile. Nici
societatea româneasca, nu a fost cruþatã ºi nu se aflã în afara oricãrui
risc de a reitera, sub noi forme  experienþele recente.
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dimensiuni ale cãror rosturi ºi moduri de acþiune nu sunt
accesibile oricui ºi, mai ales, nu pot fi influenþate de cãtre
oricine. Practicianul specializat este cineva care se aflã
chiar în punctul din care, universul tangibil, ca ºi cel
intangibil, pot fi „întoarse” fie spre bine, fie spre rãu.

Vrãjitorul are puterea ºi ºtiinþa sã aleagã, sã decidã,
sã domine ºi sã plaseze pe sine însuºi, dincolo de bine ºi
de rãu. Îºi arogã o libertate totalã, prin sine însuºi. ªi
totuºi, iatã, el este ºi aici ºi acum, în mijlocul oamenilor,
aparent, unul din cei mulþi. Viu, prezent ºi abordabil, gata
sã rãspundã la solicitãri, ca un adevãrat erou, vrãjitorul se
oferã ºi ca model pentru umanitatea transistoricã.

Vrãjitorul actual nu se mai metamorfozeazã în
priculici, sau în lup, nu mai zboarã pe coadã de mãturã,
nu se mai ascunde prin locuri tainice, nici nu mai trebuie
sã se refugieze în poveºti ori în desene animate, în jocuri
electronice etc. El este mereu de gãsit, cu toate atributele
care-l fac sã fie ceea ce este. Prin aceste calitãþi ce reunesc
un uman modest, firesc, cu o condiþie supraumanã,
vrãjitorul timpului virtual aduce imposibilul la îndemâna
tuturor.

Cum momentul de intervenþie este ºi unul de dialog
ºi de participare concretã între actanþi, are loc, paradoxal,
o umanizare a transrealului (a supraumanului). Astfel,
vrãjitoria devine un fapt omenesc, firesc ºi universal.

Toate aceste trãsãturi sunt bine cunoscute, (le-am
menþionat aici în repetate rânduri), totuºi, ele nu epuizeazã
„valoarea cognitivã” a fenomenului vrãjitoriei în plinã
expansiune. Relaþia dintre practician/ solictant, cu
valenþele ei personale, de contact nemijlocit este
completatã ºi de funcþiile sociale pe care vrãjitorul ºi le
asumã. În ce fel? Cultura globalizatã cu memoria pe care
o induce, permite practicianului vrãjitor sã intervinã în
toate domeniile vieþii  sociale, politice, religioase,
educaþionale etc.
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Toate instituþiile, fie ele naþionale sau
internaþionale, sunt susceptibile de a fi vizitate de cãtre
vrãjitorii timpului transistoric. Lumea, cu toate problemele
ei, ºi nu sunt puþine, de ordin natural, tehnic, ori politic,
este un teritoriu pe care vrãjitorul îl parcurge, e drept, în
compania celor din aceeaºi categorie sau statut ontic,
pentru a influenþa mersul lucrurilor, sau, chiar pentru a-l
decide. Se vrea ºi se afiºeazã vrãjitorul actual ca un
precursor al omului atotputernic?

Eroul este un model cu ambiþii arhetipale?
Adecvarea colectivã la memoria mediatizatã, cu

imensul ei conglomerat de date ce se cer recepþionate,
stocate, pentru a fi sau nu utilizate, are drept consecinþã
(nu singura), reducerea calitãþii  sau dimensiunii de
semnificare la individ, la comunitãþi. Pentru ansamblul
unor culturi dar ºi într-un plan global, aceastã diminuare
se instituie, gradual, inegal, dar se generalizeazã.

Or, diminuarea calitãþii de semnificare nu este un
proces de simplã echilibrare pusã în pericol, ci se manifestã
în sau prin scãderea nivelului de conceptualizare, a
deprinderii, apoi a necesitãþii de a conceptualiza.

În ºtiinþele umane sunt deja exprimate unele
preocupãri în legãturã cu aceste fenomene. În societãþile
supradezvoltate, se poate consta o pronunþatã înclinaþie
socialã înspre ludic. Cultivatã asiduu, prin instrumente
tehno-informaþionale tot mai sofisticate, aceastã înclinaþie
tinde sã devinã un factor de programare a unui anumit tip
de memorie culturalã. Pentru toate categoriile, pentru toate
vârstele, jocul este accesibil ºi antrenant, cu agentul om
ca piesã componentã fãrã de care, automanipularea nu ar
avea cum sã se facã, iar jocul ar rãmâne fãrã obiect. Sã fie
începutul unei infantilizãri a culturii universale? Dacã aºa
ar sta lucrurile, starea spre care se îndreaptã omenirea
epocii transistorice ar fi aceea a unui haos manipulabil, o
ineditã situare în afara timpului, a spaþiului, a oricãrei
putinþe de luciditate asumatã?
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Starea unui „virtual real”, fãrã alte opþiuni, în lipsa
chiar a „optanþilor”?

Virtualul acesta „real”, vrãjitoria îl aduce în peisajul
comun de viaþã insistent susþinutã de cãtre mediatizarea
de diferite tipuri. Memoria astfel intermediatã nu s-ar
putea nici propaga, nici menþine, fãrã perfecþionarea
mijloacelor informaþionale ºi generalizarea acestora.

Este interesant de examinat un alt aspect al
vrãjitoriei/ magiei actuale în contextul mai sus schiþat. Pe
mãsurã ce instrumentele tehno-informaþionale, în toate
domeniile, se rafineazã, iar ºtiinþele, în ansamblul lor îºi
lãrgesc ºi ele câmpul de explorare, îl  aprofundeazã,
vrãjitoria se „primitivizeazã”. Pare sã se angajeze într-un
mers de-a-ndãrãtelea, spre mijloace tot mai simple, mai
„arhaice”, mai uºor de recunoscut ºi de acceptat, apoi, de
reprodus. Totul se petrece ca într-un joc cu parteneri rivali
care se întrec distrugându-ºi arsenalul pentru a-l utiliza
mai eficace ºi mai concurenþial.

În acest joc (îl numim astfel), nu este vorba, în ceea
ce priveºte vrãjitoria (magia, ocultismul etc.), de o tendinþã
de a resuscita modele vechi locale, culturale, de a le utiliza
pentru a influenþa mentalitãþi ºi atitudini actuale, orice
demers în acest sens ar fi sortit eºecului. Fenomenul acesta
al simplificãrii practicilor vrãjitoreºti ºi dotarea
repertoriului cu elemente universal valabile simbolic, prin
apropierea lor de „arhaic”, se insereazã ºi el în procesul
de infantilizare de care vorbeam mai sus. Într-un astfel de
demers, solicitantul deja preprogramat prin memoria de
adecvare, se va simþi mult mai în largul sãu, mai în
siguranþã. Aºa cum se simte copilul într-un joc cu care se
identificã. Este de la sine înþeles, cã nu numai vrãjitoria
profitã de acest exerciþiu de înscriere în procesul de
încopilãrire culturalã cu serioase tendinþe de generalizare.
Procesul, în ansamblul sãu, va beneficia ºi el de aportul
adus la toate demersurile care contribuie la modificarea
stãrii de conºtienþã (luciditate) culturalã, între acestea, ºi
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vrãjitoria cu expresiile ei specifice. Iar dacã vrem sã ne
oprim ºi asupra realitãþii spirituale a acestor situaþii, nu
vom avea mai puþine motive de îngrijorare.

Varietatea culturilor locale nu eliminã, ci subliniazã
importanþa factorilor spirituali, iar vrãjitoria, ca ºi alte
demersuri de alienare (smintire) a omului, îºi asigurã un
teren de influenþã ºi de acþiune în toate comunitãþile,
indiferent de datumul lor identitar.

Memoria mediatizatã, oricât ar fi de bine susþinutã
tehnic, oricare ar fi spaþiul ei de extindere ºi impactul
socio-cultural, ºi-ar epuiza instrumentele de acþiune ºi ºi-
ar compromite succesul, dacã nu ar fi introduse modalitãþi
noi de lucru. Prin aceste modalitãþi, se obþine chiar o
mutaþie calitativã a mediatizãrii, una care vizeazã, în
principal, mediul receptor. Spectatorul nu poate fi numai
un partener pasiv chiar dacã aderenþa la mass-media este
crescândã, riscul unei blazãri existã. Omul epocii post
istorice se plictiseºte repede ºi este mereu avid de altceva,
este condiþionat la schimbare perpetuã, una în care sã fie
ºi el inclus. Este o regulã a ,,jocului” ºi nu poate fi
neglijatã.

În mass-media de toate tipurile s-a adoptat o nouã
„filozofie”, cea a interacþiunii. Spectatorul este acum
interactiv, nu numai conectat, el este actant real, fie la
singular, ca individ, fie la plural, în grup etc. Astfel
memoria mediatizatã este salvatã, cel puþin aºa cred
promotorii ei,  de la o stagnare previzibilã, iar noile
procedee îi asigurã perspective nelimitate.

Am putea chiar vorbi despre apariþia ºi dezvoltarea
unei memorii interactivate, încã mai promiþãtoare în
temeni de universalizare decât memoria mediatizatã. ªi,
fãrã îndoialã, diferitã de memoria (tradiþionalã) culturilor
tradiþionale, pe are am numit-o de tip holografic.

Pe când aceasta din urmã, prin modalitãþile ei
specifice, se strãduia sã valorizeze condiþia individualã/
personalã a omului – punându-i la dispoziþie imediatã toate
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registrele componente (semnificaþii, acte, emoþii, aspiraþii
etc.), în aºa fel încât, o integrare cât mai profundã ºi mai
echilibratã sã fie asiguratã – memoria interactivatã
condiþioneazã individul de caracterul arbitrar al
momentului selecþionat sã devinã împrejurare de viaþã, de
experienþã, fals subiectivã personalã. Odatã interactivat,
individul este ºi el un numãr dintr-o serie, în care toate
numerele conectate sã se recunoascã, în aprobare, în refuz,
în comparaþii favorabile etc., în orice caz, sã fie cooperante
prin actul de dependenþã. Înserierea o prezideazã, aparent,
mediatorul, rol comparabil cu cel al vrãjitorului/ magician,
numai cã, mediul receptor este, dacã putem sã ne
exprimãm astfel, încã mai eficient neutralizat. Concurenþa
dintre practica vrãjitoreascã propriu-zisã (întâlnirea cu
vrãjitorul) ºi magia media, sau cea interactivã, rãmâne
deschisã, fapt care serveºte deopotrivã celor trei modalitãþi
de manipulare a maselor de consumatori.

Mai mult decât par sã realizeze chiar creatorii de
mediatizare, ei sunt, la rându-le, înseriaþi fãrã sã poatã
evita procesul de uniformizare a propriilor „opere” a
propriei personalitãþi.

Am putea compara aceste categorii profesionale
„tipizate”, cu actanþi ai unor rituri prin care se
prefigureazã noi mitologii sau chiar noi „religii”, ai cãror
oficianþi s-ar oferi sã devinã? S-ar pãrea, totuºi, cã, într-o
astfel de competiþie, vrãjitorul s-ar situa pe primul loc,
chiar dacã el este cel care se bucurã de o mai micã dozã
de expunere mediatizatã tehnic. El dispune, concret, de o
audienþã nelimitatã, pe care, spre deosebire de ceilalþi
competitori, nu mai trebuie sã o pregãteascã, ea fiind, ºi
cronologic ºi cognitiv cultural gata de participare ºi nu
oricum ci, prin solicitarea intervenþiei, ca act cu utilitate
personalã.

Spre deosebire de celelalte tipuri de memorie
culturalã, mediaticã, interactivatã, tot mai generalizate
prin reþelele de informaþii, vrãjitoria se poate dispensa de
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aceste instrumente ºi continua sã se amplifice ca fenomen
universal, mediul uman tot mai dezorientat fiindu-i tot mai
prielnic. Infantilizarea despre care vorbeam mai sus, nu
se rezumã la comunitãþi ca ansamblu de indivizi, este un
proces care implicã personal omul, îl livreazã unei condiþii
pe care individul o va recunoaºte ºi accepta, nu într-un
demers de analizã ºi semnificare ci printr-un exerciþiu de
reîntoarcere în sine la un început niciodatã depãºit. Copilul
adormit în fiecare din noi?

Problema fascinaþiei pe care vrãjitoria o exercitã
asupra persoanei este un teren de o complexitate pe care
nici mãcar nu o întrevedem, necum sã o putem aborda într-
o perspectivã cuprinzãtoare, susceptibilã sã ne ajute la
constituirea unui cadru de referinþã acceptabil unei
cercetãri ºtiinþifice. Formularea academicã a avansãrii de
ipoteze, apoi de repertoriere a datelor cu valoare de
argumente irefutabile sau mãcar credibile, nu ne poate
ajuta prea mult. Domeniul spre care o atare cercetare ne
va orienta, va fi, lucru ce-l vom descoperi relativ repede,
cel al vieþii spirituale.

Copilul adormit, dar viu, în fiecare persoanã, poate
fi trezit de cãtre cei din jurul lui într-o realitate prielnicã,
sau într-una de coºmar cultural ºi personal.

În cercurile elitare din diverse domenii, în „castele”
pe care le-am numit cultural/ cognitive, se poate constata
cum procesul de formare a memoriei interactivate este tot
mai accelerat ºi mai larg. Registrul de semnificare se
concentreazã, se focalizeazã în coduri comparabile cu
adevãrate modalitãþi de iniþiere, la care aderã grupuri cu
certe opþiuni ºi afinitãþi declarate.

În ceea ce priveºte dimensiunea de act/ eveniment
a memoriei de grup, aceasta se orienteazã înspre exerciþiul
de aderare sau de adecvare. Între aceste cercuri de
„privilegiaþi” ai cunoaºterii ºi ai creaþiilor intelectuale,
artistice etc., ºi cultura maselor, distanþa de cognitivitate
ºi de comunicare se mãreºte fãrã încetare ºi fãrã semnale
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de reducere prin dezvoltarea unei pedagogii formative cu
impact real în corpul social luat ca ansamblu. Acest
fenomen de distanþare sau chiar de rupturã cognitivã,
aduce cu sine noi ºi riscante modalitãþi de perturbare ºi
de manipulare a memoriei colective, inclusiv a celei ce
ºi-o doresc ºi ºi-o reclamã elitele. Opþiunile acestora,
frecvent exprimate în creaþii de valoare pot fi ºi sunt, cu
uºurinþã utilizate în formularea ºi aplicarea de ideologii
reductive, extremiste, nocive sau absurde. Este bine
cunoscut faptul cã ideologiile ºi punerea lor în practicã se
„bazeazã” adesea pe operele marilor personalitãþi, nu de
puþine ori arbitrar interpretatã.

Comunicarea între elite ºi mase se produce într-un
circuit accidentat în care intervin fãrã opreliºte, nu numai
formulãri de ideologii, ci ºi modalitãþi concrete de acþiune,
de modelare socialã, economicã, politicã, inspirate din
ºtiinþele sociale etc., dar capabile sã împingã societatea
în dictaturi ºi genocid. Acesta din urmã poate fi vãzut ºi
în alte perspective decât acelea pe care ºi le atribuie sensul
curent tradiþional al termenului. În condiþii de crizã, sau
de modificãri rapide ºi profunde, la care masele se pot
adapta mai greu sau deloc, rolul cercurilor elitare devine
ºi mai important, ceea ce nu înseamnã, neapãrat o mai
responsabilã implicare a lor, în promovarea ºi elaborarea
unei pedagogii culturale formative ºi cu impact „popular”,
atât de necesar etic, moral etc.

Are loc, mai curând, o tot mai rapidã separare a
categoriilor menþionate, pânã la constituirea/ funcþionarea
unor culturi paralele în multe cazuri, antagonice38.

38 - Aprofundarea rupturii dintre o culturã de mase ºi una
elitarã, aºa cum are loc acum la noi,  este unul din factorii  care
produc condiþi i le necesare regresului cultural  general.  Pânã ºi
ziarele sunt fie „pe înþelesul vulgului”, fie pentru clienþi elitari. ªi
într-un caz ºi în celãlalt,  opinii ºi atitudini se formeazã, substi-
tuindu-se coordonate cultural cognitive benefice societãþii .
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Mediatizarea, factor important în acest proces de
separare a diferitelor segmente ale corpului social, îºi va
afirma rolul prin programe special consacrate unuia sau
altuia dintre partenerii în prezenþã, dar nu în dialog de
semnificare a culturii ca întreg.

În general, media de diferite tipuri, va face tot mai
multe concesii culturii de masã, sau, mai exact, tendinþelor
de dezvoltare a subculturilor locale ºi universale. Cercurile
elitare, vor proceda la o retragere fie deliberatã, fie
„spontanã” din peisajul mediatic, recurgând la mijloace
de informare/ comunicare cu totul inaccesibile vulgului.
Multe din creaþiile sau elaborãrile elitare vor tinde spre
un registru speculativ, dat fiind caracterul agresiv al
mediului înconjurãtor. Aºa cum am mai spus, în ciuda
acestor strategii de autoprotejare, elitele nu au cum sã
devinã imune la impactul direct sau subtil al vulgarizãrii
ºi agresivitãþii subculturale din mediul în care, totuºi, se
aflã obiectiv.

Renegarea sau refuzul unei identitãþi specifice de
apartenenþã la o comunitate culturalã, etnicã etc., nu vor
rezolva problemele ci le vor confirma ºi le vor complica
tot mai mult.

Îndepãrtarea cercurilor elitare de masele populare
ºi de modalitãþile culturale ale acestora alimenteazã, chiar
dacã nu intenþionat, procesul de autogenerare a
subculturilor, a unui mediu favorabil haosului local,
pregãtind societatea respectivã la o adecvare rapidã ºi
activã la un haos cultural generalizat ºi uniformizant.
Fenomenul asupra cãruia insistãm în acest studiu este ºi
el o componentã a acestui complex de factori
destructuranþi ºi producãtori de ansambluri cu tendinþe ºi
latenþe de dezorientare cognitivã globalizantã.

Odatã cu alte modalitãþi de ocultism, vrãjitoria oferã
instrumentele necesare-propice substituirii realului printr-
un virtual nesemnificativ ºi totuºi integrabil individului,
colectivitãþilor. Nu trebuie sã ne închipuim cã un astfel
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de virtual se cantoneazã doar ca un mixtum compositum
de reprezentãri ºi aventuri emoþionale în mentalul colectiv,
fãrã vreun rol activ în acþiunile sociale. Virtualul este o
realitate care se instaleazã pânã la a deveni intrinsecã
felului de a fi ºi de a se exprima al comunitãþilor umane
de oriunde ºi de oricând. În actualitate, natura ºi
diversitatea factorilor generatori de virtual ºi de proliferare
a mijloacelor de acces, convergenþa lor în experienþa de
viaþã, chiar dacã nu institue o supremaþie a acestuia asupra
realului, oferã totuºi, o alternativã „realã”, care nu mai
este simplã evadare ci situare în loc, timp, lume etc. Un
aspect important este, de asemenea suprimarea distanþei
între generaþiile simultane experienþei, prin recurgerea la
virtualul mereu prezent ºi unificator.

Infantilizarea culturalã despre care vorbeam mai
sus, nu este doar proprie unor categorii sociale, ci un fapt
cu rezonanþã generalã, chiar dacã diferit înregistratã,
exprimatã, conºtientizatã. Existã însã ºi un alt aspect al
aceleaºi probleme, legat chiar de condiþia generaþiilor în
succesiunea lor ca proces de simultaneitate: copii,
preadolescenþi,  adolescenþi,  tineri adulþi,  apoi adulþi,
vârstnici etc., oricare ar fi grila ce se aplicã în diferite
contexte locale, este, rãmâne un fapt cãruia nici o societate
umanã nu i se poate sustrage orice pedagogie culturalã,
indiferent de conþinutul ei specific, este tributarã acestui
dat biocultural, de simultaneitate a generaþiilor.

O cercetare cultural cognitivã asupra acestei
probleme, aºa cum se prezintã ea în actualitate, nu poate
ignora caracterul inter-generaþional al memoriei colective,
nu numai pentru situaþii locale ci ºi în raport cu procesul
de globalizare a unei memorii mediatice tot mai bine
instalatã în psihologia colectivã ºi individualã. Generaþiile
sunt ºi vor fi mereu condiþionate în interdependenþã, iar
educaþia copiilor este parte a acestui proces, unitar în
natura lui. Dacã pentru generaþiile adulte, putem constata
un risc de infantilizare (culturalã), pentru cele tinere, încã
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din primii ani de viaþã, putem întrevedea riscul unei i-
maturizãri prelungite. Aparenta contradicþie în termeni ne
poate surprinde, dar formularea se referã la o scãdere
gradualã a procesului calitativ de maturizare-dezvoltare
a copiilor-tinerilor, ceea ce nu înseamnã cã procesul este
unul conºtient sau cu ºanse ulterioare de a fi conºtientizat
de cãtre cei care-l suportã.

Reducerea distanþei dintre generaþiile actuale ale
globalizãrii uniformizante are caracterul unei involuþii
implozive a calitãþii de creativitate pentru comunitãþi ºi
indivizi,  prin creºterea dependenþei de cultura
informaþionalã, post-tehnologicã.

Generaþiile tinere sunt mai vulnerabile faþã de orice
modalitãþi de solicitare a memoriei emoþiilor, ceea ce le
dirijeazã, în procesul de creºtere, spre comportamente
dominate de reflexe mecanice, dar ºi de instincte.
Dezvoltarea copilului, a tânãrului nu este numai un fapt
izolat, ci ºi unul social, de context general, de generaþie
biologicã. Regruparea tinerilor în colectivitãþi agresive,
este precedatã de condiþionarea lor, lucru de care ei nu au
avut cum sã dispunã, cum sã-l aleagã, sã ºi-l apropieze,
sã-l refuze. Generaþiile tinere sunt aºa cum au devenit sã
fie, prin monitorizarea socio-culturalã.

Recurgerea la virtual, în generaþiile tinere, este ºi ea
pregãtitã încã din copilãrie. Se poate obiecta cã aºa au stat
lucrurile din totdeauna. Copilul s-a format, a crescut în
lumea basmelor, a legendelor, univers populat de creaturi
ºi de situaþii i-reale. Numai cã, acele pedagogii (culturale)
formative care erau omniprezente în modalitãþile de
conºtientizare specifice culturii locale, nu neglijau situarea
în realitatea imediatã, o asigurau, adâncind integrarea
individului ºi a generaþiilor pe mãsurã ce timpul biologic
îºi afirma cerinþele. O antropologie cultural cognitivã asupra
copilãriei în societãþile tradiþionale, inclusiv în cele
europene, între care ºi a noastrã, ne-ar indica aspecte pe
care, în mod obiºnuit, cercetarea ºtiinþificã nu le abordeazã.
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Invazia ofertelor de ocult, în toate media, peste tot, nu
are cum sã ocoleascã generaþiile în simultaneitatea lor, nici
nu-ºi propune sã o facã. Dacã ne referim numai la vrãjitorie,
vom vedea cum, nenumãrate practici ale acestei „soluþii” de
rezolvare a problemelor personale sunt special destinate sã
vizeze vârstele în evoluþia lor, cu insistenþã asupra pragurilor
de trecere de la o condiþie la alta. Existã, clarã, în intervenþia
vrãjitoreascã, o orientare înspre problematica de „împlinire”
bio-culturalã a grupurilor, a individului. Ne vom ocupa de
aceste practici mai ales în legãturã cu vrãjitoria actualã de la
noi, caz mai bine cunoscut nouã, dar nu mai puþin tipic pentru
o situaþie ce se generalizeazã.

Vom vedea cum, legãturile de dragoste, de formare
a unui cuplu, sunt în „puterea” vrãjitoarelor. Cum
stabilitatea relaþiei este, la fel, controlabilã. Fecunditatea
umanã, procrearea, nu prezintã nici ea vreo dificultate
pentru aceºti agenþi omniºtienþi.

Mai mult chiar, în practicile respective se poate
decide ºi moartea, suprimarea unor rivali, numiþi sau
anonimi, bãnuiþi.

Vrãjitoria, aºa cum am insistat aici în repetate
rânduri, este în esenþa sa, intervenþie intenþionalã, act,
eveniment, cultivare a dimensiunii de acþiune, de inter-
acþiune. Acest fapt nu o singularizeazã în peisajul unui
ocult generalizat ºi tot mai diversificat, dar nici nu-i scade
din importanþã. Demersul vrãjitoresc rãmâne opþiune de
situare antropocentristã care, pentru a-ºi proba
legitimitatea, nu trebuie sã recurgã la un alt cadru de
referinþã, la un alt termen de dependenþã. Orice raport cu
un registru de transcedenþã este infirmat ab initio.

Astfel, vrãjitoria se plaseazã, cu bunã ºtiinþã în
negarea divinitãþii ºi a lucrãrii acesteia. Pentru contextul
cultural specific societãþii  româneºti,  ºi nu numai,
demersul vrãjitoresc este anticreºtin ºi esenþial malefic.
Vom reveni asupra acestor laturi definitorii ale practicii
ocultului în general ºi a vrãjitoriei în special.
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În ceea ce priveºte formarea generaþiilor tinere în
contextul unei simultaneitãþi fireºti, vrãjitoria se situeazã
într-o poziþie deosebit de avantajoasã, succesiunea de
vârste oferind un teren inepuizabil de acþiune ºi de impact,
un spaþiu uman „þintã”, care nu are cum sã se reducã. Odatã
cu perindarea generaþiilor, se înnoieºte ºi oferta de ocult,
de intervenþie magico-vrãjitoreascã, iar diminuarea
cultural-cognitivã, (infantilizarea ºi reversul ei,  sau
termenul corespunzãtor: in-maturizare) este însoþitã de o
elaborare tot mai complexã-haoticã (ºi subculturalã) de
modalitãþi de instalare a unui virtual nu fãrã legãturã cu
delirul colectiv. Cât despre acesta, manifestãrile, formele
în care se reliefeazã în tabloul de atitudini, mentalitãþi, nu
toate apar ca evidente, sau incipiente patologii (colective)
sociale, ceeace ele ar putea deveni39.

O cercetare din perspectiva antropologiei cultural-
cognitive nu poate face abstracþie de interdependenþa
dintre fenomene, oricât de disparate se prezintã ele atenþiei
generale. Vulnerabilitatea generaþiilor tinere în actualitate
ºi în deceniile ce au urmat celui de al doilea rãzboi mondial
a luat forme din cele mai alarmante, având un nucleu de
focalizare, în tedinþele de evadare masivã, generalizatã,
dincolo de frontierele ideologice, politice, geografice etc.

Situaþia de la noi nu face decât sã confirme aceste
constatãri deloc îmbucurãtoare. Amploarea dependenþei
de droguri, a prostituþiei, a alcoolismului, interesul pentru
ocult, în cele mai periculoase forme ale lui, sunt tot atâtea
dovezi ale unei dezorientãri de generaþii începând cu vârste
tot mai tinere40.

39 - Procentul afecþiunilor psiho-mentale este în creºtere
continuã la noi,  în toate categorii le de vârsta,  de educaþie.
Fenomenul este ºi  el  reprezentativ pentru o „stare” generalã a
corpului social .

40 -  Protecþia minorilor este mereu invocatã la noi ºi
nicidecum respectatã. Ea ar trebui sã fie parte a întregului sistem
judiciar, mediatic, a procesului de educaþie ºi a culturii. În ultimul
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CAPITOLUL VI
Dupã 1989...
În toate tipurile de memorie culturalã pe care le-am

menþionat aici, holograficã, mediaticã, inter-activã, cu
tendinþele lor de dezvoltare sau de involuþie,
metamorfozarea simbolurilor este permanentã, este
evidentã. Toate castele cultural-cognitive vor continua sã
producã simboluri ºi sã-ºi alcãtuiascã un cod de
semnificãri, conjugat cu unul de act, unul de participare
emoþionalã etc. Cu o dezinvolturã deconcertantã,
simbolurile îºi vor asigura un loc, sub feþe ce vor refuza
orice enumerare. Ele nu au cum sã fie total eliminate, nici
domesticite, încã mai puþin dresate.

ªi totuºi… simbolurile, sunt vânate mereu, peste tot.
Vânãtoarea de simboluri poate pãrea simplã operaþiune
de împrumut. Sau una de bunã vecinãtate. Numai cã, cel
care împrumutã simbolul nu-l mai poate restitui în starea
în care l-a preluat. Cel care l-a oferit,  nu-l mai vrea
neapãrat înapoi. Locul nu rãmâne niciodatã gol, neocupat.
În aceste complicate exerciþii de comunicare, dreptul de
autor nu se practicã.

În unele situaþii,  o culturã resimþind pierderea
anumitor simboluri ce i-au aparþinut, le cautã febril, printr-
o multitudine de mijloace, chiar peste vremi, peste locuri.

timp asistãm la apariþia unor forme extrem de nocive a abuzului
minorilor, ex. cluburile de pedofili pe internet, proxenitismul, etc.
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Este ºi aceasta una din însuºirile cele mai misterioase ale
simbolului, o ocultare ce nu se resemneazã sã cadã în adânc
de uitare, o calitate ce surprinde ºi nu se lasã niciodatã pe
de-a-ntregul acaparatã spre a fi total controlatã aºa cum
s-ar întâmpla, sã spunem, cu un tezaur arheologic material.

Dacã aceste simboluri,  mereu ascunse, mereu
cãutate, iar recuperate, pentru a fi din nou pierdute, pot fi
ºi ele vânate, dat fiind cã, de cele mai multe ori, ele au
fost (ºi mai sunt) în memoria comunitãþii încãrcate cu
semnificaþii majore? Nu de puþine ori cãutãrile devin
nãuce, iar simbolurile vizate rãmân pe undeva ca pe un
drum fãrã þintã ºi fãrã ieºire, prinse într-un hãþiº de confuzii
ºi într-un continuum de degradare atât de rapid, încât
caracterul conºtient al actului cultural (de cãutare) este
iremediabil compromis. Situaþii de acest fel se produc
frecvent în cultura de mase, unele simboluri fiind prinse
în contexte atât de eterogene, încât, orice semnificaþie la
care s-ar fi putut apela, este exclusã, sau, este, prin
contaminare de desemnificare, propulsatã înspre
degradare, simbolurile respective devenind astfel
irecuperabile.

Mediatizarea este, în actualitate, cu ºanse tot mai
mari de a progresa, o modalitate de comunicare
privilegiatã. Cultura de mase îºi gãseºte aici tot ceea ce o
caracterizeazã, o confirmã, cu posibilele sau imposibilele
sale aspiraþii. Media - ofertantul unui teritoriu de miºcare
nelimitat ca spaþiu, ne-încapsulat în timp. În media, masele
se regãsesc fãrã ca vreo confruntare de orice fel sã le
împiedice accesul, sã le pericliteze reuºita în exerciþiul
„iniþiatic” pe care singure ºi-l cultivã.

Faptul cã mediatizarea este ºi o lume a competiþiei
materiale, nu intrã în jocul direct al relaþiei dintre media
ºi public. În psihologia mulþimii, mediatizarea este altfel
plasatã, aspectele comerciale propriu-zise nu au o
relevanþã practicã. Cât despre publicitate, ea face parte
din cursul „normal” de informaþii, chiar dacã în unele
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cazuri este perceputã ca un „ce” supãrãtor care întrerupe
fluxul comunicãrii „normale”.

În procesul de mediatizare de la noi, în ultimul
deceniu a avut loc ºi continuã sã se producã, o „mutaþie”
(pentru a nu spune o revoluþie) în care, memoria colectivã,
în ansamblul ei, este implicatã pânã la suprasolicitare.
Efectele pot fi observate, dar nu ºi evaluate, consecinþele
sunt mereu prezente, cu alte ºi alte deschideri
imprevizibile. Simbolurile ºi peregrinãrile lor, tot mai
evidente, sunt ºi ele factori ai acestor deschideri, dar nu
ne putem aºtepta, nu le putem pretinde, sã ne indice, doar
prin ele însele, orientarea pe care o va lua memoria
colectivã ºi ºansele de a se alcãtui pedagogii culturale
formative ºi benefice, echilibrate. Putem totuºi, sesiza,
relativ uºor, cum, prin vânãtoarea de simboluri se
procedeazã la destructurarea memoriei culturale. În
aceastã perspectivã am ales ca temã de studiu practica
vrãjitoreascã ºi mediatizarea ei, cu atât mai mult cu cât în
cultura de masã, ecoul lor este imens ºi nociv.

Mass-media sunt la noi o adevãratã oglindã a
vrãjitoarelor, în care o întreagã pleiadã de practiciene se
întrec sã se lase vãzute ºi valorizate. De când oare se tot
oglindeºte omul? ªi cum a înþeles el cã acela pe care-l
vede nu este un altul? Sau este? Oricum, oglinda nu este
niciodatã opacã. Nici mãcar aºa cum o gãsim pe pereþii
grotelor numite pre-istorice. De ce ar fi acum, în epoca
postistoricã?

Am fi tentaþi sã credem cã oglinda cea mai fidelã ºi
mai grãitoare este televiziunea, cu posibilitãþile sale
multiple, de audio-vizual ºi cu memoria inter-activã la
care apeleazã. Ecranul se prezintã percepþiei publice ca o
deschidere permanentã ºi infinitã în oferta de opþiuni ºi
aºteptãri soluþionabile. Oglinda Ecran nici nu mai trebuie
chestionatã, rãspunsurile vin înainte de a fi formulate
întrebãrile, pentru simplul motiv cã ele sunt gata pentru
orice întrebare. Este magia oglinzii, prin care, oricine se
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poate vedea, gãsi ºi regãsi, aºa cum ar vrea sã fie, cum
aflã cã poate deveni. Mereu asemãnãtor celuilalt, celorlalþi
ºi mereu, fãrã nici un dubiu, unic, diferit de toþi. Tocmai
în aceasta stã magia ecranului, vrãjitoria se adreseazã
personal, o consultaþie privatã pe care mediatizarea o face
doar accesibilã, adicã perfect realã, posibilã.

Binevenitã în prolifica iniþiere colectiv/ privatã,
vrãjitoria este promovatã în cadrul multor programe, cu
participarea, mai mult sau mai puþin surprinzãtoare, a unor
specialiºti din domenii diferite, ºtiinþe exacte, medicale,
psihologie, folclor etc. Uneori, sunt chiar invitaþi
reprezentanþi ai clerului, pentru a lãrgi cercul dezbaterilor
ºi a-i conferi mai multã credibilitate. Este de la sine înþeles
cã ecranul nu va realiza niciodatã, nici mãcar nu are
aceastã intenþie, o dezbatere de fond a problemelor afiºate.
El este oglinda, partenerul impasibil, obiectiv, chiar „puþin
abstract”, prin natura contactului ce-l instituie între
participanþii invitaþi. Se obþine astfel, nu din întâmplare,
un tip de comunicare încruciºatã ºi neconcludentã, menitã
doar sã suscite curiozitatea ºi, eventual, ceva mai multã
reclamã pentru postul respectiv. Vedeta rãmâne, în orice
caz, vrãjitoarea sau vrãjitoarele ºi astfel, mesajul este
transmis ºi receptat pentru ceea ce a intenþionat sã fie.
Publicitate de o calitate mai pretenþioasã, nu doar o ful-
gurantã semnalare printr-un clip.

Televiziunea, cu ecranul ei, devine Marele Maestru
al unei construcþii mentale, psihosociale, colective/
individuale, pe care, va continua sã o reflecte, dincolo de
orice aºteptãri ºi tot mai evident, dincolo de orice nivel
de suportabilitate. Cum acest nivel riscã sã devinã tot mai
vulnerabil (este implicatã memoria de emoþii care, prin
natura ei este fapt cultural dar ºi biologic bine instalat), el
trebuie mereu consolidat. Spaþiul receptor, fãrã nume,
identitate, personalitate dar existent, (masa umanã,
populaþia, publicul, mulþimea etc.) nu poate fi lãsat la voia
întâmplãrii. Odatã în derivã generalã, acest spaþiu viu ar
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putea sã se dispenseze de orice mass-media, ba chiar sã-i
ia locul în felul sãu unic, concret ºi nu neapãrat
tehnologizat.

Sã fie aceste situaþii crearea unei stãri de adevãratã
sãlbãticie, probabil prima din toatã istoria speciei, un
epilog fãrã vreo oglindã, de vreme ce grota, cu pereþii
nepictaþi s-ar gãsi, singularã ºi colectivã, în fiinþa
omeneascã, fãrã ecou, fãrã altã comunicare decât cea a
instinctelor puse ºi ele sub semn de întrebare41?

Gradul de suportabilitate a unor comunitãþi
receptoare de informatizare (nu numai de informaþii),
poate fi evaluat, cu cele mai reale ºanse de „obiectivitate”,
prin aprecierea reacþiilor emoþionale, ceea ce implicã
utilizarea unor metode de cercetare calitative. Mass-media
de toate felurile, ca emitant de informatizare trebuie sã se
menþinã la un nivel-rol funcþional ºi apt de manipulare a
spaþiului de receptare. Televiziunea, cel mai popular
membru al marei familii media, este ºi ea în permanentã
adaptare, fãrã sã piardã din vedere, desigur, potenþialul
de care dispune, de a produce, gradual, implozii cultural
colective, dar nu unele care sã pericliteze nevoia de
mediatizare.

Cu toate procedeele lor explicite sau discrete,
tehnicile mediatice nu pot garanta un control (nici mãcar
un tablou relevant) al magmei active care este
subconºtientul colectiv. Un scenariu post-orwellian nu ar
mai servi nimãnui. Ecranul, ca oglindã vorbitoare,
solicitatã sau din proprie iniþiativã, îºi asigurã publicul cã
îi dezvãluie lumea aºa cum este, fãrã sã o „judece”. Un

41 - Referindu-se la problemele legate de identitatea omului,
în „Cerul Vãzut prin Lentilã”, H. R. Patapievici avertizeazã asupra
pericolului „venirii iminente” a omului colectiv, „Venire de care
sã ne fereascã Dumnezeu!”,  spune autorul.  V. Patapievici ,  H.R.
(1995). El nu este singurul preocupat de aceste probleme mai mult
decât urgente dar ecoul în mase ºi chiar în conºtiinþa elitelor nu
este sesizabil.
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mai succint ºi convingãtor crez de „obiectivitate ºi
umanism”, nici nu se poate imagina.

Urmând firul labirintului mediatic, vom regãsi ºi
locurile cognitive în care prezentarea/ popularizarea
vrãjitoriei sã fie realizatã „aºa cum este”, fãrã sã fie,
desigur, judecatã. Unul din aceste locuri este cel al pro-
cedeelor mediatice de supralicitare a virtualului. Nu
pitorescul fenomenului este cel care incitã media la o
adevãratã competiþie de programe cu vrãjitoare, dezbateri
ºi prezentãri „pe viu”, ci apartenenþa vrãjitoriei la noua
memorie colectivã cu dependenþa ei tot mai pronunþatã
de un virtual/ real. Este conectarea la un substitut de
memorie de semnificare.

Pânã sã se ajungã la o difuzare a vrãjitoriei în forme
universale ºi general acceptate, prin comunicarea directã,
de la om la om, pregãtirea spaþiului receptor rãmâne un
obiectiv de actualitate ºi de certã importantã. Pregãtirea
aceasta vizeazã desigur ºi celelalte modalitãþi ale
ocultului. Mediatizarea asigurã vrãjitoriei un statut de
legitimitate socio-culturalã, ºi nu oricum, ci,  prin
capacitatea oglinzii de a arãta ºi de a crea posibilitãþi ce
trec dincolo de limitele unei cunoaºteri sau intervenþii
obiºnuite. Ecranul se pune ºi el în serviciul acelui Homo
Invictus pe care alãturi de alþii ,  îl  „încarneazã”, ºi
vrãjitorul.

Omul primitiv nu se închidea în grota ai cãrei pereþi
îi acoperea de desene cu scene imitând realul, ci ieºea la
vânãtoare.

Procedeul sãu iniþiatic era unul prin care reþelele de
comunicare-informaþii dintre sacru ºi concret nu erau
niciodatã strict profane. Expresiile, modalitãþile la care
culturile tradiþionale recurgeau, creând nenumãrate
simboluri care sã dezvãluie natura sacrã a lumii, erau
coduri ale unei cunoaºteri care, chiar în cele mai simple
formulãri, nu au absolutizat o opþiune materialistã de
lecturã ºi de integrare în lume, în existenþã. Omul acelor
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culturi a fost Homo Religiosus, despre care vorbeºte
Mircea Eliade. În oglindirea despre sine la care proceda,
acest om judeca lumea, ºtia cã el nu poate face abstracþie
de faptul cã poate vedea, fie ºi parþial, esenþa ºi temeiurile
fiinþãrii, fãrã ca totuºi sã ºi le poatã supune total42.

În raportarea la realul esenþial,  omul culturilor
tradiþionale se situa pe sine, individual ºi colectiv, în
integrare, armonie, ordine, ca parte a unui întreg ce nu
accepta divizãri arbitrare. Când asemenea rupturi se
produceau, prin intervenþie umanã iresponsabilã, acelaºi
om afirma cã întregul existent se resimte prin consecinþe
nefaste.

Omul, arãtau pedagogiile culturale ale acestor vechi
comunitãþi, nu se poate sustrage nici mãcar invocând
inconºtienþa, urmãrilor propriilor acte care au adus
atingere universului tangibil. Dacã în anumite condiþii,
conºtientizarea colectivã sau personalã era deficitarã,
tradiþia era la îndemânã pentru a menþine echilibrul
necesar.

Tradiþia, cu acele reþele de informaþii/ comunicare
dintre sacru ºi concret, pe care nimeni nu putea sã le
„profaneze” ºi care alcãtuiau pedagogia culturalã, cu
calitatea ei formativã, numitã ºi memorie sau înþelepciune.

Din toate epocile traversate de cãtre omenire, ne-
au parvenit mãrturii referitoare la încercãrile, nu totdeauna
reuºite, ale comunitãþilor culturale de a menþine, favorabil,
universul tangibil, el însuºi parte a celui intangibil care
nu se aflã sub puterea omului ºi nici nu depinde de voinþa
lui. Oglinda, chiar ºi cea de pe pereþii grotelor, semnaleazã
aceastã lege de aur. Consultarea acestei oglinzi nu era
simplã practicã de ghicit ci, mai curând, conºtientizarea
celui care o picta ºi o chestiona, a fragilitãþii propriei stãri.

42 - Aceastã problemã este mereu subliniatã de M. Eliade
în toate lucrãrile sale. „Tratat de Istoria Religiilor”, (1992) , „Istoria
Credinþelor ºi Ideilor Religioase, I-IV (1991). etc.
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Media actuale îºi asumã un statut de oglindã
atotºtiutoare, dar ºi imparþialã, redând imaginea ca ºi
realitatea concretã într-un unic exerciþiu pe care i-l
permite sofisticarea mijloacelor tehnice.

Pentru ca acest exerciþiu sã fie totuºi înþeles pentru
ceea ce se vrea a fi, este necesarã o anumitã evaluare a
nivelului educaþional al publicului. Ca ºi în cazul
cercurilor elitare intelectuale, ºtiinþifice sau artistice etc.
ºi promotorii,  realizatorii media, îºi asumã un rol de
iniþiatori dar ºi de modelatori de opinii, mentalitãþi ºi
atitudini. Rolul acesta nu poate fi eficace  decât cu
acceptarea unor concesii coborârea la nivelul maselor de
consumatori.

În vreme ce elitele „creative” se distanþeazã de
populaþia (amorfã ºi atât de insistent criticatã sau
batjocoritã) de rând, specialiºtii memoriei mediatice se
erijeazã în adevãraþi maeºtri de ceremonii, amfitrioni
generoºi. Asemãnãtori unor magicieni, vrãjitori
contemporani dar ºi eterni, înarmaþi cu un „passe partout”
care le asigurã trangresarea tuturor frontierelor, ei devin
iniþiatori universali,  într-o stare de marasm cultural
cognitiv. Este, desigur, paradoxal sã sugerãm ipoteza cã,
în sistemele simbolice ale culturilor tradiþionale (între
care ºi cea ruralã a românilor), cele mai multe dintre
simbolurile ce participau la textura semnificativã erau
puternice semnalizãri ale necesitãþii  permanente de
luciditate. Aºa se ºi explicã de ce, acel Homo Religiosus a
încercat mereu sã transpunã întregul existent în lecturã
deschisã ºi sã-i confere virtuþi de care el însuºi ºtia cã nu
s-ar putea dispensa, fãrã sã-ºi pericliteze prezenþa în lume.

Înclinaþia spre un virtual care sã se substituie
realului, tot mai pronunþatã în cultura globalizantã,
introduce, fãrã prea multe menajamente, o nouã
cognitivitate cu potenþial (deloc neglijabil) de alienare.
Putem lua ca eºantioane de studiu programe de media, sau,
chiar secvenþe ale acestora. Vom constata cã ele nu diferã
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de scene reale, trãite de cãtre public. Virtualul de pe ecran
sau de la internet etc. este concurat de experienþa concretã,
în ambele semnalându-se o componentã sau chiar o
atmosferã halucinantã. Am putea, desigur, interpreta
fenomenul, în sensul veracitãþii  datelor-informaþiilor
mediatizate. Vinovat de aerul de non-realitate sau de
ficþiune, de halucinaþie, ar fi singur realul în care ne aflãm,
fiecare, toþi, cu tot cu media ºi alte sisteme informaþionale.

O atare abordare ar simplifica analiza, iar rolul
mass-media ar fi mai bine definit ºi „pus la locul lui”,
oarecum inocentat.

Totuºi, unele motive de alertã persistã, dacã vrem
sã înþelegem cum evolueazã memoria culturalã în
ansamblul sãu. Într-un context cultural relativ echilibrat,
iraþionalul nu poate fi fenomen spontan, dupã cum, nici
cultivarea lui nu este spontanã. Aceastã cultivare este
„fapt cultural”, ceea ce include, o posibilitate de
conºtientizare realã, nu fictivã, chiar dacã ea este ºi funcþie
de intenþiile celui-celor care utilizeazã irealul. Mediul
uman receptor nu va fi lipsit de modalitãþi de a semnifica
irealul pentru ceea ce este, de a-l accepta ºi a-l
împãmânteni în specificul local, sau, dimpotrivã, de a-l
refuza ºi îndepãrta ca fiind inadecvat, periculos etc… .

Prin mediatizarea-comunicarea actualã de toate
tipurile, promovarea virtualului este însoþitã ºi de o
cultivare a iraþionalului, care tinde sã devinã coordonatã
„orientativã” nu numai în psihologia colectivã, ci în
memoria culturalã globalizatã. Manifestãri care sã ateste
aceste „calitãþi” ale iraþionalului colectiv sunt prezente la
tot pasul. Sunt manifestãri care au un caracter inedit, sau
chiar inimaginabil.

Virtualul, iraþionalul ºi acest inimaginabil, sunt
intrinsec prezente în experienþa de viaþã a corpului social,
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fãrã ca vreun segment al acestuia sã se poatã sustrage
impactului pe care-l are noua cognitivitate43.

Dupã 1989… este o referinþã cronologicã de acum
instituþionalizatã la noi. Ar fi marca sfârºitului
comunismului ºi începutul tranziþiei cãtre capitalism, nu
un început oarecare, ci al unor modificãri radicale,
eliberatoare. Prin introducerea (inducerea) unei asemenea
perspective aprecierea (lectura) evenimentelor ºi a
situaþiilor traversate, provocate ºi bine manipulate, s-a
continuat o modalitate de ideologizare, prin forme
incomparabil mai subtile, pe care, generaþiile vechi,
perfect profesionalizate, o stãpâneau. Aceastã modalitate
este cea a unei simultaneitãþi de acþiune, în toate domeniile
vieþii ,  în toate segmentele societãþii ,  o strategie
integralã ºi, ca atare, integratoare. În interiorul acestei
strategii, care este activã ºi acum la noi, sunt formate noile
generaþii de „comunizatori”, iar procesul este extrem de
eficace. Nu este locul aici, nici tema propriu zisã a acestui
studiu, sã aprofundãm procesul de regresare pe care-l
cunoaºte societatea româneascã, dar putem insista din nou
asupra importanþei vitale pe care o are MEMORIA
Colectivã Culturalã, în toate dimensiunile ei.

Nici globalizarea, nici alte procese, nu sunt nocive
în ele însele prin conþinutul lor tehnic-material, caracterul
lor este dat de modalitãþile de conºtientizare pe care fiecare
societate ºi le creeazã, le modeleazã ºi le aplicã. Cultura
este fapt conºtient, iar acel „coeficient de luciditate
necesarã” este pedagogia cultural formativã care se
identificã cu însuºi corpul social în ansamblul lui fãrã sã
producã uniformizãri prin care, comunitãþile sã devinã
mase amorfe ºi extrem de vulnerabile la orice manipulare.

43 - La noi,  (ºi  nu numai),  pregãtirea terenului pentru
asimilarea cultural-cognitivã a acestei nefaste „triade” a fost fãcutã
în perioada comunistã, iar procesul, chiar cu date modificate, ca
intenþionalitate ºi  consecinþe,  evolueazã în acelaºi  sens
destructurant .
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Or, tocmai o astfel de uniformizare a urmãrit ºi a realizat
(într-o mare mãsurã) comunizarea prin strategiile sale de
rãsturnare a sistemelor tradiþionale de valori, în temeiul
cãrora se alcãtuise ºi era operaþionalã pedagogia formativã
a societãþii româneºti.

Procesul acesta de „tranziþie” este, din perspectiva
cultural cognitivã, extrem de sensibil, de propice, unor
modalitãþi manipulãri tocmai prin faptul de a se produce,
la noi, în condiþiile integrãrii oricât de lentã ºi deficitarã
este ea, în globalizarea comunicãrii ºi a mijloacelor tehnice
de comunicaþii.  O integrare abil utilizatã de factorii
politici, prin urmare ºi de potenþialul pe care-l au, de
continuare a uniformizãrii ideologice ºi regresive, nocive
pentru societatea româneascã, în toate segmentele ei,
exceptând desigur, categoriile sau grupurile respectivei
„puteri”, care îºi cultivã ºi îºi dezvoltã caracterele
distructive.

Memoria culturalã nu se ordoneazã în straturi
succesive, bine sedimentate, separate între ele prin goluri
totale sau locuri neutre, iar psihologia colectivã, care o
reflectã ºi o alcãtuieºte, în acelaºi timp, nu poate fi
consideratã ca fiind un câmp uniform, stabil.  Orice
intervenþie, în aceste procese în continuã conservare ºi
continuã transformare, are efecte de ordin general, chiar
dacã diferite ca intensitate. În cazuri speciale, aceste
intervenþii sunt bine cântãrite, riguros organizate, dar
suficient de suple pentru a fi receptate activ de mediul
uman vizat, de a fi, apoi, reproduse „spontan” în modele
noi, autogenerative. Acest fel de intervenþii se bazeazã pe
strategii ample, prin care, mersul vieþii  colective (al
faptelor) sã poatã fi controlat, prevãzut, orientat ºi, la
nevoie, întrerupt. Strategiile comunizãrii au preordonat
istoria, iar noi, acum, ne gãsim în miezul consecinþelor
acestor demersuri. Consecinþe prin care aceiaºi strategi
controleazã prezentul ºi preordoneazã viitorul.
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În cazul ce ne preocupã aici, pentru acest eseu,
putem sesiza, fãrã dificultate, la noi în þarã, înlocuirea
bombardamentului ideologic comunizant (comunist), cu
invazia informaþionalã nediferenþiatã. În interiorul acestei
invazii, oferta de ocult, paranormal, magie, vrãjitorie,
culte, secte etc., ocupã un loc enorm. Iar toate aceste
„modalitãþi-cognitive” fac parte dintr-un context de
autogenerativitate a haosului cultural, bine întreþinut ºi
cultivat.

În cazul societãþii  româneºti,  comunismul ºi
teroarea pe care a practicat-o nu pot fi niciodatã puse pe
seama unei utopii la care unele cercuri elitare ar fi aderat
din idealism. Nici nu a fost un proces istoric de evoluþie
la care s-ar fi ajuns „obiectiv”. A fost o intervenþie de o
brutalitate niciodatã trãitã în þara noastrã, iar coordonatele
acestei intervenþii sunt bine cunoscute. Consecinþele ei,
nu au cum sã fie toate sesizate, dar marasmul cultural în
care ne gãsim, face parte din acestea.

Suprasolicitarea iraþionalului în ideologizarea
forþatã la care procedau strategii comunismului (comuni-
zãrii), se conjugã cu solicitarea actualã a aceluiaºi iraþional
ºi prin invazia de ocult la care asistãm. Dacã ideologia
comunistã a utilizat teroarea, riscul unei situãri a
cognitivitãþii  culturale a societãþii  româneºti într-un
registru critic (vom reveni asupra acestor probleme) nu
este eliminat, nici acum nici pe viitor, iar cultivarea unui
virtual al absurdului celui mai rudimentar nu face decât
sã mãreascã acest risc.

Condiþiile de mizerie materialã44 vin ºi ele sã
accentueze pentru masele umane dezorientarea ºi aºa
generalizatã. Nesiguranþa în faþa teroarei nu s-a risipit, doar

44 - V. statist icile generale referitoare la cali tatea vieþi i
populaþiei, pe þãri. Locul ocupat de România coboarã mereu. Ne-
am înscris între þãri le „sãrace”,  când, în reali tate,  suntem între
cele sistematic „sãrãcite”.
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cã termenii acesteia s-au modificat. Este de un cinism fãrã
nici o scuzã „politica”, cea culturalã, ca ºi cea economicã,
a învãþãmântului, a educaþiei în general, sãnãtãþii etc…
Toate aceste „politici” concentrate în cercuri de relaþii,
influenþe etc.,  constituie, în realitate, demersuri de
menþinere ºi aprofundare a stãrii de nesiguranþã, fricã,
vulnerabilitate tot mai generale. Altfel spus, mediul uman
al societãþii româneºti, este, în cea mai mare parte a lui,
supus unui proces de degradare cronicizatã, menþinutã ca
atare. Masele evolueazã în dinamici circumscrise, oricât
de paradoxal ar pãrea acest fapt, pentru populaþia unei þãri
mijlocii. O þarã care nu a fost subdezvoltatã, nici înapoiatã,
nici sãracã. Este o societatea controlatã negativ, cu o
sistematicã eliminare, nu numai nepromovare de valori
umane. O societate care îºi cautã în contextul ce o
striveºte ºi prin lipsa de perspectivã a generaþiilor tinere
soluþii ºi ieºiri. Într-o asemenea stare, o pedagogie cultural/
formativã nu are multe ºanse de a se construi, încã mai
puþine, de a se contopi activ, cu populaþia, masele,
neelitare.

Mediatizarea localã, de dupã 1989, s-a orientat ºi
continuã sã o facã, duplicitar, urmând modelul factorilor
de decizie politicã. Impactul elitelor creative ºi suceptibile
de a se implica în elaborarea unei pedagogii cultural-
formative, este extrem de redus, sau chiar nul în mass-
media din þara noastrã. Programele speciale cu prezenþa
unor mentori reprezentativi, nu sunt accesibile pentru
mase, iar cele care sunt destinate acestor segmente
majoritare ale publicului sunt de un nivel lamentabil. În
memoria colectivã nu se induc orientãri care sã cumuleze
un potenþial de educare, dar ºi de generare a unei
creativitãþi „reale”. Creativitatea este ºi ea un fapt cultural
fie cã vorbim despre cea personalã, fie despre cea
colectivã. Ca atare, creativitatea trebuie cultivatã
conºtient, prin modalitãþi care sã fie deschise unui specific
identitar, ca ºi unor valori universale. Spontaneitatea
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creativitãþii  este doar calitatea pedagogiei culturale
formative, de a se manifesta individual, în alte ºi alte
domenii, expresii, sau, de ce nu, în chiar locul rezervat
geniului personal45.

Se poate, eventual, obiecta cã, prin însãºi natura lor,
mass-media „restituie” realitatea nu o produc, nici nu o
judecã. Ar fi deci, o naturã magico/ vrãjitoreascã, de un
alt nivel, dar având aceeaºi intenþie de a-l aduce pe om
unde el nu se aflã, de a-l face sã vadã ceea ce nu este sub
ochii sãi, sã audã ceea ce nu-i parvine direct. Mediatizarea,
prin orice fel de media, se oferã ca agent de preluare,
prelucrare, a informaþiilor, dar ºi ofertant al unor produse
finite. Între mass-media locale ºi cele universal la lucru
se stabileºte un contact direct, ale cãrui interferenþe nu
rãmân fãrã importanþã. Media locale pot interveni
oricând ºi oricum în aceste noduri ale reþelelor
informaþionale ºi le pot resemnifica, dupã voie.

În condiþiile unei circulaþii tot mai rapide ºi mai
intense, mai variate, informaþiile pierd din conþinut, prin
simpla aglomerare a datelor transmise ca ºi prin
eterogenitatea permanent menþinutã. Recepþia, din partea
publicului va fi ea condiþionatã de aceste caractere-calitãþi
ale procesului de informare, nu înspre o rafinare a acestuia,
ci, mai curând, înspre o scãdere a aºteptãrilor ºi a nivelului
cerinþelor formulate. Racordarea spaþiului mediatic de la
noi, la unele valori reale, prezente în media exterioare,
este ºi ea, limitatã, nesemnificativã ca ecou în societatea
luatã ca ansamblu. Are loc, de fapt, un proces de preluare
a unui numãr imens de programe de o calitate atât de
penibilã, încât orice efort de a le vedea utile, este zadarnic.
Se produce o sufocare a memoriei colective cu informaþii

45 - Succesul unor români din diverse domenii  de
specialitate în strãinãtate, ar trebui sã ne dea de gândit referitor la
cultivarea prin educaþie a populaþiei,  la calitatea acestui proces,
la condiþiile care sunt create în þarã.



101Vânãtoarea de simboluri

care nu fac decât sã accelereze ºi sã mãreascã
degringolada pe care o putem deja constata.

Putem afirma, fãrã sã riscãm prea mult, cã, atât în
deceniile de comunizare forþatã, cât ºi în anii de tranziþie
(care nu ºtim cât va dura), corpul social, în întregul lui, a
fost ºi este expus unor ºocuri culturale propice oricãror
manipulãri,  fie ele cât de rudimentare, vulgare, sau,
dimpotrivã, subtile ºi elaborate. Putem, de asemenea, sã
ne întrebãm care sunt mecanismele de autoapãrare ale
societãþii în astfel de condiþii? În ce mãsurã, cu ce pondere
realã asemenea mecanisme se vor forma ºi vor funcþiona,
pentru a asigura ceea ce se cheamã, simplu, calitatea vieþii?
În societatea umanã, autoapãrarea nu se poate întreprinde
doar în funcþie de persistenþa tradiþiilor, nici ca un
ansamblu de referinþe ideale, prin care, un scop final sã
fie atins ºi asigurat. Într-o situaþie de crizã cum este cea
în care suntem acum, mecanismele-modalitãþile de
autoapãrare nu se referã doar la rezistenþa pe care o are
colectivitatea, la capacitatea de a-ºi asigura un echilibru ºi
o identitate specificã, ci ºi la ºansele pe care ºi le creeazã
de a dãinui istoric, fizic.

Au fost situaþii de crizã în care, multe culturi,
societãþi etc., nu au rezistat, nici nu s-au menþinut în istorie,
au dispãrut, ca lumi umane, iar unele dispar sub ochii
noºtri… În ceea ce priveºte lumile emergente, nu progresul
uluitor al civilizaþiei materiale, tehnice, nici cel al
mijloacelor de comunicare ultra sofisticate ºi globalizante,
le vor putea garanta, sau mãcar promite un „destin”
fericit46.  În þara noastrã, exodul generaþiilor tinere
(umanitatea viitorului) ia proporþii alarmante. Cu atât mai

46 - „Omul însuºi trebuie schimbat, pentru cã omul actual
este inacceptabil. ... . Trebuie sã fiu schimbat (sau sã mã schimb)
dar integral, trebuie schimbatã ontologia, nu inventate calculatoare,
sau rachete,  sau maºini de gândit . . .” spune H. R. Patapievici ,
(1995). În tradiþia creºtin ortodoxã avem o antropologie care nu
se cere schimbatã ci  doar asumatã, ceea ce implicã participarea



102 Florica Elena Laurenþiu

mult cu cât, am vãzut acelaºi fenomen în deceniile de
teroare comunistã. Condiþii  speciale pentru perioada
respectivã, industrializarea de tip gigantic etc., au avut ca
rezultat între altele, ºi depopularea unor zone rurale.
Generaþiile tinere s-au urbanizat ºi s-au profesionalizat,
în moduri diferite, prin stabilirea la oraºe, constituind un
mediu prea puþin unitar, ale cãrui caracteristici urmau sã
se facã tot mai evidente, cu o vulnerabilitate cultural-
cognitivã tot mai accentuatã. Aglomerarea citadinã ce a
cuprins întreg teritoriul þãrii s-a imprimat ca o nouã stare
de situare existenþialã individualã ºi colectivã. În contextul
acestei stãri,  nu numai manipularea operatã în mod
„general”, ci ºi cea care viza individul a fost favorizatã ºi
alimentatã. În noul tip de habitat, posibilitãþile de realizare,
afirmare, sau de siguranþã personalã erau cu totul sub
control, ºi nu numai dintr-o singurã direcþie. Întreaga
texturã a mediului uman a devenit una posibil ostilã, ºi,
în orice caz, una de nesiguranþã totalã. Astfel, soluþiile de
ordin material (precare ºi ele), nu aveau cum sã echilibreze
caracterul negativ al noului context social, unul care s-a
orientat, gradual, înspre producerea „culturii de masã”,
ceea ce era ºi „idealul” comunizãrii.

Un proces continuu de eliminare a elitelor, din toate
generaþiile, deci ºi celor tinere, a avut loc ºi în deceniile
de comunizare. Emigraþia sau „exodul” de „materie
cenuºie” cum era el numit. Pierderea aceasta nu este una
ilustratã doar prin statistici, ci o iremediabilã pierdere de

tuturor, ºi, odatã mai mult, a elitelor.  Antropologia ortodoxã nu
este moralã ci ontologicã ea este antropologia îndumnezeirii .

Ea nu vizeazã cucerirea acestei lumi ci rãpirea, împãrãþiei
lui  Dumnezeu; transfigurarea lãuntricã a lumii în împãrãþie ºi
luminarea, sa progresivã prin energiile divine ...”, E.P. Evdokimov,
(1996).  V. Preot D. Stãniloaie,  „Iisus Hristos Lumina Lumii ºi
Îndumnezeitorul Omului”  (1993).  Deasemenea, „Chipul
Evanghelic al lui Iisus Hristos”, (1991). Revenim asupra problemei
în capitolele ultime ale studiului.



103Vânãtoarea de simboluri

ordin calitativ. Recuperarea atât de arogant întreprinsã azi
a unor generaþii sau personalitãþi de valoare, care s-au
„înstrãinat”47, nu face decât sã demonstreze, dacã mai era
nevoie, tragicul situaþiei din þarã. Procesul acesta, cu
aceleaºi consecinþe, de acelaºi tip, are, dupã cum ne indicã
chiar sondajele ºi statisticile, toate ºansele sã se amplifice.

Generaþiile tinere, în „procente” ce nu mai au nevoie
de nici un comentariu, emigreazã, sau, vor sã emigreze,
cu opþiuni de a nu se mai întoarce, sau, eventual, de a
reveni, dar, în alte condiþii .  Or, tocmai aceste „alte”
condiþii nu se prefigureazã la noi în þarã. În mediul social
al generaþiilor tinere, are loc acelaºi nedorit fenomen de
rupturã educaþional/ cognitivã, prin constituirea unor elite
în cercuri restrânse, ºi lãrgirea, tot mai evidentã, a unui
spaþiu de subculturã. Acesta din urmã, chiar dacã este mai
agresiv afirmat la oraº este prezent ºi în mediul rural, într-
un caz, ca ºi în celãlalt, luând forme specifice, dar ºi
cumulând trãsãturi comune. Emigrarea din rândul tinerilor
nu are cum sã rezolve situaþia lor, nici pentru elite, nici
pentru cei care sunt prinºi în masa obiºnuitã. Reacþiile la
aceste constrângeri variate dar extrem de puternic
resimþite de cãtre întreg corpul social al generaþiilor tinere,
sunt ºi vor fi relativ diferite, în funcþie de apartenenþa
personalã la una sau la cealaltã din cele douã mari
despãrþituri (mase/ elite).

Vedem cum procesul de degradare care cuprinde
societatea din þara noastrã în întregul ei, se autogenereazã,
cãci, participarea generaþiilor succesive, este, ºi nu putem
omite acest adevãr, un prezent continuu. Generaþiile tinere
elitare îºi vor gãsi modelele în cercurile elitare adulte,
acolo sunt prezenþi ºi creatorii ºi modelatorii. Cei dintâi,
cu impact mai mult sau mai puþin important, deoarece

47 - Multe din personalitãþile culturale ale emigraþiei româneºti
sunt ºi vor fi pe poziþii ireconciliabile cu strategii politicii culturale
din þarã, chiar cea de dupã 1989.
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creaþiile personale sunt mai profund orientate într-un
domeniu sau altul, literaturã, artã, ºtiinþe etc.
Personalitãþile din peisajul acesta sunt mai puþin expuse
unei popularizãri, ºi, totodatã, mai puþin solicitate. În ceea
ce priveºte însã cealaltã categorie adultã elitarã, în care
se aflã modelatorii (formatorii de opinie) sistemelor de
valori ºi de integrare socio-culturalã (cognitivã), impactul
este considerabil ºi mult mai eficace, operaþional, în
continuitate, varietate ºi expansiune. Rezonanþa produsã
este, totuºi, relativ restrânsã, dacã vrem sã luãm în
considerare coeficientul de „conºtientizare” pe care-l
atinge în generaþiile tinere luate în ansamblu.

Generaþiile tinere care aparþin masei populare, care
constituie majoritatea, produc ºi ele propriile modele ºi
cunosc propria lor autogenerativitate. În interiorul
acesteia, sistemele de referinþã ad-hoc întocmite, devin
sisteme de valori, moduri de comportament, fel de a fi,
calitativ vorbind, factori de modelare a unui nou val de
generaþie ºi încã, imediat. Este evidentã implicarea unor
largi segmente de tineret în manifestãri (fenomene) cu
caracter agresiv, de delicvenþã, de dezorientare, alienare,
pentru vârste tot mai joase, la preadolescenþi, sau chiar la
copii. Adicã, în acest mediu, modelatorii nu mai sunt
selecþionaþi dupã criterii ce pot fi regãsite în categoriile
elitare (de bine de rãu), ei sunt produºi în corpul social al
acestui mediu prea puþin „favorizat”, dar tot mai mult
expus unei degradãri rapide. În mediul rural, unele
schimbãri „culturale”, au avut ºi au ca rezultat o adecvare
rapidã la noul mod de soliciabilitate, cum este discoteca.
Aici, apariþia de grupuri bine închegate ºi active este ceva
mai puþin frecventã, dar nu lipseºte. În lumea ruralã, tinerii
sunt oarecum obligaþi sã se maturizeze ºi sã-ºi asume
unele responsabilitãþi etc. Totuºi, procesul de degradare
despre care vorbeam mai sus, este real ºi pare sã se
intensifice.
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În mediul citadin, acest proces ia proporþii enorme,
una din caracteristicile sale fiind tocmai implicare a unor
segmente tot mai tinere, dar ºi fabricarea de modele ºi de
modelatori, din rândurile acestor „clanuri” comporta-
mentale ºi culturale. Avantajul pe care tinerii îl vãd în
acest tip de sociabilitate este unul de identitate, ei sunt nu
numai membrii ai grupului respectiv, dar au un rol activ,
de necontestat, unul care, prin confruntarea cu alte grupuri
sau cu societatea în general, este mereu confirmat ºi întãrit.
Fiecare din ei poate fi,  la un moment dat, un ºef, un
personaj public, chiar dacã, dupã normele „vechi”, unul
negativ. Prezenþa ºefului este un element fundamental
pentru coeziunea grupului ºi este o garanþie a valabilitãþii
modelului. Nici mãcar nu mai este necesar sã menþionãm
cã acest model socio-cultural este prezent în toate oraºele
þãrii, fie ele mari sau mai modeste, iar capacitatea lui de
proliferare, este uriaºã.

Mass-media din þara noastrã, fãrã excepþie, fac parte
din instrumentele de alimentare a procesului de degradare.
Locul principal îl ocupã televiziunea, dar nu este singurul
element în producerea de subculturã. În ceea ce priveºte
publicul, „þintã” a acestui mod de a „educa” masele,
populaþia cea mai vulnerabilã, dar ºi cea mai vizitatã o
alcãtuiesc tocmai generaþiile tinere, de la copii,  la
adolescenþi, la tinerii adulþi º.a.m.d. Mass-media, ºi în
primul rând Tv se oferã (se impun) ca modelatori, dar,
simultan, oferã, gata fãcute, modele de urmat. Cu puterea
de sugestie de care dispun, atât prin procedee explicite,
cât ºi prin cele implicite, media devin un centru focalizator
pentru memoria culturalã ºi,  totodatã, un nucleu de
expansiune/ inoculare de destructurare a unei pedagogii
culturale formative. Cât priveºte focalizarea menþionatã,
pe care mass-media o produc pentru memoria culturalã în
ansamblul ei, aceasta este „înzestratã” cu un arsenal de
mijloace prin care, din sistemele de valori (adicã de
raportare a persoanei umane, dar ºi a comunitãþilor la date
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esenþiale) sunt gradual, sau brutal eliminate coordonatele
de ordin spiritual, religios, etic, moral, apoi estetic, de bun
simþ etc48.

Nu numai virtualizarea cadrului de referinþã cãruia
i se adreseazã publicul vine sã situeze cognitivitatea
culturalã (modul de semnificare ºi de experiere, de trãire
a locului/ timp) ci ºi conþinutul concret al acestui cadru.
Altfel spus, implicarea/ adecvarea publicului receptor, se
obþine ºi prin ecran dar ºi prin ceea ce este dincolo de el.
La urma urmei –nu-i aºa? – cei pe care-i vedem acolo, nu
sunt numai personaje de film, nici oameni de prin alte
locuri, ci sunt adevãraþi, în ceea ce fac, spun, sunt reali ºi
chiar cunoscuþi. Sunt modele care se adapteazã locului,
dar care, adapteazã ºi locul, la o realitate care-l modificã
pânã în a-l face de nerecunoscut. Sau, de nesuportat. Iar
pentru ca gradul de suportabilitate sã fie asigurat sau chiar
mãrit, focalizarea memoriei culturale trebuie sã fie ºi este
concentratã în registrul de emoþii49.

În toate aceste caracteristici de intervenire în
memoria ºi în psihologia colectivã ºi personalã, vom
regãsi ºi ocultul, în diversele sale formulãri, de la cele mai
aberante cu putinþã, la cele mai „credibile”. Jocul între
real ºi virtual, între absurd ºi logic, imposibil ºi posibil,

48 - Mediatizarea de la noi în ansamblul ei este de o calitate
lamentabilã,  ºi  totdatã agresiv distructivã,  putem spune, anti-
culturalã.  Exemplele sunt nenumãrate.

 49 - Mesajele trimise cãtre spectatori posturilor de TV pot
fi  comparate cu cele pe care clienþii  „rezolvaþi” le adreseazã
vrãjitoarelor „rezolvatoare” pentru a le mulþumi ºi, mai ales, pentru
a face publicitate respectivelor practiciene. Spectatorul se
adreseazã postului Tv la persoana a II-a de la un Eu la un Tu
relaþia fiind astfel una fireascã. Eventualele nemulþumiri sau critici
nu fac decât sã ateste  obiectivitatea sau varietatea programelor ºi
sã accentueze astfel importanþa opiniilor favorabile. „Suntem tot
t impul conectaþi”,  spune Angelsdorf ,  (Secolul XX Secol al
Minciunii  Dirijate,  V. biblio.  Este încurajatã astfel  memoria pe
care am numit-o interactivã).
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exotic ºi local, esoteric ºi exoteric, este unul ºi acelaºi,
deliberat întreprins ºi menþinut la cote ridicate; este chiar
intenþia de respingere a oricãrui echilibru eventual nu
numai în transmiterea informaþiilor ci ºi în conþinutul
acestora. Putem urmãri acest proces nefast, în formele pe
care le-a luat ºi pe care le cultivã la noi, în ultimele decenii,
timp sau perioade care au inclus mai multe generaþii, în
care se condiþioneazã ºi formarea generaþiilor noi.

Din cele trei tipuri de memorie culturalã pe care le-
am sugerat aici, holograficã, mediaticã ºi interactivã, cea
din urmã pare sã fie în avantaj. Odatã cu sofisticarea ºi
proliferarea reþelelor informaþionale, nu numai
colectivitãþile ci ºi individul vor fi incluºi în procesul de
adecvare/ metamorfozare, cu consecinþe imprevizibile, dar
de aºteptat. În cursul aceluiaºi proces, nici memoria
holograficã, nici cea mediaticã nu vor fi „anihilate”, dar
vor fi profund schimbate, transformate, în substanþa lor.
Aceste mutaþii vor fi probabil mai accesibile unor cercetãri
de psihologie colectivã ºi a personalitãþii de bazã, dar nu
lipsite de importanþã pentru toate ºtiinþele umane, între
care ºi antropologia cultural-cognitivã. În acest studiu,
vom reveni asupra problemei, atunci când vom analiza,
prin prezentarea unor documente de actualitate, practica
magico-vrãjitoreascã. Pentru moment, ne vom mulþumi
sã subliniem faptul cã, în cursul acestei metamorfozãri,
cele mai vizate componente ale memoriei sunt conþinute
în registrul vieþii spirituale, religioase. Aici, în locuri cog-
nitive greu accesibile unei transformãri brutale, se ajunge
prin mijloace mai subtile, dar de o mare capacitate de
expansiune.

Cultura nu cunoaºte goluri totale, nici memoria
culturalã nu le cunoaºte. Oricare ar fi registrul ºi calitatea
componentelor, acestea se afirmã ºi se susþin, într-un
proces continuu ºi generativ. Se poate, însã, ajunge la
situaþii în care conflictele, sau inadecvenþele dintre
componentele/ coordonatele culturale sã fie atât de severe,
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încât semnificarea datelor în prezenþã sã fie compromisã,
agresatã profund ºi diminuatã în rolul pe care-l are.

Or, specificacitatea unei culturi, tocmai în atribuirea
de înþelesuri (de sensuri) împãrtãºite, recunoscute
aplicate ºi dezvoltate rezidã, explicit ºi implicit. Este ceea
ce am putea considera (sau numi) pentru o culturã, o
comunitate etnoculturalã, o memorie de stare. Sinonimã,
în substanþa ei, de un fel de a fi ºi de a se manifesta.

Sensurile, sau înþelesurile majore, cele care
imprimã, în tot ansamblul unei culturi, orientarea necesarã,
cele care alcãtuiesc memoria de stare, sunt în primul rând
cele de naturã spiritualã.

În procesul de dezvoltare istoricã a unei culturi,
instituirea unor hiatusuri între spiritualitate ºi experienþa
strict practicã, nu numai cã semnaleazã o situaþie de crizã,
dar produce locuri de receptare a unor informaþii ce nu
mai au nici ordonare cultural-cognitivã, educativã etc.
Invazia de date noi, anarhicã, nu va fi în acelaºi mod
receptatã de o memorie de tip holografic, de una
mediatizatã.  Atunci când, aºa cum se întâmplã în
actualitate, memoria tradiþionalã, nu numai la noi, este
agresatã ºi drastic împinsã spre registre pasive ale
conºtienþei, iar memoria mediaticã produce în masa de
consumatori dependenþe certe (pânã la a se prefigura un
tip anume de memorie), interactivizarea indivizilor ºi a
comunitãþilor „progreseazã” prin deposedarea de orice
nevoie de identitate ºi de raportare la valori spirituale,
religioase. Este haosul unei iluzii de libertate.

Pentru situaþia de la noi din þarã, din pãcate, una de
real risc, subliniem din nou, unele date specifice.
Semnificaþiile spirituale, religioase, cele ale credinþei
creºtine ortodoxe nu puteau sã concureze în planul de
informare-comunicare cu mediatizarea prin teroare fizicã,
cu cea prin ideologizare brutalã, primarã, fiind supuse unor
presiuni enorme. Am traversat o perioadã de persecuþii ºi
de rãstãlmãcire a realitãþii, iar generaþiile tinere nu au mai



109Vânãtoarea de simboluri

avut cum sã fie formate în spiritul unei culturi creºtine,
printr-o pedagogie împlinitoare.

Comunicarea informaþionalã de tip nou, este prin
natura ei, una laicã, chiar dacã, în chip de bunãvoinþã sau
„obiectivitate”, face loc ºi vieþii spirituale creºtine. Procesul
de laicizare a culturii ºi a memoriei culturale, a pedagogiei
formative este unul, în esenþa lui, profan. Acest proces aduce,
în locul memoriei de stare, pe care o asigurã spiritualitatea
creºtinã, o memorie istoricã, înlocuind nevoia de semnificare
prin înþelesuri de raportare la sacru, la Dumnezeu, cu una de
producere de acte, de evenimente, de întâmplãri. În aceste
locuri de cognitivitate mutantã, miturile pot fi reluate,
reactualizate, ele sunt mereu susceptibile de a nara fapte ºi
de a oferi modele de urmat, tot prin acþiune. Memoria îºi
face astfel istoria prezentã, luând ba din trecutul citit dupã
noile paradigme, ba din viitorul proiectat în coordonate de
virtual atestat, devenit realitate prin mediatizare ºi
interactivizare informaþionalã. În asemenea condiþii, din plin
prezente ºi la noi în þarã, transformãrile rapide ºi
imprevizibile ale generaþiilor succesive devin fenomen
obiºnuit. Schimbarea este termenul de referinþã, iar rupturile
dintre generaþii este modul de a se autodefini. Prin instalarea
unei memorii colective cu mari ºanse de a fi predominant
interactivã, implicarea ºi adecvarea individului la reþelele
informaþionale nu asigurã (nu conferã) acestuia (o condiþie),
un statut personal, ci, în primul rând, unul colectiv
indeterminat, mai precis, un act de anonimat ºi de prezenþã
in-necesarã. Putem vedea cum, generaþiile tinere se refugiazã
în identitãþi de grup ale cãror singure mijloace de afirmare
sunt tot mai mult în contradicþie cu un proces de integrare
socialã echilibrat ºi benefic50.

50 - În generaþii le t inere,  tot  mai mult  se adânceºte acest
proces de des-identizare, de anulare a persoanei . În grupurile de
cartier de exemplu membrii respectivei „gãºti” sunt cunoscuþi doar
dupã „cum li  se zice”.  Atari  reflexe culturale nu pot decât sã
producã mentalitãþi ºi atitudini destructive.
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CAPITOLUL VII
Între ludic ªi haos
Potenþialul de autogenerativitate al modelelor de

haos cultural activ, tot mai redutabil, este asigurat ºi prin
integrarea lor în contextul specific local, prezent. Fiecare
din aceste modele, în cazul nostru vrãjitoria, îºi formeazã
un cadru de referinþã din care se alimenteazã; sisteme de
valori,  de credinþe, reprezentãri,  aspiraþii  etc.,  care
alcãtuiesc mediul înconjurãtor. Noul model se pune astfel
în acord cu cele mai relevante date ale mentalitãþii ºi
atitudinilor colective, personale. Devenit familiar celor
care-l „întâlnesc”, modelul este validat ºi solicitat, luând
proporþii enorme, pânã la a sufoca spaþiul social, apelând,
desigur, la toate mijloacele-instrumentele de comunicare.

Care sunt la noi în þarã domeniile din care actuala
vrãjitorie, atât de prolificã, se aprovizioneazã pentru a-ºi
procura recuzita necesarã? Nu este vorba numai despre o
recuzitã materialã, ci, mai ales, despre una de naturã
spiritualã, mentalã, împrumutatã din toate domeniile de
viaþã ºi de experienþã. Agenþii practicieni ai vrãjitoriei la
noi sunt în actualitate, în marea lor majoritate, femei, cu o
certã dominaþie a celor de etnie þigãneascã. Faptul acesta
îºi are ºi el importanþa sa atât prin prezenþa elementului
feminin51, cât ºi prin conotaþiile de interculturalitate pe

51 - Vezi pentru preponderenþa elementului femin în vrãjitorie
/ magie, Russel in ,,Middle Ages”, (1972). McCoy, ,,Lady of the
Night” (1995). Hallie Iglehart Austen, Hallie Austen, Heart of the
Godness: Art. Myth and Meditation of the World ‘s Sacred Femenine
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care le deþine. Nu intrã în aceste trãsãturi pe care le
îmbracã practica vrãjitoreascã acum ºi aici pe care
încercãm sã le sesizãm în studiul nostru, nici o intenþie de
abordare rasialã, este un proces care se desfãºoarã, odatã
cu multe alte componente ale unui spaþiu cultural
dinamic ºi complex, în care memoria ºi pedagogiile
culturale sunt antrenate în transformãri profunde ºi nu
totdeauna favorabile unei perspective colective mai bune.
Vrãjitoria, aºa cum am menþionat, face ºi ea parte din
ansamblul unei invazii de ocult, în care formele ei se
diversificã, ºi prin aceasta se înscriu agresiv, în procesul
de fabricare a modelelor de haos general. Tocmai datoritã
unor mijloace speciale de a se alimenta din fondul local,
vrãjitoria îºi îmbracã practica în forme cât mai
convingãtoare, mai accesibile ºi atrãgãtoare.

În comparaþie cu alte oferte de ocult, mult mai
elaborate ºi mai exotice, vrãjitoria se prezintã cea mai „de
acasã”, uºor de recunoscut prin datele pe care le afiºeazã,
pentru publicul „cultural preavizat”. Se evitã astfel un ºoc
al momentului de informare-receptare, faptul plasându-
se mai degrabã într-un mers al lucrurilor oarecum familiar.
Cu atât mai mult cu cât actul vrãjitoresc, practica generalã,
se ocupã cu viaþa obiºnuitã, cu experienþe ale tuturor ºi
ale fiecãruia, nu vine sã propunã obþinerea unor rezultate
ce nu ar þine de posibil, de real. Este o ofertã ce se declarã,
de la început, de folos ºi încã foarte concret. În cultura de
masã, actualmente, mai cu seamã în cea de la oraºe,
vrãjitoria mimeazã „tradiþional-ul”52. Îºi culege datele din
fondul arhaic ºi le prezintã ca fiindu-i legitime. Cum

(1991). Într-o perspectivã creºtinã a locului femeii în lume , culturã,
viaþã, v. P. Evdokimov, Femeia ºi Mântuirea Lumii, (1995).

52 - Denumirile pe care vrãjitoarele le dau actelor executate.
Textele celor mai multe „descântece”. Contextul în care aceste
acte trebuie întreprinse.  Conþinutul intervenþii lor.  Totul este
conceput ca o „parte fireascã” a unor tradiþii locale autohtone, cu
o acutã notã de imitaþie.
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mediul social citadin nu are o componenþã omogenã, nici
o continuitate de tradiþii bine prezervatã, orice informaþie
este primitã mai lesne, mai natural, fãrã sã mai fie pusã în
discuþie sau trecutã prin vãmile unei pedagogii cultural
formative, aºa cum aceasta era activã în mediul rural. O
pedagogie cu coordonate profund orientative spiritual,
etic, moral, estetic etc., esenþial conþinutã în religia creºtin
ortodoxã ºi în cultul respectiv.

Undeva, într-un ungher al memoriei colective
citadine, în cea individualã de asemenea, dãinuie, vag,
forme ce au fost cunoscute, odatã, dar care nu mai sunt
acum reactivate coerent. Sunt vestigii care, de multe ori
în loc sã limpezeascã experienþele de viaþã, sã le
organizeze, mai mult le complicã, le fac mai dificil de
înþeles ºi de traversat. Aceste prezenþe de umbrã se
refugiazã în planuri pasive ale memoriei, pentru a le pãrãsi
doar în circumstanþe speciale, aducând la suprafaþã
confuzia din adânc. Tocmai în aceste împrejurãri mai
deosebite, individul sau grupul restrâns apeleazã la
practica vrãjitoreascã. În apelul acesta, solicitantul se
bazeazã pe acele elemente ce sunt mai apropiate, pe care
le poate ºi el semnifica, au pentru el un „înþeles” ºi îi
garanteazã, implicit, reuºita. Nu totdeauna aceste elemente
sunt recunoscute imediat, alte aspecte ale actului
vrãjitoresc intervin, pentru a face momentul de întâlnire
acceptabil sau chiar necesar, ambelor pãrþi. Între ele,
fascinaþia, curiozitatea, influenþa datului „straniu”, pe
care le exercitã practica vrãjitoreascã. ªi nu în ultimul
rând, aºa cum am menþionat în capitolele precedente,
faptul cã agentul, vrãjitoarea este prezentã în carne ºi oase,
este realã ºi este totodatã o prezenþã excepþionalã.

Unul din avantajele vrãjitoriei, în concurenþa sa cu
alte practici ale ocultului, este natura subiectivã, intimã
pe care momentul de intervenþie o asigurã. Nu vom
proceda aici la o comparaþie a practicilor oculte, atât de
dens reprezentate acum la noi, deºi tema este de
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actualitate ºi nu lipsitã de interes. Fiecare din aceste
practici fie ele bazate pe intervenþie concretã sau formulãri
teoretice, care de care mai elaborate, mai noi ºi mai
competitive, se va alinia, în ultimã instanþã, în curentul
de instituire a unei „noi ere”, cu „o nouã spiritualitate”, o
nouã lume ºi,  desigur, un nou om, o nouã omenire53.
Vrãjitoria, cu tentaculele pe care ºi le extrage artificial ºi
malefic dintr-un patrimoniu arhaic, specific, vine sã ocupe
un loc important în acest exerciþiu de globalizare ºi
uniformizare spiritualã regresivã.

Cãutarea agenþilor practicieni întru ale vrãjitoriei
nu este nici dificilã nici îndelungatã pentru eventualul
solicitant. Profesioniºtii sunt prezenþi, pot fi contactaþi
imediat, ei rãspund prompt ºi „rezolvã” tot atât de prompt.
Intervenþia lor este de acum un bun de larg consum, la
îndemânã ºi bine ambalat. Mica Publicitate a ziarelor,
revistelor, cu numeroasele lor rubrici, plaseazã, de obicei,
oferta de vrãjitorie la „Diverse”. Este un procedeu
inteligent, deoarece respectiva ofertã poate fi gãsitã din
întâmplare, rubrica fiind deschisã tuturor activitãþilor
imaginabile, sau este deliberat cãutatã, la capitolul cel mai
cuprinzãtor. ªi într-un caz ºi în celãlalt, se asigurã un spaþiu
de impact publicitar imens, publicul fiind oricine ºi de
oriunde.

Fenomenul de publicitate prin mass-media nu este
cu totul ºi cu totul nou, el are o oarecare tradiþie, ne referim
bineînþeles, la oferta de vrãjitorie. Nu sunt lipsite de
interes aceste semnalãri, în conþinutul ºi structura lor
putem sesiza o continuitate cu prezentãrile actuale. Faptul
acesta sugereazã o constituire de breaslã a practicienilor,
o profesionalizare a lor, lucru nu lipsit de importanþã.

53 - Referitor la „construirea unei noi e ºi  a unei noi
umanitãþi, V. Preot Dan Bãdulescu, ,,New Age”, (200l). Lucrarea
cu un caracter de sintezã aprofundatã,  conþine ºi  o bogata
bibl iografie .
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Credibilitatea creºte cu timpul, învaþã ºi cei care practicã
meseria, dar ºi clientela se instruieºte simultan. 

ªi în mediatizare se alcãtuiesc modele ele devin tot
mai bine puse la punct, mai eficace ºi apte de a se rãspândi.
Sã vedem un specimen din anul 1933 (din Ziarul „Ziua”,
5 octombrie, 1933). Sub titlul „Telegrama unei ghicitoare”,
textul este republicat în acelaºi ziar, pe data de 5 oct. 2001.
(La rubrica: ,,Ce citeau românii acum 68 de ani”?) „A sosit
renumita prezicãtoare autorizatã de onor autoritãþi ºi cu
firma aprobatã de Tribunalul ieºean. Prezice uimitor
fiecãruia trecutul, prezentul ºi viitorul, împreunã cu
numele persoanei. Celor ce nu se pot cãsãtori le voi spune
cazul cel mai fericit. Asemenea ºi celor cãrora nu le merg
afacerile. Bolnavilor, le voi spune leacul. Vãduvelor ºi
domniºoarelor le voi spune destinul. Cei ce au neînþelegeri,
le voi spune cazul. Studenþilor reuºita la examen. Celor
cãrora li s-au furat obiecte sau bani, le voi spune dacã se
vor gãsi sau nu fãptaºii. Celor ce vor sã facã negoþ, le voi
spune dacã vor câºtiga sau nu. Nu vã potriviþi acelora care
fac pe ghicitoarea de la rãzboi încoace. Ele fac reclamã
mare, în realitate nu ºtiu nimic. Eu am învãþat aceastã
meserie de la mama mea care a murit la vârsta de 105 ani.
Am învãþat de la dânsa tot ce a ºtiut ea ºi o practic de 27
de ani. Din cauza crizei am redus taxa la 25 de lei de
persoanã. Mã oblig sã-mi iau rãspunderea cã dacã nu voi
spune tot ce scrie în telegrama mea, nu plãtiþi nimic.
Adresa mea este: luaþi tramvaiul Pãcurari, pânã la Piaþa
Pãcurari, vã daþi jos, treceþi de un pod de piatrã, faceþi la
stânga, mergeþi puþin înainte pe strada Conta ºi pe mâna
stângã este Fundacu Conta, vedeþi firma mea la nr. 5 la
poartã. Mai este o ghicitoare pe Pãcurari la nr. 135, care a
fost servitoare la mine. ªi ea face pe vrãjitoarea, a pus
firmã la poartã ºi cãrþi în geam. Rog a nu mã confunda cu
ea. Ora de consultaþii zilnic de a ora 8 dimineaþa pânã la 6
seara. Observaþi bine adresa”.
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Sã luãm acum, din Mica Publicitate, de la rubrica
Diverse, un document recent (Ziua, 5 iulie 2001). Vom
observa cum un profil al practicienelor se contureazã
consecvent, dar ºi mereu adaptat la condiþiile moderne,
în timp ce calitãþile respectivelor vrãjitoare sunt tot mai
profund ancorate în „spiritualitate” ca ºi într-un statut
ierarhic de breaslã ºi de domeniu. „Marea prezicãtoare ºi
vindecãtoare din Buzãu, MAMA ROZA, regina magiei
albe, apãrutã pe posturile Prima Tv, Antena 1, prin harul
ei vrãjitoresc face minuni pe loc, dezleagã farmece,
cununii, scoate argintul viu, vindecã impotenþa, beþia,
împreuneazã familii, vindecã boli netratabile, rezolvã în
afaceri cu garanþii în 9 zile, Buzãu, str… , telefon …”.
Cum orice bunã publicitate se bazeazã pe ecoul ce-l
produce în spaþiul public, avem în legãturã cu vrãjitoarele
ofertante, „atestãri” ale eficacitãþii intervenþiilor deja
verificate. „… Mã numesc Alisa din Bucureºti ºi pe
aceastã cale aduc celor mii mulþumiri doamnei Denisa.
Am fost despãrþitã timp de cinci ani din cauza unei femei,
aceasta fiind secretara firmei noastre. Din cauza acestei
secretare cãsnicia mea devenise un coºmar. Vãzând la
televizor laudele aduse doamnei Denisa am contactat-o ºi
din douã ºedinþe þinute de aceastã doamnã mi-a vizionat
în crucea sfântã primitã de la Ioan Papa. Aceastã cruce
fiind premiul cel mare primit la Concursul de prezicãtoare
þinut în Egipt. Doamna Denisa face minuni, are harul de a
rezolva orice problemã. Adresa …”. Este comunicatã
adresa ºi, desigur, numãrul de telefon. Coincidenþã sau nu,
K. G. Jung este de pãrere cã nu prea existã coincidenþe,
dar, cine ºtie, aici suntem între vrãjitoare, iar ele sunt între
ele… Mama Roza ºi doamna Denisa trãiesc în aceeaºi
localitate, locuiesc pe aceeaºi stradã… Coincidenþa se
amplificã, aºa cum vedem din acelaºi ziar, aceeaºi rubricã,
aceeaºi datã (v. mai sus). Fenomenul ia astfel ºi aspecte
sociologice-spaþiale-culturale mai precise, dar, pentru
moment, sã revenim la documentele ce ne sunt oferite.
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De data aceasta, micul anunþ aduce elemente încã
mai semnificative, prin care, beneficiarul intervenþiilor
vrãjitoreºti este „anunþat” despre existenþa unor ranguri ºi
titluri ale celor cãrora el le încredinþeazã problemele
personale. De la o ierarhie lumeascã, se intrã în rânduielile
celei cereºti, un pas uriaº, certificând însãºi natura „alta”
a vrãjitoarei. „Regina magiei albe, îngerul nostru pãzitor,
cu mâini miraculoase, se aflã în România, pentru a
dezvãlui orice problemã. Mã numesc Alina din
Bucureºti ºi aduc mii de mulþumiri doamnei Crina pentru
cã m-a împreunat cu soþul, fiind despãrþitã cinci ani. Cei
care aveþi probleme apelaþi,  cãci este îngerul vostru
pãzitor ºi rezolvã orice problemã, cum ar fi cununii legate,
lecuieºte beþia, aduce spor în afaceri, dând rezultate pe
loc. Apelaþi cu încredere la …”. Urmeazã un alt numãr de
telefon, din aceeaºi de acum renumitã localitate Buzãu.

Un detaliu nu lipsit de „farmec”, toate cele trei
doamne îºi publicã fotografiile nu în orice posturã, ci chiar
în momentele „magice” ale intervenþiei,  sau în cele
imediat premergãtoare54. Vom analiza mai departe, în
cuprinsul studiului nostru, mesajele transmise,
deocamdatã ne vom mulþumi cu o succintã prezentare a
lor. Un amãnunt interesant, multe din practicienele acestea
sunt din provincie. De obicei la Diverse, sau chiar la alte
rubrici. „Capitala aºteaptã provincia”, aici, lucrurile s-au
inversat ºi provincia îºi primeºte capitala.

54 - În anunþurile publicitare,  ca ºi  în cãrþi le pe care le
publicã, vrãjitoarele actuale îºi prezintã ºi fotografia. Fie în posturã
sobrã, nemiºcate, fie în timpul executãrii „ritulalului”. De obicei,
aceste fotografii sunt imitaþii  ale unei icoane. Uneori,  ele þin în
mâna dreaptã o cruce, pentru a afiºa, fãrã echivoc, imaginea de
binefãcãtoare sau, de ce nu, de sfinte. Cât despre identificarea cu
Îngerul Pãzitor,  faptul nu trebuie sã ne mire.  Statutul acestor
practiciene este unul suprauman, aºa cum vom vedea mai departe
ºi, afirmat ca fiind de provenienþã „sacrã”, prin har.
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Unele anunþuri au o facturã mai poeticã, dorind,
probabil, sã se acorde mai amplu cu firea etniei noastre.
O fire pe care, la drept vorbind, toþi profesioniºtii întru
ale ocultului se strãduiesc din rãsputeri, nu numai sã o
cunoascã, ci ºi sã o modeleze, ºi bineînþeles, sã o
foloseascã. O vrãjitorie de facturã precisã, oricât de
„eficientã” ar fi ea, nu se poate vinde românilor în
formulele seci, lipsite de orice metafizicã frumos
îmbrãcatã, în poezie, pur ºi simplu. Despre aceste procedee
de transpunere cognitivã-culturalã, vom vorbi de
asemenea în capitolele urmãtoare. Menþionãm, totuºi,
referinþele directe sau subtile la care „apeleazã” oferta de
vrãjitorie, luându-le din creaþii tradiþionale din diferite
genuri, nu numai din descântece. Iatã un exemplu.

„Sunt vrãjitoarea Trandafira, Regina florilor de
dragoste, apãrutã în presã de Sânziene55, pe 24 iunie, fac
de dragoste, de boalã, de spor. Rezolv orice problemã”.
Un alt anunþ spune cã „… Soarta îþi este predestinatã,
Doctor Margareta vã spune în direct previziunile (între
orele 18-24)”.Urmeazã numãrul de telefon ºi un detaliu,
,,150.000 minutul”. La aceeaºi rubricã, în continuare. „Vrei
sã-þi cunoºti viitorul? Horoscop personalizat”. Iar numãrul
de telefon, cu acelaºi tarif la minut. (Libertatea, 5 iulie,
2001).

Tot din provincie, un articol de ziar (România liberã,
9 iunie, 2001), ne anunþã o „invazie de vrãjtoare la Târgu
Mureº”. Textul menþioneazã numele mai multor
specialiste, fiecare cu domeniul sãu, sau chiar pricepute
în mai multe ramuri ale practicii. Fenomenul a avut loc,
ne spune reporterul ªtefan Cercetaº, „în ultima vreme” ºi

55 - Aici avem legãturã cu patrimoniul popular arhaic.
Utilizarea calendarului rural, trimiterea la unele credinþe ºi prac-
tici  referitoare la reprezentãri  mitice  cum sunt Sânzienele,  V.
Vulcãnescu, R. (1985) precum ºi clasicii  Marin,  S.  Fl.  (1994)
Pamfile, T. (1997) Procedeul este înscris în acelaºi efort de asociere
identitate cu tradiþiile autohtone.
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putem deduce cã este oarecum inedit. Printre primele
vrãjitoare sosite „aici în Ardeal”, se subînþelege venite din
pãrþile de Sud ale þãrii, sau din cele de Rãsãrit a fost Galina
Ciozac. Sau… Shana. Aceasta, ne spun reporterii, nu se
considerã „ruptã din cer”, ea dupã propriile-i afirmaþii,
„trateazã cu energia iubirii, iar dacã sufletul s-a luminat,
vindecarea vine din interiorul omului, fiindcã s-a gândit
la Dumnezeu …”. Este menþionatã, în acelaºi reportaj,
„celebra prezicãtoare Cornelia din Bucureºti”, în calitatea
ei de „renumitã tãmãduitoare prin magia albã”… Rita, care
a venit de curând de la un concurs al vrãjitoarelor din
India ºi vrea sã ajute omenii …”. Dupã enumerarea
diferitelor practici cunoscute, sunt amintite ºi „diferite
leacuri bãbeºti”.

Mai gãsim în acelaºi material ºi alte nume, cum ar
fi al Nadiei, cu avantajul de a se prezenta ca „… fiicã a
celebrei Brãþara”. Ea este specialistã în tarot, în magie albã,
desigur ºi a venit la Târgu Mureº pentru …” a-i salva pe
cei care sunt necãjiþi ºi sunt blestemaþi prin vrajã”. Ea oferã
talismane. Mai aflãm cã existã ºi o vrãjitoare „number
one”, binecunoscutã, ne informeazã reporterul, dupã datele
furnizate de respectiva specialistã, fiindcã a fost ºi pe
„posturile de televiziune”, Rodica. Apoi, au mai sosit,
Danemarca ºi fiica sa de curând întoarse din Þara
Sfântã, ºi nu cu mâna goalã, deoarece au adus „multe ape ºi
plante tãmãduitoare ºi leacuri”, totul pentru a „rezolva”
boli, epilepsie, impotenþã etc56.

Tot în presa scrisã sunt prezentate ºi alte informaþii
referitoare la vrãjitorie ºi la practicienele atât de active.
Putem deduce din aceste materiale cã la noi în þarã, pe
lângã alte fenomene noi ºi originale are loc ºi o

56 -  Ar fi  interesant de alcãtuit  un indice onomastic al
practicienelor actuale întru ale vrãjitoriei. Se poate vedea, într-o
varietate impresionantã, tendinþa de „localizare” dar ºi cea comple-
mentarã, de „universalizare” a breslei ºi a rolului profesionistelor
de la noi  în peisajul „spiritual” global.
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instituþionalizare a vrãjitoriei. O instituþionalizare cu multe
feþe, toate pentru consolidarea breslei ºi ridicarea
statutului social ºi cultural al practicii vrãjitoreºti.
Vrãjitoarele se constituie într-o categorie tot mai bine
definitã, ºi îºi afirmã un rol important nu numai pentru
bunul mers al societãþii româneºti, ci ºi pentru binele
întregii lumi. Vom vedea mai departe, cum înþeleg ele sã
se achite de aceste rosturi ce le-au fost ,,încredinþate” sau
„hãrãzite”, sau… Spre deosebire de micile anunþuri în care
vrãjitoarele se prezintã izolat, cu cât mai multe atuuri, în
unele cazuri, ele ni se înfãþiºeazã ca o redutabilã categorie
de agenþi supra-umani cu un dezvoltat simþ de solidaritate
profesionalã. Un titlu edificator „La Congresul din
Cãrbuneºti, vrãjitoarele din Oltenia au descântat de cursul
dolarului”. Iatã ce aflãm din conþinutul articolului. Trei
spre patru Mai, miezul nopþii. La „marginea” râului Gilort,
vrãjitoarele au ales locul, pentru pricini de ele
cunoscute ºi, cu volubilitate, împãrtãºesc reporterului
rostul adunãrii, dar ºi importanþa îndeletnicirii lor. „Vin
toþi, cu de toate. Dar sã ºtiþi cã vrãjitoarele nu pot sã
vindece bolile incurabile. Cine spune asta, vã minte. În
schimb, putem sã le vindecãm pe cele uºoare. În ultima
vreme, foarte mulþi bãrbaþi au venit, cã nu mai puteau sã-
ºi iubeascã nevestele. Sã ºtiþi cã noi nu cerem bani. Ne dã
omul cât are, iar dacã n-are, nu ne dã, cã ne dã Dumnezeu
în schimb, sãnãtate ºi putere, sã-i ajutãm noi. Cã de foame
nu murim noi. De aia, ce vã spunem noi acuma, nu v-ar
spune nimeni. Toate se feresc sã spunã, de teamã cã-ºi
pierd clienþii …”.

Conform datelor comunicate reporterului,
practicienele „magiei albe” au fãcut ºi prognoza dolarului
pe urmãtoarea perioadã. Moneda americanã va cunoaºte
o scãdere la începutul anului viitor, apoi informaþii de
ordin politic ºi de interes naþional. Vom intra în NATO ºi
în UE, iar în Bucureºti „vor fi alegeri anticipate”. Mai aflã
Ina Voinea de la Delia din Craiova, care se prezintã ca
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fiind fata „Brãþaniei de la Bucureºti” (renumita Brãþara?),
cã… „ce discutãm noi acolo este pãstrat în noi, pentru cã
noi nu vrem sã speriem lumea ºi nici nu e bine, cã nu mai
are efect. Dar acum pot sã vã spun, pentru cã e noapte de
Mai, când se face dezlegare la fãcãturi.  Ce-am aflat
atuncea m-a cam speriat ºi pe mine un pic, pentru cã,
asupra þãrii noastre este abãtut un blestem de foc, slobozit
din piatrã drãceascã. Noi care lucrãm cu magia albã, am
stabilit atunci sã întreprindem mai multe acþiuni, pentru a
putea dezlega poporul de acest necaz. De aceea, în fiecare
aºezãmânt de regiune (sublinierea noastrã!), noi facem
descântece la miez de noapte. La aceeaºi secundã începem
toate, peste tot, ºi aºa ne unim forþele pentru a împinge
necazul peste graniþele noastre. Ce aþi vãzut acolo, s-a
fãcut acum, pentru cã aºa trebuie, dar toatã luna asta de
Mai, în fiecare noapte, noi mergem acolo ºi facem de
fiecare datã altceva. Nu seamãnã niciodatã ce facem. ªi
sacrificãrile sunt diferite. De ce se impune o sacrificare?
Ea este obligatorie pentru cã diavolul vrea ceva viu, iar
noi îi dãm pânã crapã. Se face cercul magic, pentru ca
puterea slobozitã de noi odatã cu sacrificiul ºi cu aruncarea
busuiocului, sã îl pridideascã pe dracu ºi toate relele ºi
necazurile. Era fãcut pentru acest an sã fie cutremur mare,
un pic mai mic, doar un pic mai mic decât la turci, ºi secetã
mare. Sã moarã pe câmp vitele de sete …” (Naþional,
sâmbãtã-duminicã, 5-6 mai, 2001).

Asemenea materiale prezintã un cert interes pentru
o cercetare ºtiinþificã, fie ea de orientare sociologicã,
etnologicã sau de antropologie cultural cognitivã. Pentru
o perspectivã asupra vieþii spirituale în procesul atât de
intens de metamorfozare, ar fi necesare serioase studii
teologice, dar ºi o implicare mai susþinutã a elitelor creºtin-
ortodoxe, printr-o activitate culturalã în forme accesibile
maselor populare. Modalitãþile de proliferare ale unei
subculturi generalizate sunt diverse, dar ele au ca rezultat
o diminuare a calitãþii pedagogiei culturale formative,
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necesarã oricãrei societãþi. Poarta de intrare în aceste
coordonate orientative care formeazã pedagogia culturalã
beneficã, este memoria colectivã. Or, tocmai memoria este
expusã ºi este implicatã în tot influxul de informaþii
susceptibile sã producã haos cultural, sã genereze modele
cu potenþial enorm ºi incontrolabil de proliferare ºi de
alienare comportamentalã. La rândul ei,  alienarea
comportamentalã nu este simplã problemã de atitudine
circumstanþialã, este expresia concretã a unei mentalitãþi,
a degradãrii unor sisteme de valori, iar acestea constitue,
intrinsec, realitatea, situarea comunitãþii ºi a persoanei în
existenþã, în lume.

Dintr-un al ziar (Liberatea, din 26 ianuarie 2001),
cu mare capacitate de difuzare în mase, aflãm cã la
Bucureºti avem un centru profesional vrãjitoresc. Este
Centrul Naþional de Ghicit.  Instituþia, ne informeazã
reporterii Irinel Antoniu ºi Camelia Stan, a luat naºtere în
1990. Putem observa cã acomodarea la schimbãrile
politice a fost promptã din partea practicienilor întru ale
magiei-vrãjitoriei. Aici, aflãm din acelaºi articol, lucreazã
mai multe angajate cu carte de muncã. Programul este de
9 la a.m., la 19 p.m., sâmbãta, zi scurtã, duminica, zi liberã.
„… ,,Când ne trebuie, ne dã patronul ºi concediu. Cã noi
facem aici de toate, ghicim în cãrþi, în palmã, în frunte, în
cafea, zodii ungureºti, tarot. Da’ cele mai multe cliente
vor sã le ghicim în ghiocul nostru vechi de 900 de ani,
mã’nþelegi?” Relatãrile le face Margareta, femeia care
conduce centrul.

Tot Margareta, le informeazã pe cele douã ziariste
cã, „abracadabresele”, în numãr de 24, cãlãtoresc foarte
mult în strãinãtate. „Dacã avem sedii în toatã lumea, ce sã
facem? Trebuie sã mergem peste tot sã ghicim. ªi aici la
noi vin o grãmadã de strãini ºi le zicem viitorul pe limba
noastrã. Da ei înþeleg, cã-ºi aduc translator, mã’nþelegi?”.

La centrul respectiv problemele politice îºi aflã ºi
ele locul ºi soluþiile, nu din cele mai banale. Articolul o
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citeazã tot pe Margareta în legãturã cu aceste chestiuni,
cu realizãri deloc de neglijat. „… Am fãcut, am desfãcut,
am dezlegat cununii, am ajutat pentru avere, iubire ºi
funcþie. La noi vin politicieni, cântãreþi ºi actori, sã îi
ajutãm când au dat de necaz. Pãi vreþi sã vã zic ceva? Noi
l-am pus pe Iliescu preºedinte acum. Când am vãzut cã
vine nenorocirea peste noi cu Vadim ãsta, ne-am adunat
toate vrãjitoarele ºi ne-am pus pe aranjamente. ªi am fãcut
ce am fãcut ºi a ieºit domnul Iliescu care are grijã de noi
ghicitoarele, ne respectã, ne iubeºte …”.

Despre clienþii care solicitã serviciile specialistelor,
mai aflãm cã: „… Sunt ºi bogaþi ºi sãraci ºi bolnavi ºi
sãnãtoºi, mã’nþelegi? Spre exemplu, pentru o cununie
legatã, luãm cam 200.000 de lei, dar preþul poa’ sã creascã,
dacã clientu-i mai înstãrit… Când clientul are nevoie, îi
facem un talisman cum numai noi ºtim, din Floare
Plecãtoare, Nãvalnic, Rostoglindã, ºi Drãgostiþã. Cu un
talisman ca ãsta, nici cã mai are duºmani sau probleme ãl
de-l poartã asupra lui …”. Cu astfel de precizãri suntem
mai bine documentaþi ºi în ceea ce priveºte recuzita la care
vrãjitoarele recurg pentru a asigura eficacitatea
intervenþiei ºi încrederea celor care le cautã. Despre
talismanele confecþionate de vrãjitoarele de la noi, vom
afla mai multe amãnunte din materialele ce le vom
prezenta mai departe. Solidaritatea de breaslã nu exclude
competiþia. Unele dintre practicienele vrãjitoriei sunt mai
ambiþioase sau… mai abile? Ele cautã sã se remarce prin
realizãrile cu care se pot mândri, dar ºi prin natura
aspiraþiilor pe care le nutresc. Din ziarul Libertatea, din
15 Mai, 2001, aflãm cã fiica Mamei Omida, ar dori sã
ajungã consilier la preºedinþie. Mai exact, consilier al
preºedintelui þãrii.  Tot din acelaºi material aflãm cã
Rodica, fiica Mamei Omida tocmai s-a întors din Spania,
de la Palma de Malorca, unde a demonstrat suratelor sale
excepþionalele abilitãþi de care dispune. Ca recunoaºtere
generalã, a fost desemnatã „Vrãjitoarea Anului”.
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Cu acelaºi prilej, i-a fost înmânat Rodicãi „fusul
fermecat”, despre care ea spune, dupã cum relateazã
reporterul Silviana Ionescu, urmãtoarele: „… Acest fus
nu poate fi vãzut de ochiul omului. Dacã îl vede cineva,
orbeºte. El a fost ursit de 12 vrãjitoare, cele mai
puternice ºi acum a ajuns la mine. Este foarte vechi ºi
foarte puternic. Cu el pot desface orice vrajã ºi pot face
numai bine. Asta este încã o putere în plus, pe lângã harul
pe care l-am moºtenit de la mama …”57.

Ce ar mai vrea sã facã Rodica cu miraculosul
instrument? Sã-l ajute pe preºedintele Iliescu. Cât priveºte
situaþia þãrii ºi a poporului, iatã ce aflãm: „… Nu o sã
intrãm curând în UE. Vor mai trece câþiva ani pânã sã ne
accepte ºi restul Europei. Poporul român are de ispãºit un
mare pãcat, acela de a-l fi omorât pe Ceauºescu într-o zi
atât de sfântã. România a fost pãtatã cu sânge de om ºi
acest pãcat ne va fi iertat dupã 15 ani de la acest asasinat.
Atunci þara va vedea ºi prosperitate …”. Dimensiunile
istorice ale prezicerilor Rodicãi se îmbinã cu cele morale ºi
chiar cu cele de ordin spiritual. Cazul nu este izolat,
vrãjitoarele noastre se întrec în a-ºi etala puterile ºi
cunoºtinþele, concurând ºi în lumea realã, ºi în cea a
basmelor, ºi pentru a fi sigure cã nu rateazã noul spaþiu
virtual în concretul lui tehnic.

Revenind la chestiunile politice care o preocupã
serios, Rodica spune mai departe: „… Tot ce am prezis
pânã acum s-a adeverit. Se poate verifica. Am spus despre
Constantinescu cã va avea un singur mandat atunci, iar
despre Iliescu cã va fi ales de douã ori de popor. Acum
vãd cã dânsul va duce þara pe drumul cel bun. Nu va

57 - Fusul acesta fermecat,  va fi  reclamat ºi  de alte
practiciene. Simbolul este legat de credinþele populare referitoare
la destin, ursitoare, aici însã, cu un rost schimbat, el marcheazã
locul ocupat de vrãjitoarea care-1 deþine, ca semn al rangului sãu
în breasla respectivã. V. pentru aceste credinþe , Pamfile, T. (1997).
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termina el acest drum, dar cel care va prelua hãþurile, va
duce la sfârºit refacerea”. În unele probleme care privesc
organizarea breslei, Rodica nu este de acord cu suratele
ei. Îºi exprimã nemulþumirea în ceea ce priveºte apariþia
Academiei Vrãjitoarelor. Ni se spune în articol cã, acestei
instituþii i s-a dat, în mod abuziv, numele de Mama Omida.
Spre deosebire de alte vrãjitoare, Rodica, fiica Mamei
Omida, locuieºte nu într-o vilã luxoasã ci,  într-un
apartament dintr-un cartier bucureºtean, suntem informaþi
cu aceeaºi ocazie.

Personalitatea Rodicãi nu este lipsitã de umor. Cu
maliþiozitate, ea spune cã ar dori sã-i dea lecþii „de prezis”
lui Siviu Brucan. „… Cu puþin har de ghicitoare, poate
gura dânsului va fi mai ascultatã decât a mea …”, deºi ea
nu-l vede pe susnumitul dând în cãrþi ºi ascultând
ghiocul… Pentru Rodica, la fel ca pentru alte vrãjitoare,
puterea specialã de care dispune este obþinutã prin har, în
cazul ei unul moºtenit de la mama sa.

O altã ghicitoare, Mariana, doreºte sã intre în Cartea
Recordurilor (Libertatea ,  9 Martie, 2001). Reporterul
Silviana Ionescu ne spune cã, spre deosebire de alte
practiciene, Mariana foloseºte telepatia, pentru a ghici ºi
pentru a vindeca. „Mã concentrez asupra omului ºi apoi îl
citesc ca o carte. Nu trebuie sã-mi spunã nimic. Este o
metodã foarte grea, ºi mã epuizeazã. În ºedinþele de
telepatie, eu intru în sufletul omului”. Referitor la terapie:
„… Cel mai greu îmi este când trebuie sã vindec un om.
Atunci eu iau asupra mea toatã boala ºi energia negativã.
Îmi ia mult timp sã mã descarc de rãul pe care l-am luat
din om. ªi ca sã mã reîncarc, cel mai bun loc este o bisericã.
În lãcaºul lui Dumnezeu gãsesc cea mai mare liniºte ºi
cel mai bun loc pentru mine …”.

Din relatãrile Marianei aflãm cã ea a primit harul
atunci când a intrat în moarte clinicã, la naºterea celui de
al doilea copil.  Atunci, spunea ea, s-a întâlnit cu
Dumnezeu, El luând înfãþiºarea unui moºneag,
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poruncindu-i sã facã numai bine. „… Am depus un
jurãmânt în faþa Lui cã voi ajuta oamenii ºi nu voi face
niciodatã rãu. Îmi e fricã de mânia lui Dumnezeu ºi ºtiu
cã El vrea sã fac bine …”. Mariana preferã sã nu fie numitã
vrãjitoare ci,  mai degrabã, clarvãzãtoare. Ea are un
impresar care þine evidenþa cazurilor de vindecare prin
telepatie. „… Acum câteva sãptãmâni, am fost plecatã la
Braºov, în concediu de odihnã. Au aflat oamenii cã fac ce
fac ºi au venit la mine. Într-o sãptãmânã am vindecat 43
de cazuri. Vreau sã mã înscriu în Cartea Recordurilor, cu
cele mai multe cazuri rezolvate”. Ca alte surate întru ale
magiei, Mariana lucreazã ºi la malul lacului, utilizeazã
ierburi, lumânãri… pe mulþi dintre cei care vin la ea, îi
trimite la medic sau la preot, sã se spovedeascã, afirmã
clarvãzãtoarea, înainte de a-i vindeca, zice ea58.

De ghicit ghiceºte ºi în cãrþile de tarot, în cafea,
afirmã cã are puterea sã dezlege farmecele, sã aducã
„bucurie omului”. „Cei care aduc rãu sunt încântaþi de
ban ºi nu au inimã. Eu am împiedicat farmecele ºi chiar
le-am certat pe câteva care folosesc magia neagrã. La
Congresul Vrãjitoarelor din Spania, chiar am avut o
discuþie aprinsã pe tema asta …”. Vocabularul utilizat de
Mariana, remarcã reporterul, este unul „elevat”. Mariana
are zece clase, nu reclamã pentru sine vreo descendenþã
elitarã vrãjitoreascã ºi de doi ani lucreazã la o carte, în
care prezintã propria sa experienþã în practica
vrãjitoreascã.

Acesta este, în general, modul de prezentare a
practicii vrãjitoreºti în presa scrisã, ziare de mare tiraj,
sau, în unele cazuri, publicaþii de tip „ocult, paranormal”
etc. Eficacitatea publicitarã este considerabilã, dat fiind

58 -  Astfel ,  rolul vrãji toarei este atestat  spiri tual,  dar ºi
practic, în raport cu preotul, cu medicul, prin urmare, intervenþia
respectivã este /  ar f i  acceptabilã ºi  pentru biserica ºi  pentru
medic inã .
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cã presa este, totuºi, cel mai accesibil instrument de
informaþie, cu o largã gamã de opþiuni culturale,
educaþionale, politice etc. Nu ne putem deci aºtepta ca într-
o astfel de ofertã, fenomenul sã fie abordat cu seriozitate,
în perspectiva unei integrãri mai profunde în contextul
cultural, spiritual, actual, sau în ceea ce þine de consecinþele
ulterioare ale proliferãrii acestor manifestãri. Deocamdatã,
ne vom mulþumi sã menþionãm aici unele elemente prin
care, oferta de vrãjitorie se vrea parte legitimã a unei
culturi specifice locale. Mimarea unui context tradiþional,
prin date referitoare la conþinutul actelor întreprinse.
Dezlegãri, farmece, lecuiri, vrãji, termeni luaþi din lexicul
popular. Un lucru mult mai semnificativ, pentru o lecturã
a vrãjitoriei ostentativ afiºate, este recurgerea curentã la
credinþa ºi la cultul creºtin ortodox. În forme bine
selecþionate, pentru a fi recunoscute ºi acceptate de cãtre
solicitanþi. Asupra acestor trãsãturi de adevãrate strategii
de integrare culturalã localã, vom reveni în capitolele
urmãtoare.

Mult mai sofisticatã se vrea prezentarea vrãjitoriei
la televiziune59. Toate posturile o popularizeazã, într-un
fel sau altul. De la reportaje la faþa locului, pentru a ne
face sã vedem firescul sau neobiºnuitul din activitatea ºi
viaþa acestor practiciene, la invitarea lor în studio, pentru
a le vedea ºi auzi, sau, în cadrul unor întâlniri mai largi,
multidisciplinare, dar cu pretins caracter cultural. În toate
aceste ipostaze, vrãjitoarele sunt „în vedetã”, iar
spectatorul nu are cum sã nu remarce faptul ºi cum sã nu
fie impresionat. Nici nu conteazã, sau, nu prea mult, dacã
percepþia fenomenului este una neutrã, sau pozitivã, ori
chiar negativã, mesajul este transmis ºi receptat, vrãjitoria

59 - Recent,  a fost  introdusã o dispoziþie legalã.  Este
interzisã publicitatea vrãji toriei ,  dar nu ºi  reportajul despre
respectivele îndeletniciri. Politica C. N. A. se dovedeºte astfel, a
fi foarte „cultural educativ” orientatã. (2002).
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este „bun” al spaþiului nostru cultural. Face parte din
peisajul social, nu alãturi ci, împreunã cu toate celelalte
fenomene care înceteazã de a mai fi „strãine”, pentru a
deveni familiare.

Audienþa programelor de televiziune este enormã,
iar componenþa ei diferenþiatã, educaþional, ca vârstã,
nivel de culturã, profesional etc. Nici acest lucru nu mai
conteazã, publicitatea întreprinsã într-un scop comercial
se realizeazã ºi încã la scarã largã, de manierã complexã.
Cum practica vrãjitoreascã se autodefineºte ºi este
perceputã ca un fenomen mai aparte, ciudat sau mãcar
greu de definit, prezentarea ei va fi totdeauna acompaniatã
de o gamã de impresii din cele mai variate, pe care
spectatorul nu ºi le poate organiza imediat. El va recepta
momentul ca un întreg, îl va înregistra ca atare, iar mai
târziu, va apela la acesta, dar în condiþii diferite, ºi cu o
altã sau cu alte intenþii decât aceea de a se informa.
Înscrierea în memoria personalã nu este una pe care
receptorul sã o controleze ºi sã o aºeze frumos, într-un
anume compartiment, ca pe o categorie de date bine
clasate ºi oricând gata sã fie valorizate.

Este ºi aceasta una din dimensiunile speciale ale
magiei informaþionale moderne, în care la loc de
frunte este ºi televiziunea. Solicitarea memoriei
individuale ºi colective într-un spectru uriaº al
posibilitãþilor ei,  are un spectru deschis ºi mereu în
miºcare. Imagine, sunet, acþiune, mesaj verbalizat,
încadrare într-un subiect etc., toate acestea sunt incluse 
în momentul prezentat ºi induse în memoria receptorului.
Reacþiile imediate vor fi cele emoþionale, aceste fiind cele
mai spontane. În prezentãrile pe care televiziunea ni le
oferã, pe toate canalele, despre ocult ºi vrãjitorie, asistãm,
fãrã excepþie la o punere în scenã cerutã chiar de cãtre
natura media. Discursurile pe care participanþii le þin, sunt
în cel mai bun caz, în alãturãri paralele, iar actorii
principali practicienele vrãjitoare, n-au nici cel mai sumar
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cod de descifrare a conþinutului acestor elaborãri. Ele nici
nu cautã sã intre în posesia unui atare cod, îºi creeazã, în
continuare, propriile construcþii, sisteme de referinþã ºi,
mai ales, transmit aceleaºi mesaje ale unei opþiuni
diferite, ºi nu ale unei optici, ale unui punct de vedere.
Regia acestor spectacole este, în general, penibilã, dar, în
spaþiul cultural receptor nu este lipsitã de ecou. Este ºi
intenþia mediatizãrii.

În spaþiul public, sau cum vom vrea sã-l numim,
cognitivitatea culturalã nu este ºi nu poate fi omogenã.
Situarea pe care indivizii o realizeazã este una personalã,
intimã, în ceea ce priveºte timpul, locul felul în care
fiecare le asumã ºi le exprimã. Este datul inefabil dar real,
al unicitãþii persoanei. Nu este însã, mai puþin adevãrat,
real, faptul cã aceastã situare se produce ºi se continuã în
interiorul unei comunitãþi. Personalitatea intimã este ºi
social cultural alcãtuitã ºi se dezvoltã în aceastã
interdependenþã permanentã. De câte ori nu se produc
modificãri de comportament sesizabile, unele chiar atât
de evidente, încât se vorbeºte despre faptul cã „oamenii
s-au schimbat”. Percepþia asupra comunitãþii ,  asupra
grupurilor, este una de ansamblu, chiar din partea celor
care le sunt aparþinãtori, pentru a nu mai menþiona felul
în care ele sunt vãzute din afara spaþiului respectiv.

Mass-media, fãrã excepþie, se bazeazã pe aceastã
percepþie globalã, de ansamblu, sau integralã, cum vom
dori sã o definim, aceºti termeni nefiind lips iþi de nuanþe.
În condiþiile actuale de confuzie ºi de haos deloc
neglijabil, media vine sã utilizeze aceste caracteristici ºi
sã le consolideze, prin transmiterea unor ansambluri de
mesaje contra productive, dacã vrem sã le considerãm
dupã criteriul de integrare în sisteme de valori pozitive.
Lumea pe care mass-media „o dezvãluie, fãrã sã o judece”
(vezi mai sus), se justificã din plin prin mediatizarea atât
de prolificã ºi de „obiectivã”. În cele ce urmeazã,
prezentãm un material ilustrativ pentru un model
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autogenerativ, de haos cultural. Toate elementele din acest
document sunt de cert interes ºtiinþific, inclusiv faptul de
a fi fost mediatizat pe un post de mare audienþã.

„… De zece ani Necuratul este pe pãmânt ºi îºi
alege victimele” (Rodica). „Aceastã þarã este ameninþatã
de un rãzboi între graniþele acestei þãri. Un rãzboi se va
opri ºi altul va porni, la care s-a dat nouã semn ºi s-a
deschis cerul”(Brãþara). „Ne-am nãscut pe faþa pãmântului
cu harul ãsta de a putea salva oamenii”.

Adunarea. „Sunt vrãjitoarea, prevedetoarea
(sublinierea noastrã) ºi prezicãtoarea Brãþara. Ne-am
adunat ºi ne-am vorbit cu Rodica, cu Minodora, cu Ioana,
cu Elena ºi cu Baba, toþi,  noi, cãpeteniile astea mai
bãtrâne, ºi cu Gabi, am vorbit sã facem o adunare sã
descântãm pentru pace ºi binele þãrii. Ni s-a descifrat acolo
sus, cã se va întâmpla rãzboi, cã va fi inundaþii, cã va fi
inundate terenuri -, fã, scoate ziaru’ sã citim -, va fi
foamete, va fi o invidie mare, o dezbatere mare, un rãu
pentru þara noastrã ºi pentru alte popoare. Dacã rãzboi
vine’n þarã ºi’n þãrile din jur, înseamnã cã ne afecteazã ºi
pe noi, avem copii, avem lume. În al doilea rând, dacã
înþelegere e în aceastã þarã a noastrã, care noi locuim în
ea, nu înseamnã cã noi suntem vrãjitori ºi noi suntem
þigani, ºi nu ne intereseazã de restu’ ºefilor. Nu ne bãgãm
în politicã, nu vrem ºefie… , da vrem ca sã fie înþelegere,
sã fie bine ºi pentru noi”.

„… Ne-am nãscut pe faþa pãmântului cu haru ãsta
de a putea salva oamenii …” (Rodica). „… Ne-am adunat
pentru binele þãrii, ca sã putem împiedica rãzboaiele, sã-l
oprim. Pentru parlamentari, sã limpezim, sã nu mai fie
ceartã, sã nu mai fie invidie între ei. Sã se aleagã cei buni ºi
sã se alãture cei rãi …” (Brãþara). „Este ultimul an între
cumpeni, în 2000 de ani, ºi se spune cã acest 2000, ori îl
vom trece, ori nu-l vom trece. Dar noi de asta vrem sã
cercetãm ºi sã vedem ce se va întâmpla cu þara asta …”.
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„… Am spus aºa, ca fiecare vrãjitoare, la rându’ ei,
sã-ºi deie interesul, sã facã binele la lume. C-o mai avea
caz mai greu sã apeleze cã o ajutãm. Trei, patru zile pe
lunã, sã- ºi facã timp, sã mai lucrãm ºi pentru aceastã þarã.
Sã alungãm rãzboaiele, sã nu se-tâmple rãzboi, pentru
liniºtea þãrii, pentru înþelegere între oamenii mari din
aceastã þarã a noastrã… Le atrag atenþia la toate
vrãjitoarele din aceastã þarã, nu mã intereseazã din
celelalte þãri, sã aibã grijã, pentru fiecare lucrare la parte
de soartã, de boalã, de pedepse, de impotenþã, sã se noteze
numele de la botez, pe un bileþel, ºi cazul, cã se poate
întâmpla cã mai este unii care le încurcã ºi mãnâncã
credinþa la celelalte …” (Brãþara).

„… Le-am învãþat de la pãrinþii noºtri ºi de la
mamele noastre, le-am furat vrãjitoriile. Cã vrãjitoria nu
se face prin carte, nu se face prin politicã, se furã de la
una, de la alta, ºi fac numai bine. Rãu nu vreau sã fac la
nimeni, pentru cã am copii. ªi vreau sã fac bine în toatã
lumea …” (Brãþara).

„… Dacã nu poþi cu magia albã, prin sfinþi, prin
lumânãri, prin tãmâie, prin lucrurile bisericeºti, atuncea
putem sã lucrãm cu magie neagrã… Cine spune cã lucreazã
numai cu magia albã, vrãjitoare, sã ºtiþi  cã nu este
adevãrat. Este aºa, sau nu este aºa?.

– Daaa… (toate vrãjitoarele de faþã aprobã).
… Cel mai mare pericol care mã pasã ºi care m-

apasã pe mine ºi pe vrãjitoarele noastre care sunt aicea,
ne intereseazã cel mai mult sã-mpiedicãm, s-amânãm sã
nu fie rãzboi… Eliminãm diavolul din toate persoanele
(pe) care diavolul încearcã sã domineze pe tot poporul
României ºi-a toatã Europa …” (Brãþara).

„… Atrag atenþia la toþi þiganii din sat care ne aude,
sã fie foarte atenþi pe cine alege, când vor fi alegerile la
primari ºi la preºedinþi în aceastã þarã. Sã verifice
vrãjitoarele, sã vadã cine meritã votat, ºi pe ãla sã-l voteze
…” (Brãþara).
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„… Sã þinã descântecele noastre care le practicãm
zi de zi, meseria, harul pe care-l avem de la Dumnezeu, ºi
vrem sã ne reunim ºi sã votãm, s-aducem un dram de bine
din partea noastrã acestei þãri …” (Rodica).

În acest adevãrat manifest de breaslã, dar ºi de
vocaþie politicã, vrãjitoarele reunite în „congres”, îºi
sistematizeazã programul, într-o manierã, desigur,
originalã. Aºa cum am mai spus, acest tip de documente
au valoarea unor modele reprezentative de producere a
haosului cultural cognitiv, ele vin sã ilustreze, dar ºi sã
susþinã, autogenerarea marasmului ºi a confuziei inerente
procesului respectiv. Putem semnala, încã de pe acum, în
acest material, existenþa unui cadru mobil de referinþã, în
interiorul cãruia, paradigmele se interfereazã ºi se
confundã, dar, unele linii orientative se schiþeazã, totuºi,
de manierã mai subtilã, mai consecventã.

De la bun început, în modalitãþile specifice de
exprimare, suntem informaþi cã intervin în respectivul
eveniment fenomene de ordin spiritual ºi nu din cele mai
neînsemnate. Harul primit direct de la Dumnezeu. Nu este
vorba aici ºi nici nu poate fi, despre o categorie pe care
vrãjitoarele sã o realizeze sau sã o propunã în lecturã
creºtin-ortodoxã, sã o doreascã dezbãtutã în discuþii
teologice. Este doar enunþarea fãrã rezerve, a unui temei
al credinþei ortodoxe, la auzul cãruia, ascultãtorii vor
reacþiona imediat, ºi nu în felul în care contextul situeazã
sensurile conceptului, ci, în cel al propriei lor apartenenþe
cultural-cognitive. Rezonanþa acestui cuvânt, ,,harul”, este
majorã în conºtienþa popularã. Este motivul pentru care
vrãjitoarele îl accentueazã ºi îl aºeazã chiar la originea
actelor lor. Referirea frecventã la har, este un exerciþiu abil
de preluare a simbolurilor cu care memoria culturalã
colectivã ºi individualã opereazã în societatea
româneascã. Este, în acelaºi timp, în acelaºi mod prolix ºi
confuz, un demers dacã nu chiar cel mai important, în
construirea unei ontologii a vrãjitoriei. Toate celelalte
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apeluri la concepte, reprezentãri, gesturi etc., împrumutate
din peisajul tradiþional sau mai recent, se vor situa în jurul
acestui dat esenþial, harul care vine de la Dumnezeu60.

În ontologia vrãjitoriei,  aºa cum o propun
practicienele de la noi, este introdusã transcendenþa.
Astfel, aºa cum vom vedea mai departe, se urmãreºte o
legitimizare a vrãjitoriei, fãrã ca în vreun loc important,
sã se semnaleze o incompatibilitate cu religia creºtinã ºi
mai ales cu credinþa ºi cu cultul ortodox. Odatã aceste
repere asigurate, alãturi de alte ºi alte manifestãri de ocult,
vrãjitoria îºi rezervã un rol activ în peisajul cultural, iar
procesul de mediatizare o serveºte considerabil.

Un alt argument invocat în favoarea practicii
vrãjitoreºti, este „binele”. Toate specialistele se declarã
agenþi benefici, ºi nu oricum, ci în vederea unui bine
general, pentru lume, omenire, þarã apoi pentru fiecare om
în parte. Am putea sã întocmim de pe acum un repertoriu
al „virtuþilor” întru ale vrãjitoriei, pe care-l au la dispoziþie
aceste femei atât de preocupate de soarta oamenilor.
„Pacea”, este ºi ea un obiectiv care se înscrie în repertoriul
profesional, dar ºi conºtientizarea maselor, de exemplu,
în exercitarea dreptului de a-ºi alege reprezentanþii
autoritãþilor locale, sau de ce nu, chiar ºi ai celor naþionale,
centrale. Într-un mod destul de abscons, acest fenomen al
unei conºtientizãri, se leagã, la rându-i de ieºirea þãrii dintr-
o stare de crizã, pentru a se obþine binele, sau mãcar un
„dram de bine”.

Trecerea de la un registru al sacrului, la unul al
puterii politice, adicã lumeºti, este fãrã interludiu, pentru

60 - Harul Domnului nostru Iisus Hristos nu este niciodatã
menþionat în actele, textele vrãjitoarelor. Dealtfel, Mântuitorul nu
este amintit în informaþiile furnizate de cãtre aceste profesioniste.
Referirea la divinitate la care recurg aceste practiciene este cea
„directã” la Dumnezeu Tatãl. Astfel, un conflict deschis cu Biserica
este odatã mai mult  evitat ,  dupã opinia membrelor breslei
respect ive.
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a evidenþia raportul ce existã între ele, direct dar ºi prin
vrãjitorie, prin mandatarele care se bucurã de „har”. Cel
cu care s-au nãscut pe pãmânt. Misiunea pentru care, cu
care au venit ele pe lume. Este semnalatã astfel
dimensiunea eshatologicã a vrãjitoriei, iar pentru condiþia
umanã, este afirmatã, chiar dacã implicit, predestinarea61.
Toate aceste caracteristici, redate într-un context precar,
atât în ceea ce priveºte lexicul, cât ºi conceptualizarea,
cunoaºterea limbii române ºi… maniera generalã de
prezentare, nu au cum sã fie eludate. Modelul este
prezent, ºi, aºa cum vom vedea mai departe, tinde nu
numai sã se perpetueze, ci sã se ºi amplifice, sã se
perfecþioneze. Integrarea forþatã pe care o urmãreºte în
contextul local printr-o declaratã concordanþã cu religia
creºtinã ºi cu formele de cult ortodox, nu reuºeºte sã
mascheze esenþa vrãjitoriei ºi a practicii multiforme, ca
lucrare satanicã, anti-creºtinã ºi profund dãunãtoare
omului.

Dealtfel, chiar în materialul prezentat mai sus, este
afirmatã superioritatea vrãjitoriei-magiei, asupra
„lucrurilor bisericeºti” acestea fiind „enumerate” într-un
registru echivalent magiei albe, iar aceasta, la rândul ei,
învinsã de magia neagrã, nu rezolvã totul. Ultima instanþã
este, deci, magia neagrã, în care, potrivit modelului ce ni
se propune, forþele se confruntã, dar puterile agentului
uman, (vrãjitoarea), sunt superioare ºi fãrã rival pe mãsurã.
Vom reveni asupra acestor probleme prezentând materiale
încã mai concludente.

În împrejurarea descrisã mai sus, Congresul
Vrãjitoarelor, a avut loc ºi un ritual al „botezului”
viitoarelor practiciene. Prin acest termen se doreºte
aceeaºi alãturare, în percepþia colectivã, a vrãjitoriei, ca

61 - V. Pentru probleme predestinãrii, N. Steinhardt, op. cit.
(1992).V. D. Stãniloaie, (1991).
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parte constituentã a unei spiritualitãþi locale în care, religia
creºtinã ºi cultul sã nu fie orientative ci, susceptibile de a
fi perfecþionate. O simplã enumerare de simboluri poate
exprima, conþine, un procedeu de relativizare a dogmelor
ortodoxiei, dacã aceste simboluri sunt incluse într-un
context deliberat altfel „programat”, spiritual. Tot aºa,
unele simboluri, utilizate în afara locurilor lor cognitive
în care ele îºi gãsesc sensurile profunde, pot relativiza
practicile de cult. În materialul de mai sus, avem „harul”,
apoi prezenþa lui Dumnezeu ca referire la o transcendenþã
ce este, de fapt, total negatã. Avem, de asemenea, referiri
la cultul sfinþilor, ºi tot ca elemente importante simbolurile
concrete ale gesticii propriu zise, tãmâia, lumânãrile…
Vine acum „botezul”. „… Cu ocazia acestui botez, eu mã
voi boteza pentru a treia oarã. Am fost botezatã prima oarã
la doi ani, a doua oarã în India, anul trecut, în iunie, ºi a
treia oarã mã va boteza mama în aceastã searã ºi voi obþine
puteri foarte mari …”

„Tot ce e duh rãu asupra pacienþilor, nevoiþilor care
vin la aeste fete – Marghita, Somma ºi Simeria – sã fie
rezolvaþi. Când or spune ele trei cuvântul/ Sã fie lipit ca
ceara-Sã fie dulce ca mierea/ Iar ce-a spune dujmanii-Sã
fie ca pãmântu-Iar ele sã fie ca argintu/ Sã rãzbeascã/ Sã
învingã rãul-buba, necazu, fãcãtura, duhu rãu, boala,
necazu, diavolu, frica, lipitura, spaima…/  Sã aibã har/ Sã
aibã leac/ Sã reuºeascã !/ Sã fie dãruiþi/ Din gura lu’mama
lor/ Minodora sã aibã fericire, bucurie, spor în toate,
sãnãtate- ªi sã aibã har !”.

„Adu-le putere, bucurie/  ªi puteri mari/  ªi milã/
Sã facã numai bine/ Rãul sã-l alunge !”

„de la mine dãruiesc leac ºi har la fata mea Mihaela,
Monica, Minoleta de la Doamne ! Ioana ºi lu’Cãtãlina de
la Galaþi, ºi lu’Ioana !”

„I-am dãruit lui Marghita o monedã de la mama mea
lu’ Somma i-am dãruit tot haru vrãjitoresc, sã aibã dar de
la mine !”.
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„… Adicã câte-un cadou, le-a fãcut la fete, sã aibã
har, sã aibã noroc …”

„… Cã noi astea suntem bãtrâne, le-am moºtenit de
la cei …”

„Sã aibã noroc, ca un fir de trandafir …”
„… Sã aibã puteri, cã ea e cea mai mare, ea sã fie

…”
„… Uite, apã vie, apã moartã …”
„… În aceastã searã, Monica, fata mea, (Brãþara),

acest chihlimbar bun de leacuri !…”
„… Mihaela, acest talisman…”
„… Iar Indonezia o salbã de aur pe care va avea

leac ºi haruri ºi lui Cãtãlina îi mai dãruiesc ºi o piatrã
veche …”

Botezul acesta este un act ritual, oficiat de cãtre
vrãjitoarele mai în vârstã, pentru a „dãrui” fiicelor lor
aceleaºi „haruri”, dar ºi daruri cu valoare de talismane ºi
de bunuri materiale, salbe…

De aceastã datã, fiind vorba de un act, sunt vizate
sfintele taine, prin imitarea botezului.

Alte informaþii ne sunt oferite în continuarea acelei
nopþi de intervenþie majorã, precum ºi un text de
„descântec”.

„În aceastã noapte noi ne acumulãm puterile de la
un an la altul, ºi ne strângem toate buruienile pentru
descântecele noastre care le facem (Rodica) …”. Toate
aceste vrãjitoare s-au strâns la o noapte de veghe. Au vãzut
cu toate, în unanimitate, cã aceastã þarã, nu numai oamenii,
este ameninþatã de un rãzboi între graniþele acestei þãri.
De ce? Au vãzut la puterea nopþii, desfãºurãri de uni-
forme...”

(Din formulele orale utilizate pe loc)
„… Ocoleºti focu, ocoleºti datu’, farmecu, tuturugu,

sã se ducã, sã se nãpusteascã unde popa nu toacã, unde
ciobanu nu paºte. Acolo sã rãmâneþi, sã pieriþi voi…
Fãcãtura, fermecãtura, Sã vã duceþi…
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Sã se’mbuneascã preºedinþii/  Sã se’mbuneascã
parlamentu’/ Sã se’mbuneascã toatã lumea…  !”.

Cum sã picurã apa/ Sã picure rãul…
… Vor fi vãrsãri de stânci-se va declanºa un rãzboi

dintr-o þarã vecinã, un rãzboi se va opri ºi un altul va
porni…

Cum se potoleºte vântul,
Cu pãmântul,
Soarele din cer,
Luna din cuptor,
Hoþii prin strat,
Caii din nechezat,
Noi am potolit rãutatea,
Vrãjmaºia,
Duºmãnia,
Din toatã lumea,
Pentru toatã suflarea…
[...]
Mai e un pic ºi s-apropie Apocalipsa… De zece ani

Necuratul este pe pãmânt ºi-ºi alege victimile… Diavolul,
anul acesta ºi cel care vine, pânã la sfârºitul acestui an are
mai multã putere decât Dumnezeu…

Sã rãmânã bãftos,
ªi mânios,
Ca faguru de miere,
Ca pâinea-n cãpãstere,
Ca faguru cel curat,
Ca argintu strecurat,
De la Dumnzeu lãsat,
[...]
Tu, leoaico,
Tu moroaico,
Cu dinþii rânjiþi,
Cu ochii beliþi,
Muºcã din Cernobâl,
Da’ din Þara România
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Sã nu mai muºcaþi
Sã rãmâie þara României
Curatã,
Luminatã,
Ca faguru de miere [...]”
Textul oral care acompaniazã „ritualul” acesta este

o penibilã imitaþie de descântec tradiþional, din mediul
rural. Formulele utilizate erau de mare circulaþie în toate
regiunile þãrii, combinând elemente arhaice cu date relativ
recente, aºa cum, în mod obiºnuit se proceda pentru
aducerea la zi a actului incantatoriu. Procesul se amplificã
pe mãsurã ce practica vrãjitoreascã se detaºa de
patrimoniul cultural-spiritual înscris în memoria culturalã
relativ omogenã, axatã pe o pedagogie formativã ºi pe
sisteme de valori orientativ, esenþial creºtine. Aºa cum am
mai spus, aceste practici au existat mereu, fie în forma lor
„pozitivã”, fie în cea declaratã „negativã”, dar ele nu au
avut un rol central în spiritualitatea ruralã tradiþionalã, nici
în dinamica socio-culturalã a satelor noastre.

Cât priveºte raportul lor cu credinþa ºi cu cultul
creºtin ortodox, Biserica Ortodoxã nu le-a acceptat sau
încurajat vreodatã, nici nu le-a tolerat pasiv. Problema
aceasta trebuie consideratã din perspectiva întregii
specificitãþi a spiritualitãþii ºi istoriei noastre din cea a
locului ºi rolului Bisericii Ortodoxe în parcurgerea de
timp ºi în dãinuirea de loc, ce ne-au fost încredinþate spre
împlinire ca neam pãrtaº la lucrarea pãcii ºi a iubirii.

În materialul de mai sus, „harul”, acea categorie
esenþialã în definirea condiþiei de vrãjitoare, este ºi
„moºtenit” nu numai primit de la Dumnezeu. O filiaþie se
stabileºte, ereditar, pe linie predominant femininã, numai
cã ea trebuie confirmatã ºi prin acte succesive care vin sã
perpetueze practica ºi monopolul ei.  Vom vedea mai
departe, alte modalitãþi prin care aceste calitãþi sunt
moºtenite, transmise, în împrejurãri diferite, unele mai
impresionante ca altele.
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Aici, elementele de maniheism se pot întrevedea,
chiar dacã vrãjitoarele în plinã acþiune, nu insistã asupra
lor. Împiedicarea rãului peste þarã, oameni, lume etc., este
indicatã ca fiind lupta cu Diavolul. Iar acesta, temporar,
dar într-un interval perfect cunoscut de cãtre „iniþiatele”
noastre devenite la rându-le „iniþiatoare”, este chiar mai
puternic decât Dumnezeu. Ca atare, este necesarã
intervenþia vrãjitoreascã pentru a asigura nu numai un
echilibru, ci, chiar stãvilirea sau anihilarea rãului. Putem
citi, a diavolului. De vreme ce cu „lucrurile bisericeºti”
aceastã victorie nu este posibilã, vrãjitoria vine sã
înlocuiascã, cu succes, credinþa, religia, cultul,
transcendenþa, pronia divinã, tot, fãrã excepþie ºi fãrã
preget.

Conþinutul confuz, pânã la aberaþie, nu este numai
un model de autogenerativitate de haos cultural-cognitiv,
ci, simultan, un factor de disoluþie spiritualã, situând
faptele în alte registre nu de metafizicã, ci de viaþã
spiritualã. Aºa cum vom vedea mai departe, toate
formulãrile pe care le utilizeazã aparent banala practicã
vrãjitoreascã în contextul ei de acþiune concretã, ori de
produs mediatic, sau de culturã de tarabã, sunt, fãrã
excepþie, dirijate împotriva religiei creºtine, cu precãdere
a celei ortodoxe. Coeficientul de eficacitate a unor astfel
de formulãri este enorm, dat fiind mediile în care ele sunt
promovate ºi activ, operaþional receptate. Le vedem
pãtrunzând ºi „configurând” sisteme de valori ºi
mentalitãþi pentru a nu mai vorbi de comportamente, de
relaþii interpersonale. Nu se pot ºi nu trebuie separate
aceste practici ºi formulãrile lor de toate celelalte
modalitãþi ale ofertei de ocult. Iar în condiþiile dezvoltãrii
fãrã precedent a comunicãrii informaþionale, aceste oferte
gãsesc un teren încã mai vulnerabil,  mai propice
proliferãrii lor.

Un alt document de interes pentru studiul vrãjitoriei
în actualitate, ne este furnizat de un studiou regional,
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(Craiova, 3 ianuarie, 2001), ºi ne aratã cum „a intrat ea pe
Internet” (vrãjitoarea Casandra!). Numele nu este nici el
ales întâmplãtor. Regia aduce pe ecran mai multe
personaje, pentru a asigura efectul programului.

Computeristul: „O ºtiu pe vrãjitoarea Casandra de
mult timp ºi mi-a plãcut de a intra pe Internet sã-i iau
mesajele, sã le transmit…

Reporterul: „… Pe adresa Casandrei vin zeci de
mesaje din toatã lumea prin care oamenii îi cer ajutorul în
diferite probleme. Ea dã leacuri împotriva beþiei, face
descântece de dragoste, leagã cununii, ºi vindecã mai multe
boli …”.

Casandra: „Mesaje primesc de oriunde ºi nu mai
reþiu câte primesc pe zi, câte mesaje… Primesc din Franþa,
din Anglia, din Italia, din Australia, din SUA, în special
foarte mulþi din România …”.

Un solicitant ajuns la Craiova: „… Mi-a spus niºte
prieteni de-ai mei care au vãzut adresa pe Internet, ºi am
venit la Craiova …”

O solicitantã: „Am fost despãrþitã de soþ trei ani de
zile pentru cã nu fãceam copii, ºi prin dânsa, am reuºit sã
mã-mpac cu soþul …”

Reporterul: ,,Pentru noul an, Casandra a fãcut vrãji
speciale. Ea spune cã 2001 va fi un an mai bun decât anul
trecut, în care românii vor trãi mai bine ºi în pace …”

Casandra:  „Acum mã rog ºi pentru þara noastrã
româneascã, ºi spun aºa:

«… Cum se potoleºte vântu,
Ca pãmântu,
Soarele din ceri,
Focul din cuptor,
Aºa sã se potoleascã foametea,
Sãrãcia din România,
ªi sã rãmânã curatã,
Ca steaua din cer lãsatã…
Doamne-ajutã !»”.
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Tot acest material poate fi luat drept o micã piesã
de teatru absurd, fãrã ca modificãri importante sã fie
introduse în text, sau în roluri. Preocuparea asiduã pentru
binele þãrii, cu precizarea concretã a problemelor, sãrãcia,
foametea, este prezentã ºi susþinutã printr-un text special.
Tot o imitaþie în versiune prescurtatã a unor descântece ºi
formule de mare circulaþie. Nu este uitat nici apelul la
divinitate, cu o expresie curentã în saluturi obiºnuite între
creºtini-ortodocºi.
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CAPITOLUL VIII
O triadã nefastã: virtualul, iraþionalul,

inimaginabilul
„… Cartea frumoasei vrãjitoare din Buftea tinde sã

devinã un fenomen social. Raportându-ne strict la
autoarele feminine, de la Sandra Brown încoace nimeni
n-a mai reuºit o asemenea performanþã în România.
Lovitura de piaþã este cu atât mai surprinzãtoare cu cât
autoarea nu are decât patru clase. Cartea Cireºicãi a pus
pe jar lumea magiei albe, cele mai cunoscute vrãjitoare
fiind revoltate cã s-au dat tiparului descântece ºi texte
magice care pânã acum erau cunoscute numai în cercul
ocult al profesionistelor magiei albe. Prin apariþia acestei
cãrþi, practic, li se ia vrãjitoarelor pâinea de la gurã …”
(Naþional ,  15 martie 2001, semneazã Viorel Iliºoi:
„Cireºica sparge topul vânzãrilor de carte” – titlul
articolului de publicitate).

Dacã aceastã carte care „tinde sã devinã un fenomen
social” îºi va atinge þelul, este greu de anticipat. Un
oarecare ecou ea îl suscitã, aºa cum se petrec lucrurile cu
toate „apariþiile” din acest domeniu atât de fervent cultivat
de toate mass-media de la noi. În acelaºi timp, cu aceeaºi
insistenþã, dar cu alte pretenþii în ceea ce priveºte
„fenomenul”, chiar dincolo de potenþialul lui de circulaþie
„socialã”, vrãjitoria se bucurã de girul unor „specialiºti”
într-un ocult universal ºi etern. Este interesantã joncþiunea
ce se realizeazã între profesioniºtii de largã popularitate
(vrãjitoarele populare) în categoriile oamenilor
obiºnuiþi, ºi specialiºtii „autorizaþi” provenind din unele
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grupuri sau categorii „intelectuale”. Scriitori, poeþi, cu
frecvente sau chiar permanente apariþii la Tv ºi cu un
numãr considerabil de „opere” originale. La aceastã
întâlnire mai putem conta ºi pe prezenþa directã sau doar
de empatie, a numeroºi maeºtri de grupãri, ºcoli, practici,
toþi activi ºi în moduri variate aparþinând opþiunilor
„esoterice”. Diversitatea acestor manifestãri nu anuleazã
o unitate de fond, ce se regãseºte atât în nivelul lamentabil
al calitãþii cultural-cognitive, cât ºi în expresiile pe care
le împrumutã pentru a se oferi cât mai comercial,
credibil ºi promiþãtor pentru deplina autoîmplinire a
omului ºi vindecarea lumii de orice imperfecþiune.

Din articolul menþionat, mai aflãm cã, în data de 1
august 2001, va fi inaugurat Centrul Internaþional de
Magie, la Buftea. Autoarea cãrþii lucreazã acum la o altã
temã, Calendarul Vrãjitoarelor62. Tendinþa de a construi ºi
de a prezenta vrãjitoria ca un corp bine legat de practici,
în coordonate de timp ºi de loc, este evidentã. Vrãjitoarele,
cu ajutorul unor mentori elitari, se grãbesc sã-ºi afirme
rolul în starea de schimbare pe care o traverseazã lumea, ºi
desigur ºi þara. Ieºirea din repertoriul strict specializat,
pentru a-l face cunoscut ºi a-l valoriza, nu este în mãsurã,
ne asigurã aceleaºi profesioniste, sã aducã prejudicii nici
breslei,  nici practicienelor propriu-zise. Dimpotrivã,
popularizarea prin media variate, cu cât mai mare audienþã,
va stârni un interes tot mai viu, mai participativ. Un mod
de iniþiere colectivã. Implicarea în vrãjitorie nu are cum
sã se realizeze, fãrã un consum profund. Acesta este
mesajul cognitiv ce ne este indus. Solicitantul care
recurge direct la serviciile vrãjitoarei, cel care se
informeazã asupra „fenomenului”, dar o face ºi pentru a

62 - Asemenea lucrãri  existã deja în l i teratura universalã,
modelul fi ind, la noi,  imitat .  Totuºi,  este de presupus cã acest
calendar va fi acordat specificului local, fãrã de care eficacitatea
lui ar fi compromisã. V. Hallie, (1991).
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se documenta, a ºti mai mult, a cunoaºte etc., apoi cel care
se simte într-un fel sau altul vizat de unele „lucruri de
astea”, toþi sunt de fapt, participanþi la ºansele vrãjitoriei
de a se amplifica ºi de a se insinua tot mai agresiv în
memoria culturalã colectivã ºi personalã.

Iatã cum îºi vede Cireºica propria carte, cu care, ea
iese din lumea secretã a vrãjitoriei, pentru a aduce aceastã
lume în viaþa tuturor. Colecþia este ESOTERIA, nici nu
putea fi altfel, pentru a completa, dacã mai era necesar,
confuzia ºi a adânci haosul. Un esoterism bine plasat în
exoteric, pe înþelesul tuturor.

„… Cititorule, poþi face cu aceste pagini ce vrei, dar
dupã ce le vei citi nu vei putea nici sã le uiþi, nici sã le
dispreþuieºti. Dacã ai avut îndrãzneala sã deschizi aceastã
carte ºi dacã vrei s-o urmezi pânã la capãt, trebuie sã ºtii
cã ea poate face din tine un rege sau un smintit. Dacã eºti
puternic, ea îþi va fi sprijin la nevoie, dacã eºti curat, îþi va
fi lumina, iar dacã eºti înþelept, ea va fi coroana
înþelepciunii tale.

Puterea vrãjilor mele, tãria magiei albe, se aflã în
aceastã carte. Ea în sine este un talisman ce vã poate feri
de multe rele care pândesc din zona ocultã a existenþei
noastre”.

Autoarea se adreseazã cititorului la persoana a doua
singular: tu, cel care… Procedeul este în concordanþã cu
natura intimistã a vrãjitoriei, comunicarea directã, de la
om la om. Mediatizarea cea mai sigurã prin care vrãjitoria
îºi aratã laturile, iar practicienele îºi utilizeazã toate
calitãþile cu care sunt „dãruite” ºi pe care le-au cultivat.
Aºa cã aceste femei, cu totul ,,excepþionale”, pot împãrtãºi
nu numai conþinutul ºtiinþei lor, dar ºi modul cum aceasta
este pusã în practicã. I se cere ºi cititorului, ca viitor
ucenic, sã fie cu luare aminte, sã-ºi cunoascã bine puterile:
„… dacã eºti curat”, (în intenþii,  probabil,  aºa cum
vrãjitoarele se prezintã pe ele însele ºi, ca o apoteozã a
viitorului iniþiat, „… dacã eºti înþelept” cartea/ talisman,
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odatã cititã în întregime, va fi chiar „coroana
înþelepciunii” neofitului63.

Un document convingãtor despre calitatea culturii
de tarabã pe care ecranul Tv, presa, editurile, o
promoveazã cu atâta talent, iar profesionistele o confirmã
în toatã „puterea” ei de agresiune ºi disoluþie a unei
pedagogii culturale formative. Aºa cum vom vedea în acest
eseu, „localizarea” fenomenului este consecvent urmãritã,
fãrã sã se piardã din vedere o anume graduare a registrelor
la care se face receptarea ºi preluarea datelor comunicate.
Am sesizat, plecând chiar de la simple anunþuri
publicitare,  cum breasla vrãjitoarelor se reclamã de la un
statut care le plaseazã nemjlocit în raport cu divinitatea.
Ele trec de condiþia umanã, toate ºi fiecare între „cei aleºi”,
sub „har”, de la Dumnezeu. Nu vom încerca aici o analizã
mai aprofundatã a acestei „preluãri isteþe” a uneia din cele
mai vii dimensiuni ale credinþei ortodoxe. Vom reveni mai
târziu, pentru a regãsi, cu rosturi rãsturnate, alte ºi alte
apropieri, privind harul, darurile, tainele, revelaþia etc.

Localizarea despre care vorbim, se încetãþeneºte (la
noi), întâi de toate, prin natura anti-creºtinã ºi antiortodoxã
a vrãjitoriei.  În textul de mai sus, sub pecetea
„înþelepciunii”. Cunoaºterea ºi tentaþiile ei.  Dar ºi
orgoliul. Cât despre „curãþie”, exerciþiul de a se înfãþiºa
pe sine ca purtãtor de luminã totalã, nu este numai
apanajul vrãjitoarelor, ci ºi al îngerilor cãzuþi. Cultura de
tarabã nu este nici ea ocolitã de înverºunarea lucifericã,
dimpotrivã, se oferã ca teren prielnic oricãror manifestãri
ale acesteia. O oarecare discordanþã se poate constata între
modalitãþile elitare ºi cele care se adreseazã maselor dar
nucleul rãmâne, în esenþa sa, acelaºi.

63 - Vrãjitorul rural în satul românesc tradiþional nu era un
iniþiat, nici nu putea deveni un iniþiator. V. M. Eliade, (1980), V.
F. E. Lorinþ, - J. Bernabe, (1977).
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Comunicarea în societatea informaþionalã se
orienteazã tot mai rapid înspre accentuarea distanþei dintre
cultura elitarã ºi cea de mase. Procesul de perfecþionare a
reþelelor, accesul tot mai larg la acest mod de inter-
prezenþã ºi acþiune, nu diminueazã, ci dimpotrivã,
aprofundeazã ruptura cultural cognitivã dintre cele douã
mari segmente. Odatã cu aceasta, inevitabil, se resimte
întreaga dinamicã socialã, pânã la a se constitui, în forme
post moderne, un sistem de caste. Bazat pe alte criterii,
creând un alt mediu decât cel în general considerat ca
fiindu-i propriu în epoci revolute.

Fenomenul este atât de „firesc”, atât de bine integrat
în „natura lucrurilor”, încât nu i se acordã atenþia pe care
ar merita-o. Este ºi el,  acest fenomen, un model
autogenerativ care acumuleazã date, le prelucreazã, le
propune ºi le utilizeazã, dar într-o permanentã confirmare
a caracterului sãu elitar, ordonator al gândirii ºi al
evenimentelor din actualitate, ca ºi a celor din viitor.
Modelul acesta este ºi vrea sã fie, adicã îºi asumã rolul de
cadru de referinþã orientativ, numai cã, fluxul general al
înscrierii active ºi teoretice în existenþã a maselor nu
depinde de acest cadru sau nu în exclusivitate.
Mentalitãþile, atitudinile, comportamentul colectiv nu de
acest cadru ascultã, nu în interiorul lui se structureazã.
Societatea informaþionalã îºi produce propriile
instrumente pentru o dihotomie cognitivã cu consecinþe
imprevizibile.

Uniformizarea pe care globalizarea prin informaþie
o implicã nu are loc numai într-un plan general, oarecum
acelaºi pe toatã planeta. În interiorul fiecãrei culturi se
repetã modelul de bazã, cel al rupturii iremediabile. Altfel
spus, se realizeazã, se autorealizeazã disoluþia rapidã a
oricãrei identitãþi specifice ºi profund legatã de tradiþie.
Identitatea culturalã nu este o realitate colectivã fãrã
potenþial spiritual de a conferi ºi asigura individului un
statut ontic ºi social în care acesta sã se ºtie pe sine, sã se
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regãseascã activ ºi sã participe la viaþa comunitãþii. Nici
individul nici comunitatea nu pot sã se priveze de o
identitate culturalã, iar când aceasta este agresatã, memoria
culturalã personalã ºi cea colectivã sunt expuse unor
traume la care nu au cum sã rãspundã constructiv, nu mai
sunt în mãsurã sã o facã. Arhitectura memoriei nu este
bazatã pe modele tehnice, mecaniciste, dar este sensibilã,
vulnerabilã ºi,  mai ales, este, se cere sã fie, fapt
conºtientizat, cultural.

Transidentitatea ocultului este una din trãsãturile
esenþiale ale tuturor modalitãþilor de a-l formula ºi de a-l
pune în practicã. Vrãjitoria nu face excepþie, dimpotrivã,
vine sã completeze procesul de metamorfozare
spiritualã ºi culturalã pe care-l promoveazã creatorii noii
ere, sau a unei noi vârste a omenirii. Nu suntem doar în
prezenþa unei „mitologii”, ci avem de-a face cu
„cosmogonii” dublu formulate, ºtiinþific ºi esoteric. La
acestea servind, ca mijloc privilegiat de acreditare,
virtualul ca substitut de realitate, de viaþã. În aceastã
fãurire de cosmogonii, ºtiinþele au un rol al lor, ºi au
înþeles ºi înþeleg sã-l onoreze cât mai „demiurgic”, adicã
în ne-limite de absolut. Opþiunile ºi le definesc ºi le
integreazã singuri, corifeii noilor cunoaºteri, cu toate
consecinþele al cãror rezultat nu-l mai pot nici concepe,
nici prevedea. Mai puþin evita?

Oarecum defavorizat, ocultul fãrã instrumentele
fizice, concrete de intervenþie, se concentreazã asupra
„mentalului colectiv” pe care-l considerã ca fiind propriul
teren. Aici, toate practicile ºi doctrinele ocultului îºi
perfecþioneazã instrumentele adecvate nu mai puþin
eficace decât cele ale elitelor ºtiinþifice ºi, cu siguranþã de
mai mare circulaþie ºi mult mai rapid asimilate. S-ar pãrea
cã, mai încet sau mai repede, soluþiile supra-ºtiinþifice se
vor concentra asupra domeniilor materiale, concrete, iar
cele ale ocultului se vor cantona în planurile spiritualitãþii.
S-ar putea ca în acest curs al unei metamorfoze accelerate,
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modalitãþile oculte sã devinã tot mai apte pentru a
corespunde „culturii” virtualului substitut de realitate, fãrã
alte oferte decât el însuºi, iar modalitãþile construite ºi
propuse de cãtre ºtiinþe sã se refugieze atât în concretul
imediat (intervenþii etc.), cât ºi într-un registru speculativ
ermetic ºi,  de ce nu, esoteric, la rândul lui. Într-un
asemenea caz, esoterismul elitar-ºtiinþific, nu ar mai
recurge la un exoterism vulgar, lãsând loc liber ocultului ºi
culturii de tarabã. Cu ce preþ? Întrebare ºi aceasta cu
rãspuns întârziat sau retoricã?

În mijlocul acestui marasm, vrãjitoria se dezvoltã
nestingheritã. Mai mult chiar, este alimentatã din ambele
direcþii, ca ºi de cãtre reþelele informaþionale la dispoziþie.
Ea, vrãjitoria, combinã atât un esoterism sui generis, cât
ºi un exoterism bine calculat. Apelul continuu la
imaginarul colectiv nu exclude contribuþia celui personal.
Intervenþia practicã poate lua forme nenumãrate, la care
orice profesionist e liber sã contribuie, dupã propriile-i
posibilitãþi. Mai mult, beneficiarii practicii au ºi ei aceeaºi
libertate de interpretare ºi de participare prin improvizaþii
subiective. În contextul unei culturi locale, profesionistul
se întâlneºte cu solicitanþii în practicã, dar, mai ales, în
proiecþie. Alte modalitãþi ale ocultului, mai strict
formulate, cu mai mari pretenþii, nu au acest avantaj al
unei miºcãri fãrã opreliºti, în care subiectul sã fie la el
acasã, pe de-a-întregul.

Imaginarul colectiv este, la rândul lui, tributar unor
sisteme pre-existente, ca ansamblu de tradiþii, mai mult
sau mai puþin evidente, dar nu inactive. Vrãjitoria le
exploreazã „spontan”, dar ºi deliberat, pentru a-ºi alcãtui
propriile sisteme cu valenþe de originalitate ºi ca atare, de
afiºare a unor vedete ale practicii respective. Am
menþionat mai sus, referitor la situaþia de la noi,
complementaritatea de acþiune dintre vrãjitoria practicã
ºi formulãrile teoretice ale unor mentori întru ocult. Prin
aceºtia din urmã, sistemele vrãjitoriei cultural instituite
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(cu capacitate de a furniza „cadre de referinþe” coerente,
chiar prin integrarea în ocult), sunt confirmate ºi susþinute,
dotate cu aparatura „ºtiinþificã” necesarã. Imaginarul
devine ºi el un nivel al „realului”, la dispoziþia breslei de
vrãjitori.

Cât priveºte preexistentele sisteme de tradiþii, din
acestea sunt extrase, (sistematic!) elemente importante,
în funcþie de noile cadre de referinþã ale vrãjitoriei mereu
actualizate. Extragerea în cauzã este o operaþiune
inteligentã sau, uneori, mai rudimentarã, dar mereu
prezentã, asiguratã prin confiscarea simbolurilor ºi
dispunerea lor în alãturãri ce par fãrã sens. Imaginarul
colectiv fiind el însuºi un creuzet inepuizabil de fabricare
a imposibilului la care aspirã, nu numai cã permite orice
combinaþii, dar le ºi construieºte, destructurând, prin
desemnificarea elementelor utilizate.

Sã vedem cum se definesc pe ele însele vrãjitoarele
de la noi. Plecãm tot de la cartea menþionatã, scrisã de
Cireºica. Aceleaºi moduri de a-ºi proclama condiþia sunt
utilizate de toate profesionistele breslei, cu nuanþe mai
mult sau mai puþin originale64.

„… De la început trebuie sã aflaþi cã adevãratele
vrãjitoare sunt doar nãscute, nu fãcute, ºi oricine pretinde
altfel, e ori prost, ori ºarlatan”. Începutul este cel al iniþierii
pe care lectura numitei cãrþi o propune ºi o realizeazã.
Iniþierea se referã la cunoaºterea „adevãratelor vrãjitoare”,
implicit, a unui adevãr absolut. Vrãjitoarele adevãrate, –
ele trebuie, desigur separate de cele false, – sunt, ne spune
autoarea, „nãscute, nu fãcute”. Formula nu este deloc
întâmplãtoare, ea preia fragmente din Crezul creºtin

64 -  Stabilirea unei ierarhii în tagma vrãjitoreascã se face
atât  pe criteri i  „istorice” cât ºi  „ontologice”. . .  Modelul imitã,
vulgar, dar deliberat, ierarhia din Biserica Creºtinã, sau, în unele
cazuri ,  chiar ierarhia cereascã.  V. pentru o cuprindere creºtin
ortodoxã a problemei ierarhiilor,  Dionisie PseudoAreopagitul,
(1994) – V.,  Alexandra, Maica.. .(1992).
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ortodox, aºa cum este acesta în religia noastrã. Se
procedeazã, fãrã ocol, la o egalizare a condiþiei
vrãjitoarelor adevãrate, cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu. Procedeul este susþinut ºi mai departe, prin
afirmaþii certe: „… ºi oricine pretinde altfel, e ori prost,
ori ºarlatan”. Prin urmare, orice „pretinsã” altã încercare
de a interpreta acest adevãr, ar fi ºarlatanie, sau chiar
prostie. Abaterea de la adevãrul vrãjitoresc este sever
sancþionatã, iar buna credinþã a profesionistelor se afirmã
implicit dar categoric. Ele nu sunt ºarlatane, nici ignorante
(proaste) nu sunt. O lecturã creºtinã ar fi deci înºelãtorie,
sau prostie curatã. Dar sã vedem cum stau lucrurile în ceea
ce priveºte acest „nãscut”.

„… Puterile magice le ai de la naºtere ºi cele mai
mari vrãjitoare sunt doar primele nãscute din trup de
vrãjitoare …”. Este introdus, prin aluzii, alt element al
Crezului creºtin. Iatã cã vrãjitoarele cele mai mari sunt
doar acelea care sunt primele nãscute. Celelalte, putem
noi deduce, ar fi oarecum mai puþin dotate „cu puteri
magice”. Cât despre trupul de vrãjitoare, problema ar fi
una de luat în considerare, dar am depãºi cadrul acestei
mici analize. Este sugeratã o valoarea specialã a acestui
„trup”, ºi nu numai pentru a asigura o ereditate ci ºi pentru
a marca natura lui specialã.

Vrãjitoria este privilegiul sexului feminin. Nu este
admisã nici o derogare de la aceastã „lege” iar motivele
le vom regãsi expuse pe parcursul materialului. „… Aºa
este de mii de ani ºi nimic nu va schimba vreodatã aceastã
lege …”. Vechimea vrãjitoriei este certificatã ca ºi faptul
cã ea face parte din legile vieþii. Odatã cu venirea pe lume,
din trup de vrãjitoare, mai cu seamã primele nãscute,
moºtenesc „puterile magice”. Am vãzut cã acestea, în
timp, pot fi chiar sporite prin ritualuri sau dãruite, ca ºi
cum ar fi mai târziu achiziþionate.

Rãmâne desigur deschisã problema iniþierii unor
profani care nu aparþin nici liniei ascendente vrãjitoreºti
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sau de neam, nici condiþiei de sex. Lucrarea ne va lãmuri
cum stau lucrurile cu aceste aparente contradicþii. Doar
dacã nu cumva este utilizat aici un paradox ce incitã la
reflecþie serioasã ºi, de ce nu, invitã la o mai aprofundatã
„iniþiere”. Iatã cã puterea magicã poate creºte ºi prin
legãturi de sânge, altele decât cele direct fililale; „… aºa
cum a fost cazul meu …”, ne informeazã Cireºica, ea înseºi
declarându-se nepoata Mamei Omida. Totuºi, ne asigurã
ea din nou, „… dar sãmânþa magicã se transmite numai
prin naºtere …”. Care este natura acestei seminþe nu aflãm,
va trebui sã ne mulþumim cu principiul germinaþiei, pe
care, într-un fel sau altul, orice „sãmânþã” ar trebui sã-l
conþinã65.

Putem reþine, odatã mai mult, cã toate aceste
caracteristici ale condiþiei de vrãjitoare nu se regãsesc în
portretul tradiþional rural al vrãjitorului de la noi, nici în
statutul lui social, nici în cel ontic. Cum mai poate creºte
„puterea magicã”? Cu aceste informaþii pãtrundem în
autobiografia autoarei ºi descoperim multe din secretele
vrãjitoriei ºi ale „dãruirii” acesteia. Un teritoriu mai rar
frecventat de cãtre profani, nu lipsit de pericole, dar ºi
bogat în dezvãluiri ºi înzestrãri fãcute celui care se
încumetã sã-l strãbatã. „… La fel, dacã veghezi singurã
noaptea moartea unei vrãjitoare ºi îi auzi ultimul cuvânt,
înainte de a-ºi pierde sufletul, puterea magicã îþi creºte de
nouã ori …”. Puterea magicã în chestiune ar putea fi deci
tributarã puterii cuvântului (ultimul cuvânt), cât despre
„pierderea sufletului”, autoarea vrea, probabil, sã spunã,
„înainte de a-ºi da sufletul”. Oricum, nu putem fi siguri,
aºa cã problema rãmâne sub semn de întrebare.

65 - Ar putea fi vorba despre o descendenþã din strãmoºi de
o condiþie supraumanã, în care legãtura de sânge sã nu fie cea
determinantã? Nu am gãsit  în materialul cercetat  alte elemente
edif icatoare.
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Cum anume se poate mãsura puterea vrãjitoreascã,
nu aflãm, dar, suntem informaþi cã o vrãjitoare are mai
multe vieþi: „… Cãci trebuie sã ºtiþi cã o vrãjitoare are tot
atâtea vieþi cât ºi pisica. Adicã nouã”. În tradiþiile populare
ale românilor nu avem credinþe privind reîncarnarea66, este
Omul ºi Viaþa, adicã persoana ºi viaþa lui pãmânteascã,
iar raportul cu Creatorul este cel al persoanei cu
Dumnezeu, aºa cum este el trãit ºi învãþat în credinþa
creºtinã ortodoxã. În ceea ce priveºte semnificaþia cifrelor,
numerelor, oricât de important pare aici 9-le, el este
frecvent depãºit, chiar în textele de descântece, de 10-le,
„… de la zece nu mai trece …”. Altã chestiune care rãmâne
neelucidatã. Gãsim aceste formule în descântecele de
„dezlegat” sau de „întors”. În alte creaþii tradiþionale orale,
basme, balade, etc. nici 3-ul nu este neglijat, dimpotrivã
ºi nici 7-le nu se lasã ignorat. Nu trebuie uitat nici 2-ul, cu
ale sale oferte de contrarii sau de complementaritate, iar
1 îºi pãstreazã cu gelozie locul, aºa cum i se cuvine, pentru
a nu mai avea termeni nici mãcar de comparaþie.

În cartea sa, Cireºica ne mai spune cã puterile
vrãjitoarei sunt totuºi, oarecum limitate. „… ªi sub nici
un chip nu poate ridica viaþa unui om, cãci atunci puterile
i-ar fi pierdute pentru totdeauna, pânã la ultima spiþã a
neamului sãu …”. Deducem, totuºi, cã actul poate fi
întreprins ºi chiar cu succes, iar limita ar fi sancþionarea
lui ulterioarã. Ca atare, puterile vrãjitoarelor sunt
nelimitate, iar profesionistele, dacã aleg acest drum, pot
lucra dincolo de bine ºi de rãu, dupã cum ne informeazã
alte membre ale aceleaºi bresle. Nu vom încerca aici sã
întreprindem o integrare a „programului” ideatic sau a

66 - Elemente referitoare la credinþele în reîncanare sunt
prezente în unele din grupãrile alcãtuite în jurul unor iniþ iatori
actuali ºi la noi în þarã. În alte cazuri, individual, prin materialul
mereu la dispoziþie, de o calitate precarã,  se formeazã  „convigeri
personale” care se , ,confirmã” apoi,  prin felurite „experienþe
reale” .
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celui de acþiune în parametrii cãruia îºi definesc
vrãjitoarele de la noi condiþia ºi rolul, în raport cu alte
doctrine, sisteme de reprezentãri, curente de gândire, etc.
Ar fi inutil ºi imposibil, ceea ce intenþionãm sã arãtãm
este tocmai caracterul sau tipul de „model haotic”, pe care
acest „program” îl reprezintã ºi îl propagã, precum ºi
situarea lui ca fenomen cultural, în registrul opþiunilor
anti-creºtine, de esenþã lucifericã.

Descriind scena morþii Mamei Omida, la care,
potrivit spuselor sale, a fost singura martorã, Cireºica
introduce ºi alte elemente concrete care vin sã completeze
împrejurarea ºi atmosfera supranaturalã care dominã. În
uºorul uºii, ne spune autoarea, era înfipt cuþitul cu care
Mama Omida descânta ºi de care nu se despãrþea niciodatã.
Încercând sã scoatã acest cuþit, pentru a-l pune la capul
moartei,  „… Când l-am atins, s-a auzit un vuiet
înfricoºãtor, ca de la o haitã de lupi, iar când am tras de el,
parcã era bãtut în cuie acolo. Atunci m-am speriat ºi þipând,
mi-am fãcut semnul crucii …”

Iatã simbolul creºtin ortodox prezent în acþiunea
naratã, nu doar ca element de decor ci ca act la care recurge,
în ultimã instanþã, vrãjitoarea. Din nou religia este
implicatã, cea a majoritãþii populaþiei, fiind astfel asiguratã
concordanþa cu credinþele ºi cu cultul, eliminându-se din
perspectiva întreprinderii vrãjitoreºti orice riscuri de
conflict, sau de nepotrivire. Îmbinarea aceasta, mereu
actualizatã, este una din caracteristicile „imaginii”
proiectate de cãtre vrãjitoria tot mai profesionalizatã, dar
nu reprezintã un atribut singular al acesteia. Multe din
modalitãþile ocultului se grãbesc sã-ºi etaleze aceleaºi
afinitãþi, sau mãcar similitudini cu creºtinismul ºi, mai
ales, cu ortodoxia. Cât despre recuzita prezentã în scena
respectivã, cuþitul bine înfipt în uºã, etc. nici el nu este
strãin de un context popular de practici, apare frecvent în
cele de medicinã tradiþionalã, dar ºi în superstiþii, etc.



155Vânãtoarea de simboluri

„Brusc, cuþitul a ieºit din uºã ºi totul s-a oprit”.
Vuietul pare sã se fi stins, iar comparaþia cu haita de lupi
ne poate duce cu gândul la alte ºi multe motive ale
mitologiei noastre ºi nu numai… Urmeazã, în textul cãrþii,
descrierea plecãrii sufletului Mamei Omida…

„… Toatã camera era plinã de vãlãtuci ca de ceaþã
alburie ºi mirosea puternic a brad ºi a aer ud, ca dupã o
ploaie de varã. Am ºtiut atunci cã acela fusese sufletul ei
care trecuse prin mine ºi am înþeles cã eu trebuia sã iau
acel cuþit, cãci în lama lui stãruia puterea ei magicã.
Nimeni din casã nu auzise nimic ºi eu am fost cea care le-
am dat vestea cã marea vrãjitoare se stinsese …”.

Relatarea este încãrcatã cu detalii  de mare
intensitate dramaticã, dar ºi cu semnificaþii care s-ar vrea
majore. Este vorba despre suflet, despre desprinderea lui
de trup, despre transmiterea puterii magice, etc. Ca o
iniþiatã întru ale magiei, Cireºica realizeazã, imediat, cã
acei „vãlãtuci ca de ceaþã alburie” erau chiar sufletul
Mamei Omida. Oarecum, mai îndepãrtat, avem schiþa unui
parcurs pe drumul spre cealaltã lume, când sufletul
dalbului de pribeag va trece ºi prin ceaþã… Numai cã, nu
se va contopi cu vreun element material. (… Meilã când o
pleca ,/  Prin pulbur s-o pulbura ,/  Prin rouã s-o roura ,/
Prin ceaþã s-o rãtãci ,/  Faþa albã-o imeni ,/  ªi-napoi n-o
mai veni/  …) 67

Trecerea sufletului de la o persoanã la alta, sau, de
la o persoanã printr-alta, nu face nici ea parte din
credinþele populare româneºti.  Iar „puterea magicã”,
ascunsã în lama acelui cuþit înfipt în uºorul uºii,  ne
aminteºte mai degrabã despre unele locuri din basme, când
zmeul îºi ascundea puterea în ceva, sau undeva…

67 - Text funerar cules de autor în Mehedinþi în 1967. V. ºi
Lorinþ,  (1998)
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Tot în tradiþiile populare rurale ale românilor „omul
însemnat” nu este identic cu vrãjitorul sãtesc. Acesta din
urmã, aºa cum am menþionat, nu se distingea prin semne
exterioare. În cartea sa, Cireºica ne informeazã însã cã
„existã semne de vrãjitoare”.

„… Mult mai târziu, când ne pregãteam de
înmormântare, aveam sã capãt încã o confirmare cã
puterea ei trecuse asupra mea. Omida avea un semn din
naºtere. Semnul de vrãjitoare, de care nu ºtiau decât cei
mai apropiaþi. Trei puncte albãstrii sub sânul stâng, care
acum dispãruserã de parcã n-ar fi fost niciodatã. Sã ºtiþi
cã, deºi mulþi socotesc cã ar fi mai multe, sunt numai trei
locuri în care poþi afla aceste semne: sub sânul stâng, pe
interiorul pleoapei, sau al buzei de sus. Atât ºi numai acolo
trebuie cãutate ºi îþi trebuie mare pricepere sã le zãreºti,
cãci pentru ochii neºtiutorilor, ele sunt nevãzute …”

Sunt multe asemenea semne sau chiar obiecte, pe
care ochii celor ignoranþi nu au cum sã le vadã, ele fiind
rezervate doar practicienelor întru ale vrãjitoriei.  Se
instituie astfel mai multe dimensiuni ale realitãþii, la care,
numai cei privilegiaþi au acces. În cazul acestor semne,
care sunt „de la naºtere”, noii aderenþi ai numitei practici,
tot nu au mari ºanse de a le poseda ºi folosi. Doar cã… Nu
cumva… Citim mai departe: „… Mama ºi mãtuºa mea au
ºtiut de la naºtere cã voi avea acest har, cã voi putea vrãji
ºi vindeca, voi avea puterea sã leg ºi sã dezleg pãmânt ºi
oameni, ºi cã am sã pot invoca spiritele lumii sã-mi
slujeascã, sã ºtiu trecutul ºi viitorul …”68.

Am vãzut mai sus cã, aceste puteri, în ciuda faptului
de a fi „de la naºtere”, pot sã fie ºi dãruite ºi mai târziu,
prin ritualuri sui generis, dintre care, cel numit „botezul”.

68 - Interesant este aici caracterul absolut al acestor „puteri”
de a lega totul, om, natura, lucruri fãcute ºi nefãcute. Un adevãrat
erou demiug, nu numai fondator de culturã.  Element important
pentru un nou sistem de reprezentãri propus mentalului colectiv.
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În ceea ce o priveºte, Cireºica ne spune cã ea a fost
„botezatã” la 7 ani, ca vrãjitoare. Înþelegem mai bine astfel,
cã botezul este al unei condiþii speciale; în cazurile din
exemplele pe care le avem, „botezarea” se referã numai
la fete. În ceremonia de „botez” pe care am întâlnit-o deja,
neofitele erau numeroase, în general selecþionate pe
criterii de rudenie de sânge. O datã cu dãruirea de „putere”,
ele primeau ºi alte daruri, obiecte de valoare, unele din
acestea încãrcate ºi cu calitãþi magice, desigur. Putem
vedea cã moºtenirea era ereditarã, dar nu neapãrat prin
filiaþie directã. Deºi cele nãscute din „trup de vrãjitoare”,
mai ales dacã erau ºi „primele nãscute”, aveau mai mare
„har”. Pentru constituirea breslei, toate aceste procedee,
intens mediatizate de altfel, sunt excelente mijloace de
publicitate, dar ºi de atestare a unui mod cu totul aparte
de a participa la peisajul cultural general. Este doar vorba
despre noi generaþii de practiciene (practicieni, rar sunt
menþionaþi ºi bãrbaþi vrãjitori, în aceiaºi termeni) menite
din totdeauna sã reprezinte stãpânirea forþelor naturale,
dar ºi a celor supranaturale, fie ele bune sau rele.

Portretul schiþat de Cireºica pentru sine însãºi, aºa
cum îl gãsim în cartea ce ne-o oferã, este identic cu cel al
suratelor întru practica magico-vrãjitoreascã, de fiece datã
bine conturat în mass-media de toate tipurile. Accentuarea
unora dintre elemente, în procesul de publicitate, þine ºi
de ingeniozitatea proprie a profesionistei respective, dar
ºi de talentul agentului publicitar. Cât priveºte lectura pe
care aceste informaþii îºi propun s-o provoace, ea va fi cu
atât mai profitabilã celor care o oferã, cu cât textul este
mai percutant. Ne intereseazã aici mai puþin tehnicile de
vânzare a produsului pe piaþã chiar dacã acestea sunt cele
ale manipulãrii mentalului colectiv în cãutare de soluþii
cu valoare de panaceu. Reunite în jurul „fenomenului-
produs”, toate aceste tehnici se completeazã, mai mult
decât îºi fac concurenþã comercialã. Ele susþin produsul
ca fenomen existent ºi activ, între real ºi un „totposibil”.
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Sã revedem pe scurt repertoriul „puterilor” ºi
„darurilor” de care se bucurã vrãjitoarele precum ºi
faptele în care ele pot fi utilizate. Ce poate face vrãjitoarea
beneficiind de un atare statut cu totul excepþional?
Rãspunsul este simplu. Tot ºi orice. Înzestratã cu
cunoaºterea totalã, ea poate ºi ºtie sã o foloseascã.
Dispunând de puteri peste lume ºi chiar peste lumi, le pune
în aplicare într-o libertate practic nelimitatã, fãrã egal.
Pentru practicarea darurilor pe care le are de la naºtere (ºi
chiar dinainte) vrãjitoarea se perfecþioneazã ºi pe parcurs,
prin iniþieri în tehnici ºi cunoºtinþe al cãror secret trebuie
pãstrat cu stricteþe. Suntem de altfel preveniþi ºi în cartea
Cireºicãi. Nu toate tainele vrãjitoriei ne sunt dezvãluite,
nici nu vor fi pe viitor. Exoterismul are limitele sale, ca
orice moºtenire care nu trebuie compromisã prin
popularizare excesivã. Dintre situaþiile în care vrãjitoarele
pot interveni vedem cel mai frecvent probleme de ordin
personal: boalã, necaz, beþie, impotenþã, probleme de
serviciu, de dragoste etc. Toate specialistele ne asigurã cã
totul are o soluþie. „Rezolv orice problemã”. Apoi, „Minuni
pe loc”, dar ºi „Binele lumii”, „Salvarea oamenilor” ºi nu
în ultimul rând „Pacea lumii”.

Existã oare loc pe lume sau moment în care
asemenea soluþii sã nu fie de actualitate? Vrãjitoarele,
posedând cunoaºterea deplinã, pot, servindu-se de aceasta,
sã identifice factorul perturbator, oricare ar fi natura sa.
Apoi îl pot influenþa, modifica sau anihila. Am vãzut deja
cã vrãjitoria se reclamã ca fiind superioarã tuturor
ºtiinþelor inclusiv celor medicale ºi, cum altfel?, chiar
tainelor bisericeºti. Nici doctorii, nici preoþii nu au cum
sã fie concurenþi serioºi în „rezolvarea” ce o oferã „pe
loc” sau mai prelungit vrãjitoarele „adevãrate”.

Influenþarea mersului istoriei nu este nici ea o
problemã de nerezolvat. Fie cã este vorba de destinul unei
þãri anume, despre un eveniment de amploare, antrenând
regiuni întregi, rãzboaie, molime, catastrofe naturale, toate
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îºi au „leacul” în vrãjitorie. Cât priveºte structurarea
instituþiilor politice, am vãzut din exemplele citate cã,
mãcar în þara noastrã, acestea sunt un domeniu de real
interes ºi de acþiune susþinutã pentru vrãjitoarele tot mai
global integrate. Totul, într-un scop benefic, desigur.

Timpul este pentru vrãjitoare o carte deschisã.
Trecutul, prezentul, viitorul nu au secrete, ba mai mult, se
lasã chiar îmblânzite sau modificate radical. Uneori
efectul este comparabil prin rezultat, cu utilizarea celor
mai sofisticate instrumente. „Prezicãtoarea Claudia citeºte
prezentul ºi viitorul în zodii ungureºti, lucreazã cu magie
albã, beneficã. Este clarvãzãtoare, fãcãtoare de minuni în
orice domeniu69. Descântecul ei are valoare de laser”.
(Ziua, 26 iulie 2001) Descântecul cu ,,valoare de laser”
vine sã se alãture aici puterii pe care o are practiciana de
„a face minuni”. Un titlu nou ca acesta, „fãcãtoare de
minuni”, nu are cum sã-ºi rateze þinta dupã cum ºi laserul
acþioneazã cu maximã precizie ºi eficacitate. Iatã cum, în
actul magico-vrãjitoresc, minune ºi tehnicã se conjugã,
asigurând intervenþiei o semnificaþie simultan veche,
tradiþionalã, dar ºi eternã (miracolul) ºi una actualã
purtãtoare de alte ºi alte deschideri,  prin tehnicile
supersofisticate. Faptul cã specialista citeºte deopotrivã
prezentul ºi viitorul nu este de mirare, iar lectura
întreprinsã de ea nu poate fi altfel decât beneficã. Albã.
Clarviziunea este un termen relativ nou în definirea
calitãþilor vrãjitoarelor mediatizate, inspirat, probabil ºi
din fondul popular de credinþe privind cunoaºterea.
Vãzutul. În magia/ vrãjitoria postmodernã, clarviziunea
este mereu menþionatã, fie cã se referã la parcurgerea

69 - Aici avem un motiv nou, cel  care mimeazã sfinþi i
fãcãtori  de minuni.  Combinat cu elemente de clarviziune ºi  de
tehnicã modernã, el  vine sã întregeascã,  dacã mai era nevoie,
repertoriul agentului vrãjitor. Miracolul este astfel transpus cât se
poate de concret în peisajul vieþii  obiºnuite.  Faptul accentueazã
condiþia excepþionala / sacrã / a vrãjitoarelor.
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timpului ºi dimensiunilor acestuia, fie cã este legatã de
loc, spaþiu. Percepþia extrasenzorialã.

În anunþul de mai sus, practiciana este dotatã cu
calitãþile necesare unei intervenþii în orice domenii. Putem
deci sã presupunem cã totul se bazeazã pe cunoaºterea
excepþionalã de care ea dispune. Am mai avut formulãri
de acest tip, practicienele putând face „minuni pe loc”. În
aceste prezentãri pe care ºi le asigurã, vrãjitoarele se vor
percepute ca aparþinând unei realitãþi umane-spirituale
superioare, iar împrejurarea în care ele intervin, în mod
„normal” va fi la rându-i transformatã în ceea ce agentul
poate face iar solicitantul ar vrea sã fie. Relaþia dintre
agentul operator ºi cel beneficiar este complexã ºi meritã
o atenþie deosebitã. În interiorul acesteia se poate desluºi,
chiar dacã nu complet, substanþa actului magico-
vrãjitoresc. Fiecare din parteneri vine cu o încãrcãturã
proprie de semnificaþii, emoþii, aspiraþii ºi temeri. Tot
contextul, profund marcat, chiar dacã nu într-un plan
explicit, þine de memoria personalã/ culturalã a fiecãruia
dintre protagoniºti. Codurile cu care ei opereazã de cele
mai multe ori (în orice caz în împrejurãrile actuale
mediatizate pânã la saturaþie) sunt diferit încifrate, iar
lectura întreprinsã trebuie sã fie una unificatoare.
Solicitantul este plasat dintr-un bun început într-o condiþie
de pasivitate/ recepþie acceptând intervenþia ºi faptul cã
aceasta, prin rezultatul promis, nu depinde de el.
Operatorul magic, vrãjtoarea, se bucurã ab initio de un
privilegiu cert ºi a priori recunoscut de viitorul beneficiar.

În întâlnirea solicitatã, clientul nu are cum sã punã
în acþiune, deliberat, propriile sale coduri cultural
cognitive, el va fi acolo adus motivat de lucruri care nu
merg aºa cum ar dori, aºa cum ar fi firesc, sau chiar de
necazuri ºi situaþii critice. Demersul sãu este unul de
aºteptare bazat pe neîmplinire, pe frustrãri, sau, de ce nu,
pe agresivitate. În oricare din aceste situaþii, solicitantul
conferã agentului operator o libertate totalã. Altfel spus,
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acceptã toate atributele cu care vrãjitoarea se doteazã, cu
care doteazã ºi respectiva circumstanþã. Mobilizarea are
loc pe un teren vulnerabil în care resursele personale de
echilibru, rezistenþã etc. ale solicitantului sunt minime.

Mediul social în care intervenþiile vrãjitoreºti sunt
cele mai frecvente este, aºa cum am mai spus, cel citadin.
În oraºe, pedagogia formativã nu mai are structurile
tradiþionale ºi nu mai existã consistenþa socialã de
comunitate relativ omogenã, pe care, la nevoie, individul
sã poatã conta. Singurãtatea este un propriu al urbei, în
forme tot mai accentuate ºi mai dramatice. Coagularea de
grup, despre care am vorbit, nu suplineºte procesul de
socializare relativ armonioasã în baza cãreia se realiza
integrarea individualã în comunitãþile rurale. Trecerea de
la o etapã a existenþei la alta, de la naºtere la moarte (ca ºi
calea dupã pãrãsirea vieþii  pãmânteºti) se realiza în
coordonate profund semnificative ºi profund asimilate, nu
dupã momente ºi împrejurãri accidentale. Aºa se ºi
explicã, de ce recursul la vrãjitorie aºa cum are el loc acum,
cu precãdere la oraºe, este de un alt tip decât cel din
trecutul rural70.

În cartea pe care o prezintã publicului larg, Cireºica
relateazã cum a ajuns ea sã-ºi foloseascã propriile daruri.
La vârsta de 7 ani. Iatã ce aflãm. „… Când mi-am putut
arãta harul, Mama Omida a fost cea care m-a botezat în
vârtelniþa vrãjitoarelor, dupã ce fusesem botezatã la naºtere
în religia ortodoxã. A doua zi, dupã noaptea în care am
primit botezul de vrãjitorie, am dezlegat rãul din primul
om care mi-a trecut pragul. În timp ce omul aºtepta, m-
am apropiat de el ºi, fãrã sã-mi iau ochii din ochii lui, am
început sã-i descânt în ºoaptã, aºa cum ºtiam de la Omida.

70 - Vrãji torul rural ,  bãrbat sau femeie,  nu avea ,  în
comunitãþile tradiþionale româneºti nici un rol în ceremonialurile
legate de existenþã, fie ele individuale, fie de grup de vârstã, de
sex, de rudenie de sânge ori de înrudire spiritualã.V. Eliade (1980)
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La al nouãlea cuvânt al descântecului i-am atins fruntea
ºi omul s-a luminat …”71.

Pentru a fi o vrãjitoare adevãratã, o condiþie de
vârstã nu este precis stabilitã. Pragul de maturitate nu
trebuie atins. Chiar dacã existã o anumitã ierarhie de
vârstã, aºa cum am vãzut din „botezarea” ºi „dãruirea”
tinerelor fete, acestea ajung sã poatã lucra chiar de la ºapte
ani. Poate fi ºi mai devreme? În cartea cu valoare de
talisman a Cireºicãi, suntem informaþi, în continuare, cum
se ajunge la cunoaºterea „magiei albe”. Capitolul este
intitulat sugestiv, „Taina harului vrãjitoresc”. Dacã
ambiguitatea între cei doi termeni, frecvent întâlniþi în
formulãrile despre înzestrarea de care se bucurã ºi le fac
vrãjitoarele, este una deliberat întreþinutã, nu ºtim, aºa cã
harul ºi darul se vor alãtura mereu, când sinonime, când
venind sã se completeze, sau, uneori, cu o certã superiori-
tate din partea celui dintâi. Aici este din nou avansat harul.
Cel care doreºte sã se aventureze ºi, totodatã sã se angajeze
într-un asemenea demers, de aflare a tainei magiei albe,
trebuie sã aibã în vedere trei factori.

Iatã care sunt aceºtia. Uneltele respective. ªtiinþa
descântecului. Sã posede patru calitãþi (personale). Acest
ultim factor este, dupã cum accentueazã chiar autoarea,
„mai presus de toate”. Fãrã sã aibã aceste calitãþi,
aspiranþii la vrãjitorie nici mãcar sã nu îndrãzneascã sã
porneascã la drum. Cum ar zice vorba româneascã, „nici
cu gândul sã gândeºti, necum …”. Care sunt calitãþile
necesare pentru o practicã eficientã, ºi care alcãtuiesc
„cele patru legi de neclintit ale vrãjitoriei”?72 Îndrãzneala.
Studiul. Voinþa ºi Tãcerea. Acestea douã sunt menþionate

71 - Botezul ca „vrãjitoare” este astfel suprapus celui creºtin
ortodox. Nu este singurul mod, aºa cum vedem, de a pãtrunde în
spirituaitatea ortodoxã, prin intermediul dublãrii tainelor.

72  - „Cele patru legi de neclinit ale vrãjitoriei” þin, aºa cum
am vãzut, de natura supraumanã a practicienei. Pentru a sublinia
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împreunã. S-ar pãrea cã ultima dintre calitãþile cu valoare
de lege de neclintit permite unele derogãri, altfel nu am
afla mai nimic din „tainele” vrãjitoriei, ori iatã cã, pe piaþã,
se gãsesc nenumãrate materiale ale unor profesioniºti cu
informaþii din cele mai preþioase. Tocmai de aceea ne-am
permis, sã vorbim despre fenomenul unei iniþieri în masã.
Ca în cazul termenilor menþionaþi mai sus, harul ºi darul,
ºi în aceastã delicatã problemã a unui demers esoteric/
exoteric balanþa nu este echilibratã, „modelul” este unul
de haos ºi este conceput ca atare.

Sunt puþine lucruri scrise despre vrãjitorie, ne
informeazã Cireºica, dar realitatea, cu propriile ei calitãþi,
o contrazice, în plinã actualitate. Cât priveºte tradiþia scrisã
a practicii vrãjitoreºti, autoarea ne spune cã ea însãºi are
cunoºtinþã despre existenþa unor atari lucrãri. Acestea,
suntem informaþi mai departe, sunt consemnate în Limba
Secolului Negru, iar azi, doar câþiva oameni mai cunosc
aceastã limbã. Cine sunt aceºtia, nu ni se dezvãluie. Din
câte ºtie autoarea de la Mama Omida, în Munþii Orãºtiei
se aflã Cartea Misterelor Ascunse, ale cãrei file sunt scrise
de mânã ºi pe care ochii omului nu o pot vedea decât o
datã la 99 de ani. Mai mult nu ni se spune deoarece „…
Atât despre cele scrise, despre care nu e bine nici sã aduci
vorba, cãci mari secrete le învãluie …”.

Din capitalul de exoterism, cu mare atenþie
împãrtãºit publicului cititor sau amator de iniþieri
colective, gãsim aici unele elemente ce vor contribui la
întregirea modelului haotic, sub o mimare de coerenþã ºi
de semnificaþii. O limbã secretã, conþinând, desigur un
cod. Este cea a Secolului Negru. Numele este ºi el bine
ales. Apoi, despre Cartea Misterelor Ascunse, presupunând

odatã mai mult, caracterul lor antropocentrist ºi anticreºtin, putem
sã le comparãm cu cele patru legi, în temeiul cãrora Dumnezeu a
creat universul ºi a dat omului putinþa cunoaºterii ºi a conclucrãrii.
V. Cleopa (1995)
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cã existã ºi mistere neascunse, aflãm cã aceastã scriere
este undeva la noi în þarã. Nu oriunde ci chiar în Munþii
Orãºtiei.  De ce nu? O geografie „sacrã” a tainelor
vrãjitoreºti nu are cum sã strice bunului renume al practicii
ºi al profesionistelor. Locul, unul din cele mai puternic
focalizatoare ale istoriei neamului, dar ºi ale mitologiei
populare, este ºi el la neîntâmplare selecþionat. Vom reveni
asupra acestor încercãri de substituire a patrimoniului
tradiþional, prin crearea unei istorii, geografii, mitologii
etc., de facturã „nouã”, vrãjitoreascã ºi de o lamentabilã
þinutã cultural/ cognitivã. Cât despre impactul unor
asemenea întreprinderi, acesta nu poate fi decât nociv, ceea
ce îºi ºi propune, dincolo de scopul pecuniar.

Tot din cartea Cireºicãi aflãm cum este constituit
Omul. Trupul. Acesta (corpul fizic) fiind fãcut din carne
este trecãtor. Trupul invizibil, un intermediar, ºi Sufletul.
Acesta din urmã nu poate muri niciodatã. Pentru a ajunge
sã cunoascã aceastã alcãtuire, un vrãjitor „nãscut” trebuie
sã primeascã puteri. Despre o altfel de circumstanþã a
primirii de „puteri” ne vorbeºte mai departe autoarea ºi
iniþiatoarea Cireºica. Este ºi aici prezent un element de
spaþialitate sacralizantã, de astã datã Pãdurea Baciului. În
locul acesta apar Sânzienele. Ele vin ºi „… dau putere
celor puternici”. O iniþiere sau o predestinare au fost deci
operaþionale înaintea acestei secvenþe atât de importante.
Nu oricine poate beneficia de darul pe care Sânzienele
vin sã-l facã celor puternici. Cu doamnele ne întâlnim
mereu în mitologia popularã tradiþionalã, ne gãsesc ele,
luînd fel ºi chip, dar în aceastã ipostazã de dãruitoare…
parcã le ºtiam mai curând altfel dispuse… în basme, în
descântece, în credinþe, în ceremonialuri mai ample sau
mai modeste…73 Dar, în Pãdurea Baciului, cum îi spune
Cireºica locului ales de ea, are loc un moment dramatic

73 - Pentru calendar, V. Ghinoiu, I. (1997 ). Marian S. FI.
(1994) .
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de investire a unei vrãjitoare… Iatã cum se petrec
lucrurile.

Mama Omida ºi Cireºica, aceasta din urmã având
atunci 13 ani, au ajuns în pãdure, la un bordei foarte vechi.
Era ridicat, ne asigurã autoarea, de mânã de duh. Numai
ele aveau cãderea de-al descoperi în acel hãþiº de vegetaþie.
Pânã aici atmosfera este una de basm, deci prielnicã unei
transpuneri mai curând plãcute. Iatã însã cã intervin
momente cu alte încãrcãturi. Timp de 27 de zile fata a fost
vegheatã de cãtre Mama Omida în calitate, desigur, de
oficiantã ºi, de garantã, de asemenea, pentru bunul mers
al lucrurilor. În toatã aceastã perioadã, ne spune Cireºica,
ea s-a hrãnit numai cu rãdãcini ºi a bãut apã, a postit, ºi
încã un post aspru, rugându-se neîncetat la Dumnezeu. ªi,
ne asigurã ea, Dumnezeu i-a dat putere sã treacã cu bine
aceastã încercare.

O datã mai mult, sensibilitatea lectorului creºtin este
menajatã pentru a se evita orice nonconcordanþã cu religia
ºi cu practicile de cult. Postul, rugãciunea, iatã-le prezente
într-un exerciþiu magic/ vrãjitoresc, unul de iniþiere, într-
un cadru cunoscut publicului amator de fantastic. „Pãdurea
Baciului …”.

… Aºa cã, în cea de-a 27-a zi, cele douã femei au
pornit spre Poiana Sânzienelor. Din basme mai ºtim ºi noi,
muritori de rând, despre vreo poianã, cum este cea unde
se aflã Lacul Verde, în care, noaptea se scaldã zânele etc…
.dar aici, altfel de rosturi ºi fapte se fac ºi se-mplinesc.
Basmul înceteazã ºi se desfãºoarã ritul. Tot cu unele
trãsãturi proprii cultului creºtin… La marginea poienii,
fata a îngenuncheat cu ochii închiºi, aºteptând, spune ea,
Semnul. Care semn? Sã citim mai departe… Cât a durat
aºteptarea, nu aflãm, dar fata aºtepta în tãcere.

La un moment dat, ne spune autoarea, a simþit o
puternicã arsurã, o cãldurã mare, a auzit ca din depãrtare
vocea Mamei Omida care îi striga sã nu deschidã ochii
fiindcã peste ochi se aºezase acea arsurã teribilã… ªi,
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continuã povestitoarea „… de atunci, am ºtiut cã pot sã
fac multe …”. De ce? Ne spune tot ea în continuare. „…
Cãci am murit ºi am înviat ºi mi s-a arãtat cã am har ºi
putere de a vindeca omul, de a vedea corpul nevãzut, de a
lecui ºi de a ºti trecut, prezent ºi viitor …”.

Un tipic rit  de iniþiere pe care autoarea îl
reconstituie din amintire cu toate atributele importante.
Prezenþa unei forþe supranaturale. Cea a unui iniþiator
maestru. Moartea, simbolic. Revenirea la viaþã, dar într-o
altã condiþie etc74. În ce priveºte geografia sacrã a practicii
vrãjitoreºti s-ar zice cã momentan Transilvania se bucurã
de mai mare faimã ºi atenþie. Pe lângã Munþii Orãºtiei ºi
Pãdurea Baciului (de lângã Cluj) vom mai gãsi ºi Muntele
Sãpânþa (?). Numele este inspirat de la cel al unei localitãþi,
bine semnificatã prin evenimente de cu totul altã naturã
decât cele vrãjitoreºti ºi de iniþiere în astfel de mistere.
Imaginarul colectiv este însã invitat ºi aici sã-ºi desfãºoare
toate aripile. La urma urmei, vrãjitoarele pot sã se
deplaseze cum vor ºi încã în ubicuitate…

Raporturile cu credinþa, cu religia creºtin-ortodoxã
sunt nu numai menþionate, sugerate, dar ºi clar susþinute
de cãtre autoarea lucrãrii „Secretele magiei mele”. Iatã ce
citim. „… Tot aºa trebuie sã ºtiþi ,  îºi informeazã ea
eventualii discipoli, cã (… ) fãrã credinþã în Dumnezeu
nu veþi reuºi niciodatã …”. Mai departe, cu aceeaºi
autoritate, ni se spune: „ (… ) orice descântec este ca o
rugãciune, o rugãciune adresatã unui spirit dumnezeiesc.
Sigur cã oricine poate lega sau dezlega (?), dar trebuie sã
fie convins prin har de faptul cã ceea ce cere este posibil.
Asta face descântecul de douã ori mai puternic…”

Mai puternic decât ar fi,  dacã nu este fãcut cu
convingere sau mai puternic decât o rugãciune? Orice
descântec este ca o rugãciune, ne iniþiazã Cireºica în

74 - În problema iniþierii, V. Eliade, (1959).
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secretele magiei albe, atât de puternic ancoratã în religia
creºtinã încât unui neofit îi va fi greu sau imposibil sã le
mai separe. Acesta este ºi scopul, respectiv identificarea
practicii vrãjitoreºti cu credinþa ºi riturile creºtine, iar, mai
adânc, aflãm cã acest hibrid de rugãciune-descântec este
„… o rugãminte adresatã unui spirit dumnezeiesc …”.
Putem întrevedea în toate aceste structurãri o tendinþã de
a prezenta ºi oferi (gata întocmitã ºi funcþionalã), o religie
nouã, una al cãrei scop final este de a descreºtina cultura
ºi societatea prin mijloace mai subtile sau mai directe.

„… Pentru fiecare spirit existã o formulã de chemare
ºi una de a-i cere ajutorul. Tot aºa, mai multe spirite sunt
mai puternice decât unul singur, iar puterile lor aduc
adevãrul celui care le controleazã. Vã întrebaþi dacã vrãjile
sunt de ajutor, dacã au putere. Au putere dacã sunt plãtite.
Cu preþul cerut de ritual, care nu însemanã neapãrat bani.
Preþul poate fi un gând, o promisiune, un jurãmânt. Toate
fãcute sau dãruite în scris sau prin viu grai magiei albe
sau «de mâna dreaptã» aºa cum i se mai spune”.

Aceste spirite, numite ca „dumnezeieºti”, le vom
vedea mai apoi la lucru. Aici suntem informaþi cã ele pot
fi invocate prin formule speciale. O datã prezente, ele
„aduc adevãrul celui care le controleazã”. Chiar dacã mai
multe spirite sunt gata sã intervinã cu mai mare putere
tocmai fiindcã sunt mai numeroase, cel care le cheamã,
urmând fãrã abatere ritualurile, le controleazã. Astfel,
antropocentrismul situãrii vrãjitoarei este confirmat ºi
dominã tot contextul. În acest nucleu rezidã ºi natura
magiei-vrãjitoriei chiar dacã nu este epuizatã ca esenþã.
Oricare ar fi calitatea sau provenienþa spiritelor în
chestiune, ele sunt la discreþia totalã a agentului uman
devenit un cunoscãtor al adevãrului, deþinãtor privilegiat
al acestei cunoaºteri75.

75 - Paradoxal,  prin esoterismul declarat ,  dar ºi  fãcut
accesibil unei înþelegeri populare, este propusã o „ºtiinþã sacrã”
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Tot în legãturã cu puterile vrãjilor, aflãm cã aceasta
este condiþionatã sau asiguratã prin platã. Mai apoi, vom
gãsi ºi problema sacrificiului. Nu neapãrat bani, plata
poate fi fãcutã ºi altfel. Aici sunt enumerate câteva din
modalitãþile acestui pact. Gândul, se pare cã respectivele
spirite se mulþumesc ºi cu un gând, numai sã fie îndreptat
cãtre puterile lor. Apoi, o promisiune, un pas mai departe,
dat fiind cã un gând mai vine, mai trece, dar o promisiune
este mai serioasã, anagajeazã pe cel care o face cuiva faþã
de ceva… Urmeazã jurãmântul. De data aceasta,
legãmântul este sever, nu admite derogãri.  Într-un
jurãmânt, pãrþile sunt implicate fãrã echivoc prin formule
consacrate. Toate aceste „plãþi” pot fi fãcute prin viu grai
sau chiar în scris. Cui? Aici lucrurile sunt mai confuze,
„… magiei albe, de mâna dreaptã, cum i se mai spune”,
ne informeazã autoarea. Este aceastã autoritate una pur
spiritualã, are ea în cazul concret al desfãºurãrii unui act
de angajare/ invocare reprezentanþi în carne ºi oase? Pe
parcursul naraþiunii iniþiatice pe care o conþine cartea
Cireºicãi vom mai gãsi unele indicaþii care sã ne orienteze
mai precis?

ce-ºi subordoneazã religiile, filozofiile, precum ºi orice forme de
cult. O universalitate fãrã limite. Suntem în prezenþa unei „gnoze”
vulgare, în care, unii cercetãtori au fost înclinaþi sã vadã vestigii
ale unei cunoaºteri elitare, compromisã prin opþiuni eronate sau
în condiþi i  istorice nefavorabile.  V. Guenon, R. (1995).  O atare
tezã nu poate fi susþinutã în cazul vrãjitoriei actuale, aºa cum o
vedem la noi.
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CAPITOLUL IX
La porþile iadului
Toate profesionistele breslei  magico/ vrãjitoreºti,

prin publicitatea intensã pe care ºi-o fac sunt de acord cã
magia este de douã feluri. Una este albã, cealaltã neagrã.
Ele se reclamã în general de partea celei albe, dar nu neagã
cã posedã temeinice cunoºtinþe ºi în magia neagrã, altfel
tabloul ar fi trunchiat. Mai mult, am avut ºi confirmarea,
publicã, privind practicarea magiei negre atunci când…
Aici lucrurile par sã fie la alegerea vrãjitoarei respective,
dar nici una dintre ele nu-ºi va nega puterile ºi eficienþa
acestora în intervenþiile „de mâna stângã”. În percepþia
publicului ºi mai cu seamã a celor care sunt fie fascinaþi,
fie interesaþi de vrãjitorie, faptul de a putea fi informaþi
sau chiar de a apela la astfel de agenþi devine un element
de referinþã. Da, iatã vrãjitoria existã ºi bunã ºi rea cam
cum este ºi viaþa fiecãruia dintre noi, îºi spun oamenii
expuºi fãrã încetare unui flux de informaþii pe care de fapt
nu ei le solicitã. Magia/ vrãjitoria iese din regimul unor
date fantastice ºi se înscrie „firesc” în cele ale experienþei
personale colective. Îºi egalizeazã condiþia de „realitate”,
fãrã sã se priveze de calitãþile ce-i sunt proprii ºi fãrã
concurenþã în obiºnuitul traiului. Mai mult, ca alte
modalitãþi de informare/ comunicare postmodernã, magia/
vrãjitoria are instrumentele necesare adecvate pentru
transpunerea virtualului în real, pentru a construi ºi induce
în memoria culturalã un virtual faptic. Fenomenul este
mult mai important decât ne-ar plãcea sã credem, mult
mai larg rãspândit decât îl putem acum sesiza. Materialele
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pe care le utilizãm aici pentru o analizã sumarã nu sunt
decât expresiile rudimentare ale fenomenului menþionat.

„… Este mai întâi vrãjitoria albã, ce urmãreºte
scopuri pozitive fãrã a se împotrivi legilor Bisericii.
Vindecãri, descântece, dezlegãri ºi cunoºtinþe. Tot aici se
pot fermeca tot felul de obiecte care au fost aproape de
cel numit în descântec. Perie, pieptãn, batistã, cãmaºã,
ciorapi º.a.m.d.”. Este definiþia pe care Cireºica o dã
magiei albe, scopurilor acesteia, mijloacelor de acþiune;
unele dintre obiectele ce pot face legãtura cu cei vizaþi,
chiar dacã indirect, sunt ºi ele indicate. Precizarea cea mai
importantã, care pare sã vrea sã justifice întreg complexul
operaþional, este fãcutã chiar din prima frazã. „… Este mai
întâi vrãjitoria albã, ce urmãreºte scopuri pozitive, fãrã a
se împotrivi legilor Bisercii …”. Este de la sine înþeles cã
Biserica este cea creºtinã ºi,  mai precis, cea creºtin-
ortodoxã.

Dacã nu se împotriveºte „legilor Bisericii”, oricine
poate presupune cã, în ansamblul ei, magia albã (!) fie cã
acceptã aceste legi, fie cã le tolereazã, dar în nici un fel
nu se declarã contra lor. Este deci, în strategia practicii
vrãjitoreºti, un fel de pact tacit, o punte de comunicare ºi
înþelegere reciprocã între religie ºi vrãjitorie. Vom vedea
mai departe, care sunt elementele avansate de cãtre
ideologii magiilor actuale pentru a sugera cã de fapt magia/
vrãjitoria poate fi sau chiar este o religie sau este
superioarã acesteia. Acest procedeu implicit,  la care
formatorii de „mentalitãþi” ºi de sisteme de valori, de
comportament socio-cultural recurg, este orientat înspre
masele populare, mediu care, prin eterogenitatea sa, devine
o excelentã þintã, un teren extrem de vulnerabil ºi uºor de
modelat, de manipulat. Un mediu uman care va genera în
modalitãþi specific locale acelaºi megamodele cultural-
cognitive care îi sunt induse.

„… Existã ºi vrãjitoria neagrã, cea «de mâna
stângã», de care mulþi se folosesc pentru a-ºi supune
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duºmanii.  Ea poate aduce distrugeri,  boalã, nebunie,
impotenþã, legarea pe veci a bãrbatului sau a femeii sau
chiar moartea. Este cea mai periculoasã formã de magie,
cãci preþul celui care face vraja este deseori prea mare
sau chiar de neplãtit aºa cum este cazul pactului cu
diavolul”. Deocamdatã, nu ne sunt prezentate secretele
magiei negre, dar le vom gãsi, chiar dacã sumar în alte
capitole ale cãrþii. Putem totuºi întrevedea pentru magia
albã proprietatea de a remedia relele produse prin cea
neagrã. Se ajunge oarecum la un echilibru, totul
depinzând, bineînþeles, de calitãþile agentului magic, ca
ºi de felul concesiilor pe care acesta este gata sã le facã,
de preþul care i se cere. Preþul poate ajunge, dupã cum ne
spune Cireºica, „de neplãtit”, iar ca exemplu, menþioneazã
pactul cu diavolul.

La o apreciere mai „imediatã”, sugeratã chiar din
spectacolul de stradã, în formele sale populare, am fi
înclinaþi sã facem o comparaþie între un joc de „noroc” ºi
mai ales de îndemânare, numit ºi el „alba-neagra”, cu cele
douã tipuri de magii atât de legate între ele. Coincidenþa
de termeni nu este una nesemnificativã. Ca ºi la cele douã
magii, cel care le solicitã îºi are corespondentul de stradã,
ºi unul ºi altul le pot alege. Din spectacolul bucureºtean,
agenþii în jocul de stradã, cel de noroc, sunt bãrbaþii. În
majoritatea lor, þigani.

Ar fi un teren de studiu, nu lipsit de pitoresc tragic,
starea strãzii din Capitala noastrã. Dintr-o perspectivã
cultural-cognitivã ori sociologicã ori de psihologie
colectivã etc. Metodele ar trebui însã sã se integreze în
„cele calitative”, iar aici, reprezentãri grafice, procente etc.
nu pot fi consemnate „obiectiv”. S-ar putea de asemenea
încerca un studiu local „pe viu”, având ca termeni sub
observaþie ºi comparaþie strada ºi ecranul etc. În acest din
urmã subiect, magia/ vrãjitoria, cu tot caracterul sãu intim,
secret, personal, poate fi întâlnitã în ipostaze diferit
asemãnãtoare cu cele de la televiziune. Pentru a rãmâne
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mai legat de obiect, cercetãtorul va trebui sã consulte toatã
informaþia de tarabã care, tot pe viu, este parte constitutivã
a strãzii, mai accesibilã decât prin intermediul ecranului.
Cele douã mijloace de comunicare, informaþia TV. ºi
taraba, se completeazã una pe alta, tot aºa cum magia albã
se regãseºte în cea neagrã ºi viceversa, fãrã ca o
confruntare sã le divizeze practic dar ºi esenþial.

În cartea intitulat sugestiv „Secretele magiei mele”
avem ºi un capitol referitor la Tainele Magiei. Din acesta
am vãzut mai sus datele referitoare la cele douã magii.
Acum, tot la acelaºi capitol, vom vedea ºi ce este magia.
Iatã definiþia datã de Cireºica. „Magia este voinþã ºi
credinþã. Pentru toþi cei care vor sã afle ce este magia, dar
nu au una sau alta dintre acestea douã, vrãjitoria nu
înseamnã nimic …”. Voinþa ºi credinþa. Ale celui care
doreºte sã ºtie ce este magia/ vrãjitoria, dar cu scopul de a
o putea aplica. Un scop practic ºi perseverent urmãrit.
Tocmai de aceea este importantã voinþa. În continuare,
autoarea ne explicã mai profund cum stau lucrurile. „…
Prin voinþa lui Dumnezeu, vrãjitorul are puterea de a
pãtrunde în sufletul altcuiva ºi de a-l controla fie spre cele
bune, fie spre cele rele …”.

Cum reuºeºte autoarea sã concilieze lucrurile
bisericeºti cu cele ale magiei/ vrãjitoriei, nu putem înþelege
din cele afirmate mai sus. Este, ne asigurã ea, voinþa lui
Dumnezeu ca vrãjitorul sã aibã putere… Nu orice fel de
putere, ci pe aceea de a pãtrunde în sufletul altcuiva. ªi
nu numai de a pãtrunde în sufletul altui om, ci chiar de a-
l controla, în bine, în rãu. Dupã propria sa opþiune. Prin
urmare, voinþa lui Dumnezeu nu prea are de ce sã intervinã
în acest context, de vreme ce se exercitã dupã alegerea
vrãjitorului. În realitate, demersul întreprins ºi aici de cãtre
autoarea lucrãrii, este (ca peste tot, ºi în toate publicaþiile
de acest tip, tot mai numeroase în ultimul timp)
subminarea prin formulãri confuze, a dogmelor religiei
creºtine ortodoxe. În textul citat mai sus, nu numai
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transcendenþa este pusã în discuþie ci ºi divinitatea care,
iatã, se manifestã ºi prin dirijarea omului spre cele rele.
Cã voinþa sau puterea lui Dumnezeu sunt, în ultimã
instanþã, cele ale omului vrãjitor, este ºi mai clar exprimat
în continuare.

„… Cel ce pãtrunde tainele magiei poate face
aproape orice, poate muta munþii sau poate sã aducã
furtuna, poate aduce înapoi pe cei rãtãciþi, poate sã-i sperie
ºi sã-i înspãimânte, poate sã comande Întunericului,
Vântului ºi Apelor. Nu este nimic cãruia sã nu-i poatã
ordona în numele Eternitãþii. Totul þine de capacitatea de
a pãtrunde tainele magiei”. O problemã de cunoaºtere, dar
ºi de iniþiere. De aceastã cunoaºtere autoarea nu duce lipsã,
iar o mare parte a tainelor este chiar dispusã sã le
împãrtãºeascã, cartea pe care a scris-o în acest scop fiind
nu numai o dovadã, ci ºi un instrument, o cale de iniþiere,
putând ajunge chiar o „coroanã a înþelepciunii”, dupã
formularea Cireºicãi.

Pentru a ajunge la acest nivel al intervenþiei magice,
neofitul are multe de învãþat, pe lângã faptul cã trebuie sã
fie puternic, curat ºi… înþelept. Rãsplata meritã aceste
eforturi ºi valorizeazã aceste calitãþi, pânã la un summum
incontestabil. O datã puterile cucerite, vrãjitorul intervine
în întregul peisaj al lumii sau al lumilor, dupã cum vrea.
Este un ordonator, într-o cosmologie antropocentristã,
condiþie cãreia, nici un savant nu i-ar putea face
concurenþã. Dar dacã acest vrãjitor omnipotent se
ambiþioneazã sã-i controleze ºi pe alþi puternici ai lumii?
Am asista la un conflict de ce fel? O altã întrebare ce nu-
ºi vrea rãspuns, din multe motive…

Readucând problemele într-un registru mai modest,
cum este cel al memoriei culturale, locale, dar ºi
globalizante, termenii se resimt ºi ei, iar conflictul se
desfãºoarã deja, din plin, între o culturã echilibratã ºi
asaltul unei subculturi tot mai agresive, mai aberante ºi
mai destructurante. În ceea ce priveºte situaþia de la noi
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din þarã, orientarea profundã a memoriei culturale este, în
esenþa sa, creºtinã, ortodoxã. În coordonatele acestei
orientãri s-a dezvoltat o pedagogie formativã, prin care
sistemele de valori, la rândul lor, au asigurat o situare
anume, specificã, a persoanei ºi a comunitãþii, în viaþã, în
univers76.

În definiþiile propuse de cãtre Cireºica, în calitatea
ei de specialistã ºi reprezentantã a breslei vrãjitoarelor de
la noi, ºi nu numai, se regãsesc, sub o formã sau alta, dar
repetat, motive, elemente din religia creºtinã. Uneori, chiar
expresii, alteori doar ca idei, sugestii. Tot acest cod de
corespondenþã atât de asiduu urmãrit ºi aplicat, nu este
prezent din întâmplare, mesajul pe care-l transmite este
cel al încorporãrii religiei ºi cultului creºtin în magie/
vrãjitorie, ºi nu invers, dupã cum s-ar pãrea la o privire
superficialã.

Care este esenþa acestei Eternitãþi, în numele cãreia
vrãjitoarele pot ordona universul, nu aflãm din textul
acesta. Putem, eventual, deduce cã este ceva permanent,
dar nu egal ci superior altor elemente, ca Întunericul,
Vântul, Apele… Ar mai ridica semne de întrebare ºi acest
Întuneric, dar nu intenþionãm sã cãutãm în toate aceste
informaþii o structurã prea logicã, sau o metafizicã sã
spunem, coerentã. S-ar putea ca unele tentaþii poetice sã
se reflecte în explicaþiile ce ni se dau; faptul se petrece ºi
în practicile tradiþionale, în incantaþiile ce le însoþesc, e
drept, cu mai mult talent, cu o mai bunã cunoaºtere a limbii
române ºi cu semnificaþii, totuºi, identificabile într-un
patrimoniu cultural specific.

Portretul vrãjitorului, aºa cum este schiþat mai sus
de cãtre autoarea cãrþii, nu corespunde celui al vrãjitorului
din satele noastre. Cât despre afirmaþia cã este vrerea lui
Dumnezeu ca vrãjitorul sã poatã pãtrunde în sufletul

76 - Pentru calendarul lunar, V. McCoy, ( 1995 ).
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omului ºi sã-l controleze, spre bine, sau spre rãu, o
asemenea afirmaþie ar fi þinutã drept lucrare drãceascã,
sau, în cel mai bun caz, o smintealã din partea celui care o
avanseazã. Dealtfel, aºa cum am mai spus, vrãjitorul din
mediul rural tradiþional, cu puteri limitate ºi statut social
marginal, îºi împãrþea atribuþiile pe care singur ºi le
alegea, cu mulþi alþi membrii ai comunitãþii, tot niºte
„profesioniºti” ai tradiþiilor din diferite domenii ale vieþii.

Descântãtori, ghicitori, bobãrese, doftoroi, babe,
bãboi, moaºa satului, uneori bãrbierul etc. Pentru a nu
insista din nou asupra faptului cã repertoriul specializat
era inspirat ºi era tributar patrimoniului folcloric
tradiþional. Relativa emancipare a textelor de incantaþii
de acest fond arhaic, nu a însemnat ºi o rupturã decisivã a
lor de contextul în care au luat naºtere ºi în care s-au
perpetuat.

Despre puterile magiei suntem informaþi mai
departe. „Cele ºapte puteri ale magiei”. Este un subcapitol,
iar titlul capitolului este „Tainele Magiei”. Puterile sunt
în numãr de ºapte, nu fãrã o similitudine cu cele ºapte taine
din religia creºtinã, dar nu avem nici pregãtirea, nici
cãderea de a întreprinde aici o aprofundare teologicã.

Semnalãm doar corespondenþa mereu urmãritã de
cãtre profesionistele întru ale magiei/ vrãjitoriei, dintre
religie ºi practica lor.

Ca în orice proces de iniþiere, sunt necesare
pregãtiri, cu indicaþii precise, pentru a fi garantat succesul.
În linii mari, acestea sunt aceleaºi, pentru magia albã ca
ºi pentru cea neagrã. În practica propriu-zisã, acestea sunt
inseparabile, fiind la îndemâna specialiºtilor, dupã opþiuni,
dupã împrejurãri. Decizia de a întreprinde demersul de
iniþiere odatã luatã, se trece la acte. Ritualul, cum le va
spune apoi autoarea. Timpul, sã fie o zi în care luna începe
sã creascã. Un calendar lunar77. Luna cea mai prielnicã,

77 - Idem. V. Ghinoiu, I. ( 1997 ).
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este Martie. Urmeazã ºapte zile de prescripþii ºi interdicþii
ce trebuie urmate, respectate. Abstinenþã sexualã. Hainele
sã nu fie scoase de pe corp. Numai douã mese pe zi. Somn,
numai de douã ore.

Este importantã ºi pregãtirea uneltelor necesare. În
cea de a ºaptea noapte, începe de fapt integrarea în condiþia
de vrãjitor. Toate uneltele sunt gata adunate, þinute în
apropiere ºi vine momentul când un „spirit protector”
poate fi chemat. Aceasta este, ne spune autoarea, doar
prima chemare. „… Chemarea dintâi, cea cãreia noi,
vrãjitorii, îi spunem prima chemare, se face doar pentru a
cãpãta sau a-i cere urmãtoarele puteri”. Iatã-le, în ordinea
în care sunt menþionate de cãtre Cireºica: „puterea
vindecãrii; puterea de a te transporta în alt loc; aceea de a
descoperi secretele trecutului ºi viitorului; de a cãuta ºi a
gãsi; puterea de a te face nevãzut; puterea dragostei, cea a
ploii ºi a furtunii; puterea de a pãtrunde în orice casã ºi de
a vedea dincolo de orice uºã sau zid”. Cu un astfel de
evantai al puterilor ºi calitãþilor, vrãjitorul este la el acasã
în toate dimensiunile de timp, de spaþiu, de condiþie fizicã
sau… El nu se mai încadreazã în legile obiºnuite ale lumii
oamenilor, cât despre normele ce ar trebui respectate,
morale, etice, nici nu mai meritã sã vorbim. Acestea sunt
aleatorii.

Mai departe, suntem informaþi cã lucrurile pot fi
încã mai „extraordinare”, de parcã pânã aici nu ar fi fost
suficient de tentante pentru doritorii de putere. „Asta e
tot ce i-aº sfãtui pe începãtori sã ºtie cã pot cere. Cât despre
cealaltã chemare, chemarea luminii ºi a întunericului, cea
numitã marea chemare, ea se poate face doar de trei ori în
viaþã ºi doar de vrãjitorii nãscuþi ºi botezaþi din trup de
vrãjitori ºi nu sfãtuiesc pe nimeni altcineva s-o încerce.
Aceasta poate da puteri absolute, dar riscurile sunt atât de
mari, încât puþini au curajul sã o facã”.

Avem aici douã etape, dar ºi douã nivele de iniþiere
în vrãjitorie/ magie ºi puterile pe care aceastã condiþie le
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conferã. Este dominantã dorinþa de putere, iar puterea, face
loc orgoliului (mândriei), sau, derivã din acesta.  Dacã mai
luãm în considerare ºi calea prin care puterea este
achiziþionatã, orgoliul este satisfãcut, iniþierea/
cunoaºterea asiguratã, ne vom regãsi în terenul celor mai
grave înstrãinãri de la credinþa creºtinã ortodoxã. Este
interesant faptul cã aici, cei care pot întreprinde „marea
chemare” sunt menþionaþi la masculin. În general, aºa cum
ne-am obiºnuit pânã acum, vrãjitoria este privilegiul
femeilor, ne spun profesionistele breslei.

Este de asemenea interesant de notat, cum stilul
naraþiunii ºi conþinutul informaþiilor ce ni se oferã sunt
mai sobre, simbolurile sunt selecþionate fãrã ca ele sã mai
aibe „îmbrãcarea” frapantã, direct adresatã imaginaþiei
vizuale, sau unui fantastic de basm familiar. Instrucþiunile
se vor concrete, precise, sau, cum s-ar spune, „la obiect”.
Ele sunt menite sã fie un abecedar al practicii magice,
enunþând, dar fãrã sã aprofundeze, condiþii ºi avantaje. Ca
într-o modernã tehnicã de publicitate comercialã. Este un
„know how”, aºa cum le gãsim mereu pe piaþa comunicãrii
informaþionale, la care, psihologia colectivã se adapteazã
tot mai rapid. Dealtfel, am fost avizaþi, prin presa scrisã,
cã lucrarea Cireºicãi a bãtut recordul publicaþiei de carte,
situându-se în „top”.

Toate aceste date ar pãrea de un derizoriu penibil,
dacã ele nu s-ar înscrie atât de activ în parametrii de
orientare a memoriei colective, având, aºa cum am insistat
mereu aici,  impact enorm asupra mentalitãþilor ºi
comportamentului mediului popular. Toatã aceastã invazie
de ocult, împreunã cu alte modalitãþi de producere de
subculturã, agreseazã spaþiul creator al unei pedagogii
formative necesare. Este atât de evidentã influenþa
subculturii în continua ei expansiune, încât, mediile sau
cercurile elitare, inclusiv cele din þara noastrã, au fãcut
din acest proces/ fenomen un obiect de analizã/ criticã ºi
de inspiraþie literar artisticã etc. Or, în generaþiile tinere,
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impactul subculturilor, de orice facturã, creºte, iar mediile
elitare se vor resimþi în totalitatea lor, în moduri
imprevizibile, oricare ar fi orientãrile ºi opþiunile lor
spirituale, filozofice, estetice, morale etc.

O culturã „de cetate” nu va putea rezista asaltului
de desemnificare pentru a nu spune însãlbãticire de care
va fi înconjuratã.

Asistãm de pe acum, dacã vrem sã vedem lucrurile
aºa cum sunt ele ºi nu cum am vrea noi sã fie, la un proces
nu nou, dar în forme noi, specifice timpului ce-l
parcurgem ºi-l construim: formarea unor „elite”
subculturale, în toate domeniile de viaþã ºi de activitate.
Problema meritã o atenþie specialã, dar nu este nici simplã,
nici suficient luatã în considerare. Trecutã oarecum cu
vederea, ne-ar permite acest fapt sã-l vedem, încã de pe
acum, ca un semnal de alertã privind evoluþia stãrilor
noastre culturale universalizate78?

Sub titlul sugestiv, „Marea chemare a puterilor
lumii”, avem un alt fragment autobiografic al parcursului
iniþiatic strãbãtut de Cireºica. Este vorba despre acea
chemare la care sunt sfãtuiþi sã recurgã numai „vrãjitorii
nãscuþi ºi botezaþi din trup de vrãjitori”.

Chiar ºi dintre aceºtia, puþini au curajul sã utilizeze
acest procedeu plin de pericole. Autoarea ne informeazã
cã pentru prima oarã povesteºte experienþa pe care o þine

78 - „Elitele” noastre polit ice sunt de un nivel cultural
lamentabil .  Discursul lor,  ideologic ºi  agresiv are un impact
profund negativ asupra conºtienþei maselor, asupra ceea ce ar trebui
sã fie o educaþie civilã a corpului social .  Pe bunã dreptate,  un
analist politic vorbeºte despre „false elite”. Un altul atrage atenþia
asupra fomãrii unor „caste de partid ºi de stat”. La aceste categorii,
am adãugat ºi „castele culturale cognitive” , care se formeazã prin
adâncirea rupturii  dintre diversele segmente ale populaþiei ,  în
primul rând, izolarea intelectualitãþi i  adevãrate ºi  absenþa
participãrii  acesteia la dezvoltarea unei pedagogii  formative.
Problema este mai serioasã decât am vrea sã credem.
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minte „ca acum”. Evenimentul a avut loc atunci când
Cireºica a împlinit douãzeci de ani.

„… În noaptea hotãrâtã, am mers împreunã cu Mama
Omida într-o poianã tãinuitã de la Muntele Sãpânþa. Între
apusul ºi rãsãritul soarelui, când puterea Lunii era deplinã
pe toatã întinderea poienii, nu eram decât noi douã. Douã
femei cu aceiaºi ochi verzi, cu pãrul blond, gata sã încerce
marea chemare. Cea care avea sã ne dea putere ºi ºtiinþã
asupra vieþii ºi a morþii …”. Muntele Sãpânþa este ºi, el,
unul din acele repere „sacre” pe care mitologia vrãjitoriei
actuale le propune ºi le inventeazã, dupã criterii ce-i sunt
proprii. Oricum, pentru puþini din cei mai tineri lectori,
numele respectiv va avea o altã rezonanþã decât una
geograficã de toponimie, (aºezarea respectivã), sau, dacã
aceºti lectori vor fi ºi viitori neofiþi, rezonanþa poate
deveni metafizicã.

Regãsim cele douã componente ale demersului
vrãjitoresc, puterea ºi ºtiinþa, reunite ºi în acþiune.
Controlul asupra vieþii ºi morþii.

„… Înaintea ritualului care trebuia fãcut în cel mai
mare secret, Omida mi-a dãruit un talisman magnetizat
pe care nu l-am mai îndepãrtat de mine niciodatã. Un inel
cu granatã, piatra roºie ca sângele, apãrãtoarea împotriva
puterii duhurilor necurate …”. Cu tot marele secret ce a
învãluit ceremonialul, acum îl putem afla ºi noi, dar tot
într-un context „ritualizat”, de vreme ce cartea aceasta este
ºi ea un talisman… În continuare avem descrierea
experienþei.

„… Am fãcut apoi un cerc cu nisip necãlcat de picior
de om79, amestecat cu sare descântatã ºi am chemat

79 - Condiþie care instaureazã (sau restaureazã) stare
originarã. În textele tradiþionale ceremoniale,  în incantaþii vechi,
sunt adesea menþionate „cãrarea necãlcatã” ca ºi  „calea
neumblatã”. „. . .  A plecat cutare/ Pe cale/ Pe cãrare /  Pe cãrarea
necãlcatã /   Pe rouã nescuturata.” Dupã ce este spus numele
persoanei cãlãtoare, se afirmã cã aceasta „.. .Cãrarea a cãlcatã-o/
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spiritele bune care sã mã recunoascã ºi sã-mi urmeze
voinþa. Cuvintele chemãrii mi-e interzis sã le spun. Aveam
în mânã bagheta fãcutã din trunchi de alun lovit de fulger
ºi a trebuit sã plãtesc chemarea cu un ban de la mort …”.

Îºi fac loc în ritualul descris aici unele elemente de
incantaþii populare tradiþionale, dar care, în alte alãturãri,
se regãsesc în textele însoþind marile ceremonialuri
funerare. „Nisipul necãlcat” este sinonim, desigur, al
„cãrãrii necãlcate” pe care se porneºte sufletul la marea
trecere, iar în vrãji de dragoste sau de reintegrare, are de
asemenea un sens de început, dar ºi de unicitate al
strãbaterii de cãtre om a vieþii personale. Cât este de
apropiatã „Marea chemare” vrãjitoreascã de semnificaþiile
profunde ale momentelor „Marii Treceri” din riturile
funerare strãvechi, fie ºi numai aceste douã contexte ar
putea fi un ilustrativ teren de studiu. Cât despre terenul
neatins, îl avem frecvent ºi în basme, pentru locuri ºi
tãrâmuri, în care nici „om cu picioare, nici pasãre
zburãtoare” nu s-au întâmplat sã treacã etc..

Vom vedea, mai departe, cum toate întocmirile
vrãjitoreºti se resimt de nevoia de imitaþie, fie directã, fie
mai ocolitã, pentru a-ºi acredita eficacitatea ºi a-ºi justifica
conþinutul. Acesta trebuie sã fie unul complex, dar, în

Rouã a scuturat-o, etc...” . Formule de tipul acesta sunt frecvente
în descântecele dar ºi în actele de dragoste, sau de alungat unele
fãcãturi rele. În satele vechi, la Sânziene, fetele de mãritat adunau
în batiste albe (nãframe) rouã de flori pentru a se spãla cu ea. Era
pentru frumuseþe, dar ºi pentru o bunã stare fireascã. Motivul este
întâlnit în riturile funerare atunci când „Dalbul de pribeag” pleacã
la drum spre lumea cealaltã.  „Pe drumul cel mare /  Cu roua-n
picioare / Cu ceaþã-n spinare ../ etc....” (Oltenia, Mehedinþi ). Toate
aceste „fapte” culturale, intriseci unei viziuni tradiþionale româneºti
asupra vieþii, lumii, morþii, sensului ºi strãbaterii lor, sunt prezente,
(cu variaþii desigur în toate regiunile þãrii. Ele pot fi, de asemenea
regãsite în folclorul popoarelor indo-europene, pentru a se
completa astfel  un peisaj  ,  odinioarã unitar,  pentru o memorie
culturalã identitarã care încearcã sã se regãseascã.
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motivele pe care le utilizeazã, sã fie, totuºi, imediat
recunoscute unele repere familiare. Sursele de inspiraþie/
imitaþie sunt, aºa cum am mai spus, de provenienþã variatã.
Fondul arhaic popular; credinþele ºi practicile religiei ºi
cultului creºtin; împrumuturi din literatura ocultã atât de
rãspânditã ºi uºor accesibilã; introducerea de unele motive,
semnalãri (ghiocul etc.) din tradiþii ale etniei la care aparþin
cele mai multe din practicienele magiei-vrãjitoriei de la
noi, þiganii. Nu în ultimul rând, intervine ºi imaginaþia ºi
chiar talentul fiecãrei vrãjitoare. Tot la modã este ºi
referirea la apartenenþa practicienelor la universala breaslã
a vrãjitoarelor, identitatea fiecãrei vrãjitoare este
confirmatã ºi prin aceste foruri internaþionale. Apelul la
fantastic este ºi el menit sã separe realul magic-vrãjitoresc,
de cel obiºnuit, acesta din urmã mereu în suferinþã ºi
nevoie de soluþii miraculoase. Toate ofertele de magie/
vrãjitorie, prin toate canalele de comunicare-informaþii,
dispun de aceste soluþii ºi le explicã, sã fie pe înþelesul
publicului. Astfel, magia/ vrãjitoria, se situeazã în virtualul
actual ºi,  prin mijloace specifice, îl  actualizeazã, îl
universalizeazã.

Într-un asemenea cod, sumar expus aici,  putem
întreprinde ºi lectura cãrþii-talisman prin care, autoarea
lucrãrii „Secretele Magiei Mele” oferã ºi însuºirea de
ºtiinþã-cunoaºtere, ºi cea de puteri multiple ºi deloc
neglijabile.

Ce s-a întâmplat mai departe, dupã ce mãsurile de
protecþie au fost luate de cãtre Cireºica, aflãm, în aceeaºi
manierã dramaticã. „… Am auzit în spate un zgomot de
parcã munþii din jur se prãbuºeau peste mine, dar n-am
întors o clipã capul. Când totul s-a terminat, am ieºit din
cerc de-a-ndãrãtelea, tot fãrã sã întorc capul ºi din acel
moment am cãpãtat, prin curajul meu, puterea asupra
spiritului venit iar el mã poate sluji la orice chemare”. ªi
unii eroi de basm, tot umblând ºi trecând prin locuri ºi
încercãri, sunt sfãtuiþi sã nu întoarcã privirea, sã nu se uite
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îndãrãt. De obicei, în poveºtile strãvechi, acest sfat este
dat pe calea de întoarcere cãtre lumea pãmânteascã a
fiecãruia ºi a tuturor. Eroul, om ºi el, vine sã-ºi împlineascã
menirea fireascã, ºi… dacã îl vom þine minte, el trãieºte ºi
azi… Ascunsã, dar simplu, adicã înþelept, se aflã aici etica
profundã a tradiþiilor noastre.

Fantasticul vrãjitoriei-magiei este de o facturã
diferitã, spiritual, etic, moral, oricare ar fi încercãrile de
disimulare ale prezentãrii, fie magia albã, fie cea neagrã.
Creaþiile folclorice converg într-o pedagogie culturalã prin
care sã fie accesibilã o lecturã formativã a vieþii, a lumii,
în întocmirile lor, în buna lor rânduialã ºi în calitatea lor
de creaþie a lui Dumnezeu, susþinute prin puterea, prin
iubirea Sa. La aceastã lucrare divinã, omul este chemat sã
ia parte, dar nu stã în puterea lui sã creeze lumea, nici sã o
susþinã dupã propria-i voinþã, sã-i schimbe temeiurile ºi
sã le facã împotrivitoare Creatorului80.

Includerea elementelor de credinþã, de religie
creºtinã, de cult etc., în prezentãrile ce ne sunt oferite cu
atâta insistenþã azi, este un procedeu de facturã maleficã.
Puterea ºi cunoaºterea ce ne sunt propuse, fac parte din
realitatea tentaþiei orgoliului, pe care magia ºi vrãjitoria o
urmeazã ºi o reprezintã. Iatã un alt exemplu de mixtum
compositum al procedeelor magico-vrãjitoreºti cu
elemente creºtine. „Sfaturi de bazã pentru începãtori” -
alt capitol al cãrþii Cireºicãi. Sfaturile acestea cuprind, de
fapt, „legile” ce trebuie respectate ºi care sã nu fie pierdute
din vedere nici o clipã.

Sfaturi sau legi, ele sunt expuse în termeni clari.
Unele puncte sunt de ordin moral. Altele, tehnic. Regulile
care privesc locul, apoi timpul în care actul se executã.
Unele prescripþii de protecþie-puritate. Modul de a recita
textele. În fine, atenþia ce trebuie acordatã mesajelor
transmise de cãtre spiritul invocat. În ordinea succesiunii

80 - V. Eliade, M. (1992 ).
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lor, avem: 1. nu folosiþi magia pentru rãzbunãri. 2. nu
folosiþi nimic nepermis în ziua duminicii, înainte de apusul
soarelui. 3. înainte ºi dupã vrajã, faceþi o rugãciune. 4. nu
spuneþi nimãnui ceea ce vã spune îngerul pãzitor. 5. nu
folosiþi  cuvinte pe care nu le înþelegeþi.  6. nu cereþi
spiritelor sã facã rãu. 7. curãþaþi totdeauna locul,
mãturându-l de ºase ori, în ºase direcþii diferite. 8. nu
mâncaþi carne înainte ºi dupã vrajã. 9. curãþaþi-vã corpul
ºi hainele. 10. trei zile înainte de ritual, nu dormiþi cu nici
un chip în timpul zilei. 11. feriþi-vã înainte sau între
vrãjitorii, sã atingeþi un om mort sau un muribund. 12. toate
descântecele le veþi spune clar, cu voce tare. 13. nu ridicaþi
tonul niciodatã în timpul descântecului. 14. dacã spiritul
vã spune cã o anume vrajã nu trebuie fãcutã, nu o faceþi ºi
nu repetaþi cererea fãcutã, vreme de ºapte zile.

Identificarea vrãjitoriei cu practicarea cultului
creºtin este evidentã în acest demers de iniþiere pe care-l
întreprinde autoarea cãrþii.

Rugãciunea trebuie spusã, înainte ºi dupã fiecare
vrajã. Nu ni se spune care rugãciune, dar, presupunem cã
una din cele creºtineºti, de vreme ce este prezent ºi îngerul
pãzitor, care comunicã neofitului executant, unele secrete.
Nimic nepermis nu trebuie întreprins duminica, înainte
de apusul soarelui. Iar dupã aceea? Nu aflãm, dar înþelegem
cã interdicþia este ridicatã. Sunt menþionate descântecele
ºi modul în care ele trebuie recitate. Spiritul, invocat la
singular, dar tot spiritele sunt amintite ºi la plural.
Întrevedem astfel, fãrã prea mare efort, amestecul voit
despre care vorbeam mai sus. Descântec-rugãciune. Înger
pãzitor/ spirite invocate prin ºi pentru puteri vrãjitoreºti.
Duminica zi specialã, dar cu licenþe dupã apusul soarelui81.

81 - Care este relaþia dintre îngerul pãzitor ºi spiritul chemat
nu este explicat aici cu claritate. Sã fie unul ºi acelaºi subordonat
puterii agentului vrãjitor?
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În fine, un loc de realã emancipare faþã de religie,
ar fi sfatul pe care spiritul îl dã noului vrãjitor, de a nu
proceda la o anume vrajã, sfat ce trebuie urmat, mãcar
ºapte zile. Apoi, cererea poate fi repetatã.

Un amestec de credinþe, reprezentãri, practici, gãsim
ºi în descântatul tradiþional. Aºa cum am spus însã, acesta,
în totalitatea lui, rãmâne un fenomen marginal în
spiritualitatea ruralã de la noi, nu ajunge sã modifice
orientarea creºtin ortodoxã a pedagogiei culturale
specifice.

Uneltele necesare actului vrãjitoresc sunt ºi ele
prezentate pe larg, chiar dacã nu epuizate, dat fiind cã aici,
improvizaþia personalã poate fi oricând utilã. Toate aceste
unelte trebuie sã fie ºi ele trecute prin unele operaþiuni
speciale. Descântate, înainte de a fi folosite, stropite cu
apã „magicã”, dar ºi cu sare ºi cu cenuºã.

Ele mai sunt unse cu „ulei sfânt” ºi „suflate” de
patru ori, cu „aer din propria suflare”. „… Multe sunt
sculele unei vrãjitoare. Multe sunt cele de care se foloseºte
pentru a descânta ºi a face farmece, dar puþine sunt cele
care sunt vãzute de ochii profanilor”. Odatã mai mult,
lucrurile sunt bine precizate, dimensiunea de acþiune a
celor cu adevãrat vrãjitori, nu este accesibilã muritorilor
de rând. Nici mãcar uneltele cu care marii iniþiaþi lucreazã.
Ceilalþi, „profanii”, nu au acces în spaþiul acesta, pe care-
l vedem, implicit, ca „sacru”.

Putem sã ne referim, din nou, la unele din aceste
obiecte-unelte de lucru ale vrãjitoarelor, sau, simboluri ale
statutului lor cu totul excepþional. Fusul vrãjit, primit ca
semn al unei superioritãþi în exercitarea profesiunii, era
ºi el invizibil pentru ochii oamenilor obiºnuiþi. Dar ce
,,puteri” conferea! La fel trebuie sã se petreacã lucrurile
ºi cu alte unelte invizibile, toate într-o realitate paralelã,
pe când, „nevãzutul” în imaginarul tradiþional se mai
înfãþiºa ºi celor care duceau un trai comun. Martori ne sunt
basmele, legendele etc.
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Aºa cum fantasticul se mai cuminþea pe parcursul
povestirii, revenind, frumos, mãiestru, la viaþa noastrã
cunoscutã, imaginarul colectiv, (prin geniul anonim dat
nu colectiv, nu fãrã pecete personalã, de creator anume),
re-aducea în înþelesul ºi în folosinþa noastrã, reale, locuri,
timpuri, unelte ºi vietãþi etc., fãrã sã tulbure sufletul, fãrã
sã sminteascã mintea.

Inventarul de unelte trebuincioase actului de
vrãjitorie este, aºa cum se ºi cere, straniu ºi cât mai…
pestriþ. Fusul, sfoara, lingura de lemn, lacãt, foarfece (cu
mâner de argint, e drept!), sunt prea puþin ilustrative, de
vreme ce fac parte din dotarea gospodãreascã, sau fãceau
parte din ea. Unele din aceste obiecte, le ºtim din practici
populare de vrãji, descântece etc.; un exemplu, oala de
lut.

„Nouã”, ne spune autoarea, pentru apã neînceputã.
Menþionãm, în treacãt, utilizarea oalei de lut la vrãji
negative, la baltã etc. Cât despre prezenþa ei în nenumãrate
alte rituri, am putea alcãtui un repertoriu enorm ºi totuºi,
nu complet82.

În recuzita aspirantului vrãjitor sunt menþionate ºi
unele obiecte sau lucruri luate de la priveghi, pe ce cale,
nu ni se spune. Pe furiº, probabil, aºa cum cer ºi alte
prescrieri ale practicii magice. Sare ºi grâu neîncolþit.
Apoi, tot legate de moarte „o punguliþã cu pãmânt –
pãmântul sã fie luat de la capul gropii sãpatã pentru o
fecioarã …”. Încã mai puþin liniºtitor, „… dinte, os ºi
unghie luate de la mort, – pentru ducerea ºi aducerea înapoi
a farmecelor fãcute la marginea dintre lumea asta ºi

82 - Oala de lut este element foarte frecvent în toate tipurile
de intervenþii  magice, vrãjitoreºti,  în toate momentele marcante,
ceremoniale legate de existenþã.  În acte cu caracter negativ,
chemare de duhuri rele „fãcute la baltã” o gãsim deasemenea, cu
o semnificaþie de feminitate ce-ºi propune sã-1 invoce dar ºi sã-1
înºele pe cel necurat . V. lucrãri ref. la mitologie. R. Vulcãnescu,
(1985), S.Fl. Marian. (1893) T. Pamfile (1997).
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cealaltã …”. Dupã cum vedem, respectul pentru cei
decedaþi nu este una din normele prevãzute de codul
iniþiatic al magiei/ vrãjitoriei. Unde ºi cum sunt luate de
la mort pãrþi din corpul acestuia? Poate cã lãmuririle sau
instrucþiunile mai precis formulate ar ridica unele
probleme chiar de ordin legal? Nu ºtim, aºa cã, urmãrim
lectura ºi gãsim alte indicaþii.

O furcã cu doi dinþi,  care este „înþepãtoarea
spiritelor”. Sã fie oare în raport cu fusul acela nevãzut de
ochi de muritor de rând? Nu pare, cei doi dinþi indicã, mai
degrabã o unealtã de lucru legatã de agriculturã, de
îngrijirea vitelor, aici, ca armã în cele ale intervenþiilor
magice. Vârtelniþa. Cu acest instrument avem mai multe
probleme în a-i descifra natura, rolul. O ºtim, din
informaþiile de pânã acum, ca loc anume, la întâlnire de
ape. Botezul vrãjitoarelor, ca ºi alte acte sunt efectuate
acolo.

Greu de identificat, sau chiar imposibil pentru cei
neavizaþi, neiniþiaþi, acest loc are conotaþii majore în
peisajul vrãjitoresc. Citim în cartea Cireºicãi: „…
vârtelniþa – locul de la porþile iadului”.

Pentru a fi eficace, toate aceste unelte sunt
descântate. Unde? Chiar la „vârtelniþã”, cum? Peste foc,
la miezul nopþii, când se aude primul cântat al cocoºului…
Oricum, locul acesta se cere sã fie rustic, de vreme ce
momentul este marcat, precis prin cântatul cocoºului. Dacã
este vreo aluzie, delicatã, la unele rituri populare, în care,
vestitorul înaripat, dar domestic, are locul ºi rostul lui, nu
ºtim cu certitudine, dar nu este exclus. Sã fie, din nou,
vreo referire, tot discretã, la un context biblic? Vom reveni
asupra preluãrii la care recurge practica vrãjitoreascã de
„tip nou”, cu veleitãþile sale de a se constitui în parte
intrinsecã unei realitãþi culturale tradiþionale specifice, dar
ºi universale post-moderne.

Unele din precizãrile pe care le face autoarea în
descrierea recuzitei magice, fãrã prea mare dificultate, le
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putem citi ca fiind împrumuturi din cultul creºtin ortodox,
fiind pãstrate ºi expresiile respective.

Intrarea Celui Nevãzut, o combinaþie/ blasfem, în
care un credincios creºtin ortodox, de limba românã, va
recunoaºte un fragment din textele de la sfânta liturghie.
Nu ar fi singurul exemplu de acest tip, pe care-l avem în
„iniþierea colectivã” ce ni se face întru ale vrãjitoriei. Am
putea întreprinde o lecturã sistematicã a modului în care
toate ofertele de magie/ vrãjitorie, ca ºi alte forme de
ocultism agreseazã spiritualitatea creºtinã, concertat ºi
deliberat. Deocamdatã, sã citim mai departe explicaþiile
ce ne sunt furnizate de cãtre autoarea care doreºte sã
împãrtãºeascã secretul magiei sale.

În acelaºi capitol al uneltelor necesare vrãjitorului,
aflãm, cu mai multã precizie, ce sunt acele vârtelniþe. „…
Adicã într-un loc unde sunt vârtejuri pe o apã curgãtoare.
Aceste locuri sunt puþine ºi ºtiute numai de vrãjitoarele
care au trecut de rangul întâi”. Pare sã se simplifice
încãrcãtura magico/ secretã a locurilor respective, chiar
dacã numai vrãjitoarele trecute de rangul întâi le cunosc.
În unele rituri-ceremonialuri populare vechi, apele acestea
erau dotate cu calitãþi ce trimiteau la un întreg cortegiu de
semnificaþii cu simboluri din cele mai profund ancorate
în memoria colectivã83.

Este interesantã interpretarea pe care ne-o sugereazã
aici autoarea. „… Pentru începãtori, nu este recomandat
cu nici un chip a merge la vârtelniþã, cãci este unul din
cele mai periculoase locuri ale magiei albe sau negre …”.
Locul, altfel semnificat decât în tradiþiile populare, este
prezentat ca fiind extrem de periculos.

83 - Motivul apei vii, apei moarte, bine cunoscut în folclorul
tradiþional,  este prezent în incantaþi i ,  în basme, cu semnificaþi i
multiple,  prin care,  unitatea vieþi i  ºi  a universului se vrea
dezvãluitã. V. P. Ispirescu (1998), vol I
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„… La vârtelniþã, la încurcãturã de ape, se lucreazã
numai cu duhurile ºi trebuie mare putere de a le stãpâni
…”. Încurcãtura de ape permite ºi identitatea la care ne-
am referit mai sus, iar acest fapt este încã mai clar expus
în cele ce urmeazã. Cât despre puterea ce este necesarã
practicianului, am avut ocazia sã ne documentãm, ea este
una din cele care definesc condiþia agentului magic.
Ritualul trebuie respectat cu stricteþe, ca ºi formulele orale,
pe care le vom vedea mai departe.

De ce atâtea recomandãri ºi atât de stricte? „… Asta
pentru cã la vârtelniþã, în aceste locuri speciale, porþile
iadului sunt cel mai aproape de lumea aceasta ºi a le
tulbura deschiderea sau a greºi chemãrile, poate sã
însemne sfârºitul pentru un neºtiutor în ale magiei”. Prin
urmare, totul se face lângã porþile iadului. Într-o nouã
configuraþie nu numai metafizicã, ci ºi realã, legatã de
elemente naturale, de peisaje, altfel, familiare. Porþile
acestea sunt „cel mai aproape de lumea aceasta …”, ar
putea însemna cã ele mai sunt prezente ºi în alte pãrþi,
doar „vârtelniþe” se aflã peste tot la ape curgãtoare.
Geografia localã este astfel extinsã, simbolic, odatã cu aria
de intervenþie a agenþilor  magico-vrãjitoreºti.
Deschiderea porþilor, pe care vrãjitorul de grad mai înalt
o poate face, este însoþitã de chemãri, indicaþii importante
demonstrând complexitatea actului, caracterul lui de
invocaþie ºi de conlucrare cu… duhurile…

Au rãmas mult în urmã, într-o certã inferioritate,
bietele noastre basme ºi legende, în care unii eroi, cam
simpli, în aparenþã, s-au pomenit a fi nevoiþi sã aibe d-a
face cu Ucigã-l Toaca, reuºind, destul de iute, sã-l
pãcãleascã etc. Aici, nu este vorba despre vreo poveste,
iar eroul este vrãjitorul, pe cale sã devinã stãpân peste forþe
supranaturale. Neºtiutor, el îºi riscã viaþa, de unde,
importanþa iniþierii ºi respectãrii prescripþiilor. Chiar ºi
aºa, numai „marile vrãjitoare” se folosesc de vârtelniþe ºi
încã rar. De ce? Fiindcã…



189Vânãtoarea de simboluri

 „… De vârtelniþã se folosesc rar chiar ºi marile
vrãjitoare. ªi numai în anumite nopþi, când porþile se
deschid ºi când vraja are putere de nouã ori mai mare, iar
Lumina ºi Întunericul se aflã în pace ºi în echilibru între
lumea asta ºi cea de dincolo …”. S-ar pãrea cã existã un
calendar infernal, când porþile se deschid, iar puterea
vrãjilor sporeºte, de nouã ori. Echilibrul dintre Luminã ºi
Întuneric este ºi cel dintre cele douã lumi, ca ºi pacea
instauratã, temporar? Cum se explicã executarea actelor
de magie albã, tocmai în aceste circumstanþe ºi locuri, nu
aflãm. În schimb, suntem informaþi cã…

„Acolo, la porþile iadului, se fac în secret marile
ritualuri ale magiei negre, se trimit blestemele ºi se cer
dezlegãrile cele mai grele. Aici se fac vrãjile cu argint viu,
cu foc ºi cu apã, vrãji de nedezlegat ºi cele care nu mai au
întoarcere …”. Dezlegãri ºi legãri,  sunt deopotrivã
executate „acolo”, precum ºi trimiterea de blesteme.

Din nou, începãtorii sunt preveniþi sã nu se
aventureze în acele locuri, nici sã nu se încumete sã
procedeze la acte magice care le depãºesc puterile ºi
cunoaºterea. Cât despre uneltele trebuincioase pentru
magia neagrã, pentru cea albã, toate trebuie descântate,
când pregãtirile necesare au fost fãcute. Spaþiul acesta
rezervat este descris în amãnunt de cãtre autoarea cãrþii,
sub un titlu edificator: ,,Unde ºi cu ce se fac lucrãrile
vrãjitoreºti”. „… Când pregãtirile sunt gata, toate acestea
(uneltele n.n.) trebuie descântate ºi ursite în numele unui
spirit puternic ce vã va fi dat de ajutor în lucrãrile ce le
veþi întreprinde …”. Avem în carte ºi un text oral care sunã
astfel:

„Ursirea uneltelor magice
Foc, Pãmânt, Aer ºi Apã
Binecuvântate fiþi
Semn al leului ºi al cerului
Semn al tuturor celor de sus
Binecuvântate fiþi
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Lunã, ispita nopþii
Întuneric ºi luminã
Binecuvântate fiþi
Nord ºi sud ºi est ºi vest
Verde, roºu, violet
Alb ºi negru,
Binecuvântate fiþi
Puteri din est
Puteri din vest
Puteri din nord
Puteri din sud
Binecuvântate fiþi
Stâlpi de potop ºi stâlpi de foc,
Sângele pãmântului
Adorat ºi invocat
Binecuvântate fiþi
Înalt ºi adânc
Apã ºi pãmânt
Binecuvântate fiþi
Acum ºi pururea ºi-n vecii vecilor
Amin!”
Ca sã nu încapã cumva vreo îndoialã asupra

caracterului „benefic” al actului ºi al textului care-l
însoþeºte, formula de încheiere este preluatã cu exactitate
din cultul creºtin ortodox, bineînþeles, în limba românã.
O analizã mai serioasã a celor relatate mai sus, ca ºi a
descântecului reprodus de cãtre Cireºica, nu ne-ar duce
prea departe, dacã am vrea sã stabilim o filiaþie-imitaþie
certã, sau o logicã a datelor ce ni se propun. Vechiul
Testament84 serveºte deopotrivã ca sursã de inspiraþie,

84 - Aici,  modelul este imitat  dupã Vechiul Testament.
V.Psalmii; De. exemplu, Psalmul 148. În textul de descântec însã,
aºa cum era de aºteptat ,  cea care „binecuvinteazã” este chiar
vrãji toarea prin puterea ce o are,  nelimitatã.  Nu universul este
chemat, prin smerenie ºi cutremurare omeneasca sã-L laude ºi sã-
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mimare, batjocurã ºi blasfemie, aºa cum se procedeazã
mereu ºi cu Noul Testament.

În ceea ce priveºte termenii utilizaþi, ca de exemplu
„ursirea” nu-i putem aduce într-un context tradiþional în
care sã descifrãm compatibilitãþile între ei ºi
semnificaþiile din fondul tradiþional cultural ºi etnic, sau,
în unele cazuri,  chiar cel indo-european85. În magia/
vrãjitoria ce ne este prezentatã prin toate mass-media,
inclusiv lucrãri/ cãrþi publicate tot mai frecvent, motivele
mitice sunt ºi ele stâlcite cu aceeaºi dezinvolturã ca ºi cele
religioase. Procesul, într-o oarecare mãsurã, s-ar putea
explica prin nivelul scãzut de educaþie ºi de cunoaºtere a
limbii române de cãtre respectivele practiciene ºi
teoreticiene ale vrãjitoriei albe/ negre. O mai elocventã
expresie a dinamicii de constituire ºi expansiune a
subculturilor ar pãrea dificil de gãsit, dar, iatã cã ºi lexicul
magico/ vrãjitoresc îºi are concurenþii în alte manifestãri
de acelaºi timp, ºi acestea fervent susþinute de mass-
media, ca ºi prin manifestãri bine organizate. Concursuri,
festivaluri, întruniri etc.

„La sfârºit, faceþi pe sticla oglinzii o cruce mare cu
degetul înmuiat în ulei de mãsline ºi aprindeþi candela.
Acum, instrumentele magice pot fi folosite la tot ce veþi
întreprinde”. Astfel, clar ºi apãsat, ritualul de „consacrare”
a uneltelor este îndeplinit ºi identitatea lui cu un ritual
creºtin nu mai este pusã la îndoialã.

Nu va fi deci de mirare dacã, în cele ce urmeazã,
autoarea ne spune câte ceva ºi despre „magia divinã”.

Patru la numãr sunt uneltele cele mai importante,
dupã cum ne este indicat în text. „… În toate lucrãrile de
magie divinã se folosesc cu precãdere, bagheta, cuþitul, osul
omenesc ºi paharul. Întotdeauna, lucrãrile vor fi vegheate

L mãreascã pe Dumnezeu, ci din nou, se ridicã omul mai presus
de Creator prin magie, binecuvântându-ºi „uneltele”

85 - Vezi Mitologie. op. cit. Note
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cu candela aprinsã …”. Din ceea ce aflãm în continuare,
putem deduce cã „Magia divinã” este cea „albã”, sau de
mâna dreaptã. Simbolurile menþionate, crucea, candela,
lumânãrile, gesturile, precum ºi conþinutul textului oral,
toate converg înspre aceastã focalizare de simbiozã cu
religia creºtinã. În ceea ce priveºte magia neagrã, nu suntem
lãsaþi în ignoranþã, chiar dacã nu vom fi, nici aici, iniþiaþi în
toate secretele. „… Pentru lucrãrile de magie neagrã,
bagheta se înlocuieºte cu furca cu doi dinþi, iar paharul cu
un bol de cristal umplut cu ºapte ape de la ºapte fântâni,
luate în aceeaºi dimineaþã ºi descântate la fel ca mai sus
…”. Furca, pare sã înceteze aici orice asemãnare cu vreo
unealtã a îndeletnicirilor agrare, sau gospodãreºti, se
apropie, evident, de reprezentãrile din imagistica magicã,
în care este reprezentat chiar diavolul.

Mai notãm, deºi faptul fusese deja clar indicat,
„descântatul” uneltelor, identic, pentru cele douã magii.
Descântecul, pentru vrãjitoarea autoare a cãrþii, sinonim
cu rugãciunea, invocã dar ºi binecuvânteazã, cum ar
proceda un adevãrat oficiant creºtin.

Suntem de asemenea invitaþi sã realizãm care sunt
sensurile unora dintre elementele/ uneltele utilizate, totul
într-un context de „sacralizare”. „… Cele ºapte ape sunt
simbolul celor ºapte bolþi ale cerului…

Câteva cuvinte despre aceste instrumente de
importanþã capitalã în magie. Bagheta este un simbol al
puterii, dar ºi al voinþei, ea transmite aceste calitãþi asupra
celui care este vizat de actul magic, sau, la rigoare, asupra
unui obiect oarecare ce i-a aparþinut. Mânuirea baghetei
este operaþiune delicatã, numai agentul magic trebuie sã
lucreze cu ea, iar alte persoane nu trebuie nici sã o atingã,
nici mãcar sã o vadã. Încã un bun al recuzitei cu statut pur
metafizic, dacã ne referim la omul de rând, desigur.

Cum traseul de iniþiere ºi de împlinire parcurs de
Cireºica ne este relatat aici ºi autobiografic, vedem, mai
departe, cum ea ºi-a fãcut singurã bagheta atât de necesarã.
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Lemnul este de alun, informaþii pe care le mai gãsim ºi în
basme, ºi nu numai la noi.

Cât despre calitãþile minunate ale alunului, tot din
credinþe, din poveºti, dar ºi din practici populare, cum este
gãsirea surselor de apã (izvoarele de sub pãmânt), acestea
ne sunt familiare. Numai cã aici, în rostul de baghetã, alunul
are alte întrebuinþãri, deloc liniºtitoare, aºa cum vom vedea
mai departe. ,,În bagheta magicã, ne spune Cireºica, am
introdus un ac lung din fier magnetizat, iar la mijloc am
strâns-o în douã inele. Unul de aur ºi unul de aramã roºie”.

Tot Mama Omida a intervenit ºi în aceste momente,
descântând bagheta timp de ºapte zile, de la lunã nouã
începând. Dar, ne spune autoarea, „… cea mai înaltã putere
a ei a fost hãrãzitã a fi abia atunci când eu voi împlini 33
de ani, vârsta patimilor lui Hristos …”. În trecãt fie notat,
este vârsta pe care o are autoarea atunci când, întregii
suflãri din þara aceasta, ne oferã cartea cu secretul magiei
sale. Din informaþiile furnizate în lucrare, aºa s-ar zice.

Nici nu mai este locul sã insistãm asupra comparaþiei
sugerate de cãtre practiciana vrãjitoare între puterea ei ºi
patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste alãturãri de
„simboluri”, aºa cum mereu am afirmat, sunt menite sã
producã haos ºi îºi ating scopul, creând locuri de
semnificaþii aberante, sau în cele mai multe cazuri,
intenþionat destructurante. Aparenta „sacralizare” a
practicii vrãjitoreºti este, în ansamblul ei, o modalitate de
a „desacraliza” viaþa, persoana umanã, creaþia ºi de a nega
transcendenþa, adevãrul revelaþiei creºtine.

Traseul iniþiatic pe care vrãjitoarea în cauzã îl are
de parcurs este sugerat aici ca un „simbol” al patimilor,
dar ºi al lucrãrii Domnului Iisus Hristos, cu o împlinire
identicã, în viziunea Cireºicãi86. Putem vedea cum, în
diferite momente ale vieþii sale, autoarea are de trecut

86 - Sã ne reamintim cã vrãji toarele „adevãrate” sunt
„nãscute,  nu fãcute”,  cã ele sunt ºi  cele “ întâi  nãscute “.  etc.
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unele praguri, în care puterea ei se manifestã, îi sunt
confirmate menirea ºi „harul”. Prima lecuire la 7 ani etc…
Am mai putea nota încercarea celor 27 de zile, cu post ºi
rugãciune. Apoi, suirea la munte, pentru „marea chemare”.
Un întreg ºir de praguri ºi de popasuri, toate însoþite de
acte rituale ºi de prezenþa Mamei Omida. Renumele
acesteia, în peisajul publicitar al magiei/ vrãjitoriei la noi
este larg rãspândit, el având de pe acum autoritatea unei
referinþe de necontestat.

„Dacã veþi avea tãria ºi îndrãzneala de a fãuri o
asemenea baghetã, trebuie sã ºtiþi cã nu este voie sã vã
lãudaþi oricui cã o aveþi ºi nu o veþi putea oferi vreodatã
cuiva.” „Totuºi, vrãjitoarea Cireºica ne spune cã posedã
aceastã baghetã, iar despre puterile pe care le are,
personal, suntem mereu þinuþi la curent. Fiecare din aceste
unelte este „ursitã” unui element originar. Cu toate cã
aceste elemente „naturale” sunt „de nestãpânit ºi de
necontrolat” de putere omeneascã, ele par sã asculte de
puterea ºi de voinþa vrãjitorului care le invocã. Faptul se
explicã numai prin aceea cã puterile vrãjitorului
„adevãrat” sunt ele însele, supraomeneºti. ªi astfel, orice
neînþelegere este lãmuritã, iar viitorii aspiranþi ai acestui
statut excepþional pot fi încrezãtori în succesul iniþierii.
Cartea este, aºa cum ºtim deja, nu numai un ghid iniþiatic,
ci ºi un talisman, adicã posedã „în sine” puterea de a
investi,  de a transmite ºi pãstra calitãþile  magico-
vrãjitoreºti.

Este interesant procesul acesta la care aspirantul are
acces, ca într-o autoiniþiere, lucru mai rar de gãsit în
contextul „universal” ale practicii propriu zise. ªtiut fiind
cã orice iniþiere are ca elemente obligatorii, mãcar un
maestru prezent, dacã nu chiar o asistenþã întreagã, cu
funcþii bine precizate pentru fiecare membru al
respectivei grupãri sau instituþii. Desigur, suntem preveniþi

Totul,  pentru o cât mai clarã identificare cu credinþa creºtinã.
Persoana imitatã fiind aici Domnul nostru Iisus Hristos.
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cã nu tot conþinutul tainic al practicii este comunicat prin
acest mod de „iniþiere”, care, considerat în perspectiva
unei pieþe de desfacere/ consum, poate fi vãzut ca un
„know how” la îndemâna tuturor. Dealtfel, au mai apãrut
lucrãri de acest tip ºi la noi. Menþionâm aici, pentru a ne
opri mai târziu asuprã-i, cartea, „Vrãjitoria se învaþã”, ca
autor, Mama Xenia. O concurentã a Mamei Omida?87

ªansele sunt reduse, dat fiind prestigiul de care se bucurã
cea din urmã, chiar dupã moartea ei.

Explicaþiile privind calitãþile celor patru unelte de
bazã ale magiei, aºa cum le oferã Cireºica, sunt destul de
confuze. Faptul nu trebuie sã ne mire, doar domeniul
explorat este, ºi el, unul de maximã confuzie.

Aflãm, de pildã, despre baghetã. „… Bagheta este
ursitã focului, cel mai important element vrãjitoresc. Ea
este puterea voastrã, ºi este folositã la invocãrile spirituale,
protectoare ale vrãjilor”.

Sunt ori nu sunt controlabile puterile invocate, sau
þin ele de prezenþa/ simbolicã în respectivele unelte?
Autoarea ne previne cã „… În tot timpul lucrãrilor, ele
trebuie sã fie lângã tine, pentru ca forþele lor sã fie mereu
în echilibru”. Iatã deci afirmatã valoarea simbolurilor,
importanþa semnificaþiilor ce li se conferã. Nu trebuie sã
ne surprindã preluarea continuã a atâtor simboluri
importante din acele domenii de viaþã care sunt esenþiale
unei culturi.

Este cazul simbolurilor creºtine ortodoxe mereu
„vânate” de cãtre promotorii magiei/ vrãjitoriei din „þara
aceasta a noastrã”.

Echilibrul elementelor originare este asigurat de
prezenþa uneltelor, dar agentul operaþional, vrãjitorul este
cel care le armonizeazã. În calitatea lui de erou al unei
cosmogonii potenþial disruptive, mereu în nevoie de a fi

87 - S. Cochevelou, - Mama Xenia, ( 1999 ).



196 Florica Elena Laurenþiu

echilibratã. Dintre elementele originare, focul este cel mai
important. Îi urmeazã, imediat, apa. Paharul o conþine, dar
trebuie sã fie amestecatã cu sare ºi cu cenuºã, pentru a
putea fi folositã. Este rândul osului omenesc, „Osul unui
mort este semnul pãmântului ºi al corpului omenesc,
trecãtor prin, pe ºi sub pãmânt”. Nu ni se spune nici aici
cum ºi de unde este luat acest os. În fine, cuþitul, ursit
aerului, este cel care „taie ºi împarte cerul de pãmânt …”.
În continuare, aflãm cum Mama Omida ºi-a fãcut propriul
cuþit.

Operaþiunea, complicatã, a reclamat multe
cunoºtinþe, apoi felurite obiecte, metale, substanþe, între
care ºi „sânge de cârtiþã”, pentru a umezi cenuºa etc. Mai
sunt necesare pentru buna desfãºurare a vrãjilor,
„Douãsprezece lumânãri de cearã albã, slujite în bisericã”,
apoi douã sfeºnice de sticlã ori din aramã, un recipient,
parfumuri…

Magia neagrã ne este ºi ea dezvãluitã, chiar dacã
sumar. Beneficiem de unele precizãri, dar ºi de un text
menit sã „urseascã” furca „aceea cu doi dinþi”. „Odatã
descãtuºate„ prin invocãri eronate, „chemãri nepotrivite”,
cum le spune autoarea, sau „prin ritualurile greºit
înþelese”, forþele infernale pot deveni periculoase pentru
„neºtiutori”. Dar, prin magia neagrã se pot obþine succese
„strãlucitoare” ºi „putere aproape nelimitatã”.

Textul incantatoriu, „… adevãratul descântec de
ursit furca magicã”, dupã definiþia datã de cãtre autoare,
este bogat în simbolica(?) numerelor, dar nu renunþã nici
la simboluri de altã facturã, între acestea fiind menþionat
ºi „centrul lumii”:

,,Deschide cer, deschide pãmânt
Patruzeci ºi patru de ani
Patruzeci ºi patru de vieþi
Uneºte ºi desparte,
Tot ce vreau, tot ce gândesc,
Fier de lunã, fier de soare
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Cum e apa, cum e focul,
Despãrþite, dezbinate
Cautã ºi cerceteazã
Cheamã, strigã, vino ºi adu
ªapte metale în venele pietrei
ªapte lumini în tãcere,
Douãsprezece pietre ale Sfintei Cetãþi
Douãsprezece cuie de argint de magnet
Înþepate în centrul lumii
Zi învelitã în noapte
Trãiþi, domniþi ºi pãziþi
Acum ºi pururea ºi-n vecii vecilor
Amin!”
Elementele originare sunt iar solicitate, într-un fel

de alchimie secretã, operaþiune de îmbinare ºi separare,
subordonatã, prin calitãþile furcii magice, agentului
vrãjitor, voinþei ºi intenþiilor acestuia.

Cele douãsprezece pietre ale „Sfintei Cetãþi” ne
semnaleazã simbolica apocalipticã, Noul Ierusalim, iar
cele douãsprezece cuie de argint magnetizat înþepate în
centrul lumii pot fi deopotrivã cele douãsprezece porþi,
sau unele reprezentãri menite sã domneascã, sã pãzeascã,
în eternitate…

Am putea încerca o lecturã mai amãnunþitã prin care,
alãturarea de simboluri, dar ºi cea de contexte întregi sã
probeze substituirea unor motive ºi credinþe creºtine
printr-un întreg sistem hibrid, dar ar fi un demers hazardat.
Modelul propus de vrãjitoria/ magia ºi de ocultul post-
modern, este o problemã de „semnificare” a realului vieþii,
printr-un antropocentrism absolutizat, absurd ºi tragic.

Contextul hibrid este mereu amplificat, iar crearea
unei totale confuzii este metoda de lucru a specialiºtilor
ocultului. Reflectarea acestor procedee în mentalul
colectiv, în practica ºi experienþa de viaþã, nu poate fi decât
fidelã modelului oferit,  chiar dacã variante locale se
formeazã ºi se dezvoltã impetuos. Aceste variante, dotate
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cu oarecare „specificitate” culturalã, vin sã confirme, în
coordonate mai uºor acceptabile de cãtre mari segmente
de populaþie, validitatea întregului ocult. Iar acesta este
oferit ca noua situare a universului ºi a omului, desigur,
într-un plan de-a dreptul atot-împlinitor, prin sine ºi
pentru sine.

Aºa cum am mai spus aici, în repetate rânduri,
poziþia vrãjitoriei/ magiei de facturã subculturalã este una
marginalã, în ceea ce priveºte calitatea elaborãrilor ºi
expresiilor utilizate. Avem în aceste domenii ºi magii ºi
vrãjitorii mult mai elaborate, elitare. Fenomenul nu este
nou, nici nu are cum sã fie eradicat din culturile prezente
într-un univers tot mai agresiv reclamat de cãtre om. Ceea
ce este important însã, în cazul magiei/ vrãjitoriei vulgare,
este tocmai acest caracter al ei,  capacitatea de a se
vulgariza. De a se extinde ºi de a pãtrunde în toate
sistemele de valori, erodând sau atacând direct, conþinutul
pozitiv al acestora. În acest fel, magia/ vrãjitoria este un
model auto-generativ de haos, dar ºi o parte a unui sistem
general de a instaura haosul, în ºi dincolo de orice
specificitate identitarã, culturalã.

Tocmai acest avantaj al vrãjitoriei vulgare a fost
sesizat de cãtre practicienele de la noi, atât de intens
mediatizate, pânã ºi pe posturile naþionale de televiziune.
Participarea acestor specialiste-profesioniste la întruniri
internaþionale, distincþiile ce le sunt acordate de aceste
instanþe „spirituale”, vin sã le afirme calitãþile de agenþi
activi în instaurarea unei „noi ere” de pace ºi de belºug.
Ar fi inutil ca toate ofertele de intervenþie vrãjitoreascã
sã fie exprimate într-o limbã „aleasã”, în structuri clare,
logice ºi chiar simbolic perfect sau mãcar acceptabil
întocmite. Imaginarul colectiv n-ar avea ce face cu o atare
ofertã, ea ar rãmâne fãrã efect ºi fãrã participarea
solicitanþilor/ beneficiari. Or, aºa cum de asemenea am
mai spus, participarea publicului consumator este factorul
dinamic specific pentru ocultul magico/ vrãjitoresc.
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Implicarea directã, personalã cu tot ceea ce acest pact
poate comporta.

Suntem informaþi cã, în practicile vrãjitoreºti „de
mâna stângã”, cele care utilizeazã furca cu doi dinþi sunt
printre cele mai periculoase. Ele trebuie fãcute cu mare
atenþie ºi numai în cazuri de mare nevoie. Tot aici suntem
lãmuriþi ce înseamnã de fapt magia neagrã. „Magia neagrã
înseamnã de fapt chemarea anumitor spirite ºi obligarea
acestora sã îþi dea ascultare în ceea ce le ceri. Asta nu este
un lucru rãu sau un pãcat …”. Avem deci, fãrã echivoc,
afirmatã factura pozitivã a magiei negre. Invocarea acelor
spirite, apoi subordonarea lor, exercitarea deplinei voinþe
a agentului, totul nu este nici lucru rãu ºi nici pãcat. Mai
departe, natura unicã a celor douã magii/ vrãjitorii este,
fãrã intenþie(?), afirmatã de cãtre autoarea lucrãrii.
Introducerea unei categorii atât de sensibile cum este
„pãcatul”, necesitã precizãri. Iatã-le.

„… Pãcatul începe atunci când ceri un lucru rãu sau
un lucru nedrept. Cãci poþi cere vindecãri ºi izbânzi, noroc
ºi fericire, dar poþi invoca sprijinul forþelor nevãzute ºi
pentru a blestema, a lega ºi a distruge un duºman. Totul
constã în a ºti ce sã faci cu magia neagrã”.

Din nou, puterea ºi opþiunile agentului vrãjitor sunt
cele care vor decide natura actului, iar acesta, în sine, nu
este rãu, nici nu este în vreun fel sau altul legat de pãcat.
Cunoaºterea de care vrãjitorul dispune, îl va situa în locul
pe care-l va alege pentru sine, dar ºi pentru ceilalþi, în toate
împrejurãrile.

Explicând, dar nu în profunzime, unele acte în
contextul de intervenþie mai amplu, Cireºica descrie cercul
magic ºi calitãþile lui de protecþie ºi exercitare a voinþei
agentului88. Cercul acesta este „loc între lumi”, unde ºi

88 - Pentru sensul unor simboluri importante, V. R. Guenon
(1997), Eliade, (1994), Ctin. Stolnici - Bãlãceanu, (1997). În toate
„mitologiile populare” simbolurile se regãsesc cu înþelesuri
variate, simultane, dar ºi cu semnificaþii ce se modificã în timp.
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timpul se opreºte. Ca în basme, dar cu alte înþelesuri pentru
cele ce vor urma. „Energiile malefice sunt oprite la
marginea acestui cerc, ca în faþa unei bariere invizibile,
iar forþele pe care le invocaþi sunt sporite în interiorul
acestui loc protejat. Cercul este semnul puterii voastre ºi
trebuie sã fie de culoare albã …”. Semn ºi instrument în
acelaºi timp, dar ºi într-un timp suspendat, cercul magic
reclamã ºi unele unelte pe care imagistica popularã despre
vrãjitorie le cunoaºte. Vãtraiul. Nou.

Este necesarã ºi tãmâie, sfinþitã, ne spune autoarea.
ªi mai trebuie „… ºapte cuie ce au fost bãtute în sicriul
unui copil …”. Multe din elementele acestea macabre nu
ne sunt prezentate mai explicit - cum, de unde provin ele?
Nu contravin ele respectului datorat celor morþi, nu sunt
ele potrivnice culturii populare în tradiþiile creºtine?
Prezenþa acestor elemente, oase, dinte, obiecte etc., este
frecventã în vrãjitoria actualã, iar impresia pe care o
produc poate fi deliberat vizatã, doar totul este „între
lumi”.

Invocarea ce se face din interiorul cercului este
simplã, numai cã trebuie repetatã de trei ori, cu voce tare:

„Duh de aer ºi de foc,
Iveºte-te ºi stai în loc
De la mine pân la tine
De la apã pânã la apã
De la cer pânã la pãmânt
De la lunã pânã la soare
Luni ºi marþi ºi miercuri
Joi, vineri ºi sâmbãtã
De la unu la doi
De la trei la patru
Acum ºi de nouã ori”.
De fiecare datã când este rostitã formula, se aruncã

o monedã învelitã, în afara cercului. Spiritul invocat o va
lua, astfel el va fi plãtit ºi nu va cauza nici un neajuns
vrãjitorului. Totuºi, dupã ce se sting lumânãrile care au
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fost aprinse, precum ºi focul, este bine sã mai fie spuse
„urmãtoarele” pentru a fi ferit de rele:

„Tatãl nostru ceresc
Mamã preacuratã
Spirit al spiritelor
Numãr al tuturor numerelor
Aºeazã-te, stai,
ªi-mi aratã calea.
Amin.”
Textul de mai sus ridicã, sau ar putea sã ridice,

probleme serioase unui cercetãtor dispus sã înþeleagã care
este forþa invocatã de cãtre vrãjitorul operant. Formula
iniþialã este preluatã, chiar dacã nu identic, din rugãciunea
Tatãl Nostru. Referinþa la o „Mamã preacuratã”, sugereazã
un apel la Sfânta Fecioarã Maria, numitã frecvent în
credinþele ºi practicile creºtine populare Preacurata. Cât
despre spiritul tuturor spiritelor, ºi despre numãrul tuturor
numerelor, lectura este la libera alegere. Cine este acel
spirit, care este acel numãr?

Are textul acesta, de facturã din nou intenþionat
confuzã, pretenþii de elaborare a unui „ocultism elitar”,
se vrea, cumva, mic fragment de literaturã esotericã? Este
menþionatã ºi calea, e drept, nu cu majusculã, iar
încheierea este cea obiºnuitã, ,,Amin”.

„… Atât despre magia neagrã”, ne spune autoarea,
deºi „în interiorul cercului se mai pot face multe alte
lucrãri, dar despre acestea nu se poate vorbi în auzul
tuturor ºi ele se învaþã numai cu mare trudã ºi har
deosebit”. Pentru practicarea magiei este necesar „harul”,
fie cã este magia neagrã, fie cã este cea albã. Este
subliniatã mereu aceastã condiþie „haricã”, pentru a
legitima magia/ vrãjitoria ºi odatã cu ea, statutul agentului
respectiv.

Despre calitãþile conferite de magia albã, aflãm cã
acestea se desfãºoarã prin mai multe tipuri de intervenþii.
Farmece, descântece ºi vrãji, la acestea mai adãugându-
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se magia vindecãtoare cu ierburi ºi cu bãuturi descântate.
Cam încurcate aceste felurite acte ºi denumiri, dar Cireºica
le mai lãmureºte în alte capitole. Important este sã
înþelegem care este sursa puterilor la lucru în magia albã.
„Magia albã are puteri nelimitate ºi este transmisã de
forþele naturale ºi de energia cereascã, prin mâinile ºi
sufletul vrãjitoarei …”.

Puterile nelimitate, în temeiul cãrora vrãjitorul poate
întreprinde tot ce vrea, sunt transmise de forþe naturale
(sã înþelegem fizice?) dar ºi de energia cereascã. Aceasta
ar trebui înþeleasã cum? În funcþie de natura agentului
invocat, sau, nu cumva este chiar „harul” de care
beneficiazã vrãjitorul ºi care este „dat lui” de cãtre
Dumnezeu?

Tipurile de intervenþie menþionate aici de cãtre
autoare nu sunt deloc neglijabile prin efectele ce le au.
„Farmecele, descântecele ºi vrãjile sunt cele care duc ºi
aduc la distanþã voinþa vrãjitoarei ºi nasc iubiri sau urã”.
Cât de albã mai rãmâne magia prestatã prin aceste acte,
depinde de punctul de vedere al celui care o face, dar ºi
de acela al solicitantului. Factorul operaþional este voinþa
vrãjitoarei. Insistenþa asupra voinþei este evidentã, ceea
ce indicã semnificaþia majorã a liberului arbitru. Homo
Invictus pe care-l „întrupeazã” vrãjitorul, cu toate
atributele de rigoare, nu se ascunde ci se oferã, tuturor ºi
fiecãruia.

Multe din practicile menþionate în aceste capitole
ale cãrþii sunt prezente în mediul popular citadin actual.
Legãri ºi dezlegãri, înnodãri, toate spre „… sporul casei,
iubire, bãrbãþie, noroc ºi ghinion, pentru liniºte ºi
înþelegere, sau pentru ceartã ºi despãrþire”.

Obiectele, ca ºi actul propriu zis, sunt simple, tocmai
pentru a fi la îndemâna oricui ºi lesne de executat într-un
spaþiu atât de „social alãturat” cum este blocul, de pildã.
Aceste practici îºi au ºi ele precedentele tradiþionale în
cultura ruralã, dar le regãsim acum adaptate vieþii de la
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oraº ºi extrem de rãspândite. Fenomenul este în plinã
expansiune, fãrã sã fie compensat prin calitatea procesului
de educaþie generalã89.

Un aspect al acestei probleme, expansiunea fãrã
precedent a doctrinelor ºi practicilor oculte – între care,
la loc de cinste este ºi vrãjitoria, prin impactul ce-l are
asupra mentalitãþii maselor – este cooptarea generaþiilor
tinere în experierea unor „trãiri” paralele realitãþii.

Educaþia primitã în mediul familial este, de cele mai
multe ori,  deficitarã, din multe puncte de vedere.
Implicarea tinerilor în modalitãþi specifice de sociabilitate
ale mediului urban, nu este nici ea una predominant
pozitivã. Dificultãþile de integrare socio-profesionalã, cum
este cazul la noi în þarã în actualitate, vin ºi ele sã
completeze, dacã mai era nevoie, dezorientarea tinerilor
ºi prin aceasta, tendinþele de „evadare”, sau, cele de
rãzvrãtire, de refuz.

Mãsurile „luate” de cãtre autoritãþile politice nu vor
izbuti niciodatã sã controleze astfel de „fenomene”, ori
sã le opreascã. De altfel, o observare atentã a mediului ºi
modului de „formare” a generaþiilor în succesiune
acceleratã ar indica multe alte probleme ºi întrebãri
referitor la „etica politicã” localã.

Odatã cu „adecvarea” generaþiilor tinere la noile
modalitãþi de comunicare, între care ºi mediatizarea
ocultului, vechile modele „magice” sunt abandonate în
favoarea unora cât mai „actuale” ºi mai sofisticate90.

89 - Un fenomen care tinde sã se generalizeze,este absenþa
din mass media a unor programe educative pentru toate vârstele.
Divertismentul ieftin ºi vulgar, mesajele de violenþã, obscenitatea,
scene din cele mai oribile,  toate acestea concureazã în a umple
spaþiul de comunicare mediatizatã, fãrã nici o consideraþie pentru
bunul simþ, cu atât mai puþin pentru culturã.

90 - Are loc ºi un fenomen sui generis pe care l-am putea
vedea ca o „ritualizare mediaticã”. Pragurile de existenþã sunt în
direct „televizate”,  cãpãtând astfel  o semnificaþie exemplarã,
(simbolicã prin popularizare). În unele cazuri, astfel de momente
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Specificul local este înlocuit cu unul universal, astfel încât
amatorii sau solicitanþii sã fie oricând ºi oriunde „liberi”
ºi încrezãtori în ofertele ce li se fac. Faptul este bine
reprezentat la noi, prin publicitatea tot mai „la zi” a
vrãjitoriei, ca ºi prin conþinutul practicilor la care recurg
profesionistele. O tot mai rapidã ºi profundã
întrepãtrundere între toate ramurile ocultului este de pe
acum vizibilã, ºi se poate chiar anticipa apariþia unor
tehnici, practici ºi „discipline” pe care fantasticul
tradiþional nici mãcar nu le-a imaginat.

sunt cu totul imprevizibile, ex. „Propria înmormântare”, anticipatã
ºi transmisã în direct, la cererea „mortului” viu.
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CAPITOLUL X
Deochiul de sine
Deocamdatã, în textele ce se vor „descântece”, din

repertoriul ce ne este furnizat de cãtre vrãjitoarele de la
noi, sunt de fapt, o imitare, de cele mai multe ori penibilã,
a incantaþiilor populare tradiþionale. În cartea intitulatã
„Vrãjitoria se învaþã”, autor Mama Xenia, avem un astfel
de text. Cum deochiului i se acordã, în orice vrãjitorie ce
se respectã, un loc important, ne oprim ºi noi la un
descântec de deochi:

,,Fugi deochi,
Dintre ochi!
Cine te-a fãcut,
Pe pat de zãcut,
Sã te primeascã înapoi
ªi asta acum, nu mai apoi
Un ochi de sânge,
Celãlalt de foc,
Un al treilea de apã, cãci e înlãcrimat.
Cel de sânge îl stinge pe cel de foc,
Iar cel de apã îl spalã pe cel de sânge.
Fugi deochi,
Dintre ochi!
Cum se potoleºte
ªi se liniºteºte
Vântul pe pãmânt,
Aºa (numele persoanei deocheate) sã se potoleascã
ªi sã se liniºteascã.
Sã rãmânã curat,
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Luminat,
Ca argintul strecurat,
Ca maicã-sa ce l-a fãcut, ca Dumnezeu ce l-a zidit.
Sã nu rãmâie rãul
Nici ca un fir de mac,
În patru despicat
ªi-n mare aruncat.
Fugi deochi,
Dintre ochi,
Cã eu te-oi sufla,
ªi tu vei crãpa!
De-i fi de la bãrbat,
Fie blestemat!
De-i fi de la femei,
Ori de-i fi de la fete,
Pice a lor plete!
Ochii cei vãtãmãtori
De foc sãgetãtori
Înveliþi sã fie cu perdele albe
Sã nu mai priveascã la obraze dalbe.”
Textul acesta, la fel cu cele mai multe din repertoriul

vrãjitoresc al practicienelor mediatizate, în majoritate
„zdrobitoare”, þigãnci, suferã de multe „rele”. Un rãu este
cel al facturii simpliste ºi precare a textului. Nici mãcar o
clipire de inspiraþie poeticã, aºa cum, în incantaþiile
populare se strecura geniul câte unui descântãtor
„folcloric”. Citãm aici un fragment de acest tip care leagã
ºi dezleagã (parþial) incantaþiile tradiþionale de toate
„genurile” patrimoniului arhaic etnic românesc:

,,Sub o salcie plecatã,
ªade-o fatã minunatã,
Cu un ochi de foc
ªi unul de apã…”91

91 - Text cules de Radu Rãutu în Maramureº.
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Pentru un „anume” cãruia i se descânta astfel, toate
simbolurile de incantaþie prindeau o realitate simultanã ºi
profund evocatoare. Avea loc o „imediatizare” a unui
întreg de memorie înscrisã, cultural, în informaþii stocate,
dar, niciodatã inactivate total. Memoria pe care am numit-
o de tip holografic.

Sã reluãm mai îndeaproape aceste simboluri
invocate aici. Salcia plecatã, asociatã cu principiile de
viaþã, chiar dacã nu ocupã primul loc în mitologia popularã
ca pom al vieþii ºi axã a susþinerii lumii. O gãsim în multe
practici ceremoniale, rituri de producere a ploii (îmbracã
paparudele)92, în unele practici negative, chiar cu caracter
malefic, (înfigerea unei þepe în salcie, pentru a elimina,
prin boalã sau chiar prin moarte o femeie lãuzã, cu scopul
de a-i lua bãrbatul)93. În ceremonialuri cu caracter religios,
salcia împodobeºte porþile, este dusã, ca „mâþiºori”, la
bisericã sã fie sfinþitã etc. În textul de mai sus, ea serveºte
ca loc de popas al unei reprezentãri mitice de prim ordin
în sistemul popular care, în ciuda unei diversitãþi
deconcertante, este totuºi, comparabil cu un pantheon
arhaic.

Fata minunatã. Cum aceasta stã sub o salcie, putem
deduce cã este oarecum ascunsã, feritã de priviri obiºnuite,
dar nu lipsitã de unele puteri ce-i sunt proprii. Aici, acestea
sunt de vindecare. Nu este totdeauna cazul. Ursitoarele,
care apar în toate ramurile creaþiilor folclorice ºi-au trimis
ºi aici una din surate. Întâlnim aceste doamne sub
denumiri din cele mai variate, dar, toate cu un rost al lor,
într-o cosmologie deloc indiferentã de situarea omului în
lume ºi în viaþã.

Aceste reprezentãri, bine cunoscute ºi încã prezente
în imaginarul indo-european, se bucurã ºi la noi, la români,
de o reputaþie complexã.

92 - Pt. Obiceiuri, V. S. FI. Marian, (1994).
93 - V. F. E. Lorinþ  , Bernabe, (1977).
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Cât priveºte incantaþiile, acestea sunt foarte
apropiate de basme ºi,  uneori, chiar de textele unor
ritualuri funerare. În basme, ursitoarele faciliteazã, chiar
dacã dupã unele intervenþii mai puþin binevoitoare,
revenirea eroului în lumea realului, a vieþii.  Ca ºi în
descântece, ele îºi propun sã reintegreze o ordine existentã,
esenþial favorabilã. Nu rareori, în basme, una din suratele
acestor doamne, se oferã chiar ea unei existenþe
pãmânteºti,  alãturi de cel pe care-l iubeºte. Ileana
Cosânzeana.

Ochiul de foc, lesne de recunoscut ºi el, este soarele,
lumina, focul vieþii. Alte texte de incantaþii tradiþionale
ne vorbesc clar despre o „apã sfântã, curgãtoare/ ce vii de
la sfântul soare …”, aºa cã legãtura dintre ochiul de foc ºi
cel de apã nu ne poate nicidecum speria. Cu atât mai puþin
cu cât alte descântece le cheamã fãrã ocol pe „acele fete”
care sã dezlege cine ºtie ce farmece rele.

În câteva rânduri avem o poveste întreagã, spusã ori
nespusã, dar cunoscutã celui care ºtie cum sã o asculte,
adicã sã o citeascã, sã o vadã pentru sine. Estetica vechilor
creaþii folclorice era ºi ea un procedeu cultural-cognitiv
necesar unei pedagogii formative.

Nu se putea vorbi oricum despre semnificaþiile
importante, iar simbolurile nu-ºi puteau permite orice fel
de îmbrãcare scornitã de amatori.

Descântãtorii rurali erau ºi ei profesioniºti, dar ai
unor tradiþii ºi ai unui patrimoniu cultural în care geniul
personal îºi avea locul ºi rostul. La fel ca povestitorii, ori
ca poeþii. Dealtfel frontierele dintre folclorul ritual ºi cel
„liber” sunt inexistente94.

Dacã vrem sã ne referim, în continuare, la
descântecele tradiþionale, n-avem decât sã le cãutãm ºi în

94 - Putem întrevedea aceastã uluitoare l ibertate a unor
creaþii folclorice „monumentale”, ca Mioriþa, sau Meºterul Manole,
etc. Pentru cercetarea folclorului, V. N. Constantinescu, (1986)
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balade, în doine, în strigãturi etc., ºi le vom gãsi, tot atât
de active ºi de eficace, chiar dacã în registre diferenþiate
de receptare ºi de context social. În descântecul pe care îl
prezentãm aici, unele desemnificãri frapante pot fi imediat
sesizate. Acel „cutare trebuie sã rãmânã curat, luminat”,
formula este direct împrumutatã din textele tradiþionale,
dar, ceva mai departe, lucrurile se complicã …”. „El” cel
vizat, trebuie sã fie „… ca argintul strecurat”, dar ºi „…
ca maicã-sa ce l-a fãcut. Ca Dumnezeu ce l-a zidit”.
Descântecul tradiþional rural nu afirmã ºi nu cere niciodatã
ca omul, fie el ºi vindecat, sã fie… „… ca Dumnezeu ce l-
a zidit …”.

S-ar putea, desigur, obiecta cã este doar o simplã
greºealã de formulare, adicã de limbã, în loc de „aºa cum
…”, sã fi fost utilizat „ca …”.

Numai cã, o atare simplã inadvertenþã este
semnificativã pentru întreg contextul actului magic.
Dealtfel, în demersul vrãjitoresc, o condiþie absolutã a
statutului agentului operaþional (profesionist actual) este
totdeauna implicatã, chiar dacã existã, în exercitarea
acesteia, mai multe trepte de grad, sau de „puteri”.

Tot referitor la deochi, avem, în cartea Cireºicãi, o
observaþie pe care, din pãcate, autoarea nu o exploreazã
mai profund. Ce este deochiul?, se întreabã autoarea ºi,
tot ea, rãspunde. „… Este o uitãturã ori o vorbã care
vatãmã, om, copil, ori animal, ºi este cel mai des fãrã voia
celui care deoache. Deocheatul se poate face fãrã rãutate,
din plãcerea de a te mira sau de a lãuda peste mãsurã, fãrã
nici un gând de a aduce vreun neajuns …”. Iar mai departe,
„… Unele persoane au aceastã însuºire de când s-au
nãscut, iar altele au cãpãtat-o de-a lungul vieþii, din cauza
anumitor împrejurãri. Acestea se pot deochea ºi ele singure
atunci când se aratã peste mãsurã de fericite de ele însele
…”. Observaþia despre care vorbeam, este acest deocheat
de sine însuºi. Se produce o stare anume, condiþionatã de
unele împrejurãri, ori este o proprietate latentã, pe care,
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cel în cauzã, o activeazã într-un „atunci când” se aratã
peste mãsurã de fericit de sine însuºi?

În general, profesionistele întru ale vrãjitoriei devin
bune cunoscãtoare ale naturii umane, prin opþiunea ce au
fãcut-o, prin practica susþinutã, ambele asigurându-le un
nemijlocit contact cu solicitanþii. Este de la sine înþeles
cã, pentru a avea succes în întreprinderile respective,
vrãjitoarele studiazã (observã) mereu mediul în care ele
sunt active, cel în care doresc sã evolueze în continuare.
Apartenenþa celor mai multe dintre aceste profesioniste
la etnia þigãneascã a avut ºi are ºi ea o importanþã deloc
neglijabilã. Contactul dintre propria lor culturã ºi cea a
„înconjurimii”, în marea ei majoritate a românilor, a trebuit
sã fie unul în permanenþã menþinut în termeni reciproc
acceptabili. Þiganii, mai ales femeile, au fost mereu într-
o poziþie de observatori atenþi, dat fiind rolul ce-l reclamau
de deþinãtori ai unor secrete ºi tehnici privind fenomene
mai greu explicabile. Impactul ca ºi frecvenþa, locul
vrãjitoriei asumate de cãtre þigãnci nu a fost acelaºi în toate
regiunile þãrii, dar diferenþa culturalã ºi conºtientizarea
acesteia a fost mereu prezentã.

Fenomenul pe care-l constatãm în actualitate, prin
prezenþa super-mediatizatã a vrãjitoarelor þigãnci, ca ºi
prin formularea pe care ele o propun pentru profesiunea
ºi calitãþile lor, este cu totul nou.

Oarecum, portretul pe care singure ºi-l schiþeazã,
ne face sã ne oprim asupra observaþiei Cireºicãi referitoare
la deochiul de sine. Multe din aceste femei par sã fie atât
„de fericite de ele însele”, încât nu ar fi deloc exclus sã
treacã peste mãsura pãstrãtoare de echilibru ºi sã se
pomeneascã cu cine ºtie ce neajunsuri. Cum scapã, ori cum
se vindecã cineva de deochiul de sine, nu aflãm, iar
problema este ºi ea diferit consideratã în diferite culturi,
acestui deochi de sine conferindu-i-se semnificaþii
diferite, dintre care, unele, deloc neglijabile, au o
încãrcãturã spiritualã certã.
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Textele de descântece de deochi sunt structurate
dupã un model larg rãspândit în vrãjitoria popularã. Ele
nu au o funcþie limitatã la îndepãrtarea acestui fel de rãu,
ci, aºa cum indicã toate motivele din conþinut, fac parte
din „magia de re-integrare”95, al cãrei spectru nu este
condiþionat de o situaþie concretã, ci de o ieºire prealabilã
din ordinea lucrurilor. Descântecele pe care le oferã, în
cãrþile de faþã, cele douã profesioniste, sunt imitaþii ale
acestui model, vulgarizate ºi trunchiate, prin procedeul
însuºi al preluãrii mecanice.

„… Sting toate strigãrile,
Toate pociturile,
Cum se sting tãciunii
Sã se stingã deochiul
Toate cãscãturile,
Toate uitãturile
Sting ochii cei rãi din cale
ªi gurile cele rele
Sã n-aibã la ce se uita
Sã n-aibã la ce striga
Sã treacã de grija lui…”
Sau, alte formule, tot preluate din fondul popular,

apoi combinate în moduri mai originale.
„Fugi ochi de deochi
Ieºi ºi fugi din calea lui (numele de botez al

persoanei deocheate)
Pe pãmânt pustiu
Unde vântul nu bate
Unde câinii nu latrã
ªi cocoºii nu cântã.
Amin!”
Urmeazã, în cartea Cireºicãi, un descântec pe care

potrivit afirmaþiilor autoarei, ea l-a învãþat de la Mama
Omida, când avea doar ºapte ani. Este un text curent

95 - V. F.E. Laurenþiu 2, (1997)
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întâlnit în practica popularã, cu unele contribuþii
inevitabile din partea specialistelor actuale.

,,Cine-a deocheat a crãpat
Cine-a râvnit a pleznit
De-o fi deocheat de femeie
Sã-i crape þâþele
Sã-i curgã lacrimile
Sã rãmânã târcavã
Sã se mire lumea de ea
Cum s-a mirat de… (aici se rosteºte numele de botez

al persoanei deocheate)
De-o fi deocheat de bãrbat
Sã-i crape boaºele
Sã-i cadã pãrul
Sã rãmâie chel
Sã se mire lumea de el
Cum s-a mirat de… (din nou se rosteºte numele de

botez al celui deocheate)
De-o fi deocheat de fatã mare
Sã-i cadã coadele
Sã-i crape ochii
Sã rãmâie târcavã
Sã se mire lumea de ea
Cum s-a mirat de… (numele de botez al persoanei

deocheate)
Ieºi deocheturã,
Cu râvniturã, cu plezniturã
Ieºi din sufletul ei
Ieºi din trupul ei
Ieºi din corpul ei
Ieºi din creºtetul capului
Din zgârciul nasului
Din faþa obrazului
Din dinþiºori, din mãselele
Din toate cheotoarelele
Sã rãmâie curatã,
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De deocheturã scãpatã.
Fugi deocheturã
Cã te-ajunge descântecul meu
Fugi din gene, din sprâncene,
Na, suflat-am, suflat deocheatul (acum suflaþi peste

fruntea persoanei deocheate)
Am suflat rãul din ea
Am suflat din corpul ei,
Din sufletul ei, din inima ei.”
În incantaþiile din fondul popular tradiþional, legate

direct sau mai liber de marile ceremonialuri, de sisteme
de credinþe ºi de reprezentãri mitice, nu întâlnim motivul
intervenþiei agentului operaþional asupra sufletului celui
deocheat, sau lovit de alte rele.

În practica vrãjitoreascã, pe care ne-o prezintã
autoarea lucrãrii „Secretele Magiei Mele”, am fost însã
informaþi cã vrãjitoarea poate pãtrunde în sufletul omului,
pentru a-l controla, fie în bine, fie în rãu. Vrãjitorul sãtesc
nu-ºi aroga asemenea puteri.

Problema sufletului omului este altfel consideratã
în folclorul rural al comunitãþilor tradiþionale româneºti,
nu numai în descântece, ci ºi în basme, legende, doine,
pentru a nu mai aminti textele care însoþeau marile
ceremonialuri funerare.

O teologie popularã este, desigur, prezentã în
tradiþiile orale ale comunitãþilor rurale româneºti,  cu
formulãri ºi expresii pe care nu le putem totdeauna situa
în respectarea strictã a credinþei creºtine, a dogmelor
ortodoxiei. Totuºi, expresiile lecturii realitãþii raportului
dintre Creator ºi omul ca suflet viu sunt dominate în
orientarea esenþialã a trãirii spirituale a þãranilor noºtri,
de conºtienþa transcendenþei ºi simþul realitãþii creaþiei
divine. Omul este fãpturã, el este conlucrãtor, dar
niciodatã, nici în vreun mod, creator de viaþã ºi stãpân al
sufletului semenului sãu. Teologia aceasta popularã, mai
cu seamã cea tradiþionalã, ruralã, era ºi este încã, un corpus
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de norme ce se înscrie ºi el în pedagogia culturalã
formativã despre care am vorbit aici în repetate rânduri.

Þãranul nu ºi-a arogat niciodatã dreptul ºi ºtiinþa
(cunoaºterea) de a vorbi despre esenþa lui Dumnezeu. S-a
mulþumit, ca laudã ºi mulþumire dar ºi în rugãciune de
ajutor, sã citeascã alcãtuirile lucrãrii divine, sã vadã în ele
realitatea iubirii dumnezeieºti, a harului Domnului Iisus
Hristos, precum ºi neîncetata lucrare a Duhului Sfânt96.

Întrepãtrunderea dintre un fond arhaic (precreºtin)
ºi credinþa creºtinã a fost un proces lent ºi simultan celui
de etnogenezã, iar coordonatele profund orientative ºi
integrative ale unei viziuni despre viaþã, univers, om, au
fost ºi sunt cele ale unei memorii identitare etnoculturale
creºtine. În contact cu vrãjitoria actualã, mediatizatã ºi tot
mai avidã de o structurare logicã ºi un conþinut/ intenþii
pozitive, solicitanþii nu vor sesiza elementele prin care
actul magic ºi textele ce-l acompaniazã sunt incompatibile
ºi chiar agresiv ostile credinþei creºtine ºi cultului
respectiv.

Magia, vrãjitoria, ocultul care invadeazã peisajul
culturii globale, nu se valorizeazã, adicã nu se „vând”
datoritã conþinutului lor exprimat în texte, orale, sau scrise,
nici mãcar prin varietatea aiuritoare a manifestãrilor pe
care le afiºeazã. Toate aceste oferte sunt, prin ele însele,
prezenþe ale unei strategii spirituale negative. Impactul
lor destructurant, alienant ºi generator de haos cultural este
registrul cel mai evident. Dincolo de acest nivel, însã, se
face lucrarea prin care omul este atras în abisul din care
sã nu mai poatã ieºi. Pãcatul orgoliului.

Chiar ºi în formele extrem de banale ºi de precare
pe care le iau la noi (cazul fiindu-ne mai la îndemânã),
practicile vrãjitoreºti,  este constant invocatã religia
creºtinã (ºi Biserica Creºtinã Ortodoxã), prin simboluri
majore, sau, prin altele, modeste în aparenþã.

96 - V. S. Mehedinþi, (1995). M. Eliade,  (1992)



215Vânãtoarea de simboluri

Oferta de ocult îºi justificã astfel o legitimitate
spiritualã, cu o eshatologie identicã celei creºtine,
adevãrate. Simbolurile, prin calitatea ce o au de a focaliza,
imediat, nu numai atenþia, ci ºi „semnificarea” din partea
celor care li se adreseazã, joacã un rol mereu necesar ºi,
ca în contextul vrãjitoresc/ magic actual, permit o
strãmutare profundã a întregului act cultural, a experienþei
trãite ºi înþelese de cãtre participanþi. Magia/ vrãjitoria sunt
fapte culturale, în, prin aceea cã, ele sunt deliberat,
conºtient întreprinse, primind ºi propunând sensuri ce nu
rãmân neutre, situãri colective ºi individuale care, la
rândul lor se înscriu în modele autogenerative.

Dacã ar rãmâne doar fenomene izolate, marginale,
fãrã o integrare activã, mereu amplificatã în mentalitãþile
ºi în comportamentul comunitãþilor vizate ºi al individului,
aceste procedee destructive spiritual ºi fizic, nu ar repre-
zenta un risc pentru mersul istoriei ºi al civilizaþiei, nu s-
ar adãuga, completându-le, modalitãþilor de autodistrugere
pe care ºi le creazã omul aºa zis post istoric.

Factura atât de penibilã a ofertelor  magico/
vrãjitoreºti de la noi nu este o excepþie în peisajul global
al unei culturi cu serioase tendinþe de subculturalitate. Pe
mãsurã ce se produce o siguranþã de sine a acestor
„modele” de un nivel intelectual, educaþional, pentru a nu
mai menþiona pe cel spiritual atât de scãzut, cererea din
partea maselor dezorientate devine tot mai intensã, mai
mare. Astfel, libertatea de circulaþie a unor motive,
simboluri, devine, practic, nelimitatã, iar necesitatea unei
semnificãri profunde este tot mai redusã, pânã la a fi cu
totul neglijatã.

Contextul actului de intervenþie, ºi, odatã cu acesta,
textele incantatorii, sunt ocazii ºi locuri sub semnul unei
anarhii conceptuale ºi de expresie în actualitate.

Conjugarea acestor douã componente ale unei
creativitãþi reale, (conceptualizarea ºi expresia) în condiþii
de pervertire a lor, are drept consecinþã crearea unui haos
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tare, cã ele sunt moºtenitoare ale condiþiei respective, cã
„sunt nãscute din trup de vrãjitoare”, nu fãcute etc.

Este interesant de notat cum, în practica magicã/
vrãjitoreascã localã, textele ºi actele se întrec în a se
„moderniza” ºi a deveni tot mai general valabile, universal
eficace. În acest proces însã, este mereu prezent ºi modelul
local rural, cel „arhaic”. Uºor de reperat, modelul acesta
nu mai este nici el cel „de atunci, ori de acolo”.
Metamorfoza pe care o suferã îl „denatureazã” în aºa
mãsurã încât, un produs hibrid se constituie „ad hoc”, cu
nelimitate deschideri de formulãri aberante ºi un lexic din
cele mai rudimentare. Totuºi, nu textele sunt acelea care
vor sã poarte semnele de „autenticitate” ale actului propriu
zis, ci operaþiunile întreprinse. Aici se manifestã gama
inepuizabilã a gesturilor, a recuzitei etc.

Cercetarea de teren, precum ºi cea de arhivã,
literatura de specialitate, indicã toate, în ceea ce priveºte
repertoriul tradiþional rural cu caracter magic, o
superioritate netã a acelor incantaþii ºi ritualuri care sunt
de orientare am spune, pozitivã. Este vorba despre „o
magie de integrare” ºi de „reintegrare”, în ordinea
existentã a lumii ºi a vieþii individului97.

Echilibrarea raportului dintre acestea douã realitãþi.
Actele care îºi propun intervenþii negative sunt nu numai
inferioare numeric, în ceea ce priveºte textele, dar ºi în
conþinutul lor sunt mult mai simple, mai slab construite.
O explicaþie poate fi, desigur, aceea cã magia/ vrãjitoria
ruralã tradiþionalã nu avea cum sã se înscrie în
ceremonialurile colective, la care, ritmic, proceda
comunitatea sãteascã, pentru bunul mers al lucrurilor.
Toate aceste manifestãri ample, ca ºi cele legate de
treptele vieþii personale, aveau, exclusiv, un caracter
benefic, erau spre bine ºi bunã rânduialã. Orientarea lor

97 - V. F.E. Lorinþ.  J. Bernaba, (1977), R. Rãutu.
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mental ºi emoþional, cu un potenþial enorm de propagare
în mase. Deprinderea de a depinde de semnale ºi nu de
semnificaþii este o trãsãturã caracteristicã a tuturor
modalitãþilor de anihilare a libertãþii ºi demnitãþii omului.
Acesta este ºi scopul magiei/ vrãjitoriei, ca ºi a-l tuturor
celorlalte oferte de ocult.

În magie/ vrãjitorie, dependenþa de semnale ºi
diminuarea, abandonarea semnificãrii,  a sensurilor
simbolurilor, ca ºi a proprietãþii acestora de a funcþiona
cu o pluralitate cognitivã, sunt caracteristici generale. Se
poate introduce orice element, fie el sugerat ca imbold la
act, ori la reacþie emoþionalã, dupã cum se poate apela la
simple improvizaþii fãrã nici o conotaþie precisã ceva, doar
sã umple un gol.

Or, tocmai acesta este riscul oricãrui act „cultural”,
ieºit sau scos din coordonatele orientative ale memoriei
culturale. Umplerea golurilor, deoarece „cultura” nu
acceptã goluri,  viduri de marcare a prezenþei umane.
Înlocuirea simbolurilor cu semnale „primitive” este una
din modalitãþile de „marcare” destructivã în evoluþia unei
culturi,  fie ea localã, fie cu veleitãþi universale ºi
universalizante.

Prin caracterul interactiv sau participativ prin
excelenþã, întrucât, se adreseazã personal, individului,
magia/ vrãjitoria are un aport incontestabil în accelerarea
ºi aprofundarea procesului de involuþie-primitivizare a
culturilor contemporane. Substitutul de realitate, de
libertate pe care-l oferã este astfel conceput, încât nici o
altã opþiune sã nu-l poatã concura. Agenþii practicieni, în
orice parte a lumii s-ar afla ei, - este vorba despre magia/
vrãjitoria actualã - sunt nu numai oficianþi ai intervenþiilor,
transmiþãtori de calitãþi excepþionale, purtãtori ai unor
„daruri” sau ai unui „har”, ci chiar garanþi absoluþi ai
adevãrului faptelor efectuate sau cu putinþã de efectuat.
Aºa se ºi explicã de ce, vrãjitoarele de la noi susþin, sus ºi
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(intenþionalitatea) a favorizat ºi alãturarea, de multe ori
neantagonicã, la practicile proprii cultului creºtin ortodox.
În decursul secolelor, multe din aceste manifestãri
ceremoniale arhaice s-au topit în credinþa creºtinã, rostul
lor devenind unul esenþial religios.

De acest proces specific spaþiului cultural al
comunitãþilor tradiþionale rurale româneºti, a cãutat ºi
cautã sã profite ºi practica vrãjitoreascã profesionistã. În
actualitate, magia/ vrãjitoria profesionistã ºi mediatizatã,
se strãduieºte din rãsputeri sã împace cele douã mari
direcþii, „fidelitatea” faþã de o tradiþie localã, predominant
româneascã (ºi fãrã conflict cu Biserica!), ºi modernizarea
cerutã de o ambianþã mediaticã atât de propice unor afaceri
în profesiunea „moºtenitã”. Cum mentalul colectiv post
tehno este condiþionat sau dependent de un continuum al
„noului”, piaþa ocultului, în general, se echipeazã cu oferte
tot mai „altfel”, mai originale ºi mai exotice. ªi din acest
punct de vedere magia/ vrãjitoria se adapteazã dinamicii
psihocomerciale, profitând de avantajele pe care le are,
local, în general. Dacã multe din doctrinele popularizate,
sau, alte produse mai modeste în þinuta lor „ºtiinþificã”
cer, totuºi, eforturi de elaborare, magia/ vrãjitoria se poate
lesne dispensa de orice exerciþiu mai serios de
conceptualizare ºi de structurare a „bunurilor” pe care le
produce ºi le vinde.

Am putea vedea, de ce nu, în aceasta, o mare artã,
un mod de captare a celor mai evidente tendinþe de
orientare a psihologiei maselor populare ºi nu numai a
acestora. Ar fi, atunci, din partea agenþilor   magico-vrã-
jitoreºti o probã de inteligenþã ºi de pragmatism racordate
la cerinþele unei imensitãþi de aºteptare ºi utopie pe care
omul epocii transculturale o proiecteazã dincolo de un
imediat ce nu-l mai satisface.

În multe din incantaþiile tradiþionale din satele
româneºti, formulele de scoatere a relelor (de multe feluri)
conþineau date precise privind locurile unde aceste
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neajunsuri sã ajungã. Toate locurile numite erau sub un
semn comun, acela al pustietãþii. Iar pustietatea era absenþa
unei cosmicitãþi echilibrate, favorabile, în care satul avea
valoarea ºi rostul unui microunivers.

Umanizarea acestei cosmogonii nu era una
antropocentristã, întregul existent, tangibil, (lumea), era,
la rândul lui, parte a creaþiei divine98. În pustietatea
menþionatã, toaca nu se mai auzea, clopotul nu mai rãsuna,
„popa” nu mai slujea etc. Spaþiul des-creºtinat era asimilat
cu cel al unei realitãþi dominate de toate relele ce
hãlãduiau prin lumea în ascultare faþã de Dumnezeu,
încercând sã o tulbure, ori sã o ademeneascã, sã o distrugã.

Cum ne este explicatã puterea pe care o are
vrãjitoria, prin reprezentantele ei de la noi? Putem gãsi
unele precizãri tot în cartea „Secretele Magiei Mele”, la
capitolul intitulat, „Vrãjile”.

Puterea de care dispune Cireºica, ne spune chiar ea,
poate „îngenunchea” pe oricine, adicã îºi poate supune ºi
poate dispune în mod absolut de orice pãmântean. Voinþa
acestuia este spulberatã, cum s-ar zice popular, e fãcutã
praf ºi risipitã fãrã putinþã de a se mai aduna vreodatã,
omul fiind sub „mâna puterii vrãjitoarei”. De la bun
început, în cartea sa, autoarea ne-a explicat cã voinþa este
un factor esenþial în alcãtuirea unei personalitãþi, prin
urmare, omul ajuns sub puterea vrãjitoreascã e ca ºi un
„fãrã nume”, un individ des-personalizat.

Avem aici, dacã încercãm sã decodificãm, totuºi,
unele încifrãri ale actului magic-vrãjitoresc, termenul în
opoziþie cu cea mai intimã intenþionalitate a practicii

98 - „Lumea este o poveste infinit mutilatã” spune L. Blaga,
(1997). Aceastã viziune nu exprimã nici înþelesul, nici trãirea pe
care þãranul român le-a dat ºi le-a trãit. Poate cã ceea ce filozoful
a cugetat,  altfel poetul le-a vãzut cu adevãrat,  este înminunarea
„acelor oameni” simpli,  în faþa creaþiei divine. Tot Blaga spune
despre poezia popularã „...ªi nu ºtie, cât de-adânc, / Taie-n inimã
un cuvânt / Un cuvânt de unul spus / Altuia de vânt adus...”.
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respective. Magia/ vrãjitoria se bazeazã tocmai pe
includerea-implicarea personalã a solicitantului-receptor.

Acum, îl  vedem pe acelaºi individ, implicat în
calitatea sa de persoanã într-un alt registru în care el nu
mai are nici un alt rol, fiind întru totul sub „mâna puterii”
agentului operator.

Oricare ar fi poziþia celui care apeleazã la acest
agent, individul este un termen dominat, manipulabil, pânã
la a fi deposedat de propria-i identitate. Redus ºi adus la o
condiþie de inconºtienþã.

CAPITOLUL XI
În „puterea” vrãjitoarelor – Omul ºi lumea
În expresiile cele mai vulgare pe care le ia, magia/

vrãjitoria actualã, la noi ºi aiurea, nu ascultã de o
structurare riguroasã, nici nu propune o conceptualizare
a termenilor cu care opereazã. Prin aceste lacune, practica
respectivã se autocoaguleazã ca un loc cognitiv des-
semnificant ºi generator de haos, confuzie, dar, aºa cum
am mai spus, cu un coeficient extrem de ridicat de
rezonanþã socialã, în care memoria de emoþii deþine rolul
central. Tot înþelepciunea popularã, în alcãtuirile ei
complexe ºi profund educative, ne spune cã, atunci când
„… vrea sã-l pedepseascã pe om, Dumnezeu îi ia minþile
…”99.

Putem citi acest avertisment în perspectiva unei
serioase sublinieri a importanþei raþiunii.  Mintea, în
termonologia popularã.

99 - Oamenii din popor accentuezã mereu importanþa minþii
(a înþelepciunii) „Ursitoarea mi-a fost bunã, dar mintea mi-a fost
nebunã”, spune o altã zicãtoare .  Aici,  „nebunã” nu înseamnã
boalã mintalã,  ci  contrarul cuminþeniei,  al  înþelepciunii .  Despre
importanþa raþiunii  cu care Dumnezeu 1-a înzestrat  pe om :
„Mãsura noastrã e mai puþin pusã, decât impusã. E mai angajatã
în absolut decât cea din Apus, ºi nu cade niciodatã în suficienþã”.
N. Noica,  (1991)
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În creaþiile tradiþionale, ca ºi în expresiile lor prin
gest, ritualuri atitudini etc., o arhitecturã a memoriei
culturale este vizibilã ºi este fãrã încetare susþinutã activ.
În toate aceste manifestãri, fie ele abstracte, prin conþinut,
fie concrete, chiar fapte ale existenþei celei mai simple,
zilnice, referirile la raþiune sunt permanente. Ar fi o eroare
sã ne închipuim cã, la noi în comunitãþile rurale, trãirea
credinþei ºi cultul creºtin ortodox au indus o misticã a
deposedãrii omului de raþiune, de libertate ºi demnitate.
Taina, sub al cãrei semn se situeazã aceste trãiri ale
oamenilor, care în rânduri fãrã numãr ne-au precedat, este
ºi o conºtientizare a statutului privilegiat de care omul se
bucurã în lume, în creaþie. Omul este înzestrat cu
cunoaºtere, cu putinþã de a cunoaºte. E singura fãpturã
care are acest dar.

Þinerea de minte, aducerea aminte, luarea aminte,
cele trei trepte reunite ale raþiunii, aºa cum o defineºte
înþelepciunea popularã, indicã ºi conþin prezenþa „tainei”
a lucrãrii divine, a acelor energii necreate, izvorâte din
Însuºi Creatorul. Vãzutul cu ochii minþii, despre care
vorbeºte aceeaºi înþelepciune popularã, este cel al
cunoaºterii prin raþiune, dar el este apt, poate sã se ridice,
coborându-se, în inimã, la o altã treaptã. Apoi, prin vãzutul
cu ochii sufletului, poate sã atingã realitatea esenþialã prin
înþelepciunea datã de sus.

În mod obiºnuit oamenii din popor nu vorbesc
despre aceste lucruri, ei se mulþumesc sã le trãiascã,
simplu, creºtineºte nu elaboreazã concepte ºi nu
formuleazã doctrine sofisticate. Teologia lor este, aºa cum
mai spus, un corpus de norme de viaþã, de înscriere
profundã în acest dar ce ni s-a încredinþat. Dacã dorim sã
vorbim despre o misticã a omului credincios, atunci o
putem vedea ca act de conlucrare, în smerenie, cu iubirea
lui Dumnezeu pentru creaþia Sa100.

100 - „Suntem latini ºi,în acelaºi timp, ortodocºi. Exista aici



222 Florica Elena Laurenþiu

Omul nu este aici un individ care sã fie
îngenuncheat, prin spulberarea voinþei sale, prin anihilarea
libertãþii ºi demnitãþii sale ca persoanã.

Oricare ar fi ºi sunt demersurile întreprinse de cãtre
agenþii practicii magice-vrãjitoreºti pentru a sugera ºi
justifica o apropiere sau o concordanþã cu religia creºtinã
ºi cultul creºtin ortodox, ele rãmân modalitãþi de agresiune
a vieþii  spirituale creºtine, a Bisericii Ortodoxe. Iar
Biserica este pentru neamul nostru singurul topos care se
bucurã de încredere permanentã, tocmai fiindcã este operã
divino-umanã.

Apar din nou, în explicaþiile pe care ni le furnizeazã
lucrarea Cireºicãi, cele patru elemente originare ale
universului, cu multitudinea lor de funcþii ºi de calitãþi.
Toate, subordonate puterii ºi voinþei vrãjitoarei,
bineînþeles. „… Vraja poate fi transmisã prin puterea
duhurilor, a gândului, poate fi dusã persoanei poate fi datã
celui menit prin pãmânt, prin apã, prin aer sau prin foc”.
Adicã prin oricare din elementele care sunt în stãpânirea
unei vrãjitoare. ªi astfel, universul, cu ale sale elemente
componente, dar ºi în întocmirile sale active, devine
obedient ºi util în actele vrãjitoreºti.

Mai departe, aflãm cã vraja nu poate fi,  totuºi,
transmisã, dacã nu sunt respectate instrucþiunile
„ceremonialului din vechime”, pe care, vrãjitoarele le
cunosc, cu siguranþã ºi prin „har”, „ereditate” etc. Cum
întocmirile lumii îi sunt cunoscute autoarei, în cele fãcute
ca ºi în cele nefãcute, aflãm cã existã ºapte mari puteri.

o sinteza originalã, între spiritul latin deschis vesel ºi luminos, ºi
spiri tuali tatea misticã,  profunzimea Ortodoxiei. . .” Mai departe,
Preot Stãniloae spune „. . .Ne deosebim de ceilalþ i  ortodocºi,  de
greci ºi  de ruºi ,  care sunt doar rãsãriteni.  La noi existã o
raþionalitate foarte latinã, seninã, comunicativã, vioaie, veselã ºi
care nu este nicidecum superficialã sau abstractã.  Ea îºi  are
rãdãcinile în Dumnezeu, în tainã, întrucât chiar ºi în mister existã
o raþiune, un sens”, D. Stãniloae, C. De Beauregard, (1995)
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Iatã cum ne sunt prezentate lucrurile. „… Lumea întreagã,
cu toate ale ei, fãcute ºi nefãcute, se aflã sub stãpânirea
vrãjitoreascã a ºapte mari puteri (scaune ori domnii cum
li se mai spune). De aceea, fiecare lucrare ce le este cerutã
de vrãjitor, trebuie sã fie adresatã puterii care o conduce”.
Oarecare confuzie, dar faptul acesta nici nu trebuie sã ne
surprindã, nici nu va diminua interesul solicitanþilor
posibili pentru întreprinderea magico-vrãjitoreascã, de
vreme ce, chiar aceste ºapte mari puteri, au asupra lumii o
„stãpânire vrãjitoreascã”.

Cum s-au petrecut lucrurile la întocmirea lor, ne
aratã textul mai departe. „… Cele ºapte domnii ºi-au
împãrþit cerul, pãmântul ºi lumea de dincolo ºi fiecare a
primit pentru sine o zi, o noapte, o stea ºi o planetã …”.
Din nou o schiþare de cosmogonie, cu aluzii de orientare
astrologicã, pentru a nu neglija una din ramurile ocultului
ºi ale vrãjitoriei. Mai departe, explicaþiile devin încã mai
,,profunde”, deoarece. „… Tot aºa, pentru fiecare putere
în parte, corespunde o culoare din curcubeu, câte o
însuºire specificã, câte un viciu, un pãcat ºi o virtute”.
Stranie ,,încãrcãturã” de calitãþi ale numitelor puteri dar
sã nu ne mirãm, deoarece am fost avizaþi cã stãpânirea lor
este vrãjitoreascã.

Dacã ne-am aventura sã interpretãm simbolurile
rãtãcite prin acest context, ne-am pierde fãrã putinþã de a
ne regãsi, nici unii pe alþii, nici fiecare pe sine. Totuºi,
aceste simboluri nu sunt luate, sau mai bine zis, nu sunt
lãsate la voia întâmplãrii. Se face, în contextul iniþiatic ce
ne este oferit, o alãturare a lor din, care deducem cã viciul,
pãcatul ºi virtutea sunt conþinute în însuºiri specifice,
proprii fiecãrei din cele ºapte mari puteri. Cât despre
curcubeu, rostul lui este sugerat prin succesiunea ºi rolul
culorilor, tot un fel de alchimie cosmicã de amestec secret
ºi accesibil doar agentului vrãjitor.

„Mama Omida mi-a destãinuit numele ascunse ale
celor ºapte domnii ale lumii, cãrora ea le spunea
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«începãtorii» magiei albe sau negre. Acestea sunt Anael,
Gabriel, Orbiel, Zadiel, Saniel, Mihael ºi Rafael, iar
invocarea lor ºi rostirea acestor nume trebuie sã o faceþi
cu mare grijã ºi nu în auzul tuturor”.

O datã cu o nouã sau noi cosmogonii, era de aºteptat
sã avem dezvãluite ºi secretele unei noi angelologii, cu
referiri fãrã cea mai micã jenã, la Vechiul Testament, ca
ºi la Noul Testament101.

Zeitãþile pantheonului arhaic (grec sau latin), sunt
ºi ele prezente, cu tot cu planetele ce le poartã numele,
dar ºi cu alte însuºiri pe care, tot ºtiinþa vrãjitoreascã ni le
explicã. Un asemenea mixaj ar fi de invidiat pentru orice
spectacol de absurd, dar când scena este universul ºi încã
în cele ale sale fãcute ºi nefãcute, lucrurile se mai schimbã,
ºi o lecturã a textului „didactic” este edificatoare, dar nu
în sensul dorit de cãtre agenþii vrãjitori.

Pentru un public cu un nivel de educaþie foarte
scãzut, asemenea elucubraþii pot fi dotate cu sensuri sau,
mai ales, cu funcþii reale. Combinate cu atâtea alte
formulãri ale ocultului mediatic, în spaþiul receptor se
produc cadre de referinþã originale (!),  din cele mai
surprinzãtoare dar ºi generatoare de confuzie ºi haos.
Atunci când aceste cadre de referinþe sunt astfel sugerate,
încât apelul sã fie de naturã majorã (rezolvare de probleme
serioase, etc… ), creditul lor creºte, fãrã sã mai fie loc de
vreo considerare logicã, sau mãcar cât de cât coerentã.
Dimpotrivã, aºa cum mereu am insistat, modelul în sine
este unul creator de dezorientare profundã, pentru individ,
pentru colectivitãþi.

O stare generalizatã de dezorientare, instalatã în
masele populare, în special în cele urbane, se manifestã
social intens. Densitatea populaþiei este un factor de un
dinamism considerabil, dar nu ºi neapãrat pozitiv, benefic.

10l  - V. Angiologie, Maica Alexandra. V. Sfântul Dionisie...
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În condiþii  de mizerie materialã, sau de în-sãrãcire
gradualã, cum este cazul acum în România, acest mediu
uman devine de o vulnerabilitate extremã. Manifestãrile
nu vor fi mereu evidente, proteste, miºcãri, agresivitate
etc. Ele pot, tot aºa de bine, sã se producã în planurile emo-
þionale, mentale, comportamentale ale indivizilor, fãrã sã
se mai exprime deschis. În conflict cu situaþiile, cu
condiþiile de viaþã, aceste manifestãri pot deveni extrem
de dãunãtoare.

Haosul cultural despre care vorbeam mai sus, poate
avea ºi are consecinþe de ordin spiritual/ existenþial. Un
spaþiu dominat de absenþe de referinþe clare ºi apte sã
asigure o situare a omului în „normalitate”, va avea asupra
indivizilor (ºi grupurilor) nu numai un impact de teamã,
ci ºi o oarecare fascinaþie, tradusã apoi, prin încercãri
haotice de gãsire de soluþii. Lucrurile pot, tot aºa de uºor,
intra în alte coordonate de receptare printr-o tentaþie de a
lãsa totul în urmã, de a ieºi, pur ºi simplu din lume, din
viaþã.

Creºterea coeficientului de sinucideri este continuã,
ca ºi aceea a unor atitudini de cedare prin acceptarea tuturor
ºi oricãror modalitãþi de „salvare”.

Aceste situaþii ale unei culturi, deloc excepþionale
în istorie, sunt vãzute ca stãri de crizã, dar explicaþiile ce
li se dau nu mai au cum sã fie întru totul plauzibile.
Fenomenul se cere analizat pe loc-timp, deoarece el îºi
conþine simultan cauzele ºi consecinþele, iar haosul
cognitiv nu este strãin de nici unele din acestea102.

102 - Educarea maselor de cãtre elite este o condiþie sine
qua non a echilibrului unei culturi .  Necesitatea unei educaþii
religioase,  chiar referitoare la semnificaþia actelor de cult  este
evidentã în mediile populare la noi ºi nu numai. „Succesul” unor
forme de sociabili tate din cele mai „exotice”,  precum ºi cel  al
diferitelor culte, în special al celor neo-protestante, se explicã ºi
prin aderarea mecanicã a credincioºilor ortodocºi la viaþa religioasã
în t imp ce „sectanþii”,  vin cu „lãmuriri” la tot .   Ar trebuie,  de
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Atunci când, aºa cum este situaþia acum la noi (ºi
nu numai), coordonatele orientative profunde ale
memoriei colective culturale sunt vizate, printr-o agresiune
plurivalentã, de facturã diferitã, dar în ultimã instanþã
focalizate destructiv, efectele sunt evidente, iar
consecinþele mai îndepãrtate se profileazã ºi mai
îngrijorãtor.

Avem, în fenomenul magiei/ vrãjitoriei mediatizate
atât de asiduu, unul din aceºti factori de agresiune care,
sub forme/ expresii de þinutã intelectualã/ culturalã de-a
dreptul lamentabile, exercitã un impact simultan extins ºi
profund, asupra viziunii ºi atitudinilor referitoare la viaþã,
la condiþia umanã, la raportul omului cu divinitatea, dar
ºi cu cele imediat înconjurãtoare103.

Sunt specificate în cartea Cireºicãi ºi unele
recomandãri referitoare la lucrãrile cu puterile vrãjitoreºti.
Indicaþiile date de cãtre autoare trebuie respectate cu
stricteþe, bine memorate. „… Toate cele ce urmeazã cãutaþi
nu doar sã le citiþi, ci ºi sã le memoraþi bine, pentru ca nu
cumva, din neatenþie, sã faceþi vreo greºealã în lucrurile
ce le veþi încerca. Altfel, mare primejdie vã poate aºtepta.
Primejdia vrãjilor este aceea cã ele se pot întoarce
împotriva rostitorului ºi fãcãtorului lor, iar uitarea poate
aduce dupã sine pierderea puterilor ºi legarea sufletului
în iad. Atenþie mare, aºadar!”.

asemenea adâncitã cercetarea cauzelor concrete care favorizeazã
proliferarea cultelor ºi ,  în multe cazuri ,  produc rupturi  în
comunitãþile locale, inclusiv în cele rurale.

103 - Cât despre educaþia ecologicã, la noi situaþia este de-
a dreptul catastrofalã. Ecologia nu este o simplã materie de studiu,
sau o specialitate universitarã. Este o atitudine cultural-civicã, pe
care toþi trebuie sã o deprindã concret, social. Cazuri grave ce au
loc în actuali tate,  V. Roºia Montanã, Delta,  etc.  sunt rezultatul
acestor carenþe, ale absenþei unei pedagogii culturale formative.
Nu numai autoritãþile, ci ºi elitele ar trebui sã se ocupe de aceste
probleme.



227Vânãtoarea de simboluri

Executarea actelor de vrãjitorie are ºi ea opþiuni
variate. Unele specialiste afirmã cã regulile trebuie
respectate fãrã abatere, ca o lecþie. Altele, mai creative,
spun cã, dupã „pricepere ºi dupã rost”, (adicã dupã intenþia
actului executat), vrãjitoarea poate schimba multe din cele
ce trebuie fãcute. Cât despre improvizaþia nelimitatã pe
care o putem constata în tot spectacolul ce ni-l oferã azi
magia/ vrãjitoria, nu avem nici un motiv sã ne îndoim de
libertatea de care se bucurã profesionistele din numita
breaslã. Putem, de asemenea, presupune, iar cercetarea de
teren confirmã faptul cã, din totdeauna, codul gestic al
actului de vrãjitorie a fost unul flexibil.

Este firesc pentru autoarea lucrãrii sã-ºi prezinte
informaþiile în toatã valoarea lor de conþinut ºi de
executare precisã. Neatenþia, poate duce la erori,  iar
acestea, sunt susceptibile sã producã situaþii periculoase.
Una din aceste situaþii este bine cunoscutã din întreg
repertoriul practicii respective. Actul odatã executat, din
varii motive se poate îndrepta contra celui care-l face.
,,Tradiþional”, avem multe asemenea atenþionãri, între
care, greºirea identificãrii persoanei care a trimis un rãu.
Aici, în recomandãrile Cireºicãi, este vorba despre
executarea greºitã sau incompletã a actului magic.
Neatenþia, dar ºi uitarea în gest, în formula oralã. S-ar zice
cã uitarea este chiar mai gravã, ea putând duce la pierderea
puterilor, sau chiar la „legarea sufletului în iad”.

În executarea lucrãrilor vrãjitoreºti, înþelegem din
textul acesta ºi nu numai aici, cã agentul operaþional îºi
riscã nu doar o situaþie momentanã, ci chiar ,,salvarea”
sufletului, prin legarea acestuia în iad. Din nou, dacã mai
era nevoie, magia/ vrãjitoria îºi uneºte cele douã feþe,
pentru a ne dezvãlui pe cea singurã adevãratã, a
maleficului.

Planete, zeitãþi, îngeri, arhangheli, precum ºi alte
ierarhii cereºti toate sunt incluse în prescrierile lucrãrilor,
aºa cum le propune autoarea cãrþii. Sunt ºapte feluri de
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lucrãri vrãjitoreºti. Pe toate le regãsim, chiar dacã nu atât
de bine „clasificate”, în repertoriul tuturor vrãjitoarelor
profesioniste actuale.

Vrãji de pedepsire ºi de ispãºire (?). Apoi, cele de
ghicire. Lucrãri pentru „oamenii de stat”. Am avut destule
cazuri de astfel de intervenþii chiar în recentele
evenimente din þara noastrã. Aceste lucrãri sunt, ne spune
Cireºica, „… pentru mãrire ºi ambiþie …”.

Vrãji de dragoste, cu elixire, filtre etc. Urmeazã
lucrãri prin care este cãutat ,,adevãrul”, dar ºi ºtiinþa
(cunoaºterea?) „însuºirilor plãcute oamenilor …”. Aici
intervine ºi o notã mai liniºtitoare, oarecum. Bogãþia, care
se poate obþine, dar ºi pierde, cere ºi ea lucrãri anume,
toate sub semnul Soarelui. Cele de ghicire, menþionate pe
locul doi al clasificãrii, sunt sub semnul Lunii, ele fiind ºi
de „aflare a marilor mistere …”. Între cei doi aºtri pare sã
fie o oarecare inegalitate, dar nu în avantajul Soarelui. În
text avem ºi Luna ºi Soarele, cu majuscule. În fine, vrãjile
cele mai periculoase. Iatã cum le descrie autoarea. „ªi, în
cele din urmã, cele mai rele, mai grele ºi mai periculoase
lucrãri vrãjitoreºti, cele de blestem sau moarte sunt cerute
semnului lui Saturn”.

Mai aflãm, din informaþiile oferite în aceeaºi carte,
cã fiecare din arhangheli este purtãtor de puteri speciale,
iar Gabriel, de pildã, „… aduce viaþã fãrã de moarte,
secretul tinereþii104 ºi salvarea sufletelor pãcãtoase”. Zilele
sãptãmânii au ºi ele anumite rânduieli în executarea
vrãjilor, ca ºi ceasurile zilei, ale nopþii ºi locurile în care
sã fie fãcute lucrãrile. „… Duminica nu este bine sã faceþi
vrãji, cãci este ziua Domnului ºi ele nu vor fi bine primite
…”, se pot totuºi, obþine derogãri, aºa cum putem vedea
mai departe. „… Puteþi, în caz de mare nevoie sã lucraþi

l04  -  Asemenea unui erou de basm popular,  dar într-o
ipostazã împlinitã „magic”.  Toatã aceasta angeologie este în
deplinã concordanþa cu caraterul hibrid al cãrþii/talisman.
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cu puterile ºi duminica, dar numai dupã apusul soarelui
ori, ºi mai bine, dupã ce este trecut de miezul nopþii” (?).

Totuºi, un calendar tradiþional creºtin, nu trebuie
strict respectat nici mãcar dupã cum îl indicã mai sus
autoarea.

Pentru vrãjile de „fãcut de fapt”, în general ele sunt
din cele rele sau mãcar pãgubitoare, iatã ce aflãm. „… Timp
de ºapte duminici la rând, strângeþi într-o oalã mare nouã
câte o canã de apã, luatã din fântânã chiar când se aude
toaca de la bisericã …”. Avem, tot pentru Fãcutul de fapt,
(titlul de capitol) „care aduce boalã în casa ºi în trupul
duºmanului”, un text de descântec. Cât despre „Zeama
lucrãturii o veþi arunca în poarta ori în pragul celui ce vreþi
a-l vrãji, aºa cã el sã calce în fapt ºi sã nu mai aibã leac”.
Invocarea agentului malefic este clar exprimatã.

,,Drac ºi ied împeliþat
Copitat ºi încodat
Du-te, du-te iute, iute,
Între ochi între sprâncene
De la inimã la gene
Fã-i de fapt ºi de urât
Dã-i de dat ºi de fãcut”105.
Imaginea celui invocat este inspiratã din repertoriul

cel mai comun, pentru a nu fi cumva confundat, este
împeliþat, copitat ºi încodat.

Un alt procedeu „de fãcut” este cel care utilizeazã
frigarea. Este, ne asigurã autoarea, o vrajã care, dacã este
„bine fãcutã”, nu dã greº niciodatã. Cel vizat nu se poate
apãra de ea în nici un fel. Atât de puternicã este aceastã
lucrare, încât ea poate fi trimisã de la distanþã. Omul lovit
de vrajã nu ºtie nici cine este cel care a trimis-o, nici mãcar
dacã este lucrarea cuiva. Aceeaºi vrajã are efect ºi la
„legatul” bãrbatului sau al femeii. Deºi gestica este extrem

105 - Este un „fãcut” care se „face” duminica, iar rostul lui
este unul de magie neagra.
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de simplã, înfigerea þepuºei în pãmântul dinaintea pragului
casei celui care este sub lucrare, rezultatele sunt
extraordinare. „… În lumea vrãjitoreascã se cunosc puþine
lucrãri de magie albã care sã fie mai puternice decât
aceasta, fie cã este fãcutã pentru rãu sau pentru bine, cãci
este o lucrare legatã de trei ori. Prin apã, foc ºi pãmânt
…”.

Magia numitã albã poate fi deci practicatã fie spre
bine, fie spre rãu. Poate cã aºa se explicã ºi informaþiile
de mai sus referitoare la lucrãrile de pedepsire ºi de
ispãºire? Important este cã, între magia/ vrãjitoria albã ºi
cea neagrã, în realitate nu se „strãvede” nici o diferenþã.

În cartea pe care Sandrine Cochevelou o consacrã
magiei din România106, aºa cum i-a fost explicatã ºi
descrisã de cãtre Mama Xenia, avem unele indicaþii ºi
despre „Influenþarea magicã prin «pãpuºi»”. Suntem
informaþi cã aceste „pãpuºi”, numite ºi „momâi”, sunt
„substanþe magice”. Explicaþiile sunt astfel formulate,
încât sã fim convinºi cã tot conþinutul datelor comunicate
este unul ºtiinþific ºi nu un oarecare discurs vulgar. „…
«Pãpuºile» mai sunt numite ºi «momâi», substanþe magice,
fãcute din obiecte ale victimei, sau din excreþiile acesteia,
pãpuºile sunt însã momâile care imitã aspectul, omul
asupra cãruia se aruncã un farmec”. Mai departe, în acelaºi
stil pseudo-cult, ni se explicã principiul care stã la baza
acestor „substanþe magice”, sau, care este chiar calitatea
lor esenþialã.

106 - Respectiva lucrare este intitulatã sugestiv, „Vrãjitoria
se învaþã.  Despre magia neagrã”, Sandrine Cochevelou (una din
cele douã autoare),  ne spune: „. . .Unele vrãji toare foarte
experimentate reuºesc chiar a-ºi  transfera voinþa în persoana pe
care vor sã o influenþeze, idenitificându-se cu ea într-un singur
trup. Este un procedeu magic oarecum asemãnãtor fenomenului
posesiunii,  practicat însã în scopuri malefice în magia neagrã” .
Mama Xenia,  Sandrine Cochevelou, (1999).
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„… Principiul acestora este simplu, fiecare obiect
ºi fiecare fiinþã vie are un «corp astral», un fluid energetic
care dubleazã substanþa sa materialã ºi asigurã integritatea
acesteia din urmã”. Doctrina ce este propusã aici se
bazeazã, la rândul ei, pe acceptarea unei lumi paralele,
care, energetic, garanteazã chiar integritatea universului
manifest, cel tangibil. Totul se va rezuma, presupunem, la
controlul pe care vrãjitorii iniþiaþi îl au asupra acestor
registre ale vieþii ºi asupra materiei, ca ºi asupra ordinei
sau „integritãþii lumilor”.

Mai departe, explicaþii, simple cum se ºi vor, ne
introduc în mecanismul prin care se poate acþiona, cum s-
ar spune, motorul actului vrãjitoresc. Este contactul, nu
cu corpul fizic al celui vizat, ci cu o oricare pãrticicã
provenitã din acest corp, sau, de ce nu, chiar cu obiectele
ce i-au stat în preajmã. Interesant procedeu, deoarece, el
deschide astfel pentru agentul operaþional, întreg spaþiul
în care omul (oricine ar fi el) se miºcã, existã. Mai mult,
aflãm, din aceleaºi dezvãluiri cã, prin influenþarea acestor
dubluri energetice, puterea actului magic-vrãjitoresc este
chiar mai mare. De ce?

Fiindcã orice element desprins din fiinþa respectivã,
citim victimã, are proprietatea de a rãmâne unitar.

ªi acum, iatã cum se profileazã rezultatele actului
de intervenþie magicã. Persoana în cauzã poate fi
influenþatã, „în bine sau în rãu”. Iar întâlnim puterea
absolutã a agentului vrãjitor. „Influenþarea în bine prin
vraja pãpuºilor (momâilor) face obiectul unei ramuri a
magiei terapeutice”. În continuare, sunt descrise unele
practici deloc „albe”, deºi, autoarea ne-a asigurat cã nu
vor fi date explicaþii privind magia neagrã, din douã
motive. Aceste practici malefice sunt periculoase, ele se
pot întoarce asupra celui care le face, le încearcã, mai ales
dacã nu este un adevãrat cunoscãtor.

Puterea vrãjitoarei care le executã, trebuie sã fie
„imensã”, ceea ce nu toþi agenþii respectivei bresle posedã.
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ªtim cã în corpul vrãjitoresc existã ierarhii ºi ranguri, iar
acestea sunt stabilite dupã criterii greu de definit, dar bine
cunoscute de specialistele care se întrec în a ºi le apropria.

Tehnica utilizatã, din câte ni se spune aici ºi o putem
regãsi în toate dezvãluirile de secrete magice, este aceea
de a face pãpuºii tot ceea ce vrei sã sufere omul asupra
cãruia se aruncã vraja. Simplu.

Mai complicat este cadrul de operaþie, timp, loc, totul
trebuind sã respecte prescripþii stricte. Anumite nopþi,
anumite ore, „formule incantatorii” speciale, în timp ce
pãpuºa este „lucratã”. Pentru „farmecele de moarte”,
demersul este similar, dar incantaþiile sunt „foarte
periculoase”.

„Tot cu scop documentar Xenia mi-a oferit câteva
reþete care þin de aceastã magie a pãpuºilor”. Între aceste
„reþete” avem: cum se produce paguba unui duºman; cum
se poate lovi un duºman aflat la distanþã. Ceva mai atenuat
ca intenþie, procedee pentru a sili pe cineva sã-þi înapoieze
ceva ce þi-a luat. În loc de pãpuºi, pot fi utilizate fotografii.
Existã, desigur, unele practici, tot magice, prin care este
asiguratã protecþia faþã de aceste pãpuºi atât de
periculoase. Cum aceste acte de apãrare sunt foarte simple,
le menþionãm aici.

Dacã existã bãnuieli cã s-au fãcut vrãji asuprã-þi cu
pãpuºi, trebuie sã fie arse zilnic, în casã, tãmâie ºi laur, iar
cu „nuiaua magicã de alun”, „trasezi conturul uºii casei
tale”. Puþin oþet de vin roºu, cu care sã fie stropite colþurile
camerelor. „Se ºtie cã oþetul este una dintre cele mai
puternice substanþe atunci când eºti ameninþat de
farmece”.

Pentru lucrarea magicã cu ajutorul fotografiilor,
avem ºi textul unei formule orale care trebuie sã însoþeascã
actul. „… Pentru a-þi chinui un duºman, iei fotografia sa,
o înþepi cu ace de argint la nivelul capului, inimii ºi
ficatului; în acelaºi timp, rosteºti urmãtoarea formulã
magicã. Îþi iau o picãturã de sânge din creier, cãci ºi aºa
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nu-þi va mai trebui. Îþi iau o picãturã de sânge din inimã,
fiindcã bãtãile ei îþi vor pãrea mai grele decât izbiturile în
porþile iadului. Îþi iau o picãturã de sânge din ficat, cãci
împunsãturile lui vor fi mai ascuþite decât cuþitul în vintre”.

Unele din elementele la care se recurge în acest tip
de acte magice prezintã o certã similitudine cu tehnici de
torturã, fizicã sau spiritualã, emoþionalã, mentalã. Picãtura
de sânge din creier, care, „ºi aºa” nu-i va mai fi de trebuinþã
celui vizat de vrajã. Apoi, picãtura de sânge din inimã,
prin luarea cãreia „izbiturile în porþile iadului” nu-i vor
pãrea mai grele bietului om supus acestei intervenþii. În
fine, ficatul totdeauna considerat ºi el un organ vital, va
acþiona prin „împunsãturi”, care vor fi mai ascuþite decât
cele fãcute de un cuþit „în vintre”. Rezultatul unei
asemenea intervenþii nu poate fi decât moartea, anihilarea
celui care este vizat.

În text avem ºi unele consideraþii referitoare la
consecinþe, dar ele sunt mai atenuate, oarecum. „Astfel
duºmanul tãu va suferi de dureri îngrozitoare ºi îi va pieri
tot cheful de viaþã. Pentru a-l scãpa de suferinþã, puteþi
face ºi trimite un spiriduº cu misiunea precisã de a-l
însãnãtoºi”. Despre spiriduºi ºi „facerea” lor, vom vorbi
mai departe, parcurgând alte etape din dezvãluirile ce ne
sunt fãcute.

Prezentatoarea/ coautor al cãrþii, ne relateazã, pentru
a ne mai liniºti, cã „Nu trebuie uitat cã toate aceste tehnici,
aflate la graniþele magiei negre, sunt foarte periculoase,
fiindcã energiile negative se pot întoarce împotriva
vrãjitoarei”. Putem ºi noi spera, cã nu multe din aceste
„dãruite” profesioniste se încumetã sã procedeze la atari
intervenþii de graniþã. Cum ar fi cele care trec de
respectivele graniþe, nici nu ne place sã ne oprim cu
gândul.

Citim mai departe cã… „De aceea, Xenia, nu le
recomandã nimãnui. Dupã spusele ei,  nu a practicat
asemenea farmece decât în situaþie precisã, când un om
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era ameninþat cu moartea; pentru a-l salva pe acesta, Xenia
a acceptat sã-l «lucreze» magic pe inamicul sãu, pânã când
acesta a renunþat la «planurile sale criminale» ,,Un întreg
scenariu dramatic, la limitele unei tragedii. Deºi ne sunt
descrise, tehnicile acestea de „lucrare” nu ne sunt
recomandate. Ele sunt însã, în puterea vrãjitoarei ºi între
alte multe cunoºtinþe pe care ea ºi suratele ei le deþin. Un
avertisment de luat în considerare. Libertatea de
intervenþie nu este limitatã, la urma urmei, voinþa este un
factor definitoriu al personalitãþii, mai ales pentru cei care
sunt interesaþi sã practice magia/ vrãjitoria. Încã din titlul
cãrþii am vãzut cã „Vrãjitoria se învaþã”. În total acord cu
cartea scrisã de Cireºica, „Secretele Magiei Mele”, cei doi
termeni, magie/ vrãjitorie sunt complementari, tot aºa cum
magic ºi vrãjitoreºte, intervenþiile „albe” ori „negre” sunt
feþe ale aceleaºi esenþe malefice.

Mult mai complexe sunt datele ce ne provin din
cartea Cireºicãi, atunci când ea vorbeºte despre „pãpuºi”
ºi vrãjile ce pot fi trimise prin acestea. Mai întâi, aflãm cã
aceastã lucrare nu poate fi fãcutã decât la zile anume, iar
zilele sunt ºi ele tributare cererii pe care agentul o va face.
Vraja prezintã, aºa cum deja ºtim, mari pericole pentru
rostitor, acesta fiind ºi „fãcãtor”, în acelaºi timp.

O singurã datã se poate face vrãjirea pãpuºilor, ea
nu se poate repeta, nici nu ar fi nevoie, are efect permanent.
Se „stinge” ori „se desface” prin renunþarea la legãturã,
sau prin „datul înapoi a plãþii cerute”.

Pãpuºa vrãjitã se poate deplasa oriunde, ea merge
pe urmele celui vizat, „… cãci trimiterea ei merge dupã
cel ce-i este destinat, oriunde ar cãlca acesta”. Nu este o
simplã imixtiune în destinul cuiva, ci, dupã cum vedem, o
adevãratã dispunere de soarta omului. „Pãpuºile cu mare
putere pot chiar stãpâni pe cel numit în somn, în trezie, în
casa lui sau a altora, ºi chiar în locuri sfinte”. Dacã prin
aceste locuri sfinte se înþeleg ºi bisericile, putem deduce,
odatã mai mult, cã supremaþia vrãjitoriei asupra religiei,
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credinþei ºi cultului creºtin este incontestabilã. Este, aºa
cum suntem informaþi aici, chiar o chestiune de destin al
omului, aflat ºi el, sub „mâna puterii” vrãjitoarei.

O cale, dar numai cu efecte temporare, existã pentru
a opri vraja prin pãpuºi. Tot prin magie, în acte de replicã.
Se face o altã pãpuºã, tot descântatã, plãmãditã din pãmânt
negru, ars o zi ºi o noapte în foc de cãrbune de lemn. Odatã
pregãtitã, pãpuºa de întors, sau, mai exact, de oprit din
cale-i pe cealaltã, este dusã la cimitir. Acolo, este trecutã,
de nouã ori, „peste marginea unei gropi proaspãt sãpatã”.
Trecerea se face la capãtul gropii ºi numai în sensul contrar
mersului acelor de ceasornic. „Pentru cã aºa se desfãºoarã
(chiar dacã numai pentru o perioadã), aþa cu care a fost
legatã prima pãpuºã”.

La „facerea” pãpuºilor sunt urmate unele
prescripþii.

Materialul din care este fãcutã pãpuºa poate fi variat:
cârpe legate în formã de om, paie, cearã de lumânare roºie,
rãdãcinã de plantã, os de animal, sãpun preparat fãrã sodã,
lut moale, nears, chiar ºi o „pãpuºicã de jucãrie”. Important
este ca pãpuºa sã fie bine marcatã având cap, cu trãsãturile
feþei, mâini, picioare, numai cu culoare neagrã, ne spune
autoarea. Pãpuºa trebuie fãcutã numai de cãtre cel care o
urseºte ºi, mai aflãm din text, „… cel mai bine este sã
conþinã ceva din trupul sau de pe lângã trupul celui ce
urmeazã a fi legat de pãpuºã”.

Acest „ceva”, care este menit sã garanteze ºansele
actului magic, poate fi, sânge, lacrimi, stropi de urinã, fire
de pãr … „… Dacã nu aveþi fluide ale corpului, puteþi
folosi la confecþionarea pãpuºii o bucatã dintr-un obiect
de îmbrãcãminte care a venit în contact direct cu aceste
fluide …”. Este prevãzut ºi cazul în care acest „ceva” nu
poate fi deloc obþinut, nici mãcar prin intermediul unui
obiect al persoanei vizate.

Vraja poate fi, totuºi, executatã, pãpuºa poate fi
„fãcutã” ºi suntem informaþi cum. Materia utilizatã este
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ceara roºie, de lumânare, nu oricare, ci una „arsã” în
bisericã, la botez ori la nuntã. Un amestec cu miere, ulei,
boabe de vâsc, praf de lemn putregãit. Ne sunt comunicate
ºi cantitãþile necesare. Se mai picurã în acel amestec, dupã
ce s-a îngroºat, „nouã picãturi de lapte de mamã ºi formaþi
un fel de turtiþã. Dupã ce se rãceºte, scobiþi în lumânare o
gãuricã, la unul din capete, atât cât sã intre turtiþa fãcutã,
iar la celãlalt capãt, într-o altã adânciturã, puneþi un bãnuþ
mic, vechi, ca platã pentru trecerea gropii”. Mai trebuie
sã menþionãm cã din lumânarea „arsã în bisericã”, se iau
cam 15-20 cm. Ea este, din câte se înþelege, corpul celui
vizat de vrajã. Cum sunt sugerate atât începutul, cât ºi
sfârºitul omului, vraja poate acþiona în orice moment al
mersului vieþii pãmânteºti, având astfel, calitatea de a-l
controla pe cel vizat, de la „leagãn la mormânt”. (n.n.) Cu
tot aspectul lor straniu ºi chiar macabru, aceste vrãji prin
pãpuºi, în general utilizate „pentru cele rele”, dupã cum
spune chiar autoarea, pot fi folosite „la orice trimitere de
vrajã la distanþã, chiar ºi pentru cele de vindecare, de
apropiere, de dragoste, ºi de spor, adresate direct unei
persoane ce nu poate fi de faþã”. În ceea ce priveºte
caracterul lor ambivalent, pozitiv-negativ, vrãjile de
trimitere prin pãpuºi nu fac excepþie de la regula generalã
a magiei-vrãjitoriei ca instrument al unei opþiuni malefice.

Nu numai destinul este susceptibil sã fie stãpânit
prin magie, în cele de mai sus am vãzut cã ºi corpul omului
este vizat, iar explicaþiile ce ne sunt date, indicã, precis,
care pãrþi,  organe, membre, sunt supuse cãrei puteri.
Planetele ºi zeitãþile îºi împart teritoriul cu claritatea pe
care ar invidia-o orice mitologie cultã. Totul, pentru ca, la
pãpuºã, sã poatã fi demarcate, precis, acele zone sau puncte
ce se vor influenþate, dupã cum am aflat, pozitiv, sau
negativ. Nu mai insistãm aici asupra acestor diviziuni,
mulþumindu-ne sã semnalãm, cã al treilea ochi, cel al
spiritului, se aflã între sprâncene ºi este sub stãpânirea
Lunii.
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În perioada de pregãtire a pãpuºii, agentul poate sau
trebuie sã posteascã, dar nu mai mult de o zi, pentru a nu
fi într-o stare de „nervozitate”. „O prescripþie încã mai
serioasã se referã la consumul de carne. Tot înaintea
lucrãrilor cu pãpuºi nu este bine sã consumaþi carne, cãci
carnea este jertfã, iar vraja pãpuºii este ºi ea jertfã ºi nu
trebuie fãcute douã plãþi la aceeaºi lucrare”. Ca ºi
problemele privind puterile vrãjitorului asupra sufletului
omului, ºi aici, referitor la „jertfã”, conþinutul ºi scopul
magiei ridicã grave semne de întrebare, al cãror rãspuns
nu poate fi decât unul107.

107 - Pentru a înþelege sensul jertfei  în credinþa creºtin
ortodoxã, V. Constantin Galeriu,  (1991).   „. . .Jertfa personalã e
autenticã pentru cã e totalã. Viaþa întreagã, trup ºi suflet dedicatã
lui Dumnezeu. În Hristos e o identitate absolutã între arhiereu ºi
jertfã, între cel ce o aduce ºi cel ce se aduce. El e preot ºi jertfã.
Jertfa Lui e trupul Lui, e firea umanã purtatã de o Persoanã divinã,
iar persoana divinã se identificã cu firea umana însuºitã aºa cum
e identicã cu firea Sa divinã. Într-însa e sublimatã ultima rãmãºiþã
egoistã. ªi în însãºi aceasta oferire personalã completã e deschisã
uºa pentru împlinirea fiinþei umane. . . .”.  Iar mai departe citim :
„...Jertfa Domnului, moartea Lui ca jertfã reprezintã acest moment
al perfecþiunii  totale.  Moment final în care ideea divinã despre
om, programul dat lui de Creator pe pãmânt încã înainte de cãdere
(Fac. I,28), e realizat în plinãtate de Iisus Hristos ºi oferit ca pîrgã
a creaþiei judecãþii Tatãlui, realizat într-o asemnea perfecþiune încât
se poate spune cã în Hrsstos eshatologia e deja împlinitã ºi moartea
Lui e Judecata Judecãþii  (Sf.  Maxim Mãrturisitorul).  Din acest
punct de l imitã,  creaþia intrã cu Hristos într-o altã ordine de
existenþã, în veacul învierii”.
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CAPITOLUL XII
De la ghioc la internet
Demersul magic este înscris, activ, în lucrarea

satanicã.
Orice apel la cultul creºtin, în speþã cel ortodox, este

simplu procedeu de strategie, menit sã asigure credibilitate
întreprinderii de vrãjitorie. Universalitatea unor procedee,
cum este ºi cel al „pãpuºilor”, este, totdeauna, adaptatã ºi
unor trãsãturi specifice ale culturilor locale. Totuºi,
exotismul îºi are ºi el rolul în multe practici ºi în
modalitãþile de popularizare a lor.

Vânãtoarea de simboluri la care recurge practica
magico-vrãjitoreascã este permanentã, nici nu are cum sã
fie altfel, deoarece atât actele cât ºi formulele orale,
contextul cu recuzita necesarã, totul reclamã o tot mai
pregnantã actualizare. Nu este deloc simplu, nici uºor, sã
se þinã pasul cu un proces de universalizare a ocultului,
apoi cu sincronizarea la modalitãþile magice care se
înscriu în acesta, la adaptarea unor cerinþe „ºtiinþifice”,
tot mai exigente ºi ele, precum ºi la o situaþie localã
dinamicã, din toate punctele de vedere. La noi,
deocamdatã, pare sã se menþinã o oarecare atmosferã
„arhaicã”, atât în gesticã ºi recuzita vrãjitoreascã
profesionalã, cât ºi în formulele orale care o susþin.
Fenomenul s-ar explica prin culoarea localã a culturii de
masã, cerinþele nefiind încã prea exigente ºi prea
sofisticate. Putem, totuºi, avansa ipoteza cã lucrurile se
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vor schimba, iar comunicarea informaþionalã prin reþele
tot mai perfecþionate, îºi va spune cuvântul, magic.

Materialul pe care ni-l furnizeazã cultura de tarabã,
nu este unul prea variat, în ciuda numãrului enorm de
produse care-l oferã. O redundanþã se face simþitã tot mai
stãruitor, ºi nu este un fapt care sã consolideze succesul
de pânã acum. Publicul receptor are la dispoziþie noi
mijloace de informare ºi de acþiune, pe care, peste puþin
timp, va fi tentat sã le utilizeze, fie ºi pentru „noul” lor,
dar ºi din cauza unei posibile stãri de suprasaturare.
Problemele de acest fel nu sunt însã, din pãcate, de naturã
sã ne liniºteascã în ceea ce priveºte orientarea psiho-
socialã a culturii de masã ºi a producãtorilor,
consumatorilor acesteia.

Odatã cu succesiunea de generaþii adecvate noilor
reþele in-formative, va prima opþiunea de act, aºa cum
am mai spus, memoria de acþiune, sau de eveniment.
Ia r  dacã  evenimentu l /  ac tu l  nu  se  produce  în  p lan
general,  economic, social,  educaþional etc.,  atunci el
se „autogenereazã” în propriile-i moduri ºi în propriul
mediu108.

S-ar putea sã asistãm la o „magicizare-învrãjitorire”
a mentalitãþilor ºi comportamentelor sociale ale maselor

108 - În þara noastrã, cultul satanic este prezent, mai cu seama
în grupurile de tineri ºi chiar de copii. Nu este vorba despre
organizãri strict întocmite „ritual”, ci de forme de alienare socialã
din cele mai grave, cu consecinþe deseori tragice. ªi în aceste
probleme nu numai poliþia ar trebui sã intervinã, apoi justiþia, ci
mai ales instituþiile de educaþie, de culturalizare profundã ºi benefic
semnificativã. Mediatizarea acestor tipuri de manifestãri nu rezolvã
problemele, dimpotrivã, de multe ori contribuie la proliferarea unor
manifestãri antisociale, prin imitaþie mecanicã din partea unor copii
ce nu mai au un model pozitiv care sã-i influenþeze ºi sã-i
încurajeze. Din simplã bravurã, aceste grupuri de delicvenþi, de
cele mai multe ori minori, procedazã la profanarea de cimitire,
monumente, rãzvratindu-se împotriva unor simboluri, când de fapt,
ei nu se acceptã pe ei înºiºi, încã un fenomen care tinde sã amplifice
degradarea la care este prinsã societatea romaneascã.
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prea puþin educate ºi deloc mulþumite cu situaþia lor. La
acest „salt calitativ” contribuie, intenþionat sau nu, ºi
oferta imensã ºi agresivã de magic ºi vrãjitoresc, ieftin,
submediocru, de un absurd nociv, dar cu atât mai prolific.

Accesibilitatea ofertei de ocult este un termen de
prim ordin în sociabilitatea cultural-cognitivã de masã.
Tocmai caracterul cultural cognitiv al acestei sociabilizãri
determinã înclinarea sau mutaþia(?) memoriei colective
înspre act/ eveniment ºi mereu, în detrimentul
semnificãrilor, atribuirii de sensuri, înþelesuri, resimþite
ca necesare unui echilibru personal ºi colectiv.
Sociabilitatea cultural cognitivã este ºi  situarea
comunitãþilor în existenþã, în univers, întregul viziunii
acelor oameni despre ei înºiºi despre ceilalþi (sine-celãlalt)
este memoria identitarã fãrã de care nici o umanizare a
socialului nu este asiguratã, omenirea nefiind o simplã
specie biofizicã.

Ar fi interesant de întreprins un studiu de
antropologie culturalã asupra sociabilitãþii  cultural/
cognitive pe care o propune ocultul în actualitate ºi, între
ramurile lui, magia/ vrãjitoria. Cum ar arãta societatea
umanã, local, general, dacã acele coordonate ce-i sunt
trasate de cãtre vrãjitori ar fi orientative pentru memoria
colectivã, pentru comportamentul ºi mentalitãþile
oamenilor? Totul ar pãrea o utopie tragicomicã? Poate,
dar nu este mai puþin real faptul cã, aceste coordonate sunt
la lucru, iar mediatizarea le susþine fãrã nici o reticenþã
„cognitivã”, pentru a nu mai menþiona etica, morala, sau
chiar bunul simþ.

Tabloul unei asemenea culturi a cãrei cognitivitate/
sociabilitate ar fi cea avansatã de cãtre vrãjitorie ar pãrea
o imagine rãsturnatã a unei normalitãþi pe care, totuºi,
oamenii o pot crea, asigura ºi perpetua, cu toatã varietatea
formelor locale pe care le-ar lua o stare pre-delir.

În capitolul referitor la „facerea” ºi utilizarea
pãpuºilor ca procedeu de intervenþie vrãjitoreascã,
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autoarea lucrãrii pe care o parcurgem aici, ca un exemplu
de exoterism (Secretele Magei Mele, de Cireºica), ne dã
indicaþii precise cum trebuie întreprinsã „lucrarea”. În
camera magicã, rezervatã numai vrãjitoarei ºi nimãnui
altcuiva, se traseazã cercul magic. În alb sau roºu, în aºa
fel ca linia sã nu fie complet închisã, „… pentru a lãsa o
cale de intrare duhului chemat”. În centrul cercului, cu
atenþie, ca nu cumva marginile lui sã fie atinse cu corpul
sau cu hainele, se aºeazã pãpuºa confecþionatã dupã
prescrierele anterioare. Acoperitã cu o bucatã de mãtase
roºie, pãpuºa este lãsatã acolo pânã a doua zi…

Este prima etapã a vrãjirii.
Înainte de rãsãritul soarelui, pãpuºa trebuie

descoperitã ºi stropitã cu „apã magnetizatã ºi neînceputã”.
Despre simbolica atât de complexã ºi universalã a cercului,
putem sã ne documentãm oricând, fie din materiale de
arhive, de teren sau din lucrãri ºtiinþifice.

Pãpuºa ca imagine a omului, nu este nici ea mai
puþin celebrã. Din indicaþiile date de autoarea lucrãrii,
putem chiar sã ne facem o idee despre rãspândirea ei în
lumea oamenilor ºi nu numai în magie. Pãpuºa poate fi
confecþionatã din orice material, lucru pe care toþi copiii,
de pe toate meridianele, îl ºtiu foarte bine. Acum iat-o ºi
ca jucãrie, prinsã în vrãji ºi nu din cele mai neînsemnate.
Trist destin, dar nu este singuratic. În actele magice-
vrãjitoreºti, simbolurile sunt mereu „sortite” sã treacã de
la un rost bun, la altele, deloc prielnice nici celor care le-
au imaginat, nici celor care le întâlnesc în astfel de
împrejurãri cum sunt cele întocmite de agenþii magico/
vrãjitori.

Apa, nelipsitã din toate ceremonialurile importante
legate de viaþã, este aici dotatã cu calitãþi multiple. Una,
magnetizarea, este de facturã mai recentã, împrumutatã
din practici „magice” la modã, mai ales de profil
medical(?). Cealaltã calitate, „apa neînceputã”, este
preluatã, pentru a mãri credibilitatea actului, din rituri
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populare, unde o gãsim frecvent, cu sau fãrã alte
recomandãri, dar, în general, în compania unor mãiestre
versuri ca de cântec. Sensul acestei calitãþi este acela al
unui act iniþial, prin care, totul se vrea aºezat în ordinea
naturalã a lumii, dar aºa cum aceasta a fost întocmitã ºi
creatã de cãtre Dumnezeu.

Presupunem cã aici, stropirea pãpuºii este gestul
prin care ea este adusã la viaþã. Ca imagine-dublu a unei
persoane umane. Urmãtoarele gesturi sunt mai puþin
simple, iar cele trebuincioase pot ridica unele dificultãþi
pentru agentul aflat la lucru. Sau… poate cã nu. Sã vedem.

Se pregãteºte într-un vas de lut, (simbolul
pãmântului), „o strachinã nouã”, ne spune autoarea,
urmãtorul amestec. Câteva fire de „nãvalnic” ºi de „rodul
pãmântului” se presarã deasupra sare purã, descântatã, ºi
…  Aici intervine un element oarecum mai neaºteptat,
pentru cei care nu sunt deprinºi cu aceste îndeletniciri.
Cele din strachinã trebuie stropite cu ºapte sau cu nouã
picãturi de sânge „de la o cârtiþã sau de la un ºarpe de
casã”.

Intervin ºi alte prescripþii, deloc lesne de respectat.
Animalul care este astfel sacrificat, trebuie sã fi fost prins
doar cu o zi înainte ºi sã fi fost þinut la întuneric. ªi apoi,
partea cea mai importantã a gesturilor pregãtitoare. „În
timp ce picuraþi sângele, chemaþi de ºapte sau de nouã ori
(în funcþie de câte picãturi de sânge puneþi), cu glas tare,
numele puterii ce voiþi sã ia în stãpânire sufletul ºi trupul
celui vrãjit. De aici încolo, puteþi începe vraja propriu
zisã”.

Operaþiunea de vrãjire a pãpuºii este destul de
simplã, spune Cireºica.

Nu sunt necesare incantaþii speciale, se poate cere
„în cuvinte simple” cele ce agentul vrea sã le facã. Cu
precizarea cã, trebuie numitã „partea de corp ce doriþi a fi
atinsã”. Tehnica, este cea de împungere „Pentru a lucra
pãpuºa” sunt necesare douã sau trei ace lungi de 10-15
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cm., dar, „… fãcute special pentru aceasta, din argint
descântat”. La nevoie, în lipsa acestor instrumente special
fãcute se pot utiliza ace obiºnuite, sau se pot folosi oase
de peºte.

În ceea ce o priveºte, Cireºica a avut acele acelea ºi
încã primite în dar, de fapt, moºtenite. „… Cel mai bine se
lucreazã cu ace trase dintr-un ban vechi de argint,
(operaþiunea se face de cãtre un meºteºugar la un atelier
de lãcãtuºerie) gãsit sau dezgropat din pãmânt, aºa cum
sunt acele mele, pe care le-am moºtenit de la mama ºi
mãtuºa mea ºi care sunt fãurite dintr-o monedã dezgropatã
ºi gãsitã dupã semne într-o poianã din pãdurea Baciului”.

Autobiografia autoarei continuã, ori de câte ori este
vorba despre lucruri sau lucrãri importante. Putem deduce
cã înzestrarea unei vrãjitoare este nu numai o chestiune
de „har”, de „ereditate”, de „naºtere din trup de vrãjitoare”
etc., dar þine ºi de natura ºi de originea instrumentelor cu
care ea lucreazã. ªi în aceastã privinþã, Cireºica, este pe
deplin înzestratã ºi, probabil, fiecare din profesionistele
care se prezintã pe piaþa vrãjitoriei are propriile sale atuuri.

Regãsim aici ºi unele date ale geografiei în-vrãjite,
Pãdurea Baciului, cum îi spune Cireºica: în care, în
împrejurãri pentru ea, majore vrãjitoarea ºi-a desãvârºit
înzestrarea.

Este de la sine înþeles cã pãpuºii i se face ceea ce se
vrea pentru omul vizat. Ce se poate obþine? „Prin înþepãturi
se pot trimite dureri groaznice în locul în care înfigeþi acul,
boli ale organelor respective, bubã, vrãjmãºie, friguri,
brâncã, turbã sau ºi mai rãu. Despre acest „ºi mai rãu”, nu
avem aici alte precizãri. Dar, dupã cum am fost deja
informaþi, actele magice pot provoca ºi moartea. Mai
aflãm, în partea descriptivã a actului respectiv cã acul este
þinut în pãpuºã, atâta timp cât agentul operaþional doreºte
sã-l aibe în stãpânire pe cel vizat. Orice dubiu este
înlãturat, este adevãrat, pãpuºile pot fi utile ºi pentru a
provoca moartea cuiva. „… Pãpuºile se pot ursi ºi pentru
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moarte, ele se pot îngropa în locuri pãrãsite, dar aceasta
nu sfãtuim pe nimeni sã facã, ºi mai ales pe începãtorii în
ale vrãjitoriei, cãci îþi trebuie mare stãpânire de sine”.

Înþelegem cã pentru cei avansaþi în iniþierile
necesare, pentru cei care posedã o mare stãpânire de sine,
actul acesta poate fi executat iar rezultatul este obþinut.
Puterea sau „stãpânirea” asupra persoanei spre care este
îndreptatã vraja, nu are, de fapt, nici o limitã.

Soartã, trup, suflet, sãnãtate, boalã, noroc, fericire,
greutãþi etc., totul face parte din aria de acþiune ºi, desigur,
de cunoaºtere a vrãjitorului. În universul material, ca ºi în
cel spiritual, toate componentele sunt la dispoziþia acestei
tagme supra-umane, dar ºi supraordonatoare a „tainelor”.

Într-un alt capitol al cãrþii care a fost în „topul”
vânzãrilor, mãcar prin tirajul anunþat, avem importante
informaþii despre un alt fel de pãpuºã. Tot una pentru
„ursit”, dar… este: „Pãpuºa vie” sau „Samca”109. Cum se
face o asemenea pãpuºã? Materia primã este chiar lutul,
sau, cum ne spune Cireºica, „un boþ de argilã neagrã”.
Aduce cumva cu alte locuri cunoscute nouã, sau…

Poate cã da, devreme ce, din acest boþ de argilã,
trebuie modelatã o formã omeneascã… Ritul care se vrea
tot mai bine explicat, prevede ºi locul de unde sã fie luatã
argila. Un cimitir pãrãsit, în care nimeni nu a mai fost
înmormântat vreme de opt ani.

Toate aceste prescripþii sunt pentru etapele ce
preced modelarea în formã omeneascã, se înþelege de la
sine, dar autoarea a anticipat rostul principal al „Samcãi”,
adicã relaþiile cu omul aflat în atenþia actantului magic.
Lutul este plasat în cercul magic, element important al
actelor vrãjitoreºti,  pe care îl  ºtim din capitolele
precedente. Urmeazã gestul cel mai semnificativ, prin care,

109 - Pentru Samca ºi alte asemenea reprezentãri cu valenþe
multiple v. lucrãrile de mitologie popularã citate în biblio.
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presupunem, se asigurã pãpuºii viitoare, chiar principiul
vital.

Iatã cum. Lutul, rotunjit „ca o turtiþã”, plasatã în
cerc, va primi ºapte picãturi din sângele vrãjitorului
operant110. Din degetul la care acesta s-a înþepat, cu vârful
cuþitului. O datã operaþiunea executatã, se trece la
modelarea pãpuºii.

Turtiþa este împãturitã în douã, apoi în patru, nu ºtim
dacã ºi „împãturirile” au un sens prin numãrul lor, putem
presupune cã da, deºi suntem informaþi cã este împãturitã
acea turtiþã, ca o plãcintã. Se aruncã, în afara cercului un
ban sau un obiect de argint, se spun versurile: „Cu argint
te-oi hãznui,/ Pânã la mine oi veni,/ Ca oaia la miel,/ Ca
vaca la viþel”.

Incantaþia este simplã, are unele referiri la un mediu
rural, dar „plata” aceea în argint, este mai specific inclusã
în contextul citadin ºi în practicile vrãjitoreºti de breaslã.
Oricum, împãturirea lutului (argilei) se face încã de patru
ori, de fiecare datã fiind aruncatã afarã din cerc o altã
platã. Dupã care, se procedeazã la modelarea Samcãi.

Deoarece avem aici, în detaliu, descrierea unui rit
de magie neagrã, provocatã prin „trimitere” de la distanþã,
reproducem ºi un pasaj de maximã semnificaþie. „Acum
modelaþi forma omeneascã din bucata de lut muiatã cu
sânge, dar fiþi foarte atenþi ca, de data aceasta, sã nu îi
faceþi nici o trãsãturã feþei. Nici ochi, nici gurã, nimic. Este
singura vrajã cu pãpuºi la care nu se lucreazã cu niciun
chip figura. Altfel, samca, odatã venitã, nu mai poate fi
trimisã înapoi cãci pãpuºa vie îºi schimbã înfãþiºarea ºi

110 - Semnarea sau pecetluirea unui legãmânt prin sânge
este procedeu cunoscut în toate culturile.  Aici,  este interesant
procedeul prin care,  chiar agentul magic dã „viaþã” pãpuºii
respective, care devine astfel un alter ego al sãu. În unele rituri
populare tradiþionale rurale,  se cunoºteau acte de „înfrãþire” pe
grupuri de generaþii ,  în care se practica îmbinarea de sânge, cu
valoare simbolicã importantã.
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nu-i mai poþi nimeri niciodatã primele trãsãturi pe care i
le-ai fãcut, ca sã te desparþi de ea”.

În calitatea sa de creator de „pãpuºã vie”, vrãjitorul
îºi ia unele mãsuri de precauþie în raporturile cu propria-i
creaturã. Cum samca se poate schimba, devenind de
nerecunoscut, chiar pentru cel care-a „fãcut-o”, ea ar
rãmâne legatã de acesta, pentru totdeauna. Lucru nedorit,
evident, fiindcã s-ar putea ca samca sã ia unele iniþiative
pe cont propriu.

Se procedeazã ºi la o „ardere” a pãpuºii, „pe lemne
de tei uscat”. ªi dupã ce aceastã operaþiune s-a efectuat,
este oferitã o „platã”, simbolic, o bucatã de pâine ori de
aluat dospit, sunt trecute pe deasupra jarului. „În acelaºi
timp, folosind furca cu doi dinþi, înþepaþi cu mâna stângã
pãpuºa zicând:

„Samcã ce coace,
Samcã ce sparge
De 99 de chipuri
De 99 de neamuri
Pomenii te pomenesc111

Cu pâine, cu sare
Cu cãrbune de tei
Cu bani de argint
Sã te duci sã te aduci
Pe la cap te-oi înconjura
ªi-n pãmânt te-oi îngropa
Mergi pe cale, pe cãrare
În creerii capului
În faþa obrazului
Pe sub piele, pe sub carne
ªi prin os, prin trup în jos

111 - A pomeni, aici cu sensul, probabil, de a oferi, a da, a
da de pomanã.
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Îl împunge ºi-l strãpunge
Pânã-n mal de moarte-l duce”.
„La ultimele cuvinte plãtiþi  chemarea ºi ursitul

pãpuºii vii care de acum încolo va cãpãta viaþã, aruncând
în jar pâinea ºi banul de argint, luaþi cu un vãtrai nou
pãpuºa aºa încinsã cum este ºi pãrãsiþi apoi repede cercul
magic cu ea cu tot …”. Totuºi, vraja nu este încã terminatã.
Textul este simplu, imitaþie precarã a unor descântece
rurale, amestecând elemente majore, de tipul ,,pe cale, pe
cãrare”, cu altele, din incantaþii „medicale”, sau,
introducând date specifice acestui tip de intervenþii, cum
ar fi, „sã te duci, sã te aduci”. Plata se face pentru douã
operaþiuni, chemarea ºi ursirea pãpuºii. Se sugereazã astfel,
o prezenþã dublã, cea a imaginii prin pãpuºã, a celui vizat
de cãtre vrajã ºi, cea a unui duh care este invitat, invocat.
Oricum, datele rãmân confuze, aºa cum se ºi cere într-o
astfel de „iniþiere”. Conjugarea unui gest de „dare de
viaþã”, cu cel al unei „îngropãri”, ne indicã proprietãþile
încredinþate Samcãi, de a fi vie, simbolic moartã, re-
înviatã, ºi, extrem de periculoase în a fi utilizate. Ritul de
„îngropare” a unei pãpuºi de lut nu este nici el ignorat de
unele ceremonii arhaice, populare, mai ales din cele legate
de agriculturã, de ploi, ori de secetã112. Aici însã, avem
de-a face cu „magia neagrã”, aºa cum ne-o dezvãluie o
profesionistã.

Fãrã ca agentul sã fie vãzut de cineva, va duce
samca sã o îngroape, nu oriunde, ci, la rãdãcina unui stejar.
La lumina lunii,  între primul ºi al doilea cântat al
cocoºului, alt element rural care regleazã momente ale
intervenþiei vrãjitoreºti.  Precizarea este importantã,
primul cântat o trezeºte pe samcã, iar dacã pe cel de-al
doilea nu-l aude, atunci va rãmâne (vie) treazã, atâta timp

112 - Pentru Caloian, v. Mitologia popularã, la cap. rituri de
ploaie, de fecunditate naturalã, legatã ºi de cea umanã
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cât vrãjitorul are nevoie de ea. Mare putere are deci ºi
timpul, sau, mãcar importanþã ca ºi locul, iar dacã acestea
nu sunt respectate, întreaga acþiune ar fi compromisã?
Multe din indicaþiile ce ne sunt date de cãtre aceste
specialiste întru ale vrãjitoriei, includ elemente ce nu mai
au cum sã fie la îndemâna bieþilor citadini care ar dori sã-
ºi însuºeascã mãcar unele din secretele practicii
respective. În ceea ce le priveºte pe vrãjitoarele de rang,
însã, lucrurile stau altfel. Am vãzut cã, fãrã dificultate, ele
se pot deplasa oriunde, oricând, pot intra în case, se pot
face nevãzute, pãtrund prin ziduri etc. Într-un fel, nu prea
îndepãrtat,  aceste calitãþi le fac asemãnãtoare chiar
Samcãi.

Iar ritualul continuã. Cenuºa rãmasã dupã arderea
pãpuºii trebuie strânsã într-un vas de sticlã, acoperit. În
timp ce este rostitã vraja, prin care se trimite pãpuºa vie,
se presarã din cenuºã în direcþia „în care locuieºte
persoana pe care o vrãjiþi”. ªi Samcãi i se spune clar, precis,
ce are de fãcut, la fel ca ºi celorlalte pãpuºi. Existã ºi o
formulã finalã, „Dat, plãtit ºi fãcut”.

Când nu mai are nevoie de Samcã, vrãjitorul trebuie
sã o „dezgroape” iar, pentru „… a-i lua sufletul înapoi,
trebuie sã o spargeþi cu o piatrã încãlzitã la soare”.
Operaþiunea se face dupã apusul soarelui, respectându-se
norme binecunoscute, sã nu se întoarcã deloc capul, sã nu
se vorbeascã pe cale etc. Casa trebuie ºi ea protejatã, se
închid uºile, ferestrele, pe prag ºi pe pervaz se pun boabe
de tãmâie ºi cãþei de usturoi… Samca trebuie spartã cu
mâna dreaptã, ca nu cumva „… sã ajungã înapoi ºi sã se
întrupeze, cãci atunci ar scãpa de sub puterea voastrã”.

Trimiterea „pãpuºilor”, aºa cum am menþionat deja,
este cunoscutã peste tot, luând forme relativ diferite în
culturile populare, în funcþie de sistemele de credinþe,
reprezentãri, dar, pãstrând avantajul de a fi, oriunde, o
imagine a omului. La noi în þarã, practica era utilizatã
pentru vrãjile de alungat „strãina” dintr-un menaj pe cale
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sã se „rupã” din cauza unei alte femei. Aceasta era,
bineînþeles, strãina. Numai cã, aºa cum se face în toate
riturile magice, mai cu seamã în cele care vizeazã direct
omul ºi relaþiile lui cu ceilalþi, lucrurile pot fi ºi „luate
întors”, adicã femeia „cu cununie” sã fie vizatã prin
trimiterea pãpuºii. Sã fie ea, pe locul strãinei113.

Odatã cu perfecþionarea mijloacelor de transport,
„pãpuºa”, de obicei confecþionatã din cârpe, era mai
rezistentã la orice ºocuri, era trimisã cât mai departe, cu
trenul. Ideea fiind cã, îndepãrtarea de locul în care se
petreceau întâmplãrile ajutã la rezolvarea problemei.

Cã ºi acest tip de vrãji era mai mult practicat între
„muieri”, pare sã fie un argument pentru înclinarea
balanþei   magico-vrãjitoreºti înspre lumea femininã. „Se
bat în vrãji ca împãraþii în oºti …”, îi spune unui coleg o
femeie din Gorj, chiar anii trecuþi. (Radu Rãutu, 1970)

Mediatizarea acestor practici,  fie ele de „mâna
dreaptã” ori de „mâna stângã” este un fenomen nou, iar
rezonanþa lui, în mediile populare, este, aºa cum ne indicã
ºi cercetarea de teren, imensã.

Chiar trimiterea de pãpuºi, dacã este fãcutã „pe
dreptate” va fi vãzutã ca justificatã, iar recurgerea la
agentul vrãjitor va fi consideratã fapt normal, sau necesar.
Concurenþa, în mentalitatea popularã ºi nu numai, dintre
actele vrãjitoreºti ºi cele medicale sau „bisericeºti” este
ºi ea vãzutã ca un lucru firesc.

Încet, încet, imaginarul colectiv pare sã se orienteze
tot mai mult înspre soluþii „noi”, cu rezultate certe, dat
fiind natura lor supranaturalã dar atât de concretã, totuºi.
În ceea ce priveºte mediatizarea vrãjilor, tocmai acest
caracter al lor ambiguu ºi bipolar, le face mai atrãgãtoare.

113 - Rituri cu finalitate negativã, sau chiar maleficã existau
ºi în comunitãþile rurale tradiþionale. Acestea nu erau însã niciodatã
executate în raport cu întreg grupul social, nici de cãtre indivizi
cu un statut bine definit. V. F. E. Lorinþ, Y. Barnabe (1977)
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Cunoºtinþele deþinute de cãtre vrãjitori, iatã-le ºi „bun
comun”, iar aplicarea lor în contextul existenþei personale
nu ridicã prea mari dificultãþi.

Pãpuºile, arhaice sau post-moderne, la noi sau
aiurea, nu sunt singurele, nici cele mai frecvent utilizate
instrumente de „trimitere” a vrãjilor la distanþã. În cartea
despre magia Mamei Xenia, prezentatã de Sandrine
Cochevelou, avem un capitol interesant. Este
„Influenþarea magicã prin spiriduºi”. Spiriduºul, mai numit
ºi „omuºor” sau „drãcuºor”, este ne spun cele douã
coautoare, o „entitate energeticã”, fãuritã de vrãjitoare.
Ce vrea sã zicã, exact, faptul de a fi „fãurit”, nu ºtim, dar,
sã explorãm în continuare relatarea. Odatã fãurit,
spiriduºul este pus sub comanda celei care-l va utiliza,
pentru a transmite influenþe magice la mari distanþe.
Interesant este faptul cã vrãjitoarea nu trebuie sã lucreze
decât la facerea spiriduºului ºi la „lansarea sa cãtre þintã,
apoi spiriduºul se ocupã singur de misiunea ce i-a fost
încredinþatã, fiindcã, pentru a fi mai exacþi, spiriduºul este
format doar din misiunea sa”.

Dat fiind acest statut special al spiriduºului,
procedeele de fabricare a lui sunt nenumãrate. Acestea par
sã fie în funcþie de calitãþile ºi de cunoºtinþele extra-
senzoriale ale celor care-l „fac”.

Unele vrãjitoare, aflãm din text, intrã în transã
profundã ºi,  concentrându-ºi energia „între palmele
mâinilor întinse, prin degajarea energeticã extrem de
intensã”, reuºesc sã formeze un nucleu de „forþã”, în afara
propriului corp. Nucleul acesta poate lua forma unui balon
ºi este îndreptat cãtre „þintã” adicã înspre persoana vizatã.
În timpul acesta, vrãjitoarea continuã sã se concentreze
asupra misiunii pe care spiriduºul o are de îndeplinit,
precum ºi asupra celui vizat.

Existã totuºi ºi procedee care, dupã informaþiile
oferite de Sandrine Cochevelou, vin dintr-un fond arhaic,
specific întregului spaþiu balcanic. Este tehnica la care
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recurge ºi Mama Xenia. „Cu nouã zile înainte de Paºtele
ortodox, se ia un ou de la o gãinã neagrã (ouat în acea zi).
El trebuie clocit de cãtre o femeie, la subþioarã. În noaptea
de Înviere, vrãjitoarea þine oul în mânã ºi spune: „ªi al
meu a înviat”. Apoi îngroapã oul lângã un stejar ºi se
întoarce în casã.

Putem, încã de pe acum nota unele elemente
comune între trimiterea prin spiriduºi ºi cea fãcutã prin
pãpuºi. Referitor la momentul pe care-l reprezintã Paºtele,
vom reveni mai departe.

Este clar demersul de desacralizare ºi blasfemie pe
care practicile magice ºi vrãjitoreºti îl  întreprind în
procesul de agresare a religiei ºi cultului creºtin ortodox
ºi nu numai. Îngroparea oului este un rit arhaic, cunoscut
la noi mai ales din obiceiurile cu caracter agrar. Legat de
Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti, în ziua în care începea aratul,
se îngropa la capul holdei un ou roºu, pentru asigurarea
unei bune recolte.

Revenind la spiriduºul fãcut de vrãjitoare, „acesta
prinde viaþã, existã, ne spun coautoarele, din momentul
în care fraza (de mai sus – n.n.), a fost rostitã (dacã totul a
fost îndeplinit cum trebuie) ºi oul nu mai este necesar în
aceastã etapã a procedurii magice …”. Începe, în schimb,
efortul de concentrare pe care trebuie sã-l facã vrãjitoarea.

„Ea trebuie sã facã simþitã prezenþa spiriduºului,
care bântuie în casã, imaterial ºi invizibil. În prima noapte
dupã Paºte, ea se concentreazã în interiorul cercului magic
(pentru a fi protejatã de orice influenþã externã) ºi cheamã
spiriduºul alãturi de ea”.

Odatã prezent sau pe cale a fi adus, spiriduºului
trebuie sã i se dea o formã. Aceasta este conturatã, tot prin
concentrare, în „mintea vrãjitoarei”. Spre deosebire de
„pãpuºã”, forma spiriduºului poate fi ºi aceea a unui balon,
„un glob” energetic, foarte luminos, precizeazã textul, sau,
orice altã formã. „Prin aceastã operaþiune, entitatea
energeticã încã neprecizatã capãtã o alcãtuire coerentã”.
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Operaþiunea fiind alcãtuirea, cât mai clarã a formei date
entitãþii ,  în mintea vrãjitoarei. Mai departe, suntem
informaþi cã, „În timp ce-l vizualizeazã, vrãjitoarea îi dã
viaþã rostind urmãtoarea incantaþie”.

Aici, etapele ºi rezultatele obþinute par sã nu se
armonizeze, dar confuzia este oricând binevenitã, iar
vrãjitoria este o artã a acestei stãri psiho-mentale. Cum
spiriduºul a început sã existe în clipa în care acea formulã
lapidarã a fost rostitã „ªi al meu a înviat”, ce sens mai are
sau ascunde(?) incantaþia ce-i dã acum viaþã?

Textul ne oferã unele lãmuriri,  dar toate sunt
hazardate. Un indiciu ar fi antropomorfizarea respectivei
entitãþi, prin forþa gândului ºi a cuvântului, reunite.

,,Tu care n-ai gurã,
Ochi ºi nici picioare,
Tu trebuie sã vorbeºti
Pentru mine,
Sã vezi
Pentru mine,
Sã mergi pentru mine.
De aceea gurã îþi fac,
Cu dinþi ce muºcã,
Ochi ce vãd dincolo de lume
ªi picioare ca sã alergi
Unde te trimit eu.
Eu te fac,
Tu mã asculþi,
Fiindcã ai ieºit din oul
Clocit de mine,
Viaþa ta e fãrã de sfârºit
Atâta timp cât oul nu se sparge.”
Spiriduºul astfel antropomorfizat, fie ºi metafizic,

dã semne cã este prezent, prin obiecte ce se miºcã singure,
prin ºoapte ce se aud…

Dar, numai dacã vrãjitoarea a reuºit sã intre „… în
starea psihicã potrivitã”. Relaþia dintre entitate ºi vrãjitoare
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este menþinutã ºi prin ofrande pe care spiriduºul le
primeºte din partea celei care l-a fãcut. Acestea sunt fructe
proaspete, miere, miez de nucã, totul într-un vas de lut în
formã de ou.

Pentru a trimite spiriduºul, trebuie aleasã o zi anume,
mai bine zis, o noapte cu lunã plinã. ªi aceastã etapã
implicã multã concentrare, vrãjitoarea trebuie sã
vizualizeze atât entitatea cât ºi „imaginea persoanei pe
care vrea sã o influenþeze”. „Procedurile de trimitere nu
încep decât în clipa în care þinta este vãzutã în minte cu
claritate. Atunci vrãjitoarea rosteºte urmãtoarea formulã:

,,Eu te-am fãcut
Eu te trimit
Asupra lui (numele persoanei)
Ca sã… (scopul acþiunii de influenþare)
De nu-mi dai ascultare,
Viaþa þi-o voi lua
La fel de uºor precum þi-am dat-o.
Din ou ai ieºit,
Prin ou trãieºti,
Oul de l-oi sparge,
Fum te vei face”.
Toate indicaþiile sunt date pentru ca trimiterea sã

fie fãcutã în ordine. Actul are loc în cercul magic, ne-
închis, aºa cum am vãzut ºi în cartea Cireºicãi. Numai dupã
trimitere se închide cercul, ºi,  ne spune Sandrine
Cochevelou „… aspect foarte important, vrãjitoarea nu
trebuie sã se mai gândeascã la spiriduº sau la misiunea pe
care i-a încredinþat-o. În caz contrar, entitatea energeticã
ar putea fi chematã înapoi”. Fãrã voie, desigur. Nu se fac
mai mult de trei încercãri de trimitere, dacã se întâmplã
ca acestea sã nu reuºeascã de la început.

ªi acum, ce se poate face dacã entitatea nu pleacã
unde este trimisã nici dupã a treia încercare? Soluþia
finalã. Se sparge oul. Tot noaptea are loc ºi aceastã
operaþiune. Cu multe mãsuri de protecþie.
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În casã se lasã mai multe ofrande ca de obicei, este
turnat în vasul în formã de ou ºi puþin vin roºu. Vrãjitoarea
iese pe furiº ºi,  imediat ce ajunge la locul unde este
îngropat oul, îl scoate din pãmânt ºi-l sparge. Fãrã zãbavã.
„Ca nu cumva spiriduºul sã ajungã la el”. Este, dupã cum
putem sã ne dãm seama, un adevãrat duel între vrãjitoare
ºi creatura sa, un „care pe care” de al cãrui rezultat depinde
înclinarea puterilor…

Iatã ce s-ar întâmpla dacã entitatea ar ajunge la ou.
S-ar putea întrupa. Alt element pe care l-am vãzut ºi la
pãpuºa samcã. Mai mult, spiriduºul poate deveni „o fiinþã
maleficã, întoarsã împotriva persoanei care l-a fãurit”. În
acelaºi capitol, ca explicaþii finale, suntem informaþi cã,
de fapt, spiriduºul trebuie (ar trebui) trimis numai pentru
lucruri bune. Probabil de aceea este utilizat termenul de
„influenþare” a cuiva. „Deci, dacã faceþi un spiriduº, este
bine sã-i încredinþaþi doar sarcini blajine, faþã de
„victimã”; puteþi de pildã, sã-l trimiteþi pentru a cãpãta
simpatia unei persoane care vã antipatizeazã, pentru a
înmuia ura unui duºman, pentru a forþa pe cineva sã vã
înapoieze o datorie, sau chiar în magia de înfluenþare
eroticã, pentru a câºtiga dragostea cuiva …”.

Spiriduºul este un simplu executant, s-ar zice, numai
cã, lucrurile sunt mai complicate ºi se pot chiar modifica
esenþial. Deocamdatã, trimiterea este vãzutã ca o acþiune
de magie „spre bine”. Multe depind de precizia gesturilor
care trebuie executate. Dacã oul nu este spart înainte ca
„entitatea energeticã” sã ajungã la el, aceasta se poate
transforma într-un „spiriduº” malefic, prin „întrupare”. El
ia, îºi asumã, prin ce putere(?), o condiþie fizicã. ªi atunci?
Voinþa celei care l-a fãcut nu mai are putere asuprã-i.
Creatura este mai puternicã decât cel care a fãurit-o. Cum
se desfãºoarã duelul, nu ºtim, dar putem presupune cã nu
este unul prea elegant. Oul acela clocit ºi îngropat, trebuie
dezgropat ºi spart,  chiar dacã misiunea încredinþatã
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spiriduºului a reuºit. Altminteri entitatea rãtãceºte fãrã
scop ºi poate deveni maleficã…114

În cele douã lucrãri, avem, aºa cum am constatat,
explicaþii privind practica vrãjitoriei, indicaþii referitoare
la procesul de iniþiere pe care un neofit trebuie sã-l
parcurgã pentru a deveni, la rândul sãu, un agent
cunoscãtor ºi investit cu calitãþile necesare. Toate aceste
date sunt comunicate în scopul declarat al rãspândirii
vrãjitoriei. În realitate, se afirmã ºi se induce o imagine a
unei caste superioare, la care, cu toate strãdaniile
personale, nu oricine poate avea acces.

O ierarhie este mereu activã, una de ordin ontologic,
nu istoric, sau chiar iniþiatic. În actualitate, din casta
respectivã fac parte, cu certã majoritate, femei de origine
etnicã þigãneascã.

Ceea ce nu înseamnã cã ele deþin monopolul total
al vrãjitoriei ºi magiei. În materialele publicitare, am avut
ºi prilejul sã gãsim ºi vrãjitoare care þineau sã menþioneze
cã sunt românce. Pentru a se deosebi, fãrã îndoialã, ºi a-ºi
mãri astfel credibilitatea. În cazul în care, unii solicitanþi
ar dori sã fie respectatã ºi o reprezentare mai echilibratã
etnic.

În alte ramuri ale ocultului, mai elaborate (!), propria
noastrã etnie este bine reprezentantã. Aici, predominã
bãrbaþii;  s-ar zice cã lor le este rezervatã o funcþie
superioarã. Marii maeºtri ai unor „ºcoli” de diferite
orientãri ºi modalitãþi de iniþiere sunt ºi ei prezenþi în
mediatizarea intensã ºi prolificã a fenomenului. O oarecare
specializare cu conotaþii calitative pare sã se profileze, fãrã
sã se producã însã o confruntare fãþiºã între categoriile
esoterice din peisajul nostru cultural. Femeile la vrãjitorie,

114 - Este o relaþie de tipul Maestrul ºi Monstrul. Motivul
este bine cunoscut în toate tradiþi i le culturale,  inclusiv în cele
„elitare”, iar mass media îl valorizeazã fãrã încetare, în noi ºi noi
expresi i .
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bãrbaþii la ocultul superior? Oricum, ºi pentru unii ºi
pentru alþii, principiul de piaþã liberã este valabil ºi onorat.
Totodatã, exoterismul practicat cu perseverenþã, este ºi o
cale de iniþiere în respectivele opþiuni oculte. O cale ºi o
primã etapã. Nici o aderare multiplã nu este exclusã, dupã
cum, nici trecerea de la o ramurã la altele nu este prohibitã.
De la ghioc la Internet, toate modalitãþile sunt la îndemânã
pentru a-l ferici pe cel în cãutare ºi în nevoie de soluþii
garantate.115

Unele explicaþii ce ne sunt date în lucrarea
prezentatã de Sandrine Cochevelou au ºi ele un caracter
deliberat sofisticat. Se utilizeazã concepte împrumutate
din toate ºtiinþele umane, ºi chiar din arii ce lãrgesc
orizontul celui doritor sã se iniþieze. „O privire înapoi cãtre
precedentele încarnãri” este titlul unui capitol. Sã vedem
unele din formulãrile atât de savant întocmite, în care, Eul
superior (cu majusculã în text), individualitatea
nemuritoare, sufletul ºi existenþele anterioare, fac
împreunã casã bunã ºi instructivã. „Aceastã operaþiune
magicã te ajutã sã-þi cunoºti Eul superior, individualitatea
nemuritoare cunoscutã de noi sub numele de suflet”. Mai
departe, aflãm cã acele crâmpeie ce sunt vãzute, de fapt,
nu sunt din existenþele anterioare ale persoanei respective
ci ale sufletului nemuritor pe care persoana îl
„reprezintã”.

Elementul prin care este realizatã aceastã incursiune
în existenþele anterioare este apa. Nu oricare, ci apa
neînceputã. Acestei ape ºi actelor magice legate de
utilizarea ei îi este consacrat un capitol mai larg, în care
este inclus ºi cel menþionat mai sus. Luatã imediat dupã
miezul nopþii dintr-o fântânã sau de la un izvor, apa aceasta
aratã cele viitoare. „Prin urmare, magia apei neîncepute

115 - Asemenea secte sau grupãri sunt foarte numeroase la
noi ºi iau forme din cele mai variate ºi imprevizibile, cu serioase
valenþe de imoralitate ºi agresivitate. De exemplu Secta Bivolaru.
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este una divinatorie, ca ºi ghicitul în cafea, despre care va
fi vorba în alt capitol”.

Cu toate virtuþile apei neîncepute, tehnicile legate
de acest element, aflãm tot din cartea Sandrinei
Cochevelou, sunt oarecum riscante. Apa, dupã cum se ºtie
de când e lumea lume, este înºelãtoare. Nu se comportã
altfel, nici în solicitãrile de magie/ vrãjitorie. Pot sã se
reflecte în apã imagini nedorite… „Dacã este vorba de
imagini înfricoºãtoare, interpretate ca prevestiri nefaste,
(ceea ce nu sunt întotdeauna), acestea pot avea un efect
negativ foarte puternic, influenþând consultantul ºi putând
chiar modifica viitorul, care de multe ori nu e atât de negru
precum apare în apã”. S-ar putea înþelege cã starea
emoþionalã a celui care se încumetã sã recurgã la acest tip
de divinaþie are o pondere în chiar alcãtuirea ulterioarã a
faptelor de viaþã. Aºa cã, agentul operaþional al prezentei
iniþieri, procedeazã ºi la unele tehnici de psihoterapie
preventivã.

Vrãjitoarele, ne spune Sandrine Cochevelou,
„preferã datul în bobi sau ghicitul în cafea pentru a afla
viitorul, fiindcã aceste procedee permit o interpretare mai
exactã, dar tehnicile apei neîncepute nu sunt de lepãdat”.
De ce? Fiindcã aceastã apã poate servi în tehnici de
autoinfluenþare, în caz de boalã, sau de vreo „obiºnuinþã
nesãnãtoasã”. „Tot astfel poþi cãpãta talente noi, sau poþi
sã-þi sporeºti capacitãþile de orice fel”. În aceste situaþii,
apa este încã mai vrãjitoreºte pregãtitã, iar recomandãrile
de rigoare sunt enumerate începând de la momentul
scoaterii apei, la vasul în care se aduce, la felul cum trebuie
pãstratã ºi cu ce amestec este îmbogãþitã…”. ,,Iei alcool
de 70 de grade ºi Aurum D6 (tincturã de aur folositã în
homeopatie); le adaugi câteva picãturi de ulei de trandafiri
ºi pui amestecul în apã. Acest amestec este un deosebit de
puternic catalizator al forþelor astrale ºi va favoriza
apariþia, în apã, a imaginilor pe care le aºtepþi”.
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Este de la sine înþeles cã „influenþarea” poate viza
ºi o altã persoanã, nu numai pe cel care executã
operaþiunea. „Imagineazã-þi chipul persoanei pe care vrei
sã o influenþezi reflectat în apã. Trebuie sã vezi suprafaþa
apei ca un ecran de televizor, pe care pot apãrea figurile
sau obiectele dorite. Aceastã capacitate de a vizualiza este
valabilã pentru orice ritual magic în care se foloseºte apa
neînceputã. Dupã mai multe exerciþii de imaginaþie, vei
reuºi sã ajungi la aceastã stare în care mintea ta poate da
naºtere unor imagini”. Exerciþiul nu este astfel epuizat. O
stare de maximã concentrare este necesarã, mintea
trebuind sã fie „golitã de orice”. „Fixezi un punct de pe
suprafaþa apei ºi nu laºi nici un gând sã te tulbure. Trebuie
sã realizezi un vid interior absolut”.

Ne este indicatã o modalitate de a depãºi acest prag.
„Ieºi din aceastã stare doar pentru a te auto-convinge cã
eºti în legãturã mentalã cu orice fiinþã vie, deci ºi cu
persoana care te intereseazã. Între tine ºi acea persoanã
nu mai existã nici bariere de timp, nici de spaþiu. Când
practici acest ritual, apa neînceputã funcþioneazã ca o
poartã peste timp ºi spaþiu, care te leagã direct de acea
persoanã”. Noaptea este mai favorabilã acestei practici,
dat fiind cã persoana vizatã poate dormi în acest timp, iar
somnul o face încã mai puþin rezistentã faþã de asemenea
intervenþii. Presupunând cã este respectat ºi fusul orar, ne
spunem noi.

Coautoarea cãrþii comparã acest tip de intervenþii
cu ºedinþele de hipnozã, dealtfel, toate prezentãrile pe care
le face au aceastã tendinþã multipolarã, de raportare la cele
mai moderne tehnici, la variatele discipline ºtiinþifice, dar
ºi la unele date ce þin de tradiþii locale sau universale.
Manualul acesta, „Vrãjitoria se învaþã”, se vrea un ghid
cu valoare practicã, dar ºi de instruire teoreticã, larg
educativã. Din când în când, mai rãzbate ºi câte un loc
mitic, cu bine cunoscute fãpturi din basme, credinþe etc.
pentru a mai atenua tensiunea ce ar putea-o crea atâtea
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informaþii de un adânc esoterism gata sã se ofere celor
interesaþi sã-ºi auto-modifice starea ºi existenþa, prin
magie/ vrãjitorie.

Tot privind la suprafaþa apei neîncepute, imaginile,
ce apar ca rezultat al concentrãrii, pot fi de provenienþã
diferitã. Unele sunt din cele care „se aflã în adâncurile
psihismului personal, a le observa este o experienþã
interesantã ºi, mai ales, foarte utilã, cãci te va ajuta sã te
cunoºti mult mai bine”.

Dar magia apei neîncepute îºi dezvãluie ºi alte
mistere. Mult mai fascinante. Iatã cum. „… Treptat vor
dispare imaginile provenite din interiorul tãu ºi-ºi vor face
apariþia plãsmuiri ale unor entitãþi energetice din lumea
de dincolo. Cu puþinã ºansã, s-ar putea sã vezi ºi imaginea
zânelor apei, sub forma lor luminoasã, aceea pe care o au
pe celãlalt tãrâm”. ªi incursiunea magicã poate continua,
aºa cum se întâmplã ºi în basmul fantastic, numai cã, acea
creaþie arhaicã are mai mult geniu. „Aceste imagini din
apã sunt extrem de dinamice ºi, de multe ori, se poate
stabili o comunicare cu ele. Fiindcã în acest caz ºi tu eºti
vãzut din partea cealaltã a apei”.

Cum se comunicã în atari circumstanþe, ce mesaje
sunt împãrtãºite, putem doar presupune. Zânele vin sã ne
ajute, cu desluºiri ale celor trecute, ale celor viitoare… Sã
sperãm cã se limiteazã la atât. În basme, dar ºi în credinþe
etc. aceste doamne nu prea respectã hotarele dintre lumi,
ele dau buzna când te aºtepþi mai puþin sau chiar deloc,
aici, în acest tãrâm. De ce? E drept, incantaþiile tradiþionale
ale satelor noastre se sileau, însoþind actele magice
necesare, sã rezolve astfel de „întâlniri” nedorite. Numai
cã, bietul „vizat” de intenþia zâneascã nu era cu totul
transbordat în lumea de dincolo. El se afla tot dincoace,
iar ajutorul decisiv venea, de cele mai multe ori, prin
intervenþia unei persoane din credinþele creºtine. Cel mai
adesea, de la Maica Domnului.
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În basmul fantastic însã, spre deosebire de actul de
descântat, eroul pãtrundea în teritoriul prohibit dar necesar
sã fie strãbãtut pentru reorientarea lui de om prin fire ºi
menire. Întoarcerea, cine nu o ºtie, deloc uºoarã, dar
totdeauna realizatã. Chiar dacã, uneori, mesagerul dintre
lumi se mai înfrupta cu vreo bucatã din trupul celui pe
care-l purta… 116

Încã mai adânc ne însoþesc în aceste exerciþii de
cunoaºtere proprii fondului nostru cultural,
ceremonialurile ºi creaþiile orale funerare. O altã lume ºi
ele, cu basmul, cu incantaþiile, cu imaginaþia noastrã
oare(?), pierdutã, ºi, pe care, sã o înºelãm în noi înºine
prin substituirea ce ne-o oferã ocultul actual cu atâtea
subculturi încât nici mãcar haosul nu le mai poate conþine?

Nu numai apa neînceputã este un bun mediu pentru
citirea viitorului. Sandrine Cochevelou menþioneazã,
printre tehnicile ce i-au fost comunicate de cãtre Mama
Xenia, ghicitul în cafea ºi datul în bobi. Pe acesta din urmã
îl putem, fãrã rezerve, integra în fondul vechi de credinþe
ºi practici magice, pentru toate regiunile þãrii.  În
patrimoniul rural, desigur. Textele care ne-au parvenit
însã, însoþind acest ghicit, sunt ºi ele, ca multe altele, de
largã circulaþie ºi uniformizate, ceea ce indicã o preluare
a gesticii, o simplificare a ei, ºi, mai ales, o „prelucrare” a
unor formule orale locale care vor fi existat cu mult timp
în urmã.117

116 - În basme, mesagerul dintre lumi,  purtãtorul eroului
pe cale de întoarcere, era, de obicei , o Pajurã. Trebuia sã i dea un
tribut, sub pretext de hranã, iar acest tribut era o parte din corpul
drumeþului ce revenea sã-ºi  împlineascã destinul de om. Ca ºi
alte motive îmbrãcate simbolic,  ºi  acesta este unul profund
tulburãtor, el poate fi lesne apropiat, ca sens, de itinerarul parcurs
de cãtre fiul de împãrat din „Tinereþe fãrã bãtrâneþe..”.

117 - Aceste texte au ca început invocãri de tip agrar, fapt
nu lipsit de importanþã referitor la spiritualitatea românilor. „...Voi,
patruzeci ºi unu de bobi / Cum ºtiþi a încolþi / ªi a rãsãri / Pãmântul
a împodobi / ªi þara a hrãni / Aºa sã ºtiþi / Mie-mi aratã / De soarta
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Ghicitul în cafea, extrem de rãspândit în actualitate
în oraºe, îºi face loc ºi la sate, odatã cu modernizarea
tehnicilor de scrutare a celor pe care viitorul le ascunde,
dar le ºi face accesibile. Contextul actului este orientat, în
general, înspre fapte referitoare la viaþa personalã, a
familiei, profesiune etc. Oarecum, un act mai modest, dacã
îl comparãm cu alte procedee utilizate de cãtre
profesionistele dedicate vrãjitoriei. Ghicitul în cafea poate
fi întreprins de oricine, oriunde, deºi, ne spune Sandrine
Cochevelou, o pregãtire specialã este necesarã dacã se
doreºte o citire aprofundatã ºi credibilã. În ajutorul unei
atari lecturi, vine ºi repertoriul interpretãrilor pe care
„cititorul” poate sã le aplice, dupã cum acestea sunt
închipuite de zaþul de cafea pe fundul ºi pe pereþii vasului.
Figuri.

De notat ºi faptul cã acest adevãrat mic dicþionar
de simboluri bine desenate dealtfel,  include ºi multe
imagini care nu sunt familiare peisajului de la noi. Rechin.
Maimuþã. Balenã. Pentru unele din aceste figuri, ne spune
co-autoarea, tradiþia popularã are propriile sale criterii de
clasificare ºi citire. Iatã ce citim la „Peºte”. „În general
prevesteºte o invitaþie. Peºte mare (în care tradiþia popularã
include ºi balena, deºi aceasta este mamifer) – fericire de
scurtã duratã. Rechin: amic pretenþios”.

Lectura figurilor geometrice, aºa cum este oferitã
de cãtre micul dicþionar, ar deruta pe cei mai savanþi
interpreþi ai vechilor simboluri universale, fie ei moderni,
fie din secole demult trecute.

Sunt interesante informaþiile pe care ni le oferã
Cireºica, în cartea sa, referitor la ghicit, la felul cum acesta
se prezintã ºi este, pentru ea. Dealtfel, aºa cum aratã ºi
titlul cãrþii, toate datele sunt cele ale unei experienþe
personale. „Cineva mi-a spus cã trebuie sã scriu pe hârtie

lui (cutare) . . .  etc.  Formule frecvent gãsite de noi în Oltenia,
Mehedinþi chiar,dacã sunt introduse ºi modificãri.
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previziunile mele. Nu fac asta, eu spun la câþiva oameni
care dupã aceea spun ºi ei mai departe tot ce se adevereºte”.
Este cel mai inteligent procedeu de mediatizare, mai ales,
cã, aºa cum am mai spus, comunicarea directã este
specificul esenþial al actului vrãjitoresc.

Omul, individul, sã fie implicat, altfel, totul riscã
sã devinã întreprindere abstractã, speculativã. Cunoaºterea
viitorului ºi apoi, confirmarea datelor „prevãzute” este fapt
tot atât de legitim unei comunitãþi ca ºi fiecãrui membru
al acesteia.

Odatã cu dezvoltarea culturii informaþionale, o
globalizare a previziunilor se intensificã ºi local. Fiecare
loc este parte a acestui spaþiu de tip nou, ca atare, ºi
„vizionarii” de toate felurile vor fi abilitaþi de cãtre
mentalitatea popularã sã se pronunþe, în cunoºtinþã de
cauzã, despre orice, oriunde, oricând. Cum, în cazul
vrãjitoriei, – iar situaþia de la noi din þarã nu face excepþie
– profesioniºtii sunt nu numai clarvãzãtori etc., ci ºi agenþi
de intervenþie dotaþi cu un redutabil potenþial, ei îºi asumã
ºi „menirea” de a modifica, a echilibra, a domina forþele
naturale, istorice, supranaturale, în interesul lumii întregi.

Sã vedem, deocamdatã, ce ne mai spune Cireºica
despre ghicit. „… Eu ºtiu bine cã pe mine cãrþile nu mã
mint. Dacã s-a întâmplat odatã sã mã mintã, atunci eu sunt
vinovatã cã n-am fãcut rostul cum trebuie. Dar când am
fãcut încã odatã ºi încã odatã, adevãrul mi s-a arãtat”. Ca
ºi în cazul altor acte magice, ºi pentru ghicitul în cãrþi,
respectarea regulilor este strictã, altfel, rezultatul este
compromis. Ce anume este acest „rost” care nu a fost fãcut
cum trebuie, nu ºtim cu precizie; poate sã fie, eventual,
acordarea intenþiilor agentului cu cele care sunt pãstrate
în cripticul viitor?

„… ªi mã roagã vrãjitoarele mai tinere sã le spun ºi
lor cum se face sã ghiceºti ce va fi. Eu nu pot sã le învãþ,
pentru cã asta nu e de la mine, mie îmi vine ºi nu ºtiu de
unde, poate de la harul meu moºtenit, cã Mama Omida
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simþea harul ºi poate cã ea mã ajutã de-acolo de unde e ea
acum”. Mai departe, dupã ce deplânge neîncrederea unora
în spusele cãrþilor, ale prezicerilor în general, Cireºica
noteazã cã, dupã ce faptele anunþate au loc, acei oameni,
miraþi,  vin la ea din proprie iniþiativã, recunoscând
valoarea divinaþiei.

„Eu nu prezic lucruri mãrunte. Astea nu se cer
prezise”. Cireºica nu face excepþie în ceea ce priveºte
importanþa lucrurilor pe care le poate prezice. Toate
suratele ei întru ale divinaþiei ºi vrãjitoriei în general, sunt
înclinate sã dezvãluie evenimente majore, schimbãri,
fenomene naturale, totul referitor la planetã, la omenire.
Stadiul unei divinaþii modeste, domestice, strict intime
pare sã fie depãºit ºi înlocuit cu intervenþii destinate sã
dezvãluie mistere ºi întreg mersul timpului, al celui
pãmântesc, dar ºi al celui dintre lumi.

„… Eu mã feresc sã spun ceva ce-i sperie pe oameni,
dar spun cã ºi la noi o sã fie un cutremur mare cu multe
prãbuºiri ºi cu multã suferinþã. Eu dau în cãrþi pentru asta
ºi îmi iese mereu la fel… «Vãd» evenimente, oameni,
situaþii. Semnele din cãrþi mi se lipesc de degete, câteodatã
parcã vin singure sub ochii mei tocmai acelea care trebuie
sã mã anunþe ceva. Parcã am magnet la degete ºi le atrag
pe acelea care spun adevãrul. Dar nu pot face decât în
anumite condiþii preziceri. Trebuie sã fie liniºte în jur, eu
sã fiu odihnitã, sã nu aud pe nimeni ºi atunci iese cum
trebuie …”.

Conlucrarea dintre agentul vrãjitor ghicitor ºi
instrumentele pe care le utilizeazã este ºi ea diferitã de la
caz la caz. Pentru autoarea cãrþii „Secretele Magiei Mele”,
participarea cãrþilor este evidentã, acestea „vin” chiar spre
ea, pentru a-i semnala ce este important ºi a-i spune
„adevãrul”. Condiþia specialã pe care o are Cireºica, prin
„har”, prin „moºtenire”, dar ºi prin transfer de putere ºi
cunoaºtere din partea unui iniþiator maestru (Mama
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Omida), se manifestã ºi în actul divinatoriu. Semnele din
cãrþi care i se lipesc de degete, atestã acest „dar”.

În practica magico/ vrãjitoreascã ne-profesionalã,
ghicitul în cãrþi este foarte rãspândit. Mai mult chiar decât
„uitatul” în ceaºca de cafea. Pentru aceste lecturi de acum
populare, nu trebuie cunoºtinþe speciale, existã un cod care
este aplicat, deºi, cifrul lui nu este strict stabilit. Practicile
respective sunt curente în spaþiul domestic, între vecini,
prieteni, la serviciu (cafeaua) ºi sunt privilegiul sexului
feminin. Recursul la vrãjitoare nu este totuºi marginalizat,
dat fiind cã acestea „ºtiu” ºi „fac” multe „altele”.
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CAPITOLUL XIII
Infantilizare culturalã: purtãm ºi talismane
Între aceste multe „altele”, dupã cum aflãm ºi din

cartea Cireºicãi, vrãjitoarele pot întreprinde acþiuni de
îndepãrtare a unor lucrãri diavoleºti sau de magie neagrã.
„Descântec contra celor diavoleºti sau descântec contra
magiei negre” este titlul unui capitol al lucrãrii care a bãtut
topul publicaþiilor de carte în anul 2000. Este vorba, dupã
cum ne informeazã autoarea, despre un descântec foarte
puternic. Cu toate cã el poate „îndepãrta lucrãrile trimise
prin magie neagrã, lucrãrile fãcute cu diavolul, precum ºi
cele trimise prin invocaþii ºi chemãri de spirite necurate
…”, descântecul îºi va arãta puterea numai dacã „… ºtiþi
sigur cã vi s-a fãcut o vrajã ºi dacã se cunoaºte persoana
trimiþãtorului, dar fãrã a ºti neapãrat ce anume lucrare ori
trimitere vi s-a destinat”.

Condiþii imposibil de îndeplinit. Care necunoscãtor
ar putea ºti cu certitudine cine i-a „fãcut” ceva, sau, mãcar,
dacã i s-a fãcut ceva de acest soi. Este evident,
recomandabil,  dacã nu chiar necesar, ajutorul unei
specialiste. Presupunând cã omul în nevoie ar fi sigur cã
respectã condiþiile de mai sus, descântecul trebuie însoþit,
bineînþeles ºi de unele acte rituale. În acestea, odatã mai
mult, elemente creºtine vin sã se combine cu cele magice-
vrãjitoreºti, ceea ce respectã specificul local, ºi, potrivit
„pãrerilor” despre intervenþiile magice, asigurã acestora
un surplus de eficienþã ºi de credibilitate.

Ritualul este foarte simplu, ca ºi textul oral dealtfel.
O mânã de sare „descântatã” se presarã în faþa pragului.
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În faþa fiecãrei intrãri în casã se face o cruce cu cuþitul
magic, pe podea, la uºi, geamuri, la gura sobei etc. La
fiecare gest, textul descântecului trebuie rostit, fãrã a se
omite numele celui care se cere vindecat, apãrat etc.

Aºa cum vom vedea, descântecul cu pricina este
preluat din incantaþii populare de mare circulaþie, numai
cã, aºa cum se întâmplã mereu, conþinutul este contaminat
prin contribuþii „originale profesionale”, iar nararea epicã
este mediocrã. Sãrãcirea conþinutului acestor creaþii se
accentueazã, pe mãsurã ce repertoriul vrãjitoresc actual
se instaleazã în peisajul tot mai larg al unor subculturi
agresive ºi de o vulgaritate altfel greu de imaginat.

„Tu ºarpe, belea urâtã,
Cu solzii de aur, cu gurã balaur,
Ieºi din corpul ei,
Ieºi din sufletul ei, ieºi din inima ei,
Du-te pe rãtãciri rãtãcite
ªi pe tãlpile plesnite,
În corpul ei sã nu mai staþi,
ªi sã-i luaþi pe toþi cei fraþi,
Încãlþaþi, încolþuraþi
De 99 de ori blestemaþi
Unde ciobanul nu paºte,
Unde cocoºii nu cântã,
Unde vântul nu bate,
ªi toaca nu toacã.
Acolo sã staþi,
Acolo sã beþi, acolo sã mâncaþi.”

Puterea descântecului þine atâta timp cât vraja cea
trimisã nu se schimbã. Dacã intervine însã altã vrajã, act
de magie neagrã ºi sunt semne cã, în casã, rãul este mereu
prezent, atunci, toatã operaþiunea trebuie repetatã, ca „sã-
ºi sporeascã puterea”. Provenienþa ruralã a acestei
incantaþii rudimentare este evidentã, un întreg context
specific este menþionat ºi, prin intervenþia respectivã,
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investit cu o calitate activã, de a resorbi rãul produs, prin
opoziþie. Este spaþiul din afara satului. Satul având, în
toate creaþiile folclorice tradiþionale, valoarea unui model
cosmic pozitiv.

,,În sufletul, în casa ºi-n temeiul lui (aici rostiþi
numele întreg cu cel de botez ºi cu toate numele pe care le
poartã persoana respectivã) sã nu mai staþi”118.

Cât despre balaurul amintit aici, eronat „cu gurã
balaur”, îl putem gãsi frecvent în toatã lumea imaginarului
colectiv arhaic, dar de cele mai multe ori,  cu alte
îndeletniciri. În ceea ce priveºte sufletul omului, lucrurile
sunt mult mai sensibile, în creaþiile tradiþionale, altfel este
vãzutã relaþia între solicitant ºi agent, dintre omul vizat ºi
actul de intervenþie.

Cu disponibilitatea pe care o manifestã, de a se
adecva unei practici ºi unei condiþii  ontologice
excepþionale, aºa cum acestea se regãsesc azi, peste tot,
vrãjitoarele de la noi vin mereu cu contribuþii variate.

Între acestea, tot mai frecvent, sunt menþionate
talismanele. Fãcute, desigur, de cãtre profesionistele
breslei respective. Cireºica nu face excepþie, în cartea sa
avem la dispoziþie un întreg capitol referitor la aceste
„apãrãtoare”, cum le numeºte autoarea.

Numai „marile vrãjitoare” pot face astfel de obiecte,
numai cã, este mare concurenþa ºi, s-ar zice, cã în spaþiul
nostru atât de încercat prin tentaþiile de ocult, magie,
vrãjitorie etc., aceste profesioniste aparþin, toate, categoriei
superioare.

Un talisman gata fãcut ºi cumpãrat, ar fi curatã
ºarlatanie, aflãm din textul ce este consacrat acestei

118 - „...Une mergi tu, ºarpe / Laure , Balaure / Cu ochii ca
talerele /  Cu solzii  ca galbenii  /  Cu nouzeci ºi  nouã /  De cozi
împroºcãtoare / Cu nouãzeciºi nouã de  picioare mergãtoare / Cu
nouãzeci ºi nouã / De aripi zburãtoare / Cu nouãzeci ºi nouã de
coarne-mpungãtoare /  Cu nouzeci ºi  nouã de l imbi muºcãtoare
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probleme. Persoana ºi talismanul, este o relaþie strict
delimitatã, iar purtarea lui trebuie începutã dupã ce
individul respectiv a trecut printr-o vrajã de desfacere,
executatã de cãtre vrãjitoarea de rang înalt. Sunt posibile,
totuºi, unele concesii în ceea ce priveºte executarea
(facerea) talismanelor.

Talismanele pot fi fãcute ºi de cãtre cel care doreºte
sã aibã unul. Acestea au efect limitat, în anumite probleme,
nu sunt „apãrãtoare” pentru orice fel de agresiuni.

„Talismanul cel mare, purtãtor al semnului lui
Solomon dã celui care îl poartã putere fãrã margini, asupra
celor fãcute ºi nefãcute ºi chiar asupra diavolului119, dar îl
ºi poate pierde, dacã acesta nu are putere ºi nu îºi cunoaºte
limitele. În lume nu sunt, la ora aceasta, decât zece
talismane cu acest semn, iar la noi în România se ºtie
numai despre douã vrãjitoare care au puterile date de
magia regelui Solomon. Una sunt eu, care am moºtenit
semnul regesc, iar despre cealaltã îmi este oprit a vã spune
cine este ºi unde este, cãci sunt reguli de tãcere ºi jurãminte
ce nu pot fi încãlcate”.

ªi aici, esoterismul cel mai profund se îmbinã cu
un exoterism generos prin acesta din urmã fiind asigurat,
tot lectorul, cã autoarea vorbeºte în cunoºtinþã de cauzã,
ba mai mult, cã ea înseºi posedã acel semn regesc al unei
puteri totale. Dupã ce este descrisã tehnica de fabricare a

.. . .”.  Text cules de R. Rãutu,  Maramureº,  1971. Avem aici  o
mãiastrã imagine de mit, basm, descântec, ilustrând geniul popular
cu nemãrginirile sale artistice dar ºi filozofice. Este un loc cognitiv
în care timp, loc, simþire, destin, se regãsec activ ºi creativ, pentru
omul persoanã,  acum fata care-ºi cheamã / aduce ursitul. În nici
una din lamentabilele imitaþi i  la care procedeazã vrãji toarele
actuale „profesioniste”, nu vom întâlni mãcar o urmã de frumos
ºi de încântare „cultural în-nãscutã”.

119 - Aici, acest talisman pare sã fie comparat, ca putere, în
intenþia vrãjitoarei, cu crucea creºtinã. În popor avem expresii ca
„Ucigã-1 Crucea”, sau, „Ucigã-1 Toaca.. .” pentru a alunga dia-
volul, fãrã a i se pronunþa numele.
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unui talisman, suntem, din nou, avizaþi cã: „Însãºi cartea
aceasta este un talisman. Puterile mele magice existã în
ea nu numai ca informaþii,  ci ºi ca energie pozitivã
rãsfrântã de mine asupra volumului pe care-l aveþi în
mânã”. O mai bunã publicitate ar fi dificil de imaginat.
Câteva precizãri fãcute mai sus, par sã fie acum contrazise
în recomandãrile finale pe care le face autoarea. Astfel,
un talisman poate fi, totuºi, lãsat moºtenire, dar numai unei
rude de sânge ºi, odatã aceastã condiþie respectatã, el îºi
pãstreazã puterea sute de ani. Apoi, intervine o altã
precizare menitã sã producã oarecare confuzie.
Moºtenitorul poate fi ºi altcineva, dacã a împlinit deja
treizeci de ani… Situaþii în care, cu certitudine, orice
vrãjitoare de rang înalt ar ºti cum sã se descurce, dacã ar
fi consultatã în aceastã problemã.

Simbolurile, care pot fi presãrate pe talismanele
confecþionate de cãtre viitorul lor purtãtor, sunt variate ºi
numeroase. În enumerarea ce o face autoarea, locul nr. 1
îl deþine crucea, „forma de cruce”. Mai sunt menþionate,
ºarpele încolãcit, pãianjenul cu ºase picioare, sãgeata cu
vârful în sus, casa, apoi, „forma de stea cu ºase colþuri”.
Acest simbol beneficiazã ºi de o precizare referitor la cei
care nu trebuie sã-l vadã. Este vorba despre „fecioare” ºi
despre „copii”. „… cãci duhurile ce îl stãpânesc le-ar aduce
acestora nefericire ºi el ºi-ar pierde forþa de protecþie”.
Talismanul respectiv este însã unul important, deoarece
„… – înlãturã suflarea tuturor duhurilor rele ºi protejeazã
pe purtãtor de puterea magiei negre”. Ar fi vorba, deci,
despre calitãþi potenþial opuse pe care talismanul acesta
le-ar putea pune în acþiune.

Unele din profesionistele breslei vrãjitoreºti, ºi ele
nu sunt puþine, au gãsit terenuri relativ ne-explorate pânã
acum. Perfecþionarea tehnicilor de comunicare faciliteazã
acest progres „magic” ºi îl înscrie, fãrã echivoc, între cele
mai performante modalitãþi de realizare personalã. Cum
este, de exemplu, obþinerea de vize pentru „spaþiul
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Schengen”. Publicitatea nu se limiteazã totdeauna la
anunþuri de la rubrica diverse, nici nu recurge la publicarea
unor lucrãri de iniþiere scrise de cãtre vrãjitoare. Sunt
multe reportaje, articole de ziar, care îi þin la curent pe cei
interesaþi, cu toate posibilitãþile ce le stau la îndemânã.
Dacã… în cazul pe care-l prezentãm aici, dacã dispun de
valutã.

„Vrãjitoarea Samuela descântã de vize pentru
Occident” este titlul unui reportaj, din ziarul Naþional, de
joi, 21 Decembrie, 2000.

Tehnica, ne spune reporterul Viorel Iliºoi, este
simplã. „… Descântecul de vizã este o litanie boscoroditã
deasupra mâinii în care clientul þine un ºomoiog de dolari.
Neapãrat de dolari, cã altfel descântecul nu se prinde.
Merge ºi pe mãrci, dar nu e tot atât de sigur.

Nici leii nu sunt de lepãdat, dar în cazul ãsta
Samuela trebuie sã apeleze la descântecul extrem, o
chestie care-i ia timp ºi o secãtuieºte de energii. Þinând
în poalele înflorate mâna clientului, populatã de dolari,
Samuela îngânã descântecul (din care nu se înþelege mare
lucru), apoi stinge în borcanul cu urinã douã grãunþe de
cãrbune încins, mestecând cu câteva paie de mãturã. Face
câteva cruci deasupra paºaportului, zgârie cu unghia
traseul pe o hartã a Europei, întinsã pe mãsuþa japonezã,
ia dolarii ºi descântecul e gata. Dacã nu e apãsat de mari
pãcate, în scurt timp clientul va obþine viza”.

Descrierea momentului ºi a locului este realistã.
Scena pare sã ne fie cunoscutã, totuºi, iatã cã Samuela,
tot prin magie albã, desigur, introduce elemente ce plaseazã
acþiunea, prin efectul ei, în dimensiuni simultan spaþiale
ºi politice, existenþiale. Un secret, îl informeazã ea pe
reporter, ea însãºi a descoperit acest descântec de vize,
dupã un congres al vrãjitoarelor þinut în India… Cu mare
grijã, ea pãstreazã secretul scris pe câteva foi de hârtie,
închise între coperte metalice, acestea fiind la rândul lor,
încuiate cu un lacãt ce nu se poate descuia. Cheia, o þine
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vrãjitoarea în sân. Cine s-ar încumeta sã descuie lacãtul
cu pricina, ar trebui sã cunoascã o vrajã tot atât de secretã.
O adevãratã competiþie de esoterism monopolizat.

Samuela explicã ºi ea cum stau lucrurile. „Ce
vedem, vedem. Lumea e mai mult ce nu se vede de oameni.
Eu am moºtenit harul de a vedea în adâncime ºi sã fac
lucrurile sã meargã cu descântece de magie albã. Dacã
omul vrea din inimã sã meargã în Schengen ºi nu are
pãcate mari faþã de dreptatea lui Dumnezeu, eu pot sã
descânt de vizã ºi cãrãrile se deschid”.

Reporterul vrea sã afle ºi pãrerea unora dintre
solicitanþii prezenþi.

Iatã ce a înregistrat: „… Nu veneam ºi la Samuela
dacã nu mã pisa nevastã-mea, cã eu nu cred în astea…
Dar încerc ºi aºa, cã îmi mor copiii de foame. De-aºi ajunge
în Italia sau în Grecia, sau în Germania, aº rãmâne acolo
sã muncesc la negru, dar uite cã nu pot sã capãt vizã. De
un an mã chinui. Dupã ce am dat ºpãgi fãrã rezultat, hai,
mi-a zis nevasta, încearcã ºi la Samuela, cã cicã cine a
fost la ea a primit vizã… Nu mã mir cã sunt atâþia fraieri
care vin la Samuela. Sãrãcia, dom’ le, îi prosteºte pe
oameni de vin aici sã plãteascã farmece de vizã”.

Un comentariu final din partea aceluiaºi reporter,
cât se poate de reprezentativ pentru starea în care se aflã
oamenii de rând de la noi ºi nu numai ei… „Nici nu-þi
vine a crede câþi români disperaþi vin la Samuela.
Celularul ei nu mai tace, ca ºi cum nimeni nu mai vrea sã
stea în þara asta, parcã toþi ºi-ar face programare la
farmecele despre care se spune cã pot desface pânã ºi
directivele Uniunii Europene. Stã asta în puterile
Samuelei, care nici mãcar nu este una dintre adevãratele
fiice ale mamei Omida. Cã dacã ar fi fost …”.

Aºa cum am mai spus, impactul diferitelor forme
de subculturã este, în actualitate, imens la noi în þarã în
mediile populaþiei obiºnuite.  Fenomenul nu poate fi nici
controlat, nici oprit.  Dimpotrivã, este amplificat ºi
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fundamentat de un întreg complex de strategii, în care
demersuri  de sorginte politicã, financiarã, de
monopolizare a tuturor ramurilor de activitate economicã
de cãtre grupuri bine coagulate ºi extrem de agresive se
reunesc ºi se consolideazã. Cultura, în sensul cel mai
„simplu” al termenului, este fapt conºtient, nu fenomen
spontan, nici un atuu deþinut exclusiv de categoriile elitare,
oricare ar fi nivelul de pregãtire ºi de orgoliu al acestora.

Pe mãsurã ce masele alunecã înspre o des-
culturalizare, în ritm accelerat, alte ºi alte probleme devin
tot mai acute. Nu este în joc numai o pierdere de identitate
etnicã sau religioasã, este pericol chiar în complexul de
modalitãþi prin care o comunitate (sau un grup de
comunitãþi vieþuind împreunã) îºi formuleazã ºi integreazã
condiþia necesarã de luciditate (culturalã) pentru a putea
supravieþui, în structuri echilibrate ºi favorabile
individului ºi corpului social în ansamblul sãu.

Am putea vorbi, fãrã prea multe reticenþe ºtiinþifice,
despre continuitatea, la noi, a unor modele de substituire,
sau de imitare (ºi una ºi alta, de fapt) a unor sisteme
modele ce au fost timp de decenii în lucru ºi în proces de
perfecþionare, cu rezultate de necontestat în toate
domeniile de viaþã ºi de activitate. Consecinþe
dezastruoase. Modelele acestea se pot, foarte bine, adãposti
în condiþii modificate, dar nu în profunzime. În speþã,
întreg sistemul comunist, persistând în noile „realitãþi” ale
tranziþiei prin care „tranzitãm”.

În acest sistem amplu ºi foarte suplu ca posibilitãþi
de adecvare, sunt prezente ºi active subsisteme care se
întrepãtrund, fãrã sã se anuleze unul pe altul, fãrã sã se
„conturbe” în intenþionalitatea lor fundamentalã,
dimpotrivã, venind, fiecare din ele, cu propriul potenþial
de generativitate, pentru a susþine ºi îmbogãþi sistemul de
bazã, sau „originar”.

Conºtientizarea pe care o armonizare a vieþii unei
comunitãþi o reclamã, nu este nici ea un dat invariabil, iar
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în conlucrarea dintre subsistemele în prezenþã,
variabilitatea acestei conºtientizãri (luciditãþi) poate
atinge grade foarte ridicate.

Toate formele de subculturã, în plina lor expansiune
ºi aprofundare, pãtrund în subsistemele active, mentalitãþi,
atitudini, opþiuni, scarã de valori, modalitãþi de socializare
sau de sociabilitate etc. În ceea ce priveºte ideologia
comunistã ea, ca toate celelalte componente ale sistemului
de bazã (sistemul matcã), se metamorfozeazã fãrã sã-ºi
renege esenþa, reuºind sã o fecundeze dupã cerinþele unor
situaþii de moment. Procesul nu este unul imediat
detectabil, numai consecinþele îl „semnaleazã”, dar nici
acestea, nu în termeni care sã poatã fi contracaraþi cu
uºurinþã. De fapt, realitatea cu care se opereazã în acest
proces este memoria culturalã a corpului social în întregul
sãu120.

Antrenarea tuturor componentelor memoriei
culturale în angrenajul de manipulare constantã ºi de
erodare a conºtientizãrii necesare, nu are cum sã fie
sesizatã de cãtre cei care fac obiectul uman, materia acestei
întreprinderi nefaste. Ca atare, reacþiile vor fi din cele mai
puþin capabile sã menþinã un echilibru, sã asigure o
dezvoltare, sã producã o adaptare care sã nu fie
destructurantã/ degradantã, la condiþiile unei culturi
informaþionale globalizate. O adaptare participativã, dar
ºi creativã, în termeni definitorii ai unei identitãþi specifice
locale.

Procesul acesta de vulgarizare ºi des-semnificare pe
care-l putem constata nu numai la noi în þarã, se afirmã cu

120 - În aceastã constã „geniul” strategiilor nefaste pe care
le suportãm ºi acum. Pre-lucrarea continuã, profundã, brutalã sau
subtilã, dar mereu „perfectibilã” a modurilor în care comunitãþile
umane îºi  semnificã lumea, existenþa,  ecoul,  t impul,  în care ele
trãiesc ºi se definesc. Orgoliul, cu cele douã dimensiuni ale sale,
puterea ºi  averea,  nu-ºi  cedeazã niciodatã locul,  nu-ºi  neagã
esenþa. V. ºi Alain Beçanson, (1999), Cap. V.
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tot mai multã aroganþã, bazat tocmai pe facilitãþile de
adecvare/ aderare pe care le oferã maselor ºi chiar unor
grupuri care se vor de un statut superior din punct de
vedere social, economic, educaþional, ºtiinþific etc. Nu fac
excepþie nici acele cercuri sau opþiuni de vocaþie
psihospiritualã, care împânzesc peisajul global, cu o
dezinvolturã uluitoare, sub aparenþa unei libertãþi de
alegere în cunoºtinþã de cauzã. Improvizaþia este la
ordinea zilei, iar inmaturizarea generaþiilor „culturale”
este luatã drept un simptom ºi argument de progres ºi de
realizare nu lipsite de un „motor” eshatologic mereu
alimentat prin subculturile generatoare de haos.

Infantilizarea culturalã generalã, cu înclinaþiile ei
înspre ludic (despre care am mai vorbit aici) nu este
evidentã în toate domeniile de viaþã ºi de activitate, nu la
fel de evidentã. Dimpotrivã, procesul încopilãririi poate
îmbrãca forme care nu numai cã-l disimuleazã dar îl ºi
produc/ fecundeazã mereu. Tot în câmpul acesta al
subculturilor îl putem sesiza, chiar dacã ele avanseazã,
deseori, în domenii pe care le considerãm, „tradiþional”,
elitare sau ºtiinþifice. Unele tendinþe de regãsire a unei
identitãþi arhaice, de reînviere a unor atitudini ºi
manifestãri din „acel timp” al rãdãcinilor spirituale etc.,
alcãtuiesc azi un întreg context de preocupãri ºi
manifestãri „la modã”. Un exemplu este la noi reînvierea
tracismului, pânã la o scriere mitic retroactivã a „istoriei
neamului”. În expresiile lor populare, aceste opþiuni sau
tendinþe se transformã lesne în atitudini ºi manifestãri cu
caracter de cult, de „doctrine”, de asumare de identitãþi
supraadãugate ºi tot atât de iluzorii pe cât sunt de
improvizate.

În acest câmp imens al unor metamorfozãri rapide
ºi imprevizibile prin consecinþele lor, se miºcã, în largul
ei, magia/ vrãjitoria profitând de degradarea culturalã la
care societatea noastrã româneascã este supusã. La o primã
vedere, suntem înclinaþi sã considerãm fenomenul
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respectiv (magia/ vrãjitoria) o componentã minorã a stãrii
culturale generale, numai cã, nu putem evalua cantitativ
acest tip de fapte culturale. Ele îºi afirmã importanþa prin
caracterul lor reprezentativ. Ele sunt ilustrative, prezintã
sau reproduc imaginea generalã nu a unui peisaj exterior
perceput, sau ºtiinþific „obiectivizat”, ci a unei realitãþi
trãite, asumate, de un întreg corp social, chiar dacã în
moduri ºi grade diferite. Adevãraþi formatori de opinii ºi
mentalitãþi se recruteazã din rândurile celor care se impun
ºi se disting în toate formele de subculturã. Iar prestigiul
lor creºte, ca ºi rolul pe care-l au în societate. Mulþi devin
personalitãþi publice, la care nu numai cã se apeleazã în
mass-media, dar sunt ºi consideraþi ca autoritãþi în varii
domenii sau, în plan general121. Cu magia ºi vrãjitoria
lucrurile stau la fel, chiar dacã vrem sã vedem aceste
activitãþi ca þinând de cele mai vulgare formulãri ºi
atitudini ale unei culturi de masã dominatã de subculturi.

Vorbind despre ingeniozitate, putem vedea cum
aceastã calitate umanã intervine de fiecare datã când, în
ritm cu evenimente globale dar ºi cu ecou local,
profesionistele magiei/ vrãjitoriei procedeazã la acþiuni
spre „binele” nostru al tuturor. Nimic din ce este semnalat
în mass-media, sau care preocupã societatea, nu este trecut
cu vederea.

Este ºi cazul al rãzboiului din Afganistan. „La
Galaþi, Sfatul Vrãjitoarelor susþine cã „teroriºtii nu vor fi
nimiciþi” (este titlul unui articol din 11 oct. 2001 din ziarul
Naþional). Vom vedea care este gradul de ingeniozitate la
care ajung profesionistele acestea, introducând elemente
tot mai originale, prin urmare mai susceptibile de a fi ºi
eficiente în „ritualurile” performate.

121 - Cazul ideologului comunist semnalat aici, de manierã
originalã de cãtre una din vedetele vrãjitoriei actuale, este tipic,
dar nu unic.  Mediatizat  fãrã întrerupere ca profet al  trecutului,
prin chiar prezenþa sa „în ecran” include acest trecut în prezent,
în viitor fapt ce este un propriu inalienabil al timpului.
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Reporterul Laura Gurãu ne informeazã cã…
Toatã aceastã relatare este interesantã prin

actualitatea ei,  prin raportarea la unele dimensiuni
eshatologice, ca ºi prin conþinutul „magic” primitiv ºi
vulgar. Un exemplu de produs subcultural local. „Mihaela,
Elena, Maria, Ioana, Roxana ºi alte vrãjitoare puternice
din Galaþi s-au întâlnit la malul Dunãrii ºi al Brateºului
pentru a descânta apele ºi pentru a alunga rãul, de frica
rãzboiului din Afganistan. Femeile spun cã erau curioase
sã afle care va fi soarta României, cu atât mai mult cu cât
au ºi ele familii, copii de crescut …”. Motivaþia este de
acum bine cunoscutã, fiind invocatã cu prilejul oricãrei
adunãri de acest gen, în care, vrãjitoarele puternice intervin
prompt.

Le-am gãsit tot în plinã activitate ºi în timpul
rãzboiului din Kosovo din Iugoslavia, tot cu preocuparea
de a pãzi þara ºi prin aceasta, propriile familii. Acum însã,
la Galaþi, dar ºi la malul apelor, vrãjitoarele au încercat ºi
sã „lege gândurile Fiarei”. Într-o luptã directã cu Fiara,
ele au luat douã ulcioare, douã lumânãri, niºte ierburi, ºi
au procedat la actul magic…

„… Am citit în globul de cristal viitorul României”,
redã reporterul spusele Mihaelei, „cea mai puternicã dintre
vrãjitoare”, care continuã astfel. „… Lumea nu trebuie sã-
ºi piardã credinþa în Dumnezeu. Rãzboiul va dura foarte
mulþi ani, multe þãri vor fi implicate în acest conflict. Am
vãzut boli puternice, care vor afecta mulþi oameni. ªi
România va avea de suferit, din punct de vedere material.
Dar suferinþa nu este aproape …”. Un adevãrat discurs
politic, bine pus la punct cu ultimele date, durata, prezenþa
unor epidemii posibile etc. Apoi, un element de încurajare,
suferinþa nefiind aproape, ceea ce lasã loc speranþei, iar
lumea nu trebuie sã-ºi piardã credinþa în Dumnezeu, ne
spune vrãjitoarea, ca purtãtoare de cunoaºtere prin har!,
aºa cum sunt cele mai puternice ºi mai în rang dintre aceste
profesioniste.
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Aflãm din materialul publicat cã ºi Mihaela este o
reginã a Magiei.

De boli,  temute ºi ele potrivit celor vãzute de
adunarea vrãjitoreascã, a descântat Maria. Iatã textul,
banal ºi el, dar aplicat circumstanþei respective. „… Tu,
ºarpe balaur, cu solzii de aur,-Tu unde ai intrat, prin
descântec te-am alungat,-Tu, ºarpe balaur cu solzii de aur,
Cu coada porneºte, -Cu gura grãieºte, Unde-a fost patimã
ºi necaz,-Sã rãmânã curat, luminat,-Ca ulciorul fermecat,
ºi globul cristalizat”.

Nu prea se înþelege din textul acesta dacã ºarpele
este vinovat, dacã tot el poate interveni pentru alungarea
rãului, dar gãsim, în schimb „globul cristalizat” între
termeni simbolizând puritatea ºi condiþia beneficã iniþialã
a locurilor, a oamenilor. Îmbinarea în acelaºi „ritual” a
elementelor de prezicere, de vindecare-curãþire, de
alungare a rãului ºi de „legare” nu a oricãror agenþi
malefici sau umani ci, chiar a Fiarei ne este lãmuritã.

„… Am încercat, prin descântecele noastre, sã ferim
România de tot ce este rãu. Sã legãm gândurile Fiarei, sã
nu se gândeascã la þara noastrã”, citeazã reporterul din
spusele Mihaelei. Pentru legarea „gândurilor rele”,
Mihaela a utilizat nouã papiote de aþã ºi a amestecat apa
din nouã ulcioare… însoþind actul de un text incantatoriu,
tot atât de confuz ºi de sãrac. „… Cum se potoleºte vântul
cu pãmântul,/ Soarele din cer ºi focul din cuptor,/ Aºa sã
se potoleascã rãul din preajma noastrã,/ Sã rãmânem
cãstoºi(?), mãnoºi/ Ca fagul de miere(?), Ca pâinea în
cãpãstele,/ Aºa sã rãmânem noi,/ Curaþi ºi luminaþi,/ Cum
e cristalul, ca ulciorul botezat”.

Descântarea apelor, a fumului din coºurile caselor,
legarea gândurilor Fiarei, toate aceste elemente figureazã
un univers cosmic, domestic, dar ºi supranatural, aºa cum
stã, de obicei, în „puterea” vrãjitoarelor. Aici, relateazã
reporterul, vrãjitoarele s-au arãtat îngrijorate de rãzboiul
din Afganistan, dar ºi de puterea fãrã de margini a „Fiarei”.
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Poate cã tocmai de aceea, cum este vorba despre o legare,
dar nu ºtim dacã este cu un verdict definitiv, vrãjitoarele
din Galaþi îºi propun sã se întâlneascã tot la douã
sãptãmâni, pentru a afla, „care mai este soarta României”.

Cum lectura pe care ele o întreprind nu este izvorâtã
din simplã curiozitate –, deºi nici acest imbold nu a fost
uitat –, ci este necesarã pentru intervenþii majore privind
chiar destinul þãrii, vrãjitoarele se înfãþiºeazã ºi se oferã,
activ, ca prezenþe supra-umane, care iau pe seama lor loc
ºi timp, vieþi ºi mistere. Mai rãmâne sã-ºi menþinã acest
statut cu totul excepþional, sã-l doteze mereu cu alte noi
calitãþi, investituri, contând pe accelerarea ºi aprofundarea
erodãrii culturale ºi materiale în care suntem tot mai
„angajaþi”.

Este sau, ar trebui sã fie de necrezut (de neimaginat),
nivelul la care aceste forme de subculturã, prin promotorii
lor, cum este ºi cazul vrãjitoarelor profesioniste de tip nou
(!), desconsiderã condiþia de culturã, educaþie, bun simþ a
societãþii româneºti în ansamblul ei. ªi totuºi, aceste
produse degradante sunt tot mai numeroase ºi mai
agresive, cu o rezonanþã tot mai mare în masele populare
ºi, concomitent, cu un proces de reducere calitativã ºi
numericã a elitelor, pentru care un cod etic ar trebui sã fie
orientativ ºi focalizant122.

122 - Acest cod etic ar putea, ar trebui sã fie cel al elitelor, în
rostul lor de educare, de în-omenire a societãþii în ansamblul ei.
Cum s-ar putea, de pildã, proceda concret, la o ”umanizare” a acelor
”caste de partid ºi de stat”, în care, prin care, ideologizarea pânã la
„ºtergerea memoriei culturale” sinonimã cu „spãlarea creerului”
are loc cu o continuitate de „neabãtut” la noi vizând întregul corp
social? Putem sã aspirãm de ce nu, la o „cruciadã” de anvergurã
din partea elitelor noastre, în totalitatea lor, pentru a produce un
fenomen (fapt) de conºtientizare a numitelor caste, în paralel cu o
eliminare gradualã a invaziei auto-generative de subculturi.
Memoria de asiãraþii nu are cum sã fie subordonatã pânã la anihilare,
ea este intrinsecã omului persoanã, dar poate fi cultivatã cultural /
social, cu responsabilitate ºi chiar abnegaþie.
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Memoria culturalã este un bun comun, în ciuda
complexitãþii sale, ea pãstreazã unele coordonate care o
definesc ºi o orienteazã, dotând-o cu acel specific despre
care am vorbit mereu aici. O identitate etnoculturalã, în
care memoria aceasta devine un mod de a vedea dar ºi de
a clãdi lumea oamenilor, ºi de a explora ºi încerca sã
explice realitãþile esenþiale. Putem vorbi despre culturã
ca despre o anume arhitecturã a memoriei, în formele,
stilurile pe care societãþile le creeazã ºi le aleg, pentru a
se afirma ºi a se recunoaºte, a se perpetua, în loc ºi în timp.
În interiorul memoriei, sau dacã vrem, al acestei arhitecturi
deloc rigide, simbolurile sunt locuri cognitive în care, prin
care, sensurile (semnificaþiile) proprii culturii respective,
ca ºi cele de anvergurã universalã valabilã, nu sunt nici
limitate, nici epuizate.

Formele de subculturã care invadeazã spaþiul global
ºi cel local specific, sunt, toate, de o condiþie ce presupune
din partea celor care le propagã, o desconsiderare atât de
flagrantã a corpului social, încât acesta pare sã fi suferit o
metamorfozare continuã, de la calitatea de comunitate, la
cea de mulþime, apoi de masã, iar în ultimul episod, de la
masã la turmã.

Destinul simbolurilor atât de aprig vânate, se
degradeazã ºi el, chiar într-un fel, am spune, paradoxal,
de la derizoriul subcultural, oarecum inevitabil, la un
tragic ce se afirmã tot mai ostentativ, tot mai arogant ºi
dominator. Dacã acest paradox mai menþine în conþinutul
sãu un nucleu de posibilã semnificare necesarã, fãrã de
care nici o arhitecturã nu poate dãinui, nu în calitatea ei
de memorie culturalã, este o interogare profundã ºi nu doar
întrebare retoricã123.

123 - Mircea Eliade se aratã încrezãtor, sau chiar opitimist
în ceea ce priveºte potenþialul de regenerare a unor culturi  /
societãþi ,  chiar în situaþi i  ce pot fi  considerate „de l imitã”.  Nu
avem cum sã ºtim dacã, aceeºi  viziune ar avans-o acum în
condiþiile din þara noastrã. Poate cã da...
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Apariþia, proliferarea unor modele generatoare de
haos cultural/ cognitiv este unul din factorii importanþi,
în unele cazuri decisivi, în procesul de involuþie ºi
dispariþie a unor culturi, civilizaþii. O atare situaþie o indicã
ºi erodarea rapidã despre care vorbeam aici. Pentru a nu
mai aminti faptul cã marile mituri s-au tot oprit asupra
acestor avertismente, dar nu cu prea mare succes124.

Magia de vindecare este un capitol asupra cãruia
vrãjitoarele profesioniste stãruie îndelung. Acest interes
pentru sãnãtatea omului a existat în toate culturile, fie în
expresiile lor elitiste, ºtiinþifice, fie în cele populare cu
tradiþii  arhaice, în care, elementele de intervenþie
„lecuitoare” propriu-zise erau inextricabil cuprinse într-
un context larg, de credinþe, rituri, superstiþii etc.

În mediul rural tradiþional de la noi, chiar denumirile
date acestor agenþi indicau rolul pe care-l aveau în
comunitate: vindecãtori, doftoroi, moaºe, babe etc. Nu
totdeauna aceºti practicanþi erau dublaþi în îndeletnicirile
lor ºi de o funcþie de vrãjitori, ghicitori, etc. Ei puteau fi,
foarte bine, simpli cunoscãtori ai unor repertorii strãvechi,
moºtenite fie din familie, fie acumulate din propriu interes,
talent. Nici vrãjitorii satului, acreditaþi cu statutul
respectiv, nu erau neapãrat ºi practicanþi ai magiei
medicale.

Cât priveºte unele cunoºtinþe necesare pentru
intervenþii imediate, în casã, în vecini, se recurgea ºi se
recurge încã, la patrimoniul colectiv cu toatã gama lui de

124 - Mitologiile post istorice care se prefigureazã acum, la
a cãror elaborare asistãm conºtient sau inconºtient, participãm, se
orienteazã spre un viitor „al actului, al faptei”. Într-un prezent de
„nemãrginiri”, nu exemplaritatea mitului este cultivatã ci natura
lui concretã, esenþa lui palpabilã, materializatã. Virtualul cu toatã
amploarea pe care o ia, este ajutãtor, un mijloc tehnic asemenea
oricãrui instrument în sine neutru.  În epoca postehnicã,  se
instaureazã astfel  o an-istoricitate sau o eternizare a lui  Homo
Invictus, erou culturalizator ºi simultan, demiurg.
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elemente ºi structuri, de ordin material sau simbolic,
îmbinate ºi armonizate în formule mai mult sau mai puþin
elaborate. Pentru neajunsurile în care erau implicate, în
mod „evident”, intervenþii majore provenite din registre
ce erau „dincolo”, de lumea aceasta: magia medicalã era
ºi ea profund ancoratã în sistemele de credinþe, de
reprezentãri, iar actele performate se complicau cu un
adevãrat ritual, însoþit, frecvent, de incantaþii orale de o
mare mãiestrie artisticã. Este cazul descântecului „de
fapt”, al celui de „luat din iele” etc.

CAPITOLUL XIV
Pierderea oralitãþii sau tãcerea memoriei
Nu existã, în creaþiile orale tradiþionale, numite de

cãtre noi „magice”, o frontierã care sã separe textele de
descântece de cele care însoþeau ceremonialele colective
sau domestice, prilejuri importante ale vieþii sociale ºi
familiale, personale. Toatã oralitatea tradiþionalã se afla
sub semnul unei coerenþe profunde, iar formele, expresiile
pe care le îmbrãca, veneau ºi ele sã întregeascã un
patrimoniu spiritual, artistic, de norme morale, de
comandamente etice, cu un cuvânt, sã ofere creatorilor lor
universul pe care ºtiau ºi aspirau sã-l semnifice, dupã
puterea ºi rostul date omului sã o facã. Folclorul liber, cel
care pare sã iasã din parametrii acestui mod de a proceda
creativ, educativ, cu un recurs nu numai frecvent dar ºi
esenþial (orientativ) la cele mai subtile sisteme de credinþe
ºi valori, aderã ºi el la peisajul specific, identitar, utilizând
concesiile ce i se fac, în beneficiul întregului de situare ºi
permanentã regãsire în lume, în existenþã125.

125 -  Vulgarizarea,  fãrã precedent,  a folclorului l iber nu
este doar o problemã a degradãrii creaþiilor orale populare tradiþio-
nale.  Este vorba despre un proces care acoperã întreg spaþiul
cultural de creativitate, în expresiile, în manifestãrile, în conþinutul
creaþiilor din toate domeniile. Oralitatea, ca dimensiune esenþialã
a creaþiei de mare circulaþie,  fie mediatizatã,  fie prezentatã sub
alte forme, îºi  pierde iremediabil  calitatea de factor educativ ºi
rolul de mediu de comunicare personalizatã.
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În acest folclor liber, liric, epic, dramatic, sau cum
vom vrea sã-l catalogãm, semnificãrile sapienþiale
(specifice) nu sunt absente, dimpotrivã, ele sunt, de multe
ori, accentuate, prin modalitãþi care sub beneficiul unor
licenþe aparente, se pot adresa, încã mai direct, atât
comunitãþii, cât ºi individului, sau grupurilor constitutive,
pe sex, generaþii, funcþii sociale, condiþie economicã,
profesie etc., etc. Toate aceste feþe ale creaþiei orale (ºi nu
numai) sunt într-o anume viziune, semnalãri rotative cu
infinite valenþe, iar simbolurile sunt, pe aceste feþe, spuse
sculptat, în varii dimensiuni ºi intensitãþi modulate.

Ar fi imposibil ca un simbol integrat în câmpul
creaþiilor folclorice tradiþionale sã fie extras din întregul
acestuia ºi singularizat în ceea ce priveºte semnificaþia ºi
funcþia lui,  unidirecþionat. Sã urmãrim un exemplu,
încercând totodatã, sã subliniem, ºi aici, caracterul haotic,
arbitrar ºi subcultural al vrãjitoriei profesionale atât de
„bine” mediatizatã în actualitate. Fântâna. Am putea
deschide un vast repertoriu de „preluãri”, dar nu este în
intenþia noastrã sã adoptãm un astfel de demers.

În textele funerare (din Oltenia), în „Brad”, avem
ceea ce am putea numi iniþierea ce o propune pomul vieþii
odatã tãiat ºi adus jos, în sat. „… ªi ei cã m-au luat,/  Tot
din vale-n vale,/  Cu cetina-n cale,/  Sã le fiu de jale,/  Cu
poale lãsate,/  A jale de moarte./  Eu dacã ºtiam,/  Nu mai
rãsãream,/  Eu de-aºi fi ºtiut, / N-aºi mai fi crescut,/  Când
m-au doborât,/  Pe min’’m-au minþit,/  C-au zis cã m-or
pune,/  Zânã la fântânã,/  Cãlãtori sã vinã,/  ªi-au zis cã m-
or pune,/  Tãlpoaie de casã …”126.

Periplul iniþiatic pe care-l reitereazã bradul funerar
este cu popasuri cumulând mereu alte ºi alte noduri ce se
cer decodate, dar, numai cu o pregãtire prealabilã ºi nu

126 - Pentru acest  t ip de creaþi i  V. biblio,  referitor la
ceremonialurile funerare,  în special  S.Fl.  Marian, (1995) M.
Kahane, L. Georgescu, (1988 ).
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din cele mai la îndemâna oricui. Simbolurile, alãturate
semnificativ, sau luate aparte, reþin pelerinul lector sau,
în cazul riturilor, pe cel activ, pentru a-i dezvãlui un nivel
de înþeles ºi a-i asigura un pas mai departe pe cale. Aici,
pomul vieþii, devenit ºi maestru iniþiator se referã la un
fapt aparent reprobabil. A fost minþit de cãtre cei care l-au
doborât. Cheia este chiar în acest reproº ce se face, tot cu
rost iniþiatic. De fapt, acelaºi brad, pom al vieþii, este ridicat
la fântânã, este aºezat la talpã de casã, este punte între
lumi ºi este, în acestea toate, fãrã rupturã, însoþitor omului
altfel însingurat ºi temãtor, sau, puþin ºtiutor.

Fântâna este izvor. Pomul este zâna ei. La Dobriþa,
chiar în mijlocul satului, în anii de cercetare pe care i-am
fãcut acolo, era, culcat, lângã o fântânã, un stâlp. În
întregime sculptat ca un timp fãrã duratã, marcat în cele
mai vii motive ornamentale simbolice. Mi-au spus oamenii
cã era, „înainte” ridicat, era „o zânã”.

În alte texte de acelaºi gen, bradul spune cã era pus
„zânã la fântânã, Sã scot apã linã”. Era legãtura dintre
lumi, cu adâncurile ºi înalturile lor, dar toate vii, ºi toate
accesibile, mãcar în parte.

Aceleaºi motive erau sculptate, încã, pe stâlpii
porþilor la curte, sau mai rar, puteau fi vãzute pe uºile
caselor vechi. Peste ele, spuneau oamenii, „trece soarele”
ziua „de se vede rostul”. Cu atât mai clar se putea vedea
„rostul” pe zâna de la fântânã, ridicatã ºi în trecere de timp,
dar ºi în loc mijloc de lume, satul.

Era, pentru un ochi mai obiºnuit cu cele ale unei
perioade nu uºor de petrecut, anii de teroare comunistã,
simbolic ºi faptul cã pomul zânã era ºi el doborât,
abandonat ºi golit de rost. Dar mai era acolo.

Despre fântânã aflãm mereu câte ceva ºi din alte
creaþii populare vechi, orale ºi pline de înþelesuri. Ca ºi
izvorul de apã, pãzit de o „zânã” ºi aceste înþelesuri sunt
pãzite de cãtre alte ºi alte simboluri, toate legate între ele,
aºa cum apa este legatã de pãmânt, de cer, de soarele-foc
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ºi de aerul strãbãtãtor. Nu de puþine ori, prin crainici cu
nume, dar ºi din cei fãrã nume, vânturi care bat ºi rãzbat.
În fântânile din basme se adâncesc balauri, aºteptând – în
ce temeiuri de pãtrunderi de semnificaþii? – luptele cu cei
„voinici”, în cãutare ºi ei, de împliniri de rost.

În colinde127, „… merge Lina la fântânã,-cu gãleþile
pe mânã,-… ,,este fata de mãritat, care-ºi afirmã astfel, la
izvor, pragul la care a ajuns în mersul vieþii ºi al rostului
sãu feminin. În descântec, ca ºi în acte, sunt menþionate
nenumãrate „duceri” la fântânã pentru a scoate apã
„neînceputã”. ªi fiindcã este luatã în zori, dar ºi ca apã
curatã, neatinsã de cele ale lumii dinafarã, mai puþin
limpede în alcãtuiri ºi alegeri. Folclorul liber, ne oferã
versuri de doinã, de baladã, unele legate de dragoste ºi
dor, altele cu motive de-a dreptul cosmologice, aºa cum
sunt ele aplicate unor realitãþi obiºnuite. „… Dar cine l-a
fermecat?/ Mândruliþa din acel sat,/ Cu trei maci din trei
grãdini,/ Cu apã din trei fântâni”128. Sau, cu balada, în plinã
simbolicã dinamicã. „… Sfântu Crivãþ/  Din fântânã cã-
mi ieºea,/ De-ncãlþat ºi de-mbrãcat,/  Pânã-n cer este-
nãlþat…”. Într-un anume fel ºi apa din fântânã este apã
„întâlnitã”, aºa cum este ea numitã la „douã izvoare”,
numai cã aici, este apa din adânc, cu apa din înalt. Oricând
în ascultare de alte rânduiri cu putinþã.

În aºa zisele descântece ale vrãjitoarelor actuale, apa
este mereu menþionatã ca unul din elementele cu care
aceste profesioniste lucreazã ºi, pe care le cheamã, le
dominã, cu voinþa ºi cu ºtiinþa lor. Bietul „vrãjitor” sãtesc
nu-ºi aroga atâta putere, nici atâta cunoaºtere. Mai degrabã
am putea spune cã el se orienta înspre o înscriere în lume-
loc ºi în viaþã-timp, fãrã sã sminteascã acele întocmiri care
au fost create ºi sunt susþinute prin puterea lui Dumnezeu.

127 - Pentru colinde V.
128 - Pt. Balade, V.
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Cât despre apa scoasã din fântânã (ori din mai multe),
pentru executarea atâtor practici, în chiar ziua respectivã,
faptul este arbitrar introdus în context. Din peisajul în care
se desfãºoarã activitatea acestor vrãjitoare atât de
moderne, fântâna este absentã cu simbolica ei cu tot.

Urmãrirea unui simbol prins într-un act
incantatoriu, fie el acompaniat de o creaþie oralã
sistematizatã, de formule relativ libere, sau executat doar
prin unele gesturi,  este totdeauna un exerciþiu ce se
constituie în elaborare paralelã celei pe care o are în
obiectiv. Este imposibil, oricare ar fi efortul depus, ca
simbolul sã fie „înhãþat” ºi þinut în laþ pentru a fi examinat,
explicat, despuiat de cele mai importante înþelesuri pe care
le poartã, aºa cum ºtie el, adicã fãrã opreliºti. Odatã
observat, simbolul pãtrunde în observatorul uman ºi
produce, prin ºi în acesta, simbolizare. Declanºeazã
propria-i calitate de parcã anume ar fi aºteptat sã facã acest
lucru. Orice urmãrire de simbol(uri) este ºi întâlnire cu
sine însuºi pentru cel care întreprinde vânãtoarea.

Aºa se ºi face cã, folclorul, marele maestru al artei
de a crea simboluri, (servindu-se de memoria culturalã,
în toate dimensiunile acesteia, sesizabile sau ocultate), nu
le fixeazã, nici nu le priveazã de infinitatea de semnificaþii
pe care o pot oferi, de însuºirea „iniþialã” pe care o posedã.
Includerea unui simbol (sau, a unei alãturãri de simboluri),
într-un cod pe care cineva, (în cazul nostru vrãjitoarele
profesioniste), îl  vrea coerent ºi eficace, (pentru o
comunicare cu ceilalþi, cu celãlalt), nu poate avea drept
rezultat decât producerea unui context haotic sau total
aberant, dacã nu este respectat ºi codul din care respectivul
simbol a fost extras.

Altfel spus, folclorul, (vezi ºi sensul etimologic al
termenului) nu este un peisaj fãrã sistematizãri profunde
ci, mai degrabã martor ºi creator al ºi de memorie
culturalã, iar aceasta, la rându-i, este ºi lucreazã, ca o
modalitate specificã de clãdire a unei lumi, a unui univers
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cu timpurile ºi locurile lor. Este memoria culturalã, simbol
al umanizãrii.

Orice simbol pe care am vrea sã-l urmãrim aºa cum
este el, arbitrar introdus, în vrãjitoria profesionalã de cãtre
specialistele actuale, vine sã confirme precaritatea
întreprinderii respective. Valenþele practic infinite de
semnificare/ semnificaþii de care dispune simbolul, constã
tocmai în aptitudinea lui de a sintetiza ansamblul (sistemul
informaþional sau de coduri continuu focalizate) din care
a venit,  a fost „împrumutat”. Unele simboluri (sau
alãturãri) au o pondere mai mare în memoria culturalã în
care sunt active, „specificate”, altele se situeazã la nivele
mai modeste, dar niciodatã total pasive. Întâlnirea dintre
simboluri, chiar în interiorul aceleaºi culturi (memorii
culturale) nu este neapãrat armonioasã.

Dupã cum nu este armonioasã nici pentru grupurile
ce alcãtuiesc un corp social, nici mãcar pentru omul luat
individual. Locurile de control, sau centrele de echilibrare
necesare unei relativ bune desfãºurãri a vieþii personale,
sociale etc., sunt totdeauna multiple, la rândul lor, mai mult
sau mai puþin armonizate, dar, tinzând sã fie astfel.

Aºa cum am mai spus, în cultura noastrã ruralã,
tradiþionalã, specificã, dar nu lipsitã de vulnerabilitate,
aceste locuri de echilibrare profundã, spiritualã, eticã,
moralã, esteticã, au fost ºi continuã încã, sã fie cele ale
credinþei creºtine ortodoxe. Pedagogia culturalã, despre
care mereu am vorbit aici, este ºi ea ancoratã în religia ºi
în cultul creºtin ortodox, alcãtuind, nu doar un corpus de
norme ci, coordonate esenþiale orientative în chiar
înscrierea noastrã în istorie ºi în viaþã129.

Nu putem proceda aici,  nici nu stã în intenþia
noastrã, la o repertorie masivã a preluãrii de simboluri de
cãtre vrãjitoria actualã, din patrimoniul cultural tradiþional

129 -  Aºa se explicã agresiunea continuã ºi  concertatã,
brutalã pânã la teroare, împotriva credinþei ºi cultului creºtin, a
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rural. Am menþionat doar faptul cã acest fond arhaic,
popular, cu variile sale expresii folclorice, a fost ºi este
unul din „cadrele de referinþã” ºi de inspiraþie a noii
vrãjitorii atât de active azi. Cã acest patrimoniu tradiþional
este reinterpretat ºi pervertit, prin lectura ce i se face ºi
prin fizionomia ce i se alcãtuieºte, este evident. Nu acesta
este însã exerciþiul cel mai agresiv la care recurge
vrãjitoria actualã prin profesionistele sale, ca ºi întreg
corpul propagator ºi creator de ocult(ism).

Simbolurile arbitrar preluate, re-integrare ºi re-
situate ca semnificaþii ºi funcþii în demersul vrãjitoresc
sunt, în ordinea importanþei lor, cele ale religiei, credinþei
ºi cultului creºtin ortodox. Procedeul este nu unul de
directã confruntare sau mãcar de criticã, ci, se prezintã ca
fiind o probã de deplinã concordanþã cu trãirea religioasã,
cu toate rânduielile cerute de Bisericã ºi, chiar ca un factor
ce vine sã completeze ºi sã întãreascã tot ce þine de religie
ºi de actele de cult. Se procedeazã, intenþionat, la o osmozã
a religiei cu magia/ vrãjitoria, cu accent asupra unei naturi
esenþiale comune, inextricabile a acestor realitãþi.

Ca atare, nu compararea repertoriului vrãjitoresc
actual profesionalizat cu modele pe care le putem sesiza
în patrimoniul tradiþional rural ne va ajuta la înþelegerea
fenomenului magico/ vrãjitoresc, ci, modul în care acesta
se raporteazã la credinþã, religie, cult, în þara noastrã, la
ortodoxie. Iatã un exemplu din cele mai simple sau, din
cele mai ilustrative.

„… Celebra lecuitoare (vindecãtoare) Sandra,
lecuieºte, dezleagã orice fel de farmece, cu puteri
deosebite în postul Crãciunului, rezolvã la prima ºedinþã”.
(Ziua, 29 Nov. 2001) Anunþul continuã sã aparã ºi în zilele

vieþii creºtine în deceniile de comunism. Acest proces continuã ºi
azi în/ prin „laicizarea” societãþii în ansamblul ei. O dovadã este
cã ministerul culturii  ºi  al cultelor este unul ºi  acelaºi,  element
reprezentativ pentru aceastã stare de lucruri.
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urmãtoare. Va fi oare publicat pe toatã perioada postului?
În aceeaºi rubricã „Diverse”, alte anunþuri privind
serviciile care „rezolvã” atâtea ºi atât de eficient, ne mai
spun. „… Clarvãzãtoarea ºi tãmãduitoarea Speranþa din
Bucureºti apãrutã pe multe posturi TV prin plantele ei cu
care vindecã alcoolismul, impotenþa, scoate argintul viu,
dezleagã farmece ºi cununii,  împreuneazã familii,
redreseazã firme, ajutã în orice domeniu, garantând
„rezolvarea” ”. Apoi, un altul, cu o recomandare încã mai
convingãtoare (!). „… Vindecãtoarea de orice problemã,
Mama Laurenþia, în vârstã de 70 de ani, care a fost invitatã
la emisiunea Surprize-Surprize, rezolvã orice fel de
problemã”. În textul acestui anunþ, sunt trei locuri marcate
în majuscule: VINDECÃTOAREA, MAMA
LAURENÞIA… ºi SURPRIZE-SURPRIZE… Prin
urmare, surprizã este ºi faptul în sine, nu e puþin lucru ca
la o emisiune atât de intens emoþionalã ºi socio-
semnificativã, o VINDECÃTOARE sã fie invitatã. Cât de
util este acest procedeu în ceea ce priveºte calitatea
emisiunilor de acest tip ºi altele, fenomenul þine de
studierea procesului mediatic în manipularea memoriei
culturale a maselor populare. Putem citi, în degradarea
pedagogiei culturale necesare, sau, ºi mai simplu, în
erodarea educaþiei publicului receptor.

Un verb pe care s-ar zice cã profesionistele
vrãjitoriei l-au deprins recent, este „a rezolva”. Cu precara
lor cunoaºtere a limbii române, nimic n-ar trebui sã ne
„surprindã”. ªi totuºi… Înainte de a pãtrunde în
vocabularul de „specialitate” al vrãjitoarelor, buclucaºul
verb a fãcut carierã în limba de lemn a perioadei de teroare
comunistã, apoi, s-a refugiat, dar foarte activ, în limba
„gãºtilor” de cartier ºi a lumii interlope. De unde anume
s-au inspirat profesionistele vrãjitoare, nu mai putem ºti,
nu avem cum „sã rezolvãm problema”.

Vulgarizarea limbii vorbite azi la noi, nu numai în
mediile populare, este un fapt curent, la proliferarea cãruia
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contribuie, în bunã mãsurã, mass-media, mai cu seamã,
televiziunea. Elitele continuã sã se dezicã, în formule
extrem de rafinate, de vulgarizare ºi de „vulg”, iar acesta
din urmã, poporul, cum nu are mijloacele necesare pentru
a ajunge din urmã, sau, mãcar pentru a urma exemplul
elitarilor, se afundã, tot mai mult, într-o condiþie de
subculturã, în care, vulgarizarea limbii nu este singurul
instrument, dar este unul de mare importanþã.

Am putea crede, de ce nu, cã vrãjitoria cu repertoriul
ei oral, atât cel formalizat în texte, cât ºi cel de însoþire
necesarã a actelor executate, nu are prea mult de-a face
cu acest proces de vulgarizare a limbii. Contribuþia ei ar
fi una minorã, mai ales cã, aºa cum am menþionat,
vocabularul acestor profesioniste este sãrac ºi de un nivel
extrem de modest. În unele „lucrãri” pe care vrãjitoarele
le oferã, vocabularul ºi stilul se complicã, tot atât sau tot
aºa cum se complicã ºi conþinutul datelor comunicate, pânã
la a deveni haotice. Condiþie sine qua non a unei iniþieri
de acest tip, de aceastã calitate. Condiþie care asigurã
vrãjitoriei un impact considerabil, prin adecvarea ei la
contextul cultural-subcultural din care „fenomenul” face
parte, în care breasla aspirã sã se integreze tot mai profund
ºi mai amplu.

Cum arcul de intervenþie al magiei/ vrãjitoriei este,
practic, nelimitat, „rezolvã orice problemã”, în procesul
de comunicare dintre agentul ofertant ºi solicitantul
beneficiar, toate domeniile de activitate, de viaþã, vor fi
incluse, în termenii propuºi de cãtre profesioniºtii
respectivi (în cazul acesta, vrãjitoarele). Modelul haotic
al ofertei vrãjitoreºti devine astfel el însuºi un cadru de
referinþã tot mai accesibil, mai pe „înþeles”, iar absenþa
semnificaþiilor (înþelesurilor) se transformã în calitate. Se
produce un cod de lecturã ºi de acþiune (inter-acþiune),
prin care grupuri ºi indivizi vor comunica ºi se vor
identifica, fãrã ca o nevoie de semnificaþie profundã,
echilibrantã, sã mai fie resimþitã.
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Nu vrãjitoria, (luatã izolat aici ca obiect sau exemplu
de studiu), este factor determinant în procesul de
dezorientare ºi erodare a memoriei culturale în societatea
româneascã. Ea face parte, aºa cum am menþionat, dintr-
un context dinamic ºi complex, situându-se în registrele
cele mai „primitive” ale ofertelor de ocultism. O gnozã
de tip nou, în care convergenþa dintre descoperirile
ºtiinþifice, uluitoarea dezvoltare-perfecþionare a
instrumentelor de lucru, a celor de cercetare-comunicare,
nu putea sã nu-ºi caute ºi sã nu-ºi asigure forme specifice
de „popularizare”, de antrenare a maselor.

Proliferarea ocultismului a fost ºi continuã sã fie
constituentã a dinamicii socio-culturale, numai cã, orice
fenomen de acest tip, extrem de „prolific”, nu se va limita
niciodatã la o antrenare mecanicã a corpului social, sau a
unor segmente ale acestuia.

Comportamentul, atitudinile direct exprimate, nu
rãmân simple manifestãri,  acte „spontane” ºi oricând
susceptibile de resorbþie. Manifestãrile sunt produse ale
unor modificãri mai greu sesizabile care, în prealabil, s-
au instalat în mentalitatea ºi în felul de a vedea ºi de a
asuma realitatea înconjurãtoare, adicã situarea în loc, timp,
viaþã, lume etc. Putem spune, în memoria culturalã a
comunitãþilor. Or, aceastã memorie nu este un dat imuabil,
iar faptul de a fi identitarã unei comunitãþi sau alteia nu o
face mai puþin vulnerabilã, ba chiar dimpotrivã. Aºa cum
am spus, memoria culturalã poate fi ºi este – într-un
continuum de asumare/ conºtientizare ce-i este propriu,
specific, – „agresatã” din interior, ca ºi din exterior.
Condiþiile în care aceastã agresiune se produce pot fi
extrem de variate, dar vulnerabilitatea memoriei culturale
o expune unor riscuri ce nu pot fi evitate sau minimizate.

Revenind la situaþia de la noi din þarã, prin
proliferarea ocultismului din care, cu titlu cert de
subculturã activã, face parte ºi vrãjitoria, putem constata
pe viu vulnerabilitatea memoriei culturale a societãþii
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româneºti. Ca într-un dialog fãrã parteneri reali, creºterea
exponenþialã a factorilor de risc nu este, la noi,
conºtientizatã ºi stãvilitã, compensatã creativ ºi
responsabil. O probã, chiar dacã nu una cu caracter major
ca pondere, o indicã ºi vrãjitoria, prin impactul ce-l are
asupra comunitãþii, în diversele ei componente. Pe de o
parte, categoriile populare de consumatori de oferte
magico/ vrãjitoreºti,  pe de altã parte, mediatizarea
continuã ce se face acestei oferte. Cum, în cultura
informaþionalã în care ne aflãm, mass-media formeazã
una din cãile de excelentã performanþã, impactul exercitat
de cãtre magie/ vrãjitorie este susþinut, promovat, dar ºi
„semnificat” în peisajul general al culturii.  Dintr-un
simplu fapt marginal, magia/ vrãjitoria (ºi tot complexul
de ocultism) devine ca un cadru de referinþã, un „model”
la care se poate oricând recurge, pentru o mai eficace ºi
mai „realã” integrare în viaþã, în societate.

Se produce astfel, ca printr-un demers de inversiune,
o desconºtientizare (culturalã), în care proliferarea unor
tipare „noi” devine suficientã pentru a crea o cognitivitate
culturalã adecvatã ºi adecvantã societãþii  global
informaþionale. Ca într-un exerciþiu de cultivare a
automatismelor, de robotizare a maselor umane130.

Are loc, am putea spune, o înlocuire a omului
(persoanei), cu o imagine (o pãrere) a lui, iar acestei
„fãcãturi” (sau plãsmuiri) îi sunt permise toate libertãþile,
fãrã nici o limitã, fãrã nici o „opreliºte” care ar proveni
din adevãrul fiinþei sale, de suflet viu. Procesul acesta de
substituire a omului cu o proiecþie virtualã este menit sã-
l „dispenseze” pe individ de orice problematicã a unei
opþiuni în care raportarea la transcendenþã sã fie esenþialã.
Este eliberarea în neant. Iar neantul cultural este locul
haosului.

130 -  Vezi ºi  W. Angelsdorf,  (s.a.)  cap. II  el  spune cã:
„..suntem conectaþi tot timpul “.
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Dacã în publicitatea ce se face intervenþiilor
magico-vrãjitoreºti formulele sunt lapidare, iar
prezentãrile Tv sunt de un nivel ce pare a nici nu merita
sã fie catalogat în vreun fel, conþinutul lor are/ este un
„model” ce poate fi, totuºi, sesizat ºi recunoscut. Este chiar
modelul generator de haos, prin fiecare din elementele lui,
dar ºi prin ansamblul sãu, prin locul ce i se consacrã în
alcãtuirea spaþiului de „înregistrare” ºi „asumare” a
culturii.  Cum lucreazã acest model, în mentalitatea
colectivã, cu ce efecte, cu ce tendinþe de dezvoltare
ulterioarã, nu putem decât sã avansãm unele ipoteze, deloc
îmbucurãtoare. Este de la sine înþeles cã, odatã „eliberat”,
„modelul haotic nu mai este controlabil. Astfel, eliberarea
devine garantul existenþei sale, iar proliferarea este
consecinþa ºi cauza întrunite pentru a-l universaliza ºi
adapta în locuri ºi momente. Aceastã „nouã gnozã”, perfect
corespunzãtoare unora mai puþin sau deloc noi, propune
ºi susþine activ, exoteric, adicã popular ºi universal, o
antropogonie ºi o antropologie simultane.

Este o ofertã cãreia i se rezistã greu, mai cu seamã
acum, în condiþii în care atâtea alte lucruri pot fi astfel
obþinute. O zestre uriaºã pare sã fie la îndemâna omului
acestor „vremi”, o zestre în care bunurile materiale sunt
gata sã fie însuºite, aºteaptã doar o perfecþionare
spiritualã, ca mijloc de „înfericire” ºi continuã depãºire a
unei dependenþe de trandescendent. Este gnoza lui Homo
Homini Faber. În acest statut, persoana este sieºi suficientã
ºi umanului proprie, dar nu în calitatea ei de a fi unicã, de
neimitat, de neînlocuit, ci ca parte a unui întreg iminent ºi
autogenerator de (?!) viu, de „conºtientã” panteistã.

Într-un astfel de „model”, toate marile cuceriri ale
ºtiinþei actuale aduc cu ele, cu voie, sau fãrã, un întreg sau
nesfârºit cortegiu de modalitãþi de autogenerativitate, un
fel de clonare a tot… Ca atare, clonarea omului, nu ar fi,
contrar a ceea ce ne-am putea teme, un pericol prin
semnalarea vreunui „terminus”, ci, ar putea fi, un început
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de act „demiurgic” a cãrui esenþã-realitate nu poate fi pusã
sub semn de întrebare, ea fiind opera demonicã, în toatã
strãlucirea ei lucifericã, mincinoasã ºi ucigãtoare.

Magia/ vrãjitoria, în formele sale cele mai vulgare,
aºa cum le ia în actualitate ºi nu numai la noi, se ridicã la
un coeficient remarcabil de rãspuns la aceste cerinþe
comune oricãror modalitãþi de proclamare a imperiului
imanenþei, de instituire a unui absolut uman, fãrã alþi
termeni de comparaþie sau de competiþie. Toatã avalanºa
aceasta de gnozã subculturalã face parte dintr-un imens
curent de desacralizare ale cãrui constituente se
întrepãtrund ºi se fecundeazã între ele, fãrã încetare, pentru
a produce o nouã ordine, total încredinþatã ,,geniului”
uman. Oroarea ºi fascinaþia au fãcut din totdeauna casã
bunã, formând o pereche ce-ºi cautã legitimitatea în
acapararea puterii depline. Iar cea dintâi ºi cea mai
importantã treaptã de cucerire a puterii este cea asupra
omului însuºi, asupra semenului. Fãrã aceastã primã
înstãpânire, totul ar fi lipsit de sens, de conþinut, de
mijloace. De realitate. Or, pentru agentul operator, puterea
este realitatea, ea îi conferã nu numai un statut social ci, o
condiþie onticã „alta”, nu extrasã din, ci esenþialã celei
umane. De fapt, supraumane131.

Puterea este termenul de referinþã primã ºi ultimã
ºi în definirea condiþiei de vrãjitor-vrãjitoare. Mijloacele
sau modurile în care puterea este moºtenitã, acumulatã
etc., nu mai sunt determinante, de vreme ce, odatã intrat
în posesia ei, nimic nu-i mai este interzis sau imposibil
agentului respectiv. În unele practici vrãjitoreºti, cum am
vãzut chiar din exemplele prezentate aici,  imaginea
omului este de prim ordin. Pãpuºile, Pãpuºa Vie,
Omuºorul, Spiriduºul etc. Toate acestea sunt trimiteri clare

131 -  V.  ºi  T.  Todorov,  (1996),  cap.  despre Beþia Puteri i .
Problema Memoriei Recuperate se pune stringent ºi acum la noi,
precum ºi importanþa rolului adevãratelor eli te.
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la exercitarea puterii asupra fiinþei umane. Chiar fãrã
aceste simboluri atât de explicite, interacþiunea magico/
vrãjitoreascã îºi aflã rostul în ea înºeºi, prin prezenþa celui
care intervine, prin prezenþa celui care o solicitã, prin
prezenþa celui care este vizat, direct, sau indirect.

Astfel, actul magic nu mai este doar un dialog între
doi parteneri, ci o întâlnire a multora, una care se vrea ºi
se impune ca a tuturor, a oricui, fãrã excepþie. O întâlnire
creatoare de rânduiri noi, toate subordonate puterii ºi
voinþei, opþiunii vrãjitorului: dominarea omului.

În practicile pe care le-am prezentat aici, succint,
pãpuºa vie sau spiriduºul, omuºorul, sunt dotaþi cu calitãþi
plurivalente. Ei (ele) pot fi entitãþi vii care duc cu ele, în
ele, puterea datã de cãtre vrãjitoare, sau pot fi, chiar
victima spre care entitatea este dirijatã.

În tot contextul actului magico-vrãjitoresc, umanul
este prezent ºi utilizat, el este lumea ºi este viaþa, celelalte
componente ale universului iau ºi ele parte la intervenþia
în curs, dar nu o determinã, se mulþumesc doar sã o
înconjoare, sã o susþinã. Chiar ºi oul (cosmic) clocit la
subþioarã de cãtre vrãjitoare, (ouat în chiar acea zi, de o
gãinã neagrã), este sub puterea celei care îl foloseºte,
pentru ca apoi, tot dupã voinþa sa, sã-l spargã ºi astfel, sã-
l anihileze. La fel se petrec lucrurile ºi cu samca, pãpuºa
vie, ºi ea îngropatã, apoi sfãrâmatã. Este nu numai în
puterea vrãjitoarei sã anihileze propria creaturã, ci ºi în
interesul sãu sã o facã. Altfel, acea creaturã s-ar putea
emancipa, elibera de sub controlul agentului vrãjitor ºi s-
ar putea întoarce împotriva acestuia. Situaþie de evitat, cu
orice preþ. Oricum, în tagma vrãjitoreascã, suntem de
asemenea informaþi, existã o ierarhie a puterilor pe care
respectivii specialiºti le deþin ºi le exercitã. Putem deci
presupune cã, în situaþii extreme, cele mai puternice
vrãjitoare intervin spre „rezolvarea” problemelor, chiar
dacã acestea sunt din cele mai grave ori greu de imaginat.
Cum ar fi ºi scãparea de sub control a pãpuºilor vii. În
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ceea ce priveºte victimele unor asemenea „trimiteri”,
soluþia se aflã tot în intervenþia vrãjitoreascã. Cel care
simte, crede, ori vede cã i se întâmplã aºa ceva, trebuie sã
„apeleze” la profesionistele de acum omniprezente ºi iar
se „rezolvã”. Am aflat deja cã, acolo unde nici preoþii, nici
medicii nu mai ºtiu sau nu mai pot sã facã ceva care sã-i
ajute pe bieþii oameni în suferinþã ºi necazuri de tot felul,
puterea vrãjitoarelor este cea care are ultimul cuvânt.132

„Athena! Celebra rezolvatoare a diferitelor
probleme. Fiica Reginei magiei albe, Maria Câmpina vã
ajutã”. Urmeazã numerele de telefon. (Ziua, 5 dec. 2001)
Tot în baza puterilor de care vrãjitoarele actuale dispun,
ele se definesc acum ºi printr-un termen cu totul nou, chiar
previzibil. Acela de „rezolvatoare”. Ce alþi termeni vor
veni sã completeze aceste „titulaturi”, nu ºtim. Este un
teren ce se oferã tuturor „inspiraþiilor”, iar acestea sunt,
desigur, magice ºi „de abia aºteptãtoare” sã
,,îmbogãþeascã” limba românã ºi sã contribuie ºi în acest
fel, la ,,binele” oamenilor ºi al þãrii.

132 - Dintr-un anunþ publicitar aflam cã „preoþii ºi cãlugãrii”
neputând ajuta pe cei în nevoi spiri tuale sau de altã naturã,  „îi
trimit” la vrãjitoare. (?).
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CAPITOLUL XV
Feþele minciunii. Batjocorirea tradiþiei
În lucrarea (!) intitulatã „Vrãjitoria se învaþã”, ni se

spune cã… „Sandrine Cochevelou a descoperit secretele
magice ale Mamei Xenia” (este un text de pe coperta
cãrþii), cu ajutorul unui intermediar. „… De la primele
noastre întâlniri am vorbit prin intermediul Alexandrei
Ververa, o tânãrã bucureºteanã fãrã ajutorul cãreia, atât
ca interpret, cât ºi ca sfetnic în ale magiei, aceastã carte
n-ar fi putut apãrea…„ Lacuna ar fi fost considerabilã, în
contextul de „informare” a publicului occidental, asupra
realitãþilor societãþii româneºti. Cartea se deschide cu o
prefaþã. Este „Prefaþa Ediþiei franceze”, intitulatã aceasta
„Magie e la Roumanie”, iar în nota de la aceastã primã
paginã de text, titlul este tradus, „Magie în stil românesc”.
Chiar ºi noi, românii, de aici fiind, aflãm multe ºi de toate
din cartea ce ni se oferã, putem învãþa nu numai vrãjitoria,
ci ºi despre noi înºine, lucruri pe care altfel nu le-am fi
putut descoperi, nici înþelege. Imaginea ce ni se propune
este atât de „originalã”, încât rãmânem cu totul fermecaþi,
sub putere de descântec, desigur, tradus din românã în
francezã ºi, iar, din francezã în românã, aºa cum ºi trebuie
sã fie un cod magic adevãrat, cu multe, nenumãrate chei.

„În timpul în care ºatra se aºeza la marginea vreunui
sat ºi bãrbaþii negociau preþul cazanelor din cupru sau
puneau ursul sã danseze în faþa copiilor satului, þigãncile
mergeau din casã în casã ºi ghiceau în plamã, în bobi sau
în cafea …”.



300 Florica Elena Laurenþiu

Tabloul este diferit de cele pe care le cunoaºtem din
cercetarea de teren, din materialele de arhivã etc. Þigãncile
nu mergeau „din casã în casã”, de parcã ar fi fost vorba
despre un ceremonial ciclic ºi bine integrat în tradiþiile
rurale. Fiind practicante ale unor tehnici de ghicit, ele erau,
eventual, consultate în aceste împrejurãri de contact cu
„ºãtrarii”, sau, cu „ursarii” din care, ne spune Sandrine
Cochevelou face parte ºi Mama Xenia.

Þiganii aceºtia erau nomazi, ca atare prezenþa lor
nu avea cum sã fie semnificativã în peisajul magico-
vrãjitoresc al mediului rural românesc. Era o prezenþã
trecãtoare, dotatã cu unele funcþii, pe care comunitatea
sãteascã le definea, dupã felul ei de a vedea ºi citi lumea
ºi viaþa. Tehnicile de ghicit,  cu excepþia ascultatului
ghiocului, erau cele vechi, practicate din totdeauna, datul
în bobi, de pildã. Cãrþile, apoi ghicitul în cafea, nu erau
frecvente în lumea ruralã, iar þãrãncile nu ar fi stat la un
„uitat în ceaºcã” cu þiganca de ºatrã, fie ºi pentru simplul
motiv cã în case, nu se bea cafea. Ghicitul în palmã era,
de multe ori, privit cu rezervã de cãtre sãtence, contactul
fizic nefiind „prevãzut” de obiceiurile locale. Practica
aceasta era mai rãspânditã la oraº, amatorii de ghicit fiind
aici mai emancipaþi în alegerea modalitãþilor de a-ºi afla
viitorul.

Mai departe, aflãm cã: „… Tot ele fãceau farmece
sau descântau, adicã desfãceau farmecele cãrora cãzuserã
pradã sãtenii. Ele aveau ºi rolul de vraci, încercând sã
vindece, prin mijloace vechi de când lumea, mai toate
bolile de care sufereau þãranii”. „Ele” sunt þigãncile,
desigur. Ele ne sunt prezentate aici, nu ºtim în baza cãror
documentãri, ca având un rol important ºi benefic în viaþa
comunitãþilor rurale. Le vedem ca agenþi practicanþi de
magie albã, de vreme ce „desfãceau farmecele cãrora le
cãzuserã pradã sãtenii”. Sã încercãm doar sã ne închipuim
un atare „model” de contact cultural nu în orice domeniu,
cum ar fi schimbul de bunuri, cazane, contra bani, ghicit
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contra alimente etc., ci, în plan spiritual, ferire, dezlegare
de farmece. Ciudat tablou, comunitatea ruralã, bine
închegatã cu sistemele ei de credinþe, de practici, cu
mentalitãþi ºi comportamente bine întemeiate, recurgând
la intervenþia unor nomazi cu care, sporadic, venea în
contact.

Lucrurile se petereceau mai curând „invers”,
contactul cu nomazii, atât de „strãini”, de „altfel”, era
înconjurat de un întreg ansamblu de superstiþii, de care
nici mãcar þiganii de vatrã nu erau exceptaþi. Satul avea
modalitãþile sale de „vrãjitorie” fie ea de bine, fie de rele.
Nu mai revenim asupra acestor trãsãturi cultural specifice
mediului rural românesc tradiþional. Existau, desigur,
situaþii în care în sat erau þigãnci vrãjitoare, dar nici acestea
nu erau personaje cu rol major, nici nu erau dotate cu
calitãþi preponderent pozitive. Cât despre nomadele care
vindecau… era ºi este puþin probabil ca þãranii sã le
încredinþeze aceste rosturi.  „… Ele aveau ºi rolul de
vraci… etc”, este tot o fabulaþie asupra cãreia nu ne mai
oprim.

Prezenþa ºatrei era, conform autoarelor cãrþii, un
prilej de iniþiere sui generis pentru satele noastre, în
secretele magiei-vrãjitoriei. „… Astfel, fetele din sat
«furau» tehnicile magice ale þigãncilor, fiindcã, aºa cum
mi-a confirmat ºi Xenia, vrãjitoria nu se poate deprinde
la fel de uºor ca tricotatul sau orice alt meºteºug, ci se
«prinde» cu coada ochiului, urmãrind atent fiecare
miºcare a «babei» care «ºtie» ºi trãgând cu urechea la
fiecare ºoaptã din descântec”. Tabloul este tot mai amplu
ºi mai dinamic, iatã acum fetele din satul românesc furând
tehnici ºi descântece magico-vrãjitoreºti de la þigãnci.
Rolul de maeºtri iniþiatori al acestor nomade (sau chiar
sedentare) era astfel unul de prim ordin, din câte putem
deduce din informaþiile furnizate de cele trei colaboratoare
ale lucrãrii „Vrãjitoria se învaþã”.
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O iniþiere prin metode indirecte, dar þinute cu atât
mai eficace, acest mod de a învãþa descântatul pe furate
este frecvent menþionat în tradiþii rurale, numai cã, în
acestea, semnificaþia este diferitã. Aºa cum am spus deja,
conform normelor sociale tradiþionale specifice mediului
rural românesc, calitatea de vrãjitoare, descântãtoare,
ghicitoare, bobãreasã, doftoroaie etc., etc., nu se moºtenea,
nu se transmitea prin dar, nici prin „har” nu era primitã.
Era o chestiune de opþiune personalã, de talent ºi,
totdeauna, situatã într-o poziþie marginalã în raport cu
dinamica structurilor specifice, sociale, spirituale,
artistice.

Cât despre tinerele fete, în satele noastre, ele aveau,
ca grup de sex ºi de vârstã, multiple modalitãþi de integrare
ºi de afirmare, menite sã le confirme statutul, sã le asigure
trecerea de praguri ºi de condiþie, atât ca persoane, cât ºi
ca generaþie. Toate aceste modalitãþi armonios cuprinse
în tradiþii, nu puteau fi izolate de viaþa de obºte a satului,
ele veneau sã o întregeascã, cu expresii de o sensibilitate
ºi de o calitate esteticã de-a dreptul uluitoare. Ar fi un
exerciþiu de o precaritate penibilã, sã încercãm sã ne
imaginãm aceste rânduri de fete tinere învãþând, pe furate,
de la þigãncile nomade tehnici magice ºi cine mai ºtie ce.

Grupurile de „sorute”, intrarea în horã, ºezãtorile133,
toate cu gesturile lor, de o sobrietate ºi de o putere de
sugestie admirabile, sunt elemente ale unei viziuni ºi ale
unor atitudini altfel deprinse ºi învãþate, sunt componente
ºi ele, ale acelei pedagogii culturale despre care am vorbit
mereu în acest studiu. Nici ghicitul sau aflarea viitorului
nu erau lucruri necunoscute obiceiurilor ºi sistemelor de

133 - „...Toarceþi fetelor / Toarceþi dragelor / Cã din a noastrã
ceatã / Se mãritã o fatã...”; text de la ºezãtori, Fãgãraº, ilustrând
importanþa grupurilor de vârstã, simbolica arhaicã în care ele se
exprimau. Aici torsul este o îndeletnicire legatã ºi de semnificaþiile
destinului care se împlineºte.
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credinþe ale satelor, iar pentru tinerele fete ele nu erau
domenii interzise sau ignorate. Vrãjile de dragoste, de
mãritat, apoi colindele de fatã mare, toate ne vin din acest
patrimoniu peste vremi dar nu ºi peste firea culturalã. A
„fi”-ul cultural134.

Încã mai aberante sunt afirmaþiile autoarelor atunci
când se referã la descântec. La incantaþiile orale care
însoþesc gesturile executate. Descântecele populare,
rurale, sunt, în marea lor majoritate, preluãri mai mult sau
mai puþin fidele, ale unor texte integrate marilor
ceremoniale tradiþionale. Fondul sau patrimoniul arhaic
nu a fost ºi nici nu avea cum sã fie pãstrat ºi transmis în
ansamblul lui.  Un atare patrimoniu nu era un întreg
sistematizat dupã criterii stricte, iar dorinþa noastrã de a-l
vedea ca atare, nu are cum sã fie satisfãcutã decât prin
construirea de modele care, în realitate, nu au existat.
Prezenþa unor elemente nu ne poate ajuta sã reconstruim
integral un ceremonial, oricare ar fi fost el, funerar, de
nuntã, de naºtere etc. Tot ceea ce putem obþine, este o
oarecare pãtrundere care sã ne fie nouã „cunoscutã” în
felul acelor strãmoºi de a vedea lumea, viaþa ºi toate cele
ale omului cu mãrginirile lor. Cum ne recunoaºtem în
aceste alcãtuiri ºi înþelesuri, depinde de fiecare din noi ºi
de „vãmile vremilor” prin care trecem. Am putea spune,
de ce nu, cã arhetipurile sunt indicatoare, dar ele nu sunt
modelatoare, nu sunt generatoare de memorie culturalã
identitarã.

Nu înseamnã cã idealizãm lumea satelor româneºti
tradiþionale, atunci când, la vãmile vremilor prin care
trecem, încercãm sã nu plãtim prea scump mersul înainte,
oricum inevitabil, cu popasuri, dar nu cu opriri. Astfel de
popasuri sunt învãþãturile din vechime, sub formele lor
atât de variate ºi de ascunse, uneori. De parcã ar vrea sã

134 - Pentru obiceiurile de peste an, V. I. Ghinoiu, (1997)
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facã ºi ele ceea ce nu este cu putinþã, sã nu treacã. Sau,
mãcar sã nu se piardã. Sã nu se rãtãceascã. „Uitarea duce
la rãtãcire”, îmi spunea odatã o femeie din Gorj. Ar fi ca
un fel de popas steril,  pustiu. Un pustiu aºa cum îl
înfãþiºeazã chiar ºi unele descântece vechi, locuri ºi vremi
fãrã semn de omenie ºi de cunoaºtere descoperitã prin
înþelepciunea de sus, fãcutã ºi ea cunoscutã celor mulþi,
prin „oamenii cuminþi ºi buni”, prin credinþa ºi cultul
creºtin.

Studiile de istorie, fie ele axate pe cercetarea faptelor
concrete, de eveniment, progres tehnic etc., fie pe viaþa
spiritualã a diferitelor societãþi, culturi, nu au cum sã
refacã situarea acelor oameni în modul în care ei înºiºi au
fãcut-o, au trãit-o, chiar dacã locul ºi timpul au fost atunci
ca ºi acum, acolo ca ºi aici,  nu numai martori,  ci ºi
„realitãþi” semnificate, pentru fiecare individ, pentru
comunitãþi de neam, de popoare, de alte alcãtuiri de
întâlniri omeneºti.

Etnogeneza neamului nostru a fost una creºtinã, iar
acest specific nu are cum sã fie eludat, ceea ce nu înseamnã
cã el este invulnerabil în timp, loc, conºtientizare necesarã
dãinuirii ºi prezervãrii identitãþii. Patrimoniul arhaic,
precreºtin, nu a dispãrut, nici nu a fost ocultat în întregime
de cãtre memoria colectivã/ culturalã. Orientarea profundã
însã, a vieþii spirituale ºi odatã cu aceasta a celei sociale,
a fost asiguratã de cãtre religia creºtinã ortodoxã.

Folclorul (ne referim aici în special la cel rural/
tradiþional) în toate ramificaþiile sale, reflectã acest
specific de creºtinism activ, chiar dacã nu în aceleaºi
expresii, nu cu aceeaºi claritate. Datele acelei strãbune
înþelepciuni rãzbat de dincolo de forme. Integrarea marilor
ceremonialuri în contextul religios creºtin ortodox a fost
un proces oarecum firesc, o cãutare de apropiere de esenþa
prezentã prin tainã, de realitatea acesteia. Caracterul agrar
predominant al societãþii româneºti, stabilitatea populaþiei,
în ciuda atâtor încercãri ºi agresiuni, au contribuit la
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integrarea armonioasã a unui patrimoniu arhaic în trãirea
creºtin ortodoxã. Locul, timpul, au fost ºi continuã sã fie
cele ale unei etnogeneze înbisericite.

Pentru omul modern care ne fascineazã pânã a ne
dezidentiza, toate aceste fapte par fie revolute, fie
nesemnificative istoric, ºtiinþific. Argumentele sunt mereu
cãutate în actualitatea covârºitoare ºi deloc eliberatoare,
aºa cum ea ar trebui, ar putea sã fie. Situaþia pe care omul
modern sau postmodern o alege este una a dezicerii de
„vechi”, ca ºi a dezicerii de vulg, de mulþime, este aspiraþia
elitistã, dar sub alte semne decât cel al alegerii hristice.
Chiar proclamarea unei superioritãþi a tradiþiilor, în unele
cazuri, este utilizatã pentru a domina, a acapara, prin
aservirea altuia sub diferite forme. Altfel spus, pentru
putere, aceastã fidelã aliatã a orgoliului.

Încercarea practicii   magico-vrãjitoreºti de a se
prezenta ca fiind perfect compatibilã cu religia creºtinã,
în cazul nostru cu cea ortodoxã, este un exerciþiu de
strategie pe cât de asiduu, pe atât de aberant. Prin
apropierea unor motive sau simboluri din patrimoniul
arhaic, aceste practici vor sã-ºi legitimeze prezenþa într-
un context etno-local. Ancorarea în religia dominantã, ar
trebui, conform aceleiaºi strategii, sã asigure credibilitatea
practicii ºi a tagmei vrãjitoarelor. Cum toate aceste
manevre sunt mai lesne de desfãºurat în mediul citadin,
pe „reginele magiei” le gãsim în cartierele oraºelor, mai
cu seamã în Capitalã. Este de aºteptat ca, în curând, în
repertoriul breslei sã se producã mari modificãri, pentru
a-l face mai „adaptat” culturii ºi comunicãrii
informaþionale. Profesionistele vor renunþa, treptat, la
paradigmele oferite atât de patrimoniul arhaic de
provenienþã ruralã (pe care dealtfel l-au imitat precar), cât
ºi la pretinsa apartenenþã la credinþa creºtinã ºi la unele
din formele de cult ale acesteia, pentru a se plasa fãrã
echivoc în peisajul universal al unei ,,ere noi”, cea a unui
om nou, fãrã apartenenþã, fãrã identitate.
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Sãrãcia textelor orale care acompaniazã actul de
intervenþie magico/ vrãjitoreascã este, de pe acum, un
simptom al acestui proces evolutiv ºi în plinã expansiune.
Actul magic nu va mai fi un ritual cu secvenþe succesive
ºi cu încercãri strict formalizate, ci va deveni un mod de a
„comunica”, între parteneri cu roluri diferite, dar perfect
armonizate în natura ºi intenþionalitatea lor. Aºa se ºi
explicã de ce, magia/ vrãjitoria este în actualitate un
domeniu tot mai accesibil oricui, caracterizat printr-un
exoterism feroce, o adevãratã operã de democratizare a
cunoaºterii ºi a puterii. Dar, cum orice acþiune cu caracter
exoteric trebuie sã fie fondatã pe un esoterism care sã o
justifice, nici vulgarizarea „noii” gnoze nu va fi (vreodatã)
modul ultim de comunicare, sau cel de organizare a lumii
ºi a omenirii.

O prefigurare a acestei stãri a omului „rezolvat” ne-
o oferã ºi magia/ vrãjitoria în formele cele mai vulgare ºi
mai confuze cu putinþã, cum le gãsim ºi la noi în
actualitate. Este ceea ce am putea numi o stare a
„deochiului de sine”. Rudimentele acestei condiþii
formulate de cãtre profesionistele breslei, nu au cum sã
sintetizeze sau sã exprime natura ºi conþinutul acestei stãri
spre care se tinde, nu numai fiindcã este un þel, ci ºi
datoritã faptului cã ea se instaleazã (intrinsec) în firea
omului, îl face sieºi fãpturã, prin tentaþia absolutului
iluzoriu.

Vrãjitoarele profesioniste, cele pe care le regãsim
mereu în spaþiul public local, fie el mediatizat sau activ
„de la om la om”, nu sunt, cu certitudine, atât de naive
încât sã creadã în propriile lor acþiuni, în conþinutul
acestora. Ele nu lucreazã în virtutea unei tradiþii, cu norme
relativ bine închegate ºi capabile sã asigure o orientare
într-un model recognoscibil celor care le solicitã. Tot
exerciþiul magico/ vrãjitoresc se bazeazã pe modul
(modelul) de comunicare dintre agentul operaþional ºi
solicitantul implicat. Profesionistele acestui tip de
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comunicare ºtiu foarte bine cã au un impact, prin prezenþa
lor, prin imaginea acesteia, ca ºi prin actele „povestite” în
gest, în vorbã, asupra celor care le chestioneazã. Ele dau
un rãspuns, este un dialog anticipat, ale cãrui reguli constã
într-un pact reciproc acceptat ºi aºteptat. Proiectarea
majorã nu o face agentul magic, ci partenerul care, prin
prezenþa sa, reprezintã un mediu socio-cultural.

Astfel,  dintr-un aparent dezavantaj, haosul
modelului la lucru, interactiv ºi interactivat, este un factor
de garanþie a succesului, a ecoului în mase. La câte nivele
se realizeazã proiecþia, pentru fiecare din pãrþi, pentru a
se ajunge, la un „consens” lipsit de sensuri profunde, la
un mecanism de adecvare superficialã, în baza cãruia, mai
departe, în orice împrejurare, solicitantul sã evolueze, el
însuºi, dar ºi cei care-i sunt parteneri sociali etc. ? Altfel
spus, cum procedeazã fiecare din pãrþi la constituirea unui
model celuilalt acceptabil ºi „util” ?

Iniþiativa o are agentul magico/ vrãjitoresc, el vine
cu propunerea gata fãcutã, dar ºi gata sã fie adaptatã dupã
condiþiile care se modificã. Este un model deschis, în care
actul propriu zis nu mai conteazã, ci, aºa cum am spus,
faptul cã el este aici,  acum. Prin prezenþa agentului,
desigur, prezenþã care, fãrã posibilitate de contestare,
conferã realitate faptelor, oricare vor fi acestea. Oferta
sugereazã, conþine ºi realizarea faptelor, cele pe care, fãrã
vreo opreliºte de opþiune, solicitantul le poate cere.
Virtualitatea este compensatã sau mascatã de realitatea
„fizicã” a agentului dar ºi de cea a beneficiarului, care se
vede ºi el înzestrat cu o libertate altfel nici mãcar visatã.
El este cel care alege ce este de rezolvat, în ceea ce-l
priveºte, oricare ar fi eticheta pe care agentul o va aplica
actului ce va fi (este) executat. Deochiul de sine, pe care-
l trãieºte agentul, este integrat ºi de cãtre beneficiarul
(interactivat), cei doi, (sau mai mulþi,  în orice caz,
împreunã), fiind deopotrivã prezenþi,  individual, în
experienþa de putere ºi de soluþionare. Aici este pragul care
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se cere trecut, locul în care, din care tentaþia se manifestã.
Cine face, va face primul pas, rãmâne o problemã de ordin
secundar, iar partenerii au, fiecare din ei, gata formulate
eventualele explicaþii ºi pretexte de absolvire.

Ar fi desigur, interesant de studiat, cum anume în
contexte culturale diferite se ajunge la stabilirea acestui
prag de înþelegere între agentul magic ºi agentul receptor.
De obicei, este conþinutul actului care este luat în
considerare, examinat, analizat, explicat, iar conlucrarea
se bucurã de puþinã atenþie. De altfel, acelaºi exerciþiu de
analizã calitativã extinsã ar putea fi aplicat ºi în cazul altor
moduri de întâlniri dintre agenþi operaþionali propriu ziºi
ºi agenþii receptori. De exemplu, între activistul de partid ºi
membrii organizaþiei de bazã, sau, între ideologul
„elitist” ºi „massa” cãreia acesta i se adreseazã. Sau, între
formulatorul de opinie ºi publicul care se formeazã ºi care,
la rândul sãu, formeazã alþi formatori etc., în procesul de
mediatizare tot mai sofisticat ºi mai accelerat.

Comunicarea de tip informaþional globalizant,
exclude sau minimalizeazã oralitatea ca loc de întâlnire
privilegiat, iar magia/ vrãjitoria tot mai sumar
verbalizatã ºi mai „amplu” simbolizatã prin actul „nud”,
se prezintã ca o componentã cognitivã de necontestat a
unei noi memorii culturale. Componenþa aceasta, deºi este,
prin calitatea sa, dintre cele mai vulgare, prelucreazã
continuu date esenþiale ale memoriei culturale colective,
individuale, identitare, dar ºi generale.

În toate mass-media se constatã, fãrã nici o
dificultate, o vulgarizare tot mai accentuatã, o obscenizare
a comunicãrii orale, sub eticheta unei libertãþi totale de
exprimare (exhibare !). Exoterismul pe care-l practicã
magia/ vrãjitoria este, de fapt, acelaºi, cu cel practicat de
cele mai moderne ºi chiar „elitare” instrumente-mijloace
de comunicare/ informaþionalã actuale. Un mod straniu
de mutare a esoterismului în „imagine” are loc, cu
scânteietoare oferte de libertate regãsitã, în fine, a Sinelui
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colectiv sau universal. Nu o imagine încifratã, ci una,
paradoxal, simbolicã prin absenþã de simboluri. Omul
Nud, al animalitãþii reintegrate135.

În vânãtoarea de simboluri pe care o gãsim la tot
pasul în practicile magico/ vrãjitoreºti actuale de la noi,
tocmai simbolurile sunt cele mai puþin luate în seamã de
cãtre profesionistele tagmei. În realitate, are loc o întreagã
întreprindere (acþiune) de desimbolizare a tuturor
simbolurilor. Nu este vorba numai de pierderea unor
anumite înþelesuri pe care un simbol le-a avut ºi le-a
propus în mediul în care a evoluat în prealabil, cãruia i-a
aparþinut, ca loc cognitiv important ºi a participat la
ansambluri magistrale de constituire a pedagogiei
culturale implicate sau explicite. Nu este vorba nici despre
înlocuiri de înþelesuri care se produc, þinând pasul cu
schimbãri generale ce au loc în viaþa comunitãþii
respective, social, tehnic, mentalitãþi, educaþie etc.

„Dessimbolizarea” simbolurilor o putem mai
curând vedea ca o desposedare a lor de calitatea ce le-a
fost (ar trebui sã le fie) intrinsecã, de a produce, prin simpla
lor prezenþã, simbolizare, amplificarea arcului de gândire
creativã, personalã, aºa cum s-a realizat ea în memoria
culturalã pe care am denumit-o „de tip holografic”. Este
tipul de memorie care a caracterizat ºi, în mare mãsurã
(calitativã), continuã sã caracterizeze comunitãþile noastre
rurale. Prezenþa „simplã” a simbolurilor nu este un
sinonim de o independenþã a acestuia de orice asamblare,
nici un simbol nu existã singur, nici mãcar singuratic.
Totuºi, fãrã ca multitudinea de valenþe pe care le are sã

135 - Prezentarea în direct sau „pe viu” a oricãror experienþe
intime, personale,  individual sau în cuplu, de grup, propune un
mod nou de „ritualizare” a unei memorii colective de „eliberare”
în raport cu orice însemne culturale le-ar fi avut menite sã asigure
o traversare echilibratã a pragurilor de existenþã ºi  nu numai.
Trebuie luate în considerare ºi „ofertele” pe internet, cu larga lor
audienþã .
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fie, în mod necesar, evidenþiate, de fiece datã, în fiece
împrejurare simbolul prezent, oferit le oferã, într-o
imediatitate semnificatã de cãtre receptorul prezent ºi el,
în consonanþã profundã.

Exprimat prin cuvânt, prin gest, obiect, sau doar
sugerat, prin participare tãcutã, simbolul încãrcat cu
înþelesuri împãrtãºite, le conferã acestora rosturi de
trãire ºi de situare a persoanei ºi a comunitãþii fãrã de care
omul nu se poate nici gãsi, nici regãsi, nu are cum sã se
afle pe sine în cei care l-au precedat, nici cum sã se
dãruiascã celor care-i vor urma. Asemenea omului
persoanã, simbolul nu existã singur, nici nu ar putea exista
astfel. De aici, dacã vrem sã urmãm, sumar, un atare
itinerar al mersului simbolului, în ºi printr-o memorie
culturalã specificã, vom gãsi, pe drum, la rãspântii de
orientare profundã, simboluri care sunt identificatoare
chiar pentru om, ca OMUL136.

În practica magico/ vrãjitoreascã de la noi, selectarea
unor simboluri majore din viaþa spiritualã a comunitãþilor
nu se face la întâmplare, chiar dacã acestea intrã ºi ele în
procesul general, de dessimbolizare. Existã ºi o graduare a
importanþei simbolurilor, de care, profesionistele tagmei
vrãjitoreºti trebuie sã þinã seama ºi aºa ºi fac. Pe de o parte,
aºa cum am mai spus, pentru a mima o apartenenþã legitimã
la peisajul cultural spiritual local românesc, creºtin ortodox,
apoi la cel arhaic, tradiþional rural etc., dar ºi pentru a
facilita demersul de desacralizare, necesar unei instituiri
de stare nouã, complet eliberatoare, o promisiune
eshatologicã pe înþelesul oricui ºi oricui deschisã. Fãrã o
desacralizare a întregului trãirii persoanei ºi comunitãþii,
nu s-ar obþine nici o instaurare viitoare a acestei ere de
fericire pãmânteascã.

136 - Acele formule care deschid actul de intervenþie
subliniazã tocmai unicitatea fiecãrei nersoane. Începutul invocat
este cel al unei vieþi adicã Omul din fiecare om.
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În ciuda vulgaritãþii  ºi  a conþinutului confuz, a
precaritãþii  de expresie etc.,  a demersului magico/
vrãjitoresc, putem sesiza în el o întreprindere lucidã, chiar
dacã unele din componentele acesteia ar scãpa
profesionistelor care, tot mai mult, invadeazã spaþiul
public al societãþii româneºti. Existã, desigur, cu mare
pondere, dorinþa de câºtig, aºa ºi sunt percepute aceste
vrãjitoare atât de abile în a-ºi vinde marfa ,,magicã”, de
cãtre o mare parte a publicului vizat. Cã societatea
româneascã, este, în ansamblul ei, dar mai ales în mediul
citadin popular, de o vulnerabilitate accentuatã este un fapt
ce nu poate fi negat. Vrãjitoria, sub orice formã, gãseºte
astfel un teren propice ºi îl exploateazã avid ºi abil.

Din cartea Sandrinei Cochevelou le vedem pe
vrãjitoarele þigãnci ca „mame spirituale” ale comunitãþii.
Trebuie citit, comunitatea ruralã româneascã, satul, în
întregul lui… „La început m-a amuzat acest „mama”
plasat în faþa prenumelui, asemãnãtor celebrelor
„mameloi” preotesele cultului voodoo. Apoi mi-am dat
seama cã similitudinea provine de acelaºi raþiuni,
vrãjitoarele sunt vãzute ca mame spirituale ale comunitã-
þii”. Mai aflãm, din aceeaºi sursã, cã, în satul tradiþional,
prezenþa vrãjitoarelor era de maximã semnificaþie ºi
utilitate, în momentele principale ale existenþei omului.
Datele ce ne sunt oferite de cãtre aceste autoare sunt atât
de contrafãcute în raport cu realitatea culturalã tradiþio-
nalã ( ºi chiar actualã), încât nu ar merita nici mãcar sã fie
luate în considerare… Dacã… dacã nu ar fi atât de
mediatizate ºi cu atâta suficienþã afirmate.

Vrãjitoarele, ne spun respectivele autoare, erau
chemate la naºterea copiilor, pentru a auzi, vedea, apoi
pentru a domoli ursitoarele137. Or, fie ºi numai pentru acest

137 - La niciunul din pragurile existenþei, aºa cum erau
acestea marcate tradiþional în satele romaneºti, vrãjitoarele nu erau
prezente în aceasta calitate. Toate aceste momente erau bine stabilite
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exemplu, informaþiile sunt aberante. Ceremonialurile care
însoþeau naºterea, ca ºi primele praguri ale vieþii copilului,
au fost cele ale întregului grup de popoare ºi culturi
europene. Nici la naºtere, nici la nuntã, nici la moarte,
vrãjitoarele (vrãjitorii rurali) nu erau chemate, nu aveau
nici un rol, iar ca acestea sã fi fost dintre þigãncile nomade
(sau sedentarizate), era imposibil. Faptul ar fi contravenit
tuturor coordonatelor tradiþionale care indicau mersul ºi
sensul vieþii, aici, în lumea pãmânteascã, în lumea cealaltã,
sau de dincolo.

Mai suntem informaþi în lucrarea respectivã cã…
„vrãjitoarele clasificã relele în cinci categorii, deºi toate
se aflã scrise în ursitã ºi au fost rostite de cele trei
ursitoare: de la Dumnezeu de la Sfânta Maria, de la Sfântele
zile grele, de la ale sfinte”. Iatã cum, fãrã echivoc, vom
gãsi aici divinitatea, chiar pe Dumenezeu ca trimiþãtor sau
fãcãtor de rele. El le-ar înscrie deci în ursitã. Apoi, la fel
procedeazã ºi Sfânta Maria. Cum ar mai recunoaºte un
solicitant oarecare credinþa ºi tradiþiile în care a fost
crescut? Numai dacã ar proceda la o rãsturnare a tot ceea
ce ºtie, a fost educat sã respecte ºi sã urmeze.

Mai departe citim „… Dintre toate acestea, numai
ultimele patru categorii de rele pot fi combãtute prin
practici magice. Deci, ursita propriu-zisã nu poate fi
schimbatã, fiindcã ea conþine ºi porunci de la Dumnezeu,
dar vrãjitoarele o pot îmblânzi, modifica în aspectele ei
mai puþin importante. Iatã ºi poruncile dumnezeieºti între
cele rele asupra omului, ba chiar între cele care nu mai
pot fi „combãtute”.

ceremonial ºi practic, participanþii aveau rosturi ºtiute ºi respectate.
Materialul documentar este imens, iar unele obiceiuri se mai
pãstreazã încã, chiar dacã cu modificãri importante. Pentru
documentare pot fi consultate arhivele Institutului de Etnografie ºi
Folclor, Constantin Brãiloiu, Bucureºti. Ca ºi arhivele altor instituþii
de profil din þarã. pt. lit. V. S.FI. Marian, (1997), V. T. Pamfilie,
(1995)  etc.
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CAPITOLUL XVI
Limba veche ªi-nþeleaptã - înþelepciunea pe viu
„Cutare sã rãmânã curat,
Luminat,
Ca argintul strecurat,
Cum Maica Domnului
L-a lãsat,
Cã în ziua în care
O nãscut,
Nici o nevoie nu o avut …”.
Asemenea formule de încheiere sunt foarte

frecvente în incantaþiile orale tradiþionale ale satelor
noastre. Altele, se referã direct la Dumnezeu, dupã cum
urmeazã: „Descântecul de la mine, - Leacul de la
Dumnezeu”. Prezenþa Maicii Domnului este decisivã în
incantaþiile de reintegrare în ordinea iniþialã, favorabilã,
pe care voinþa divinã a instaurat-o în lume, în viaþa omului.
Textele de acest tip sunt dintre cele mai ample ºi mai
frumoase, unele situându-se în spaþiul ce cuprinde
deopotrivã motive mitice, basmul fantastic, balade sau,
apropiindu-se de textele ceremoniale ale „petrecerii”
sufletului pe drumul cãtre lumea cealaltã. Nu conþinutul
concret al acestor creaþii ne intereseazã aici, ci apartenenþa
lor, integralã, la patrimoniul spiritual al mediului rural
românesc, în alcãtuirile lui tradiþionale.

Or, în acest patrimoniu, prezenþa ºi rolul
vrãjitoarelor, aºa cum ne sunt descrise, propuse în
actualitate, nu erau incluse. Cu atât mai puþin, cele care
erau de etnie þigãneascã ar fi putut fi implicate în
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desfãºurarea acestor integrãri, acestor situãri pe care,
întreg folclorul le conþinea ºi le asigura, în modalitãþi
specifice ºi aparent, prea puþin legate între ele, dar reale
prin însãºi purtãtorii lor, cu o coeziune de fond ce era
trãitã.

,,A plecat cutare,
Pe cale,
Pe cãrare,
A plecat sã munceascã,
Sã se hrãneascã,
S-a întâlnit
Cu Bunele
Cu Frumoasele,
În cale.
În braþe îl luarã,
Pe pãmânt îl aruncarã,
Oasele îi sfãrâmarã,
Îl lãsarã plângând,
Vãitându-se,
Maica Sfântã din cer coborî,
ªi îl întrebã:
Ce ai tu cutare,
De ce plângi,
De ce te vaiþi,
Ce sã am,
Maicã Sfântã Marie,
Am plecat pe cale,
Pe cãrare,
Sã muncesc,
Sã mã hrãnesc.
M-am întâlnit
Cu Frumoasele,
Cu Bunele
În cale.
Pe braþe mã luarã
De pãmânt mã aruncarã,
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Oasele îmi sfãrâmarã,
Sângele îmi bãurã…
Taci tu, cutare,
Nu te plânge,
Nu te vãita,
Cã eu le-oi plesni,
ªi eu te-oi face,
Mai sãnãtos
De cum ai fost…
Maica Sfântã porni,
Pe cale,
Pe cãrare,
Ea se întâlni
Cu via în cale.
Bunã ziua, viþã de vie,
Mulþumim dumitale,
Maica Sfântã Marie.
N-ai vãzut,
N-ai cunoscut,
Bunele Frumoasele?
Le-am cunoscut,
La zidul cel mare,
Ele mâncau,
Se ospãtau,
La mese întinse,
Cu fãclii aprinse…
Maica Sfânta Marie
Drept înainte mergea,
La zid ajungea,
Din bici ea plesnea,
Zidul se crãpa,
Inimi cã gãsea,
În nãframã le lega,
La cutare ea venea,
Cutare nu le primea,
Cã era inimã de gãinã.
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Altã inimã cerea, de miel de lapte.
Maica Domnului cale întoarsã fãcea,
ªi bine ea cãuta,
Inima lui cutare o gãsea,
ªi la cutare ea venea.
El se bucura
ªi se vindeca.
El tot punea,
Putere la putere,
Sãnãtate la sãnãtate,
Râs la râs,
Mâncare la mâncare,
Bãuturã la bãuturã,
Odihnã la odihnã…” 138

În alte incantaþii, de acelaºi tip, vizând o integrare
sau o reintegrare într-o condiþie originarã beneficã,
formulele de început sunt ºi mai semnificative. Un
„cutare”, totdeauna spus pe nume, pe cel de botez, este
precedat de locuri ºi mai „a luare aminte”. „A plecat
începutul/ De la casa lui,/ De la masa lui,…”. O situare ce
nu preteazã la confuzii, este vorba, despre loc, despre timp.
Timpul ca început, iar locul ca masã, casã, toate acestea
simboluri de ordin metafizic profund ºi cuprinzãtor. Este
începutul lumii, este lumea prin casa invocatã, prin masa
de adunare, de hrãnire ºi de dãinuire139.

În descântecele în care se deschide invocaþia cu un
timp ºi cu un loc numite pe nume de „cutare”, omul este
prezent, prin persoana respectivã, dar în statutul sãu ontic

138 - Text cules de autor, Dobriþa, Gorj, 1968.
139 - Motivul „Mesei” are o rezonanþã simbolicã profundã

fãrã ca valenþele sã-i  poatã fi  epuizate sau repertoriate.  Masa
Ursitoarelor, la naºtere, dar ºi la nuntã, chiar ºi la moarte, conform
unor date de teren. Masa de voie bunã, apoi,  masa de voie rea,
dupã cum spune cântecul:  „... La masã de voie bunã / Mulþi prieteni
de-ai mei s-adunã / La masã de voie rea /, S-alegea care venea /
. . .”. Apoi, Masa Tãcerii.
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dãruit, creat. De obicei, textele mai complete, ne ºi spun
cã: „A plecat cutare,/ Pe cale, pe cãrare,/ Pe drumul cel
mare,/ Pe cãrare neumblatã,/ Pe rouã nescuturatã, Cãrarea
a cãlcat-o,/ Roua a scuturat-o,/ Când a fost la mijloc de
cale, de cãrare,/ S-a întâlnit…”.

Toate aceste simboluri,  regrupate în alcãtuiri
diferite, potrivit contextului ceremonial în care se
rostuiesc, pãstreazã sensuri majore, pe care le oferã ºi le
deschid altor înþelegeri ºi trãiri, dupã putinþa de pãtrun-
dere a fiecãruia, dar fiecãruia continuând sã fie
îndrumãtori. Prin þinere de minte, aducere aminte, luare
aminte. În creaþiile libere de un context ritual, aceleaºi
simboluri, motive, înþelesuri, se vor împãrtãºite ºi mereu
actualizate. Ele nu pãrãsesc „drumul cel mare” chiar dacã
acesta pare aºa de larg ºi de ocolit.

Este drumul sau calea vieþii, cea a lumii ºi a omului
prin în lume. Cu fiecare om începutul se face, într-un fel
tainic, unic ºi minunat, pe cãrarea neumblatã, pe roua
nescuturatã, toate gata sã-l primeascã pe cel cãlãtor ºi prea
puþin ºtiutor. Trecând prin lume, pe cãrarea lui, ca toþi cei
trecãtori prin viaþã, omul calcã acea cãrare, scuturã roua,
este trecerea lui, este semnul acestei treceri. El însuºi este
purtãtor de semn de viaþã, este viu. Mersul lasã urme,
acestea pot fi apoi vãzute, învãþate ºi urmate, dacã…

La mijloc de cale, de cãrare, are loc întâlnirea.
Rãscruce. Pentru fiecare, pentru toþi, pe rând. Incantaþiile,
chiar cele mai elaborate, nu procedeazã la o decodificare
a conþinutului exprimat prin motive, prin simboluri.
Dimpotrivã, par sã încarce nararea cu detalii ºi precizãri
ce pot lesne deveni derutante. Este una din proprietãþile
textelor „iniþiatice”, sau ale altora, cu valoare educativã
mai modestã. În creaþiile tradiþionale orale, descântecele
sunt invadate uneori de astfel de aglomerãri. Lectorul, ca
ºi solicitantul actului vor fi tentaþi sã întreprindã o citire
dupã cum se pricep, sau cred cã se pricep. În orice caz,
vor aplica un cod personal, subiectiv pe care-l vor þine ca
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fiind valabil. În comunitãþile tradiþionale rurale, cele mai
multe din incantaþiile de acest tip, integrare-reintegrare,
erau executate chiar de cãtre beneficiar. Erau formule orale
care însoþeau gesturile rituale, în circumstanþe de viaþã,
praguri, sau momente. Unele aveau un caracter social larg,
pe grupuri de sex, de vârstã, altele, trebuia sã fie executate
personal, individual.

Omul, persoana, pe drumul cel mare, pe cale ºi pe
cãrare, era astfel mereu în exerciþiu de integrare ºi de
reintegrare, cu lumea, cu viaþa, cu înþelesurile acestora ºi
cu propriul sãu rost, destin, soartã. Destin cu rãscruci, dar
nu unul cu predeterminãri de neclintit. Credinþele populare
ale þãranilor vorbesc despre crearea lumii de cãtre
Dumnezeu, în temeiul unei ordini, de armonie, de sfinþenie,
de binefacere. Dintre toate creaturile, fãpturile, omul este
singurul care are putinþã de cunoaºtere, de înþelepciune…
Despre acest dar este omul mereu avizat ºi pe calea cea
mare ºi pe cãrarea personalã.

În descântece (chiar ºi în ele!), la rãscruci cu
primejdii nu din cele mai neînsemnate, omul, trântit pe
jos, cu oasele rupte, ba chiar cu „inima” furatã, cu toatã
puterea luatã ºi nu este vorba doar despre forþa fizicã, nu
conteneºte sã strige, sã se vaite… Cere. În multe incantaþii
ni se spune cã: „Nime-n lume nu-l auzea,/ Numai Maica
Domnului din cer îl auzea,/ Pe scarã de argint cobora/ La
cutare venea-ªi-l întreba…”.

În descântecul pe care l-am citat aici ca exemplu,
Maica Domnului vine, îl întreabã pe cel în suferinþã ce
anume l-a adus în asemenea stare. Sfânta Maria, Maica
Domnului, ºtia, de bunã seamã, dar voia sã audã chiar din
gura celui în nevoie, cum vede el însuºi acest loc al unei
rãscruci de mare încercare, de întâlnire cu cele ale unor
alte lumi. Aici, sub închipuiri de Bunele, Frumoasele…
În alte texte, aceste doamne sunt numite în nenumãrate
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feluri140, dar, o scenã de intervenþie negativã,
primejdioasã, este descrisã, cu acelaºi consecinþe. Omul
este, aparent, învins. Mai departe, lupta nu o duce el ci
chiar Maica Domnului. Aici, în textul citat de cãtre noi,
Sfânta Maria face cale întoarsã, se urcã spre înþelesurile
adânci, în locuri la care cel cãlãtor n-avea cum sã ajungã
singur. Acolo, este un zid, iar în zid, sunt inimi. Dupã o
primã încercare, pentru a vedea dacã omul îºi recunoaºte
inima, cea dãruitã lui, sau dacã este tot în nevoie ºi rãtãcire,
Maica Domnului îi aduce „inima de miel”, adicã inima
nevinovatã, cu care, în ziua ce-o nãscut, nici o nevoie n-o
avut… În incantaþia aceasta, chiar omul în nevoie face
gestul de a-ºi cere inima cea adevãratã: „… Cutare nu le
primea,/ Cã era inimã de gãinã,/ Altã inimã cerea,/ De miel
de lapte…”. La vederea acestei inimi, omul se bucurã, apoi
se vindecã ºi de cele trupeºti. Trece de rãscruce, sau iese
din ea.

Din cercetarea de teren, întreprinsã în toate regiunile
þãrii, ca ºi din informaþii bibliografice ºi de arhivã, putem
sesiza un aspect oarecum neaºteptat. Practicile tradiþionale
rurale, descântatul, atunci când este acompaniat de texte
(incantaþii) ample, elaborate ºi bogate în conþinutul lor
simbolic, sunt relativ sãrace în ceea ce priveºte gesturile
propriu-zise. Acestea tind sã fie mai curând simple,
repetitive, ºi nu întru totul la înãlþimea formulelor orale, ba
chiar oarecum în contra-timp de semnificaþii cu acestea141.

140 - Sub unele denumiri ce le sunt date, pe care le împrumutã,
este greu sã identificãm aceste doamne, zâne, ursitoare, cum este cazul
Zorilor din ceremonialurile funerare, din cântecele de ºezãtoare, etc.
„Voi Zorilor, Zori / Toate trei Surori / Voi sã nu pripiþi / Ca sã rãsãriþi...”
Rãspunsul Zorilor este ºi el edificator: „Voi muierilor, voi nu vã rugaþi /
Dãrã voi de noi / Ci voi sã vã rugaþi / Mâine pe plecare” De Galbenul
Soare / Cã E1 e mai mare...” Aici, doamnele sunt Surorile Soarelui... În
descântece, ursitorile apar sub nenumãrate înfãþiºãri, de parcã ar vrea sã
ne semnaleze nenumãratele opriri, înaintãri ºi posibilitãþi pe care le avem.

141 - Faptul poate fi  vãzut ca un argument referitor la
desprinderea acestui t ip de incantaþi i  din marile ceremonialuri
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Este binecunoscutã, sau ar trebui sã fie, bogãþia
extraordinarã a limbii populare, tradiþionale româneºti, în
care, aºa cum am mai spus, existã (sau existau) douã
registre întrepãtrunse. Un registru ceremonial, altul, cel
de fiecare zi. Ca ºi alte creaþii orale, incantaþiile numite ºi
descântece, tind, încearcã ºi ele sã se menþinã în registrul
cel „ales”, în care, simbolurile sã fie purtãtoare de
înþelesuri adânci, dar sã ºi „ºtie” sã vorbeascã frumos. Iatã
încã o dimensiune a memoriei culturale identitare în care,
nu vrãjitoarele de azi au acces ºi cunoaºtere. O esteticã a
memoriei culturale a fost mereu în acþiune, iar expresii ca
acestea „nu e bine”, „nu e frumos”, au fost ºi mai sunt
încã îngemãnate în firea noastrã. Dacã avem þinere de
minte, aducere aminte ºi luare aminte.

Descântecele ºi practicile de alte tipuri, cele de rele,
sau de greu, de moarte chiar, nu sunt însoþite de texte
ample, în schimb ele au o desfãºurare mai complicatã de
acte, multe fiind chiar de duratã. În psihologia colectivã,
în societatea româneascã actualã, nu un spirit optimist,
plin de speranþã, de bunã înþelegere domneºte. Individul
ca ºi grupurile, masele se resimt de o dezorientare,
descurajare sau chiar mai rãu, de disperare. Reacþiile sunt
diferite, desigur, dar starea generalã nu este una pozitivã.
În astfel de condiþii, practica magic-vrãjitoreascã are toate
ºansele sã se dezvolte, rapid, profund ºi ramificat.

Faptul acesta a fost perfect înþeles de cãtre
profesionistele breslei ºi nu numai de cãtre ele. Situaþia
este exploatatã din plin, constituindu-se un teritoriu paralel
realitãþii dar aparþinând, totuºi, acesteia: o realitate de
nedorit, nefireascã ºi profund dãunãtoare. Ca fapt cultural
marginal prin conþinutul sãu, ca ºi prin expresii, de o

colective destinate asigurãrii bunei desfãºurãri a vieþii satului. În
acelaºi timp, aceastã gesticã relativ simplã, poate fi justificatã prin
executarea ritualã chiar de cãtre persoanã în cauzã, beneficiarul
actului .
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vulgaritate greu de concurat, magia/ vrãjitoria actualã
rãmâne un fenomen negativ, a cãrui naturã demonicã nu
are cum sã fie negatã. „Unele vrãjitoare foarte
experimentate reuºesc chiar sã-ºi transfere voinþa în
persoana pe care vor sã o influenþeze, identificându-se cu
ea într-un singur trup. Este un procedeu magic oarecum
asemãnãtor fenomenului posesiunii,  practicat însã în
scopuri malefice în magia neagrã”, ne informeazã
Sandrina C., preluând ºi interpretând datele furnizate de
Mama Xenia. Am vãzut ºi în relatãrile fãcute de cãtre
Cireºica, cã „Magia neagrã înseamnã de fapt chemarea
anumitor spirite ºi obligarea acestora sã îþi dea ascultare
în ceea ce le ceri. Asta nu este un lucru rãu sau un pãcat.
Pãcatul începe atunci când ceri un lucru rãu sau un lucru
nedrept. Cãci poþi cere vindecãri, ºi izbânzi, noroc ºi
fericire, dar poþi invoca sprijinul forþelor nevãzute ºi pentru
a blestema, a lega ºi a distruge un duºman. Totul constã în
a ºti ce sã faci cu magia neagrã”. Prin urmare, magia neagrã
nu mai este neagrã, iar spiritele ajutãtoare pot fi ºi bune ºi
rele, dupã cum sunt solicitate ºi conduse de cãtre agentul
magic, fãrã nici o deosebire, ceea ce e bine poate fi ºi rãu,
ceea ce este demonic, poate fi benefic, totul spre o cât mai
mare confuzie ºi totalã nediferenþiere.



322 Florica Elena Laurenþiu



323Vânãtoarea de simboluri

CAPITOLUL XVII
Instituþionalizarea vrãjitoriei: loc ºi timp
înstãpânite. O nouã geografie ºi o nouã istorie
Din afirmaþiile fãcute de Rodica Gh. cu prilejul unei

discuþii în programul Credo (TVR 2), am vãzut cã: „ …
ceea ce face o vrãjitoare cu magie neagrã, cu duhurile
Necuratului ºi cu incantaþiile cu Necuratul, un preot nu
poate sã dezlege. Dar eu, cu magia albã, cu descântecul
meu, eu dezleg …”. Aici, vedem o încercare de a delimita
cele douã magii, deºi lucrurile nu sunt chiar atât de simple,
de vreme ce totul depinde de opþiunile agentului magic ºi
de cererile ce-i sunt adresate. În acelaºi program, o tânãrã
vrãjitoare afirma: „… Eu am un loc sacru, care în acel loc
nu poate sã intre nimeni, decât numai eu… Harul acesta
vine de la Dumnezeu, ºi noi totdeauna-l pomenim pe
Dumnezeu în descântece …”. (v. p… ) Cu alte cuvinte, în
virtutea acelui „har” care le este dat chiar de cãtre
Dumnezeu, vrãjitoarele pot face orice, absolut tot, au cale
liberã ºi nici o opreliºte.

Un conflict deschis cu clerul, oricare ar fi
denominaþia acestuia, este evitat, mai cu seamã cu cel
creºtin-ortodox142. Cum din religia creºtinã, cu precãdere
din cea ortodoxã, sunt preluate-vânate cele mai importante
simboluri, discursul magico/ vrãjitoresc se construieºte
în jurul acestora, cu incursiuni stãruitoare chiar în registre
despre care, respectivele profesioniste n-au nici cea mai

142 - Totuºi,  în ult imul t imp, profesionistele se plâng cã
sunt „persecutate” de cãtre unii preoþi.
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vagã idee. Repetarea unor termeni este pur mecanicã
menitã sã producã un efect de ecou imediat în mintea celor
care solicitã intervenþia, „Folosim crucea, busuiocul,
aiazmã …”, spune o altã tânãrã în acelaºi program TV.

În aceeaºi emisiune, Rodica Gh. mai spunea: „… ªi
vreau sã vã spun cã am avut ºi relevaþii (!). Ceea ce face o
vrãjitoare cu magie neagrã, ºi despãrþeºte o casã, ºi leagã
cununii, ºi trimite argint viu, prin puterea mea ºi prin darul
meu pe care-l am, eu dezleg cel rãu. Eu nu fac rãu, este o
luptã foarte mare a celor – vreau sã vã spun cã este aceastã
luptã. Sunt vrãjitoarele de magie neagrã, ºi vrãjitoarele
de magie albã …”

În toate ofertele prezentate, aceste profesioniste se
declarã ca practiciene ale magiei albe, desigur. Regine,
prinþese etc. Cât despre lupta dintre cele douã tabere, pare
sã fie tot un artificiu, de vreme ce atâtea cunoºtinþe sunt
cu generozitate comunicate celor care vor sã se iniþieze în
secretele vrãjitoriei fie ea albã ori neagrã. Lupta, „foarte
mare”, este bine întreþinutã din ambele pãrþi ea devine,
astfel un principiu al întocmirilor de lumi, dar ºi de viaþã
a oamenilor, a tuturor, a fiecãruia. Singure, oarecum
„firesc”, „dar perfect” justificat, stau deasupra acestor
realitãþi,  doar vrãjitoarele. Rânduite ºi ele, în trepte
ierarhice, dupã cunoaºtere, putere, moºtenire ºi iniþiere etc.
Problema se complicã, dar numai într-un plan minor, cel
al arogãrii de însuºiri, de ranguri, de ascendenþã, calitatea
de agent magic rãmâne, totuºi, intactã.

O concurenþã este necesarã, pentru a suscita
interesul local, pentru a acoperi tot spaþiul civic, în fine,
pentru a avea ºi noi o piaþã liberã, mãcar în cele ale
vrãjitoriei.  Clientul poate alege, se poate orienta,
documenta, apoi, decide. Mai mult, dacã, eventual, nu este
mulþumit cu rezultatele obþinute, are la dispoziþie, oricând,
alte profesioniste. El poate apela la serviciile unei
vrãjitoare care lucreazã individual, de la ea de acasã,
(adresã, telefon, totul este furnizat) sau, tot aºa de bine,
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poate sã se adreseze unor ºcoli, academii, institute etc.,
ale aceleiaºi profesiuni. Peste tot, profesionistele sunt de
etnie rromã, dar nu sunt excluse nici unele excepþii.

Pentru o bunã organizare ºi desfãºurare a
intervenþiei   magico/ vrãjitoreºti,  profesionistele se
întâlnesc periodic, dupã un calendar al lor, dar se întrunesc
ºi în momente pe care le considerã foarte importante sau
critice pentru lume, pentru þarã. Nimic nu le este
indiferent. De vreme ce chiar statutul lor, cu totul
excepþional, le permite sã modifice prezent, trecut, viitor.
În bine, dupã cum ne asigurã ele fãrã încetare. Calendarul
vrãjitoarelor nu este prea riguros stabilit. O suprapunere
de specific local poate fi sesizatã cu uºurinþã, atât pentru
datele ce se referã la tradiþii populare arhaice, cât ºi pentru
cele care sunt proprii calendarului creºtin ortodox.
Amestecul de informaþii nu surprinde, fiecare vrãjitoare
venind cu interpretãri personale, menite sã confere mai
multã credibilitate practicilor sale. În unele cazuri, se
regãsesc ºi tendinþe de a integra acest calendar, într-un
tablou mai larg, cel al unei vrãjitorii continentale, sau, chiar
de anvergurã globalã. De fiecare datã, în astfel de situaþii,
vrãjitoarele de la noi au fost recunoscute, unanim de cãtre
breasla la lucru, ca fiind de mare valoare ºi, au fost (sunt)
recompensate dupã rânduielile cuvenite. Ba cu un titlu,
ba cu câte un obiect-simbol al poziþiei ierarhice în cadrul
breslei. Aºa s-au petrecut lucrurile ce acel fus, nevãzut de
ochi de muritor de rând, despre care am vorbit deja aici.
Cu ce puteri vine acest obiect pentru cea (cel care) îl
posedã, este greu de imaginat, dacã nu chiar imposibil.
Cãci, aºa cum fusul nu poate fi vãzut, de ce ar fi toate
aceste puteri ºtiute, ori bãnuite?143 Secretele pot fi
comunicate, în parte, dar misterul ultim, el trebuie pãstrat.

143 - Recent,  fusul miraculos apare ºi  în fotografii le din
unele anunþuri  publicitare,  f i ind reclamat ca aparþinând celei
înfãþiºate .
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Altfel, cine ºtie, poate cã ar fi atinse chiar darurile pe care
le au aceste ursitoare actuale care le „închipuie”, de ce
nu?, pe cele dinainte…

Vrãjitoarele de la noi se declarã, toate cunoscãtoare
ºi lucrãtoare prin ursire. Ele ursesc tot, om, lucru, animal,
plantã, elementele originare, duhuri ºi arãtãri, morþi ºi vii,
lumi inferioare, lumi superioare… Într-un fel, chiar dacã
nu prea clar, aceste profesioniste se vor surorile mai mici
în vreme, dar mai mari în faptã, ale zânelor din fondul de
credinþe al popoarelor europene. Firul, pe care una îl
toarce, îl scoate din caierul de pe furcã, alta, a doua, îl
adunã pe fus, iar a treia, îl curmã, (Ursitoarea, Soarta,
Moartea, cum sunt ele numite de cãtre unii clasici ai
folcloristicii ºi mitologiei noastre populare), este chiar
timpul.

În ceea ce priveºte rostul acestor zâne, ele, conform
aceloraºi credinþe, sunt preocupate, în primul rând, de om.
Faptul nu simplificã situaþia acestuia în lume, dar o indicã,
oarecum, iar ursitoarele comunicã acest lucru. Firul, asupra
cãruia se insistã în trei feluri, este chiar timpul, simbolizat
foarte frumos, e drept, prin torsul lui. Rãmas pe caier, ce
s-ar fi întâmplat cu timpul adunat ºi legat de furcã, dar
înþepenit astfel, ca sub semn de neputinþã? N-ar fi existat,
dar atunci, s-ar fi contrazis chiar biata noastrã înþelepciune
strãmoºeascã, poporul care zice între multe altele cã,
„niciodatã nu a fost sã nu fie …”.

Or, în mãiestria aceleaºi înþelepciuni, este ºi obiceiul
ce-l are de a oferi paradoxuri, ca locuri de oprire ºi de
luare aminte. Simbolizarea aceasta este chiar ea una din
cele câte zâne?, dintr-un niciodatã care le-a adunat pe
toate… ªi nu numai pe cele trei aici numite, ca ursitoare…
Este mereu zâna care vine peste numãr, peste rând, peste
timp ºi peste loc sau eveniment. „A plecat începutul …”.
Sau, de ce nu, „A fost odatã, ca niciodatã …”. Iar mai
departe, „… Cã de n-ar fi, nu s-ar mai povesti …”. Firul
timp, firul poveste, poveste adevãratã, de lume, de om, de
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viaþã… Vrãjitoarele, substitute ale zânelor ºi nu numai ale
lor, nu au cheia încãperii aceleia pecetluite, a câte ºi ea? –
în care stã ascuns ba un rãspuns a bine, ba unul de
desfãºurare dramaticã, dar toate, sub puterea cheii de
decodificare. Memoria culturalã pãstreazã aceastã cheie,
mai cu strãºnicie decât orice alt simbol izolat. Este atât de
egoistã aceastã memorie, încât preferã, de multe ori, sã
facã pierdutã cheia, decât sã o încredinþeze oricum ºi
oricând. Nu simbolurile luate separat se pornesc sã tacã,
ci simbolizarea ca dat cultural-spiritual tace ºi se scufundã
într-un „odatã ca niciodatã”. Din acest loc, orice devine
accesibil ca nucleu de haos posibil ºi autogenerator.
Culturile tradiþionale ºi memoria care le-a fecundat ºi
reprezentat nu au creat haotic, nici spontan. Calitatea
procesului de simbolizare nu este datã numai prin nivelul
de abstractizare la care se ridicã, ci este conþinutã ºi
pãstratã în crearea unei pedagogii formative, prezentã în
toate domeniile de viaþã.

Ursitoarele nu sunt singurele simboluri sau
ansambluri de simboluri pe care vrãjitoarele le vâneazã
în fel ºi chip, mai pe faþã, sau, mai discret, sau cu bunã
ºtiinþã, mecanic. În orice caz, aceste profesioniste ale
magiei sunt prezente pe tot firul tras din caier, adunat pe
fus ºi chiar tãiat la un moment dat. Magie albã, magie
neagrã, dupã alegere ºi voie a celor care le practicã ºi pot
„ursi” omul de la naºtere ºi pânã la moarte. Referinþele
sugerate pe ici pe colo, privind unele limite ale intervenþiei
vrãjitoreºti,  sunt mai mult pentru a atenua percepþia
fenomenului de cãtre cei care vor sã ºtie, sã poatã lucra,
sau mãcar sã se sprijine pe actul vrãjitoresc.

Incursiunile în sistemele populare de reprezentãri,
de la cele cu simboluri majore, cum sunt ursitoarele,
zânele, soarta etc., pânã la cele mai modeste, sunt frecvente
ºi le sunt necesare, vrãjitoarele nu pot face deocamdatã
abstracþie de ele. Dar preluarea nu se vrea fidelã, nici nu
ar avea cum sã fie. „Ursitul” aºa cum este prezentat de
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cãtre profesionistele actuale, este actul propriu-zis, de
intervenþii magice. Este rostul vrãjitoarei executante ºi
plenipotenþiare. Ceea ce, ursitoarele pantheonului popular
nu puteau face. Ele se mulþumeau, cel puþin în aceastã
ipostazã, sã anunþe, sã dezvãluie ce ºi cum.

Un alt teritoriu din plin explorat de cãtre vrãjitoarele
profesioniste este astrologia. Nu ca ºtiinþã de sine
stãtãtoare, nici ca instrument izolat de cunoaºtere, ci ca
mijloc complementar de intervenþie în practica magicã.
Un întreg tablou de astro-vrãjitorie ne este prezentat ºi în
lucrãrile menþionate, iar vrãjitoarele mai puþin preocupate
de un nivel elevat al activitãþilor lor, cunosc ºi ele destule
asemenea „potriviri” între cele de pe pãmânt, din lumea
omului ºi lumea plantelor, a stelelor. Un rol important îl
are Luna, mereu invocatã ºi gata sã prezideze la actele
executate sub protecþia „Sa”. Semnele de zodiac, cel
acceptat pe la noi, sunt ºi ele acordate la aceste complexe
dinamice ºi de mare influenþã pentru oameni, pentru
destinul personal, dar ºi pentru mersul istoriei, al lumii.

Cu toate acestea, vrãjitoarele nu sunt simpli
astrologi, chiar dacã ele ºtiu sã „facã ºi horoscopul” celui
care le solicitã. Dupã cum ne spun chiar ele, „semne” li se
aratã, ar trebui sã le vadã oricine, poate cã le vãd ºi alþii,
dar nu le pot „citi”. Nu este vorba despre o citire ca de
carte, ci de una de „dar”. De aceea, de fiece datã când
asemenea semne se „aratã”, vrãjitoarele se adunã ºi
procedeazã la „vrãji” de apãrare, de îndepãrtare, de anulare
chiar a pericolelor ce ar putea cãdea peste lume, peste þarã.
Molime, rãzboaie, secetã, inundaþii, catastrofe naturale de
alt fel,  sau chiar din cele supranaturale, „pornite de
duºmani”.

Existã între aceste profesioniste, o permanentã
colaborare, un fel de pact ale cãrui norme intrã în acþiune
la momente pe care ele le prevãd ºi le cântãresc. Cã
intervenþiile lor sunt de o importanþã majorã, nimeni nu
se mai poate îndoi. Timpul, cu toate cele ale lui, oricum ar
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fi el de faþã, nu este ferit de puterea magico/ vrãjitoreascã.
Nici trecerea, nici curgerea spre înapoi, nici cea spre
înainte, nu-l pot scoate de sub ascultarea acestor
atotºtiutoare, nu cu totul.

Fãrã o înstãpânire asupra locului, (spaþiului)
manipularea timpului ar fi trunchiatã. Aºa cum existã un
calendar al vrãjitoarelor, existã ºi o ordine a locurilor pe
care numai ele o cunosc cu adevãrat. În aceastã ordine
intrã, dupã criterii „secrete”, locuri cu încãrcãturã beneficã
ºi altele, cu încãrcãturã maleficã. ªi unele ºi altele îºi pot
mãri sau diminua puterea, dupã cum îºi pot modifica ºi
calitatea pe care o au, trecând de la „de bine” la „de rãu”.
Sau, de la locuri „sfinte”, la locuri „spurcate” etc. Tocmai
din cauza acestei stãri nesigure, sau intermitente uneori,
vrãjitoarele acþioneazã ºi asupra locurilor. În mai multe
moduri. Mai întâi, prin a le cunoaºte din cele învãþate de
la precursoarele lor. Apoi, ajungând sã le poatã identifica,
dupã caracteristici speciale, unele din acestea sub pecete
de mare secret. Un alt mod de a controla locul (locurile),
este acþiunea magicã propriu-zisã, special dotatã cu
asemenea tehnici ºi cunoºtinþe. Aici intrã în joc
simbolurile, printre care, cercul magic se bucurã de o
poziþie privilegiatã.

Pentru diferitele tipuri de farmece, vrãji etc., se
potrivesc unele locuri comune, pentru altele, locurile sunt
ºi ele anumite. Semnificaþia se face nu numai pentru
peisajul natural, ci ºi pentru spaþiul domestic, fie
gospodãria, casa, uliþa/ strada, palierul, apartamentul etc.
Procesul acesta de strãmutare magico/ vrãjitoreascã de la
un timp rural tradiþional, la un timp citadin, în plinã
mutaþie, de la un spaþiu rural la unul de oraº, meritã o
atenþie deosebitã, chiar dacã nu numai din punctul de
vedere al magiei/ vrãjitoriei.  Este vorba, din orice
perspectivã am aborda problema, despre situarea cultural/
cognitivã a omului, ca individ, grup sau comunitate mai
largã.
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Cum locul/ spaþiul oferã atâtea posibilitãþi ºi este ºi
el, în continuã expansiune de semnificãri ºi de locuiri,
vrãjitoarele actuale se preocupã serios de aceste probleme
ºi le rezolvã în moduri foarte concrete ºi utile. Am vãzut
deja cum profesionistele acestea se deplaseazã, fie firesc,
fie prin mijloace mai puþin naturale, peste tot, într-o
ubicuitate încã nu pe deplin explicatã profanilor. În ordinea
naturalã însã, le putem urmãri fie în Asia, fie în Europa,
cu funcþii pe care le împart cu suratele lor de pe acele
meleaguri, la întâlniri, adunãri, congrese etc. Este un fel
de for universal care pare sã se constituie, sau care s-a
constituit deja, mai eficace ºi mai armonios activ decât
multe alte încercãri de asamblare umanã, culturale,
politice, ºtiinþifice, religioase etc.

Din datele ce ne sunt oferite de vrãjitoarele de la
noi, aflãm, adicã înþelegem cã acest for, este unul dacã nu
exclusiv, mãcar dominat de elementul feminin. Femeile
sunt cele care îl anunþã, îl alcãtuiesc ºi acþioneazã prin el.
Aceste adunãri globale nu sunt doar simple reuniuni ci,
aºa cum am mai spus, cu prilejul lor sunt stabilite ranguri
se conferã funcþii ºi se oferã simboluri ale unui statut în
cadrul breslei. Cum natura activitãþii acestor participante
este mai mult decât o simplã profesiune, (îndeletnicire),
rostul forului este ºi el unul cu totul excepþional în lume.
Dacã am ºti mai concret ce anume se face atunci ºi acolo,
am regãsi toate trãsãturile caracteristice practicii
vrãjitoreºti de la noi (cea actualã), dar cu un coeficient
încã mai ridicat de eficienþã ºi de o anvergurã fãrã termen
de comparaþie în orice alt domeniu.

La noi, vrãjitoarele procedeazã, cu multã
perseverenþã, la o reaºezare a þãrii pe „locuri sfinte”.
Simultan cu reaºezarea politicã, în calitate de sfãtuitoare
sau de agenþi activi ai oamenilor care lucreazã din greu în
aceste funcþii. Cele mai mari vrãjitoare au fost sau sunt,
conform spuselor lor, mereu solicitate de cãtre oamenii
politici, aflaþi la putere, foºti, sau viitori. În calitate de
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prezicãtoare, chiar dacã ele nu au avut un rol determinant
în opþiunile acestor mai mari ai zilei, contribuþia magicã
nu a fost (nu este) neglijatã. Iatã deci, cã ºi aici prezenþa
femininã este meritorie, iar tagma are un rol activ (indirect
dar ºi subtil), ca profesiune instituþionalizatã tacit. Pe
regiuni, pe judeþe, pe zone, vrãjitoarele sunt fie organizate,
fie oricând gata sã se regrupeze acoperind tot spaþiul þãrii.

Este ºi o expansiune a unei magii/ vrãjitorii post-
tehno, citadinã, eteroclitã, dar ºi a unei încercãri de
modificare a percepþiei pe care publicul receptor o are (a
avut-o) despre acelaºi spaþiu, un fel de împãrþire/ sudare
pe alte criterii, în baza altor înþelesuri. Este ca un fel de
þarã nouã, preludiu al lumii noi… Cum aceste vrãjitoare
se întrunesc periodic, dar ºi la momente de cumpãnã, le
gãsim stãpâne pe locuri ºi timp, aidoma zânelor cu atâtea
denumiri, îndeletniciri ºi chiar firi… Numai cã, aici nu
mai este vorba despre legende, despre mitologii ºi
închipuiri mãiestre, ci de o acþiune (acte) prin care virtualul
nu-ºi propune sã dubleze (metafizic) realul, ci tinde sã-l
domine pur ºi simplu în biata lui materialitate.

„Locurile sfinte”, pe care ni le indicã vrãjitoarele
sunt „inspirate” fie din legende, fie din tradiþii istorice,
toate cu o susþinutã intenþie de etnicitate confirmatã. Este
România, este „þara asta a noastrã”, este cea a dacilor etc.,
etc. De fiecare datã însã, fiecare loc este cunoscut, cercetat
ºi folosit (benefic) de cãtre una sau mai multe practiciene.
Ele îºi confirmã aici rolul, dar îºi sporesc ºi puterile. Ba
chiar intervin în revalorizarea unora dintre locurile cam
pãrãsite ori uitate de cãtre localnici. Este un proces de
„colonizare” spiritualã, istoricã, culturalã, dar, în toate
acestea, cu o apãsatã afirmare a condiþiei vrãjitoarelor
actuale. O rescriere a locurilor ºi vremilor, necesarã
potrivit acestor profesioniste, pentru a fi garantatã chiar
dãinuirea noastrã a tuturor. Aºa se ºi explicã, mãcar în
parte, dorinþa lor de a ne comunica multe ºi mari secrete
ale cunoaºterii ºi puterilor de care ele dispun.
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Am vãzut cum Cireºica ne-a lãmurit fapte uluitoare
petrecute la locuri speciale, Muntele Sãpânþa (!), Pãdurea
Baciului… În ceea ce o priveºte pe Mama Xenia, ea a
comunicat cu generozitate Sandrinei Cochevelou unele
din „locurile sfinte”, de la noi din þarã. „… Acestea sunt
zone în care reþeaua energeticã a pãmântului este
echilibratã aproape perfect. În aceste locuri, din cele mai
vechi timpuri, s-au observat efecte benefice asupra
sãnãtãþii oamenilor ºi animalelor. De asemenea, viaþa
vegetalã este mult stimulatã”. Mai departe, aflãm cã:
„Aceste locuri sunt adevãrate temple. Ele prezintã ºi
avantajul de a fi, de cele mai multe ori destul de greu
accesibile. Spre deosebire de puþurile energetice, locurile
sfinte se întâlnesc în special pe platourile înalte ale
munþilor ºi în zone deluroase împãdurite”. „… Xenia
afirmã cã în România existã mai multe locuri extraordinar
de bune, din punct de vedere energetic, favorabile magiei:
ele se aflã, în afarã de masivul Tarcãu, deja amintit, pe
platourile înalte ale munþilor Retezat, Cândrel, Piatra
Craiului, Întorsãturili ºi, poate cel mai puternic centru
energetic din România, în masivul Ceahlãu”144.

144 - Se procedeazã astfel ,  simbolic,  dar asiduu, la o
înstãpânire de ordin spiritual,  superioarã celei lumeºti.  Locurile
ca ºi timpul sunt în puterea vrãjitoarelor în toata þara.
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CAPITOLUL XVIII
Exerciþii de luciditate necesarã.
Despre credinþã ºi culturã
Arhitectura memoriei culturale nu este o operã

împlinitã, pe care, cei care au proiectat-o ºi au realizat-o,
sã o poatã contempla ºi sã se regãseascã în ea aºa cum se
ºtiu, ori cum ar vrea sã fie. ªi totuºi, aceastã memorie
culturalã este un mod anume de a clãdi lumea cea
culturalã, locuirea ei, de a o traversa în generaþii succesive,
sub înþelesuri cunoscute ºi împãrtãºite. Este conºtienþa cã
omul nu are cum sã fie înlocuit nici mãcar de propria sa
imagine, aceea pe care ºi-o propune mereu, fãrã sã se
identifice total cu ea.

În exerciþiul acesta de luciditate necesarã, societãþile
umane se înscriu în culturi variate, unele cu o mai mare
capacitate de consecvenþã în raport cu tradiþiile ºi cu
normele acestora, altele cu o accentuatã tendinþã de
perpetuã modificare, atât în expresii evidente, cât ºi în
opþiuni majore de înþelesuri ascunse atribuite realitãþii
concrete, sau celei abstracte. În acest loc (exerciþiu) se
manifestã ºi lucreazã prima din cele patru legi despre care
ne vorbeºte pãrintele Cleopa, nu într-o singurã culturã, ci
în toate culturile din toate timpurile145.

„… Patru legi sunt dupã care Dumnezeu va judeca
tot pãmântul. Nu una, ci patru. ªi nimeni nu poate scãpa
de urgia ºi dreptatea lui Dumnezeu, fie chinez, fie

145 - V. Preot Cleopa, (1995).
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brahman, fie budist, fie creºtin, fie mahomedan, fie evreu,
fiindcã Dumnezeu este drept, cum zice Apostolul:
Dumnezeu este drept ºi tot omul mincinos. Dumnezeu
deoarece este drept, a pus legile acestea, ca pe toþi sã-i
judece dupã dreptate. Auzi? Patru legi. Legea cea dintâi
este legea firii sau legea conºtiinþei. Prin aceastã lege a
mustrat Dumnezeu pe Cain, când a omorât pe fratele sãu
Abel. Cã auzi ce spune Scriptura: «Atât era mustrat de
conºtiinþã cã a cãzut în deznãdejde ºi a strigat aºa: Mai
mare este greºeala mea, decât a mi se ierta mie»„.

În pedagogia (culturalã), formativã, pe care
memoria culturalã a mediului rural românesc a formulat-
o ºi a propus-o fãrã încetare, în rânduri ºi rânduri de
oameni, coordonatele orientative profunde au fost ºi sunt
(încã), cele creºtin-ortodoxe. Fondul arhaic, precreºtin nu
a dispãrut, nici nu a fost adoptat mecanic; el a persistat ca
o specificitate, o afirmare de identitate europeanã dar nu
a pãstrat ºi nu a focalizat în aceºti oameni legea dintâi,
cea a conºtiinþei, fãrã ca ea sã nu fie sub pecetea celei de a
patra legi. „A doua lege stã în faþa noastrã veºnic, cum
aratã Sfântul Grigorie de Nissa, ºi care, ca o trâmbiþã din
înaltul cerului rãsunã pururea ºi ne aratã pe Dumnezeu,
este legea zidirii… Deci, a doua lege care ne stã tuturor în
faþã este Legea zidirilor, sau a creaþiei.  Cã prin
contemplarea naturalã în duh, noi ne suim de la raþiunile
lucrurilor, la Ziditorul lor”. Este citirea sau Vãzutul cu
ochii minþii, despre care ºi pedagogia culturalã tradiþionalã,
cea popularã ne vorbeºte fie mai rãspicat, fie mai ocolit,
dar fãrã întrerupere, dupã putinþa de înþelegere a omului
ºi a fiecãrui om. În lectura aceasta, creaþiile folclorice nu
se limiteazã doar la cele orale, ci, aºa cum viaþa existã în
lumea creatã, în atâtea fãpturi, ele se îmbracã în toate
formele de care mintea se poate bucura ºi în care omul se
poate regãsi neînstrãinat.

Prima ºi cea de a doua lege sunt unite inextricabil,
iar tradiþiile au încercat sã le pãstreze astfel, în esenþa lor
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de tainã, dar ºi în lucrarea lor descifrabilã. Pedagogia
folclorului nostru, în modalitãþi mai greu abordabile, mai
discrete, afirmã cã Dumnezeu a fãcut (creat) lumea în
temeiul unor legi, iar în aceastã creaþie, omul are un rost
(destin) aparte; este singura fãpturã care ºtie cã poate
cunoaºte. ªi singura care, în ordinea divinã a zidirii, este
investitã cu privilegiul responsabilitãþii, prin darul cu care
a fost înzestrat.

Ne spune mai departe pãrintele Cleopa: „… A treia
lege este Legea scrisã, datã de Dumnezeu lui Moise pe
Muntele Sinai, adicã cele zece porunci ºi tot Vechiul
Testament, dupã care va fi judecat poporul ales, adicã
evreii”. Prin aceastã a treia lege, ne apropiem ºi mai mult
de înþelegerea propriilor noastre moºteniri. Memoria,
cultura (popularã) a românilor s-a alcãtuit esenþial, în
temeiul celei de a patra legi, despre care, pãrintele ne
spune: „A patra ºi ultima lege, este Legea Darului, Legea
desãvârºirii, Legea dragostei lui Iisus Hristos, adicã Sfânta
Evanghelie. Dupã aceastã lege dumnezeiascã vor fi
judecaþi toþi creºtinii botezaþi în numele Preasfintei
Treimi”.

În arhitectura memoriei culturale a satelor
româneºti,  nu vom regãsi un corpus bine legat al
învãþãturilor Bisericii Creºtine Ortodoxe, o carte întregitã,
în care, nimic strãin credinþei ºi cultului sã nu se fi strecurat
sau rãmas din alte timpuri. Folclorul, fie el cel al creaþiilor
orale, fie cel al altor expresii, nu s-a constituit strict, bine
integrat sau cuprins între norme ºi interdicþii, cu toate
recomandãrile prescrise ca obligaþii, cu toate interdicþiile
menþionate ca sancþiuni posibile. Memoria culturalã este
o realitate omeneascã, vulnerabilã prin însuºi acest
caracter, imperfectã ºi sensibilã propriei sale
imperfecþiuni, pânã la a se perverti într-o iluzie a unui
absolut în care, totul este sieºi origine ºi fiinþare.

Nu prezenþa unui fond arhaic precreºtin, în memoria
culturalã tradiþionalã a mediului rural românesc este cea
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care a periclitat orientarea esenþialã a trãirii (firii) acelor
oameni. Aºa cum am mai spus, procesul de etnogenezã a
neamului nostru este ºi cel al unei naºteri în creºtinism,
ca neam creºtin. Arhitectura memoriei culturale s-a
întocmit în aceste coordonate spirituale, profunde ºi
inefabile. Dacã vrem sã sesizãm aceste coordonate prin
procedeele cunoaºterii ºtiinþifice, nu vom putea niciodatã
sã scoatem din rafturile memoriei culturale acea carte pe
care o cãutãm, pentru a-i repertoria cuprinsul, pe capitole,
paragrafe ºi enunþuri categorice, cu valoarea de motto-uri
savante.

Fondul arhaic, precreºtin, nu mai avem cum sã-l
reconstituim în ansamblul sãu, nici sã-l mai recitim în
toate ramificaþiile de sensuri de trãiri pe care le va fi avut,
nu numai pentru neamul nostru, ci ºi pentru celelalte
neamuri (popoare) europene, aparþinând aceluiaºi mare
grup cultural. Fiecare generaþie, ca atare ºi a noastrã, are
timpul ei cu cele moºtenite, cu cele pe care le face cu
propriile-i mâini, cu propria-i minte, cãutând sã se înscrie,
în lume, în viaþã, în aºa fel, încât sã-i fie bine ºi sã lase în
urmã-i semne de orientare ºi de mãrturie, cât mai clar
îndrumãtoare. Aºa cum se ºtie (ºi se recunoaºte) ca venind
din trecut, fiecare generaþie se trãieºte ºi în viitor, prin
urmaºi. Timpul ei este unul care-i aparþine, este unul care-
i scapã, prin trecut, prin viitor, iar în prezent, contopind
pe cele douã, fãrã vreo posibilã licenþã. În învãþãturile
pãrintelui Cleopa, acea primã lege despre care el ne
vorbeºte, conþine ºi memento-ul pe care Dumnezeu l-a
dezvãluit ºi dãruit omului Conºtiinþa. În studiul acesta,
sumar ºi fãrã pretenþii,  am menþionat referitor la
arhitectura memoriei culturale a strãmoºilor noºtri
(þãranii, în primul rând), cã aceºti oameni au încercat, au
ºtiut sã valorizeze darul acesta al conºtiinþei transcedenþei,
bucurându-se ºi de simþul realitãþii, existenþa realã a lumii
create ºi ea de cãtre Dumnezeu.
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Datele acestea ale unei „teologii ºi ale unei
antropologii populare” nu le putem nici epuiza, nici
reproduce cu fidelitatea cu care le-au purtat, în chiar
sufletul, în mintea, în inima lor, strãmoºii noºtri, pe rânduri
de oameni. Nu fãrã greutate, nu fãrã ocoluri, nu fãrã temeri,
dar cu conºtiinþa mântuirii, a adevãrului întru lucrarea
iubirii ºi a pãcii a Sfintei Treimi. Un alt pãrinte îndrumãtor
al generaþiei noastre, Dumitru Stãniloae, vorbind despre
conºtiinþã ne spune urmãtoarele146.

„… Trebuie sã acordãm o mare importanþã vieþii
legate de Dumnezeu, expresiei sacrului în viaþã. Nu este
vorba de magie. ,,Magia” este absenþa ideii unui
Dumnezeu personal, e expresia unui panteism orb. Dar
Dumnezeu este prezent pretutindeni ºi sfinþeºte totul. De
la El primim totul ºi Lui îi aducem totul. El îºi revarsã
lucrarea peste toþi”.

„Aceste sãrbãtori ºi aceste gesturi,  aceste
binecuvântãri ºi aceste ritualuri îngãduie comunicarea cu
Dumnezeu ºi cu sfinþii. Spiritualitatea înseamnã astfel ºi
rãspândirea credinþei, conºtiinþa legãturii cu Dumnezeu.
Omul are o viaþã foarte bogatã, o viaþã plinã neîncetat de
Dumnezeu. Întreaga viaþã a omului trebuie sã fie sfinþitã,
umplutã de Dumnezeu. Chiar ºi acþiunea socialã, chiar
dacã mã duc la un om pentru a-i da un ajutor, a-i da un
lucru, a-l îmbrãca, a-l ajuta, îmi fac semnul Crucii. Nu se
poate face acþiune socialã fãrã Dumnezeu – fãrã conºtiinþa
de a fi însoþit de Dumnezeu…”.

În legea a patra, cea a Darului, Legea Desãvârºirii,
este conþinutã ºi ne este datã Legea dragostei lui Iisus
Hristos. În trãirea creºtineascã a neamului nostru, aceastã
lege era þinutã a fi Vãzutul cu ochii inimii. Este (era)
conºtiinþa de a avea o inimã curatã. Pentru a fi în chiar
legea vieþii. „Dar aceastã conºtiinþã nu este o abstracþiune.

146 - Preot D. Stãniloaie, Costa de Beauregard, (1995).
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Conºtiinþa se manifestã prin semne, prin gesturi, în toate
acþiunile noastre. Gesturile noastre, miºcarea membrelor
noastre spre naturã, spre ceilalþi, sunt manifestãrile unei
asemenea conºtiinþe. O realitate pur interioarã nu se
intereseazã de univers ºi de ceilalþi …”.

Toate acþiunile noastre, ca oameni, ca persoanã, ca
aparþinãtori unei comunitãþi, nu sunt ele chiar cultura?
Actul cultural nu este un gest conºtient, nu se înscrie el în
conºtiinþã (cea a legii întâi)? Iar pentru noi, creºtini
ortodocºi, nu este cultura manifestarea acestei conºtiinþe
despre care ne vorbeºte astfel pãrintele D. Stãniloaie? „…
Dacã aceastã lume este rea ºi plinã de duhuri rele, nu pot
lucra atunci în ea în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu însã
mã ajutã. El este prezent. El stãpâneºte, se aflã peste tot.
Tot astfel, lãuntrul meu nu este separat de manifestãrile
mele care se orienteazã spre oameni ºi spre locurile acestei
lumi, care pãtrund în lucrãrile acestei lumi… De aceea,
tot ce este exterior este important. Interiorul omului a fost
separat în mod artificial de exteriorul sãu. Atunci nu mai
trebuie sã vorbesc? De ce sã vorbesc? Deoarece cuvântul
este o manifestare. Trebuie sã pãstrez oare totul în sufletul
meu?”.

Aceste îndrumãri ale unei înþelepciuni dãruite
omului, au fost mereu primite ºi urmate de cãtre strãmoºii
noºtri. Ei le-au dat „faptã” adicã manifestare, fie gest, fie
cuvânt, fie în „lucruri îndreptate cãtre naturã, sau cãtre
ceilalþi”. ªi toate aceste înfãptuiri au fost, prin trãirea
comuniunii creºtine, care este Biserica, aºezate în iubirea
lui Iisus Hristos, spre rodirea care sã dureze. Cuvântul este
manifestare, iar acei oameni care ne-au „premers”, au
înþeles acest lucru mai bine decât noi, cei contemporani
unei vremi care batjocoreºte cuvântul ºi vorbirea.

Folclorul nostru tradiþional este bogat în manifestãri
de o þinutã exemplarã, iar multe din creaþiile orale, dar ºi
din felul de a se spune celuilalt, erau adevãrate modele de
conºtiinþã aleasã, una care se voia împãrtãºitã, cãci se ºtia
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cea a unui vãzut cu ochii unei inimi curate. A se spune
celuilalt este memoria de semnificare. Omul ºtie cã poate
atribui (da) sensuri, înþelesuri,  ºi el trãieºte aceastã
necesitate, (lege) o asumã ºi o însemneazã. Purtãtor al
dãruirii de iubire divinã, omul este, poate fi, împreunã
lucrãtor al ei cu însuºi Creatorul, cu Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Fiul Omului.

În culturile creºtin ortodoxe, cum este ºi cultura
tradiþionalã a neamului nostru, nu o teologie rigidã s-a
împãmântenit în comunitãþile umane, mai ales în cele
rurale, ci o trãire, un „vãzut” mistic, am spune, de o
covârºitoare simplitate ºi în credinþã ºi în faptã. O
contemplare activã în trãirea tainei ºi primirea-dãruirea
luminii. Îmbrãcarea acestei trãiri prin acte ºi prin semne ºi
ele grãitoare, nu este una de „protocol” lumesc, ci se
situeazã, odatã cu oamenii aceia, în lucrarea mereu
prezentã, vie, a energiilor izvorâte din Creatorul a toate,
celor vãzute ºi nevãzute147.

În þãrile de religie creºtin ortodoxã, între care ºi a
noastrã, în civilizata Europã, teroarea comunistã a luat
forme din cele mai barbare. Nu a fost ºi nu este nici azi o
întâmplare. Agresarea religiei creºtine ortodoxe nu este un
mit iscodit din cine ºtie ce închipuiri nerealiste, sau din
complexe de inferioritate, din stãri de angoasã colectivã
etc. A fost ºi este o realitate, una de care comunitãþile sunt
conºtiente, pe care o traverseazã ºi acum. Dacã modalitãþile
de agresiune sunt diferite, dacã ele iau forme în funcþie de
„contexte istorice diferite”, fondul lor nu se modificã nu se
dezice de scopurile, de intenþiile „originare”. În calea
înstãpânirii lucrãrii împotrivitoare ºi destructive
(nimicitoare), stã fãrã sã poatã fi înlãturatã credinþa
creºtinã ºi, în mãrturisirea ei adevãratã, Ortodoxia.

147 - V. N. Crainic, (1993) vorbind despre poezia ritualã a
bisericii noastre, el spune „.. . .Aceastã poezie o vedem transpusã
viu în trãirea  strãbunilor noºtri ...”.
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„… Religia nu este ceva privat, despre care nu se
vorbeºte, ceva între Dumnezeu ºi mine …”. Omul trebuie
sã fie întreg în comunicarea Sa ºi sã simtã nevoia sã arate
ceea ce simte. Religia implicã comunicarea. De ce
vorbeºte Hristos? De ce Fiul lui Dumnezeu a luat trup
omenesc ? De ce vorbesc Apostolii? De ce ne rugãm
împreunã? Ne aflãm la polul opus al individualismului
care este în întregime nerealist ºi nu corespunde vieþii
omului. Viaþa omului este manifestare. În aceastã
manifestare se vede omul, se vede faþa sa, se vede
Dumnezeu în cuvintele sale, se vede în gesturile sale dacã
face ceva bun. „Oare pot sã mã rup de trupul meu, sã mã
comport altfel în trupul meu, într-un mod întinat,
scandalos, deºi sunt fiinþa care crede? …”.

Prin aceste cuvinte pãrintele Stãniloae ne indicã ºi
existenþa acelui cod de comportament al strãmoºilor noºtri,
pe care ei l-au cunoscut, respectat, l-au înscris în
pedagogia culturalã în expresii de o varietate infinitã, dar,
fãrã sã se îndepãrteze de miezul viu al învãþãturii, fãrã sã
separe credinþa de faptã ºi acestea de omul care este cu
ceilalþi, lucrãtor, dãruitor ºi primitor. Aºa cum am spus aici
în repetate rânduri, folclorul nu este numai suma creaþiilor
orale, în imensa ºi frumoasa lor ramificaþie, este ºi codul
care înlesneºte cunoaºterea unui întreg, cel al unei stãri,
un mod de a fi, ºtiinþã de a fi ºi de a se trãi…

„… Cum vom putea propovãdui Numele lui
Dumnezeu, adicã Împãrãþia Cerurilor, dacã dispreþuim
exteriorul, comportamentul, manifestarea? Atunci unde
este Împãrãþia lui Dumnezeu pe care trebuie sã o pregãtim,
dacã religia este doar o afacere privatã între Dumnezeu ºi
mine? De ce sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor? De ce
sã spunem cã vor fi fericiþi fãcãtorii de pace, cei milostivi?
Cum sã ne arãtãm milostivirea, dacã nu prin gesturi
exterioare, în toate manifestãrile Evangheliei?”

Satul tradiþional românesc era (mai este încã dar mai
slãbit omeneºte) rânduit, spiritual, profund, viu, în jurul
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Bisericii. Cultura noastrã tradiþionalã era o culturã în
pridvorul Bisericii,  iar memoria colectivã în toate
dimensiunile ei (semnificare, act, emoþii, esteticã, aspiraþii
etc.) era implicatã în elaborarea unei pedagogii adânci, ºi
real accesibilã fiecãruia. Omul, cel individual era o
persoanã, unicã, de neînlocuit, de neimitat148. Nu era
vãzut ºi nici tratat ca o clonã a unui model aplicat fãrã
altã realitate decât cea a unei integrãri într-un univers
panteist. În aºezarea ei, þara, în ciuda tuturor „vãmilor
istoriei” a avut întregimea ei spiritualã, tocmai în acest
caracter al memoriei culturale a neamului.

Biserica fie cea în mijloc de sat, fie cea prezentã în
mãnãstirile mereu ridicate primejduite ºi iar înãlþate, s-a
menþinut (þinut locului) ºi a trãit fãcând sã trãiascã neamul,
în rânduri de oameni. „Religia este lumea limbajului, a
manifestãrii. Prin aceasta ea manifestã ºi produce un om
nou. Lumea va vedea cã el este creºtin, cã este un om al
lui Dumnezeu. Altfel,  unde este lumina pe care o
rãspândeºte? “Aºa sã lumineze lumina voastrã, înaintea
oamenilor, ca vãzând ei faptele voastre cele bune sã-L
laude pe Tatãl vostru din ceruri» (Matei, 15, 14)”.

În actualitate, se pune accentul pe o societate-
culturã globalã a comunicãrii, a informaþiei continue ºi
fluide. O universalizare-globalizare a unui model de
cunoaºtere ºi de comportament. Este strãdania de a obþine
un om nou, proces la care, tot mai accelerat îºi aduc
contribuþia ºtiinþele din toate domeniile. Cum se înscrie
în cele patru legi despre care vorbeºte pãrintele Cleopa,
sau în cele de mai sus arãtate nouã de cãtre pãrintele
Dumitru Stãniloaie, acest efort conjugat al ºtiinþelor ºi al
faptei de „facere” a omului ºi a lumii, a vieþii? Ce pot
vedea trãitorii acestei experienþe tot mai uluitoare, pe care

148 - V. Preot D. Stãniloaie,  (1987) referitor la Persoanã.
Panteism. Reîncarnare. Pentru harul venit prin Domnul nostru Iisus
Hristos. Iubirea.
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o suportã, fãrã sã mai fie întrebaþi? Fãrã sã mai aibe loc ºi
timp de a se spune unul altuia, pe viu, fãrã intermedierea
unui ecran de proiectare iluzorie?

Despre necesitatea faptei, a conºtiinþei acesteia, care
trebuie pãstratã, prin culturã, prin memorie, pãrintele
Dumitru Stãniloae ne aratã prin chiar cuvintele Domnului
Iisus Hristos. „Hristos ne spune cum sã arãtãm lumina:
«Flãmând am fost ºi însetat ºi aþi venit sã mã vedeþi»
(Matei, 25, 35)”. Mai spune pãrintele tot aici: „Dar aceste
comportamente trebuie sã decurgã din credinþã, din iubirea
lui Dumnezeu în noi. Altfel, de ce le-am mai face ? Ce mã
împinge sã o fac?”. Rãspunsul este cel pe care Domnul
Iisus Hristos ni l-a oferit, prin porunca iubirii, porunca
cea nouã. „Poruncã nouã vã dau vouã: Sã vã iubiþi unul
pe altul aºa cum v-am iubit Eu pe voi. Întru aceasta vor
cunoaºte toþi cã sunteþi ucenicii Mei, de veþi avea iubire
unii pentru alþii”. (Ioan, 13, 34-35)

Lectura activã a poruncii desãvârºirii, a iubirii, în
comunitãþile rurale româneºti ortodoxe, nu s-a întreprins
individual, cu pretenþia fiecãruia de a putea pãtrunde în
înþelesurile adânci, de a le putea apoi „lãmuri” ºi celorlalþi,
în esenþa lor lucrãtoare. Citirea (sau vãzutul) nu era una
oarbã, ci smeritã, ascultãtoare, nu surdã sau orgolioasã, ci
respectuoasã faþã de tradiþie ºi de îndrumãrile date de
Bisericã prin preoþi ºi ierarhi, prin monahi. Aceastã citire
(vãzut) era apoi arãtatã, în comunitate, de cãtre acei
oameni înþelepþi ºi buni, care, fãrã sã aibe un statut
instituþionalizat în structurile sociale ale satului, erau ei
înºiºi martori ai culturii ºi trezviei, îndrumãtori prin sfat ºi
prin faptã.

Nu vom putea sã realizãm, oricât ne-am strãdui, ce
a fost (ºi continuã sã fie) comunismul în istoria neamului
nostru ºi a poporului care trãieºte în þara noastrã, dacã nu
ne raportãm la aceste orientãri esenþiale ale memoriei
culturale tradiþionale, care au fost creºtine ºi
încreºtinãtoare. Tot aºa, nu vom realiza ce este, în
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actualitate, procesul de laicizare la care se subscrie de
cãtre toate structurile puterilor din stat, cu o tenacitate ºi
o consecvenþã ce exclud orice (pretext) scuzã de
inconºtienþã. Este un proces conºtient, deliberat, bine
sistematizat, de abolire a tradiþiilor esenþial aparþinãtoare
religiei,  credinþei,  cultului creºtin ortodox. Este, de
asemenea, un proces cu un caracter general de
descreºtinare ºi de desacralizare.

Instaurarea unei lecturi ºi a unei ordini în care
modelele de haos sã fie promovate ºi susþinute în cele mai
sofisticate expresii ale lor, dar ºi în cele mai brutale, mai
vulgare, mai accesibile. Tot acest proces, toate aceste
demersuri, oricare ar fi formele în care ele se prezintã, au
un singur þel, eliminarea din firea omului a conºtiinþei
transcendenþei divine. Eliminarea lui Dumnezeu ca putere
lucrãtoare.

„… Avem nevoie de o teologie foarte concretã, de o
teologie a experienþei. Ne hrãnim din aceastã teologie
practicã, pretutindeni ºi în fiecare moment. Este conºtiinþa
generalã a Bisericii”. Acest adevãr l-au înþeles mai bine ºi
l-au pus în lucru strãmoºii noºtri, atunci când, pentru a
avea o memorie cu þinere de minte ºi luare aminte, s-au
strãduit sã aºeze toate cele ale culturii într-o îmbisericire
pentru ei ºi pentru urmaºi.

Mai departe, pãrintele nostru Dumitru Stãniloae ne
spune: „Teologia trebuie sã fie fidelã tradiþiei nu doar
reproducând formulele care le-am moºtenit, ci ºi degajând
observaþii noi, expresii noi adaptate diferitelor
circumstanþe ºi situaþii specifice omului de astãzi. Astfel,
teologia trebuie sã fie mereu actualã, mereu nouã, aºa cum
omul este mereu nou. Dar el se miºcã mereu în acelaºi
abis infinit al puterii ºi al iubirii lui Dumnezeu pentru noi
manifestat în Hristos”. Abisul infinit despre care ne
vorbeºte aici Preot Dumitru Stãniloae nu este haos. Nici
vreun haos primordial, nici cel care se instaureazã prin
„înnoirea” laicizatã a lumii ºi a omului. Înnoirea adevãratã
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este cea a desãvârºirii  întru Fiul lui Dumnezeu, Fiul
Omului, iar pentru om, este îndumnezeirea lui. Atunci
când menþioneazã ºi adaptarea unei teologii practice la
diferitele circumstanþe ºi situaþii specifice omului de
astãzi, pãrintele nu se referã la o adaptare a credinþei ºi a
cultului, a trãirii potrivit lumii în toate cele ale ei, ci la
continuitatea prezenþei lucrãrii divine, în creaþie ºi în om,
prin/ întru iubirea lui Dumnezeu pentru noi.

„… Dumnezeu lucreazã cu adevãrat astãzi ca ºi ieri.
Este prezent, rãspunde la orice cerinþe ale omului de astãzi.
Rãspunde omului de ºtiinþã, problemei ºtiinþei care
îndepãrteazã pe mulþi oameni de credinþã, care pune
probleme noi. Astãzi, existã atâþia oameni care se îndoiesc
cã vor afla rãspunsurile în Dumnezeu (Dumnezeu rãmâne
necunoscut). Dar dacã omul face experienþa lui
Dumnezeu, el descoperã cã de fapt Dumnezeu se
adreseazã conºtiinþei ºi inimii lui, ºi atunci îi rãspunde …”.
Acest rãspuns al lui Dumnezeu este ºi chemare, cãci totul
de la Dumnezeu ne vine, „Toatã darea cea bunã ºi tot darul
desãvârºit”. Dacã vrem sã ne adresãm prin întrebãri ce ne
frãmântã, pentru a avea rãspunsuri prin ºtiinþe, oricât ar fi
acestea de avansate, ce vom descoperi? Iatã ce ne spune
pãrintele Dumitru Stãniloae: „…  ªtiinþa nu înlãturã
misterul omului ºi al lumii, ci îl  accentueazã.
Complexitatea din ce în ce mai mare descoperitã de ºtiinþã
aratã tot mai mult limitele puterii naturii omeneºti. Ea pune
mereu noi probleme inexplicabile, dacã nu depãºim
umanul într-un absolut plin de înþelepciuni cuprinzând în
el însuºi virtualitatea unei complexitãþi infinite”.

Or, ceea ce se face azi, de cele mai multe ori,
prin ºtiinþe, este o raportare a fiecãrui moment al
descoperirii la un absolut uman la posibilitãþile naturii
umane de cunoaºtere, dar ºi de acþiune, de intervenþie. Este
o raportare care vrea, alege sã conþinã în ea înseºi toate
rãspunsurile, adicã toatã puterea.
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Acest tip de raportare, propriu nu numai unei viziuni
panteiste, imanente, ci, în primul rând, unei opþiuni de act
ºi de situare în univers, în existenþã, este pus în aplicare
tot mai frecvent, cu rezultate tot mai spectaculoase.
Rezultate ce sunt, totodatã, consecinþe, lucrãtoare ºi ele,
dar nu înspre o aºezare în lucrarea iubirii ºi a pãcii, ci în
cea împotrivitoare în care, binele ºi rãul, adevãrul ºi
minciuna, nu mai sunt deosebite. Ca atare, nici viaþa ºi
moartea nu mai sunt, ele se „confundã” ºi se „topesc” într-
un haos fascinant ºi oricând, azi, posibil de integrat prin
cunoaºterea mereu „perfecþionatã”. ªtiinþa ºi aplicaþiile
ei, incontestabile, probate, puse în aplicare, sunt tot mai
apte sã ofere nu numai întrebãri, ci ºi rãspunsuri, soluþii ºi
cãi, iar toate acestea se înscriu în istorie, în timp, în spaþiu,
cãutând sã facã abstracþie de adevãrul cã „… Spaþiul ºi
timpul au fost create de Dumnezeu întru început. Ele nu
sunt deci, nici infinite, nici veºnice. Dar, ca toate
dimensiunile creaturii, ele sunt chemate la transfigurare”.
ªi acest adevãr, în felul lor simplu, direct ºi smerit, sub
îndrumarea pãstorilor lor sufleteºti, strãmoºii noºtri l-au
înþeles mai bine, mai viu. S-au încredinþat pe ei înºiºi,
locul, vremea lor, iubirii întru Hristos, cu toate cele ale
vieþii. O lume pe care au locuit-o ºi au petrecut-o întru
sfinþire ºi spre sfinþenie.

În aceste coordonate putem sesiza înþelesurile
profunde pe care chiar ºi înþelepciunea popularã ni le
transmite, pe care noi, cei ai unei lumi tot mai opace, le
pãtrundem cu greu, încet, sau le pãrãsim. Cãutãm sã le
gãsim explicaþii care sã le banalizeze, sã le înlocuim cu
creaþii de o calitate atât de precarã, încât numai o atrofiere
a simþurilor sufletului o poate accepta. „Experienþa iubirii
cu Dumnezeu sau cu o altã fiinþã umanã modificã timpul
ºi spaþiul. Existã ca un fel de calitate a spaþiului ºi timpului
în raport cu inima conºtientã a fiinþei umane …”. Iar
regãsim aici acel vãzut cu ochii inimii, în care orice minte
omeneascã poate coborî pentru a vedea conºtient, raþional.
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Este evident, acum ºi mai mult, cã toate soluþiile
propuse ºi explorate, aplicate de structurile sociale-
politice, într-un proces de secularizare intensã a „naturii
umane” sunt sortite unui eºec tot mai apropiat, mai
concret. Evoluþia acestor realitãþi este nu numai rapidã,
gradualã, ci ea continuã prin rupturi profunde, pe care n-
avem decât sã le constatãm pe rânduri de oameni, pe
generaþii, în contemporaneitate chiar la noi.

În cele spuse de Preot Dumitru Stãniloae avem ºi o
magistralã definire (nu definiþie) a culturii,  pe care,
precursorii noºtri, legaþi de rânduieli tradiþionale, ar fi
pãtruns-o mai real, mai viu. „Timpul ºi spaþiul rãmân în
acord cu natura pe care Dumnezeu a creat-o pentru ele.
Dar se metamorfozeazã în funcþie de conºtiinþa spiritualã
a fiinþei umane. La toate popoarele, cultura este expresia
acestei metamorfoze pe care fiinþa umanã o opereazã în
spaþiu ºi timp. Întrupându-se, Dumnezeu Însuºi ªi-a
asumat aceastã modalitate de transformare de cãtre
existenþa umanã a spaþiului ºi timpului pe care El le-a
creat” („Mica dogmaticã”).

Dacã ne încumetãm sã vedem, fãrã prea multã iluzie
de atotînþelegere, cum au fost locuite ºi parcurse spaþiul
ºi timpul în cultura popularã a satelor noastre tradiþionale,
cum s-a clãdit, în vreme ºi loc memoria, prin ce arhitecturã
spiritualã a încercat omul acela sã nu fie nici singur, nici
atotputernic, vom ajunge sã recunoaºtem unele repere ale
propriei noastre nevoi de metamorfozare? Avem încã
aceastã smerenie ºi simplitate, sau vrem ºi alegem sã
lucrãm într-un timp ce ne scapã mereu, într-un loc ce nu
mai este primitor ºi vrem sã-l depãºim printr-o înstãpânire
fãrã altã dimensionare decât cea a orgoliului? Omul care
ni se propune azi, mai mult ca oricând, este cel al unei
condiþii sieºi atotîmplinitoare. Un sumum fãrã termen de
comparaþie sau de raportare, livrat unei fiinþãri de hazard,
destinat aceluiaºi sfârºit!
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Pedagogia culturalã formativã, ale cãrei alcãtuiri le
regãsim ºi în patrimoniul nostru folcloric, ca un corpus
de norme spirituale, etice, morale, estetice, toate adunate
în libertatea ºi în creativitatea pe care Dumnezeu le-a
dãruit omului, a fost un efort continuu de conºtientizare a
creºterii necesare omului, oamenilor. „Creºtem în timp,
nu am fost aºezaþi de la început în desãvârºirea unirii cu
Dumnezeu. Suntem aºezaþi în existenþã spre a fi
desãvârºiþi în fiinþa noastrã ºi în cele din urmã spre a fi
consolidaþi într-o bunãtate ºi fericire veºnicã în
Dumnezeu”.

„Cele din bãtrâni„ sunt, în formularea pe care o dau
þãranii, în sensul pe care-l conferã (ºi-l asumã) tradiþiei
tocmai aceastã cultivare conºtientã a creºterii în timp, cu
timpul, cu lumea, împreunã. „Aºa am apucat”, sau, „Aºa
e bine”, „Aºa se cade”, „Aºa e obiceiul”, toate acestea sunt
locuri de reper într-o orientare spre creºtere rodnicã ºi
esenþialã. „… Timpul este posibilitatea creºterii noastre
în Dumnezeu. Aceastã creºtere depinde de un progres în
dialogul cu Dumnezeu, ea se înfãptuieºte într-o legãturã
iubitoare cu El. Sfântul Maxim Mãrturisitorul spune cã
avem nevoie de timp pentru a creºte în dialogul cu
Dumnezeu, în iubirea de El, pentru a ne umple de
Dumnezeu fãrã a ne confunda cu El în aceastã iubire”.

În tradiþiile noastre, aºa cum le-au trãit cei dinaintea
noastrã, nu se vorbea despre un mereu „înainte” ca despre
un mers înainte ca despre un progres în tehnicã, în
civilizaþie materialã de orice fel. Se vorbea însã, mai ales
prin acte, prin fel de a fi, de dreptate, bunãtate, de apropiere
de Dumnezeu, prin credinþã, prin temere. Progresul
despre care ne vorbeºte aici Preot Dumitru Stãniloae este
acelaºi pe care cãutau sã-l atingã, sufleteºte, dar ºi în
conlucrarea umanã oamenii acelor vremi de inimã curatã.
Mai curatã.

Binele, adevãrul, frumosul sunt permanenþe ale
acestei pedagogii într-o culturã ce cãuta mereu sã se
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apropie de definirea pe care o face ºi aici pãrintele, pe
care au fãcut-o, fãrã rãgaz, învãþãtorii neamului nostru ºi
ucenicii urmãtori acestora. Atunci când vorbesc despre
lumea în care trãim, oamenii care ne-au precedat, ca ºi
mulþi din cei contemporani nouã, nu învinuiesc progresul
tehnic, nici pe cel ºtiinþific, ca fapt negativ în sine. Ei spun
cã lumea s-a „spurcat”, s-a îndepãrtat de Dumnezeu, cã
nu mai cunoaºte frica, nici ruºinea, nici deosebire nu mai
face între bine ºi rãu, între adevãr ºi minciunã. Omul este
cel care stricã lumea, nu se stricã ea de la sine, nici nu se
îndepãrteazã Dumnezeu de om. Omul o face, ca atare, el
este cel care va rãspunde.

În limba popularã, „Lumea” are mai multe sensuri,
ºtim toþi acest lucru. Este lumea ca întregul creat, sinonim
de univers. Este lumea ca trecere în timp, este lumea ca
oameni. Undeva toate aceste sensuri ºi altele, mai poetice,
se întretaie, par chiar sã se suprapunã. Lumea care se
spurcã, este, în perspectiva pe care o propun credinþele
populare, cea a oamenilor. Lumea ca întreg, ca lucru fãcut
de cãtre Dumnezeu, nu se poate spurca întru totul, nici în
toate ale ei. Spurcarea este slãbirea acestui dialog cu
Dumnezeu despre care vorbeºte pãrintele Dumitru
Stãniloae. Este laicizarea, este proclamarea superioritãþii
profanului asupra sfinþeniei creaþiei.

Tradiþiile populare trãite, transpuse în norme,
atitudini, mentalitãþi, articulate în pedagogia culturalã
explicitã sau implicitã, nu puteau sã rãmânã neschimbate,
nu formau un sistem închis ºi imuabil. Totuºi, în ele, se
perpetuau opþiuni sau orientãri profunde, ale cãror locuri
cognitive erau, puteau fi imediat recunoscute de cãtre cei
care aparþineau respectivei comunitãþi.  Pentru
comunitãþile rurale tradiþionale româneºti, aceste locuri
cognitive erau cele care cumulau, creativ, tocmai aceastã
posibilitate de recunoaºtere ºi de situare imediatã în
existenþã, în lume, în sensurile acestora, permanente, adicã
reale. O situare a persoanei, experiatã ca atare, dar ºi a
dimensiunii de comuniune spiritualã, nu mai puþin, nu



349Vânãtoarea de simboluri

altfel realã ºi adevãratã, de trãire creºtin ortodoxã. În
aceastã perspectivã am putea studia ºi înþelege mai adânc,
chiar în condiþiile de azi atât de „laicizate”, acea
înþelepciune pe care o propuneau, dar o ºi aplicau, simplu,
strãmoºii noºtri, atunci când vorbeau despre Vãzut, chiar
dacã în termeni modeºti, în concepte pe care noi le credem
azi simpliste.

În semnificarea locului, ca ºi în cea a timpului,
inextricabil unite, în comuniunea trãirii creºtin ortodoxe,
comunitãþile sãteºti au roit mereu în jurul Bisericii, de la
cele mai modest înzestrate lãcaºuri, la cele mai împodobite
mãnãstiri. În aceastã roire vom putea regãsi ºi sensul
istoriei ºi cel al culturii,  al identitãþii  noastre. O
antropologie culturalã aplicatã realitãþilor tradiþionale ºi
contemporane de la noi, din perspectiva creºtin ortodoxã,
ne-ar putea ajuta simultan sã ne cunoaºtem, dar ºi sã fim
mai buni lucrãtori în lucrarea pãcii ºi a iubirii. Am putea
încerca sã vedem, sã înþelegem cum aceste învãþãturi ale
pãrinþilor sufleteºti ºi ale pãrinþilor noºtri trupeºti ne-au
þinut, ne þin vii ºi în stare de veghe. Am putea vedea mai
clar, nu spre lauda noastrã, cum ne-am putea feri de o
asemenea cãdere, nu prin noi înºine, ci prin iubirea divinã,
prin ajutorul lui Dumnezeu.

Vãzutul despre care vorbesc ºi învãþãtorii noºtri
bisericeºti ºi cei ai tradiþiilor noastre populare, þãrani, femei
ºi bãrbaþi, este acelaºi. Este memoria culturalã, ancoratã
în credinþã ºi în faptã, prin har. „Inima este sediul ºi izvorul
tuturor puterilor sufletului. Mintea care este partea cea mai
finã a sufletului, îºi are sediul natural în mijlocul cel mai
intim al inimii. Inima concentreazã în sine totul, puterile
sufletului ºi puterile trupului. Inima este profunzimea
indefinibilã a trupului ºi a sufletului, în ea, mintea omului
se poate adânci în adâncurile lui Dumnezeu. Omul întreg
este legat de Dumnezeu prin inimã ºi prin minte, aceastã
rãdãcinã a sufletului care îºi are sediul în El. Legãtura
conºtientã cu Dumnezeu nu ne vine doar printr-un har.
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Existã o legãturã naturalã, dar nu mai suntem conºtienþi
de ea. Prin har devenim conºtienþi de aceastã prezenþã a
lui Dumnezeu în noi. De aceea, este imposibil sã-l reducem
pe om la rãu. Existã totdeauna ceva bun în om”.

Aceasta este învãþãtura pentru ca omul sã se
cunoascã pe sine, pentru a-l vedea ºi a-l cunoaºte pe
celãlalt, dar nu este o învãþãturã uºor de urmat, nici una în
care sã se poatã uºor rãmâne. Primirea, urmarea ºi
rãmânerea în ea, formeazã indiscutabil o îndrumare unitarã
care nu este închipuitã de cãtre om, ci este prin har
conºtientizatã de cãtre el. „… Prin experienþa harului,
omul se trezeºte ca dintr-un somn. Omul poate cãdea într-
un somn, într-o uitare de sine ºi de Dumnezeu. Când se
trezeºte la conºtiinþa de sine însuºi, se trezeºte ºi la un
sentiment al prezenþei lui Dumnezeu în el. Este greu sã ne
imaginãm un om treaz fãrã Dumnezeu. Veghea legatã de
rugãciune are rolul de a ne trezi la noi înºine, la o
descoperire de sine în întrepãtrunderea cu Dumnezeu.
Veghea nu este numai vigilenþa la asalturile lumii
spirituale cãzute; scopul ei este trezvia… Inima este un
centru aflat la hotarul dintre Dumnezeu ºi noi. Nu este
numai un centru care uneºte trupul ºi sufletul; în ea se
gãseºte harul divin pe care l-am primit prin Sfântul Botez.
Inima a fost creatã de Dumnezeu pentru a fi pururea
îndreptatã spre Dumnezeu ºi a-L vedea. Dar dacã omul
pãcãtuieºte, atunci el îl  pãrãseºte pe Dumnezeu ºi se
întoarce spre creaturã ºi inima lui adoarme. Astfel,
definiþia pãcatului este dezorientarea minþii ºi somnul
inimii. Sfinþenia este o unire nesfârºitã cu Dumnezeu a
minþii care-ºi are sediul într-o inimã întoarsã spre
Creator”.149

Lumea satelor româneºti a fost ºi mai este încã, dar
cu mari scãderi, cea a unei culturi ºi memorii care au
cãutat, prin învãþãturi ºi prin trãiri exemplare, sã nu

149 - V. Preot D. Stãniloae, Costa De Beauregard, (1995)
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întrerupã nici conºtientizarea pe care o are omul prin
vãzutul cu mintea, nici apropierea de unirea cu Dumnezeu
despre care vorbeºte aici pãrintele Dumitru Stãniloae.
Sfinþenia trebuia sã fie întreþinutã, nu comemorativ, ci real,
prin sfinþirea la care omul era chemat sã procedeze, sã
creeze, în alcãtuirile vieþii pentru sine, pentru cei de lângã
el. Astfel, omul, persoana putea conlucra în permanenþã,
într-o arvunã promisã ºi dãruitã, în comuniune, în chiar
lucrarea de pace ºi iubire.

Omul acela nu se considera pe sine ca partener egal,
întru totul îndreptãþit sã reclame, sã obþinã ce i se cuvine
de drept, ca în baza unui contract oarecare. Situarea lui în
existenþã ºi în lume, în toate dimensiunile acestora, era în
smerenie, nu în mândrie, în rugãciune, nu într-o sau dintr-
o poziþie de comandã ori de control, de influenþare a puterii
divine, cu ajutorul unor instrumente lumeºti, omeneºti.
Este dificil pentru noi, oamenii unei epoci tot mai
laicizate, sã avem o înþelegere profundã asupra a ceea ce
am numi sistemele de valori ale acestor strãmoºi. De
obicei, ne mulþumim sã le menþionãm, mecanic, ca într-
un dicþionar de termeni, util  uneia sau alteia dintre
disciplinele noastre ºtiinþifice. Uitãm cã suntem în
prezenþa unei alte trãiri, care proceda la consfinþirea unei
creaþii,  tocmai pentru cã aceastã creaþie era (fãrã
întrerupere) opera lui Dumnezeu. Iar omul se ºtia ºi cãuta
sã fie, fãptura lui Dumnezeu. El, omul, avea încredinþarea
adevãrului ºi, prin Fiul lui Dumnezeu ºi Fiul Omului,
avea ºi încredinþarea vieþii.
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CAPITOLUL XIX
Coborârea în inimã ºi ridicarea prin har
Vãzutul cu ochii sufletului, sau, dupã cum spune

poporul, „vãzutul în duh”, nu era un scop în sine. Oamenii
de rând, acel popor care în Sfânta Liturghie este numit
„poporul care aºteaptã de la Tine mare ºi mult milã”, la
rându-i, atribuia acel „vãzut” unor preoþi ºi monahi. In
roirea în jurul Bisericii Creºtine Ortodoxe, oamenii cãutau
apoi, în împrejurãri importante, personale, sau la unele
sãrbãtori, sã-i asculte, sã-i solicite pe aceºti învãþãtori de
adevãr ºi de viaþã, sã primeascã de la ei „un cuvânt de
folos”, nu pentru mulþumirea propriilor întrebãri, ci pentru
a fi, la rându-le, de folos.

În comuniune, acei oameni care ne-au precedat, cu
multã grijã ºi luare aminte, cãutau sã transpunã, în viaþa
de toate zilele, chiar realitatea acestor dimensiuni ale
vãzutului ºi trãirii. Ei tindeau sã facã din ei înºiºi ºi din
comunitatea lor de loc ºi de timp, (în care ar trebui sã
intrãm ºi noi), o continuare (o neîntrerupere) a liturghiei.
În tradiþiile populare, dacã nu le abordãm într-o
perspectivã deliberat „obiectivã”, ci le lãsãm sã-ºi punã ºi
realitatea lor subiectivã, vom regãsi coordonatele
orientative creºtine ale memoriei culturale identitare, dar ºi
cele ale slãbiciunii inerente oricãrei treceri prin istorie.

Am putea spune, chiar dacã formularea ar pãrea
forþatã sau simplistã cã, pentru aceºti strãmoºi ai noºtri,
apocalipsa (descoperirea) era în luminã, în prezenþa
permanentã a lui Dumnezeu, Tatãl, Fiul, Duhul Sfânt, în
înnoirea creaþiei ºi nu în prãbuºirea acesteia într-un abis
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haotic sau de nefiinþã. Viaþa nu era pentru ei în competiþie
cu moartea, nici eternitatea în întrecere oarbã cu trecerea-
istoria. Cunoaºterea nu era tributarã cercetãrii prin
instrumente ºtiinþifice, raþiunea nu era mãrginitã de
putinþele minþii ºi de lucrãrile ordinei materiale.
Coborârea în inimã era urcarea prin har, rãspunsul la
chemare, urmarea ºi rãmânerea în miºcarea fãrã sfârºit.

Însemnarea prin simboluri, aºa cum o mai vedem la
sat, mai ales, este ºi ea mãrturie de conºtienþã a absolutului
transcendent, dar ºi înscrierea în realitatea lumii, a creaþiei
cu scopul de a realiza apropierea de Dumnezeu. Sfinþenia,
despre care pãrintele nostru Dumitru Stãniloaie. ne spune
cã „… este o unire nesfârºitã cu Dumnezeu a minþii care-
ºi are sediul într-o inimã întoarsã spre Creator”. Nu oricare
minte în acþiune, nu orice pretenþie ºi încercare de
cunoaºtere, ci aceea care îºi are locul în inima întoarsã
cãtre Dumnezeu. Este un cuvânt de o profunzime ºi de o
frumuseþe covârºitoare. Inima întoarsã cãtre Dumnezeu,
faþa inimii. Cãtre cea a Creatorului.

În limba popularã se vorbeºte ºi despre faþa locului,
nu într-un sens concret (a fi prezent fizic undeva) ci într-
o exprimare menitã sã îmbrace locul cu semnificaþii care
sã-i dea viaþã ºi frumuseþe. Locul este lumea, de vreme ce
loc este peste tot ºi pentru toþi. Întoarsã cãtre Dumnezeu,
inima omului aduce o datã cu ea, aceastã faþã a locului/
lume, ce care i-a ºi fost încredinþatã de la Facere. Inima
curatã, întoarsã, pune astfel chezãºie pãstrãrii locului/
lume, în condiþia în care au fost dintru început. Aºa se face
cã se poate vorbi ºi despre vremi de inimã curatã, atunci
când cei dinaintea noastrã ne-au încredinþat din
înþelepciunea lor de credinþã ºi de faptã. Aceastã
înþelepciune au încercat strãmoºii noºtri sã o trãiascã,
mintea ce-ºi are locul în inima curatã.

În toate timpurile au existat abateri ºi încercãri de
rãstãlmãcire a învãþãturilor creºtine ortodoxe, iar
comunitãþile sãteºti, nu au putut fi nici ele ferite de astfel
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de lucruri ºi agresiuni. Nu este însã mai puþin adevãrat cã
înþelepciunea cea adevãratã ºi-a gãsit o continuitate în
pedagogia formativã a memoriei culturale tradiþionale, iar
strãmoºii noºtri, cei mai mulþi, au întipãrit trecerea lor prin
lume, printr-un fel de a fi care ne poate fi îndemn ºi
exemplu.

Prezenþa Bisericii Creºtine Ortodoxe în mijlocul
comunitãþilor rurale, la noi a asigurat lumii satelor o
coerenþã ºi continuitate indeniabile, o ancorare în
mãrturisirea culturalã tradiþionalã de-a lungul atâtor
timpuri altfel deloc prielnice, pe care ºi azi le traversãm.

Dacã putem sau nu vorbi despre un „folclor”
religios? Nu creaþiile populare orale de orice facturã (gen)
sunt cele care atestã esenþial o focalizare creºtinã a
pedagogiei culturale formative despre care am amintit aici
mereu. Chiar dacã numãrul celor care sunt direct legate
de credinþã ºi de cult, ºi a cãror importanþã nu poate fi
negatã, în rolul pe care l-au avut în respectiva pedagogie
este mare. Aceste creaþii aparþin unui spaþiu liber, deschis,
în care mutaþii se produc mereu ºi sensurile se resimt cu
uºurinþã. Focalizarea a fost mereu conþinutã ºi pãstratã,
conºtient, prin comuniunea vie, prin trãirea credinþei, sub
îndrumarea Bisericii ºi a oamenilor cuminþi ºi buni.
Cuminþenia este a minþii, o spune ºi cuvântul, bunãtatea
este a inimii, tot cuvântul o spune. De multe ori, în cele
mai simple gesturi,  saluturi,  regãsim aceste locuri
cognitive profunde ºi orientative. „Bunã ziua” (cu
rãspunsul cuvenit), „Bunã sã-þi fie inima”. Sau, un alt salut
din Munþii Apuseni. „Drag în tine, ºi-n sufletul tãu”. Adicã,
iubirea, sã fie în fiinþa ta, în sufletul tãu. Sunt formule
edificatoare, pe care dacã le-am utiliza acum între noi, am
risca sã nu primim rãspunsul potrivit, sau sã rãmânem fãrã
rãspuns. La fel stau lucrurile ºi cu alte situaþii de viaþã în
care, azi, cele odinioarã orientative nu se mai gãsesc.

Dacã spurcarea lumii vine din interior, este evident
cã o putem constata ºi în exterior, în ceea ce ne înconjoarã,
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cãci nu se pot separa cele douã realitãþi, iar priveliºtea
lumii în care ne aflãm nu o putem ignora, dar, putem sã ne
prefacem cã nu o vedem. Cã nu ne intereseazã. Cã este
doar a altora. A celuilalt. Participãm astfel la laicizarea
lumii prin neiubirea lui Dumnezeu ºi neiubirea aproapelui.
Nu numai prin ceea ce facem, greºit, rãu, urât, dar ºi prin
ceea ce nu facem creºtineºte, în iubire, smerenie ºi dãruire
de sine.

În viaþa tradiþionalã a satelor, nu numai prilejurile
consacrate erau însoþite de gesturi de trãire a comunitãþii
spirituale, ci toate momentele de convieþuire, întreaga
dinamicã socialã era guvernatã de aceste legi nescrise ale
iubirii ºi generozitãþii. Se menþinea astfel o cumpãnã a
vremilor, în favoarea celor de inimã curatã.

În actualitate este din ce în ce mai dificil sã
înþelegem acest mod de a trãi, acest fel de a fi, atât de pe
poziþii „ºtiinþifice”, cât ºi din perspectiva unei integrãri
moderne tot mai cuprinzãtoare. Normele de
comportament, ca ºi coordonatele de definire a unor
sisteme de valori,  azi sunt dominate de procesul de
occidentalizare, sinonim de proliferare a unor valori
materiale, de succes social, de individualism excesiv ca
model universal valabil.  Lumea satelor este tot mai
îndepãrtatã, nu numai în timp, ci ºi în înþelesuri, mai cu
seamã în acela de comuniune ortodoxã.

Vedem cum, pe ecranul memoriei colective, chiar
ºi la noi, ceea ce a fost aceastã lume este proiectat ca un
spectacol, fiind amestecate, fãrã intenþia vreunui
discernãmânt, fapte ºi trãiri, doar spre a fi vãzute pentru
pitorescul lor, pentru caracterul arhaic, pãgân etc.

Între aceste oferte se face loc ºi „manifestãrilor
religioase”, într-un sincretism aiuritor pe care, bine
mediatizatã, memoria culturalã îl  va integra în
coordonatele sale de orientare, adicã, de dezorientare.

În spaþiul imens al unei culturi globale ºi
globalizante, ce-ºi oculteazã sau chiar îºi anihileazã
diversitatea, cea vie, trãitã, memoria colectivã îºi erodeazã,
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pânã la a o pierde complet, dimensiunea activã, creativã,
de semnificare profundã, simþul înþelesurilor esenþiale,
raportarea la transcendentul sacru, absolut, necesitatea
acestei raportãri. Aportul unor savanþi contemporani la
exerciþiul de a apropia ºtiinþa de cunoaºterea totalã, dar ºi
de putinþa de intervenþie liberã în legile creaþiei, se afirmã
tot mai pregnant. Gnozele ºtiinþifice þin pasul cu
descoperirile tot mai avansate, iar rezultatele concrete,
palpabile, ale degradãrii peisajului general, fizic, uman
sunt ignorate cu o indiferenþã pe care numai orgoliul o
mai poate adãposti.

Între ofertele fãcute azi la scarã globalã, pentru o
realizare în apoteozã a omului ºi a universului, cele
„spirituale” deþin locul de frunte. Spre deosebire de
elaborãrile savante, accesibile unor cercuri restrânse,
elitare, aceste soluþii „spirituale” sunt deschise tuturor ºi
pot fi aplicate, fãrã restricþii, cu o deplinã libertate de cãtre
individul devenit el însuºi realizator al propriului sine prin
simpla integrare (confundare) în întregul panteist,
indiferenþiat.

Toate aceste oferte, elitare sau vulgare, sunt, prin
natura lor, profund anticreºtine. Ele sunt astfel,  ºi
antiumane, tinzând sã distrugã nu numai civilizaþia
materialã pe care o prezintã ca rezultat ºi ca scop al
acþiunilor lor, (bunãstarea generalã), ci, în primul rând,
înºãºi posibilitatea omului de a se mântui, prin conlucrarea
cu Dumnezeu.150

150 - V. Preot D.Bãdulescu, (200l).
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CAPITOLUL XX
Strategii de descreªtinare
În societatea româneascã, procesul de

descreºtinizare ºi de însãlbãticire se intensificã, în
modalitãþi atât de variate, încât, recunoaºterea unui
caracter unitar este dificilã. Prinºi în acest proces în plinã
desfãºurare în toate domeniile de viaþã personalã ºi
colectivã, oamenilor le este tot mai greu sã aibe asupra
faptelor o viziune cuprinzãtoare ºi, mai ales, sã aplice,
continuu, un discernãmânt prin care sã se elibereze de
aceste înlãnþuiri, sã se fereascã de ele ºi sã-i ajute ºi pe
alþii (pe altul) sã se fereascã.

Cum aceastã þesãturã de soluþii ºi mijloace, oferite
ca un „adevãrat progres” ºi fiecãruia la îndemânã, este de
multe ori foarte subtilã, în cãutare de rezultate, imediate,
concrete, verificabile, oamenii sunt pregãtiþi sã acþioneze,
sã utilizeze tot sau aproape tot ce le este oferit, ce le este
sugerat sau, ce gãsesc ei înºiºi interesant.

O culturã în pridvorul Bisericii aºa cum au încercat
sã facã ºi au izbutit, în bunã mãsurã strãmoºii noºtri, pare
acum un ideal tot mai îndepãrtat. Pierderea unei trãiri de
comuniune se adânceºte, iar o experiere a
individualismului orb se instituie ca registru „normal” al
vieþii. Pentru perspectiva eronatã de a situa o culturã
creºtinã doar într-un plan ideatic, comparabil cu o
construcþie miticã, este tot mai frecventã ºi mai acreditatã,
memoria colectivã (ºi cea individualã) se orienteazã
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istoric, imediat ºi pragmatic.151 De realizarea unor condiþii
materiale satisfãcãtoare sau chiar îndestulate depinde, în
mentalitatea generalã, ºi bunãstarea spiritualã, inclusiv
cea creºtinã. Trãirea în comuniune este un termen cu
valoare de asociere abstractã, dincolo de realitatea zilei
de azi ºi a celei de mâine. Gesturile rituale, prevãzute de
cult, sau de norme tradiþionale vin sã se înmulþeascã
mecanic, ca o deprindere suficientã prin ea însãºi. O datorie
oarecare, dar care are ºi o semnificaþie aparte, socialã, nu
de puþine ori menitã sã ateste statutul celui care acþioneazã.

În toate categoriile corpului social vom regãsi
aceleaºi reflexe de creºtinism afiºat, chiar dacã în expresii
diferite dupã mediul respectiv. Vom regãsi în acest
comportament toatã gama de tentaþii ºi de cedãri pe care
procesul de desacralizare ºi de descreºtinizare le conþine ºi
le amplificã. Situaþia de la noi este cât se poate de
reprezentativã, cu un specific local, desigur. Toate aceste
consideraþii par sã fie oarecum artificial incluse aici,
numai cã, întreaga desprindere (înstrãinare) în care suntem
prinºi ºi la care subscriem, este ºi o imensã proiecþie în
virtual, în minciuna lucrãrii împotrivãtoare ºi nimicitoare
pe care o întreprinde Ucigãtorul de oameni ºi Tatãl
minciunii.  Este un act demonic, vrãjitoresc, dar de
proporþii uriaºe cu consecinþe pentru noi (ºi nu numai)
posibil tragice.

În þara noastrã, deteriorarea vieþii este evidentã,
oricare ar fi domeniul spre care ne-am îndrepta atenþia.
Laicizarea este vecinã cu profanarea, iar descreºtinarea
cu pãgânismul. Mizeria materialã, deliberat întreþinutã ºi
promovatã politic (adicã prin toate pârghiile puterii)

151 - O paradigmã pentru cercetarea multdisciplinarã în
ºtiinþele umane ar putea fi: Memorie. Istorie. Conºtiinþã. În situaþia
de la noi din þarã, o atare abordare ne-ar ajuta sã ieºim din modelele
prestabili te „academic” ºi ,  din pãcate,  încã atât  de profund
condiþionate de educaþia „materialist-istoricã”.
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reduce populaþia (termenul este în sine semnificativ) la o
stare de dezumanizare. În aceste condiþii, o manipulare
de orice tip este posibilã, iar persoana (omul persoanã)
este privat de orice mijloace de realizare, de împlinire
creºtineascã. I se impune, sau i se oferã, un mediu
înconjurãtor în care lucrarea iubirii ºi a pãcii este
(deliberat) înlocuitã de cãtre cea a indiferenþei sau a urii,
a luptei, sau a unei concurenþe fãrã scrupule, fãrã
menajamente. Caracterul antihristic ale acestei lucrãri este
mascat sub forme din cele mai atrãgãtoare, mai
convingãtoare, iar promotorii ei, nu puþini la numãr, se
propun ca exemple de reuºitã ºi modele de urmat. Biserica
Ortodoxã este prezentatã ca o instituþie oarecare, iar
promovarea „imaginii” ei este tot un termen dintr-o
strategie variabilã. Prin aceastã strategie, extrem de
complexã dar ºi eficace, se doreºte situarea, perceperea
credinþei creºtine ortodoxe, a cultului respectiv ca simple
fenomene aparþinând culturii ºi, de ce nu, chiar unei zone
de spiritualitate indefinitã, ocultã152.

Sãrãcia extremã la care sunt reduºi azi oamenii
(proporþiile sunt de-a dreptul alarmante, pentru a nu mai
vorbi despre totala lipsã de omenie a unei astfel de
politici) la noi în þarã, contribuie la deteriorarea
raporturilor dintre ei, fiind compromise ºi cele mai simple
expresii de viaþã socialã specifice tradiþiilor creºtine, sau
proprii ºi obiceiurilor moºtenite, devenite ºi ele un fel de
a fi. Ospitalitatea, generozitatea, grija pentru cel în nevoie,
respectarea celor bãtrâni, protejarea copiilor. Mizeria
devine, încet, încet, o parte a realitãþii înconjurãtoare, o
dimensiune paralizantã, antrenând cu ea o întreagã
„culturã” pe care societatea româneascã nu a cunoscut-o
niciodatã ca fenomen tipic. O culturã care se îmbinã cu

152 - Numitul ºi „activatul” Minister al Culturii ºi al Cultelor
dã „indicaþii înalþilor ierarhi ai Bisercii, deþinând, fiind el însuºi
parte a puterii politice reprezentând ,,Istoria”.
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modificãrile negative enumerate, creându-se un curs al
vremii cu totul neprielnic ºi fãrã perspective pentru „cei
mulþi”.

Dacã am proceda la o cercetare de teren, în aceste
medii sociale numite „generic” defavorizate, cum ar
trebuie sã le stabilim, sã le delimitãm? Tinerii. Apoi,
pensionarii, adicã bãtrânii. Copiii ºi nu numai cei „ai
strãzii”. Familiile numeroase, etc, etc. Cu o grilã prin care
am vrea sã vedem cum trãiesc aceºti oameni (fie ºi numai
adulþii), în aplicarea credinþei, speranþei a iubirii, cu ce
anume pot ei sã punã în lucru aceste însuºiri încredinþate
omului (virtuþi) cum le transformã în faptã (act, eveniment
etc.), ce rezultate am avea de notat? Întrebarea rãmâne
deschisã, sunt prea multe rãspunsuri ºi prea greu de
acceptat. Fie ºi pentru simplul motiv cã nu este vorba
despre un registru de reprezentãri colective ce sunt sau ar
fi repertoriate ºi analizate, ci despre procesul de creare a
culturii normale, echilibrate, benefice. Este caracterul
conºtient al culturii, este fapta fãrã de care credinþa este
moartã, iar ca o neputinþã pentru aceºti mulþi, nu numai în
ceea ce priveºte realizarea lor într-o viaþã de decenþã ºi
demnitate, ci chiar ca obligaþie vie, acea tindere cãtre
desãvârºire care este bunul omului dãruit cu ea, pe care,
persoana nu o poate înfãptui fãrã sã se raporteze la
aproapele sãu.

Prin aceste constrângeri de naturã diferitã,
focalizate într-o strategie profund antihristicã, potrivnicã
întru totul culturii ºi firii culturale a poporului român (a
celui de rând), se urmãreºte, în continuare,
metamorfozarea doritã de cãtre precursorii construirii unei
societãþi antropocentriste, de fapt, dezumanizate.
Marasmul spiritual pe care-l putem constata fãrã efort în
societatea noastrã, dar ºi într-un plan global, nu este nici
el un proces spontan, nici nu-ºi extrage potenþialul din
realizãri cu totul strãine intervenþiei umane deliberate.
Modelele de haos, despre care am vorbit aici în repetate
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rânduri, se autogenereazã, dar ele sunt ºi mereu
perfecþionate, tocmai pentru ca orice construire a unei
culturi conºtiente ºi responsabile sã fie contracaratã, în
toate formele pe care le-ar putea lua.

Marasmul spiritual nu este apanajul unei politici de
întreþinere voitã a unui regim, a unei societãþi „libere ºi
democratice”. Acelaºi rezultat de prãbuºire spiritualã se
poate obþine ºi prin instaurarea unor regimuri de dictaturã,
de diferite opþiuni, cum a fost la noi comunismul.
Modalitãþile, cãile de producere de haos cultural ºi
dezumanizare nu sunt nici rigide, nici bine precizate. Ele
se realizeazã gradual, în timp, în locuri, cu aceeaºi teribilã
iluzie a omului care se vede, se proclamã ºi se impune ca
stãpân absolut, voind sã anuleze orice raportare la
divinitate, orice urmã de conºtienþã a transcendenþei.

Vrãjitoria/ magia, în formele pe care le gãsim acum
la noi la tot pasul, face parte dintr-un proces în curs,
situându-se la un nivel de vulgarizare care-i permite sã
fie tot mai accesibilã ºi atractivã. Impactul pe care-l
exercitã asupra mentalitãþilor, atitudinilor, în diverse
segmente ale populaþiei este enorm. El continuã sã creascã,
tocmai datoritã nivelului precar al conþinutului acestor
practici, atât în expresiile orale, cât ºi în actele întreprinse
de cãtre profesionistele respective. Condiþiile de mizerie,
tot mai accentuate ºi ele, întregesc creditul de care
beneficiazã vrãjitoria, îl  mãresc, iar actanþii cei
operaþionali direct, cei beneficiari, dar ºi ei prezenþi, deci
activi, se înþeleg tot mai concret, în funcþie de problemele
noi care se semnaleazã ºi se cer „rezolvate”. Dacã alte
forme ale ocultului sunt legate de un conþinut structurat,
fie practic, fie teoretic, nu acelaºi lucru se întâmplã cu
vrãjitoria/ magia vulgarã. Aceasta este liberã, în toate,
asigurându-ºi astfel cea mai eficientã manierã de
popularizare ºi rentabilitate.

Dintre toate formele de ocultism care prolifereazã
la noi într-un ritm tot mai accelerat, vrãjitoria este cea mai
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dificil de „precizat” ºi de sesizat, fiind asimilatã cu
atitudini ºi gesturi din cele mai obiºnuite, legate de fapte
curente ale vieþii. Recursul la vrãjitoare pare unul normal,
mai simplu, în orice caz mai direct, ca un act de iniþiativã
personalã dictat de unele probleme despre care nu
totdeauna ºi nu oricui se poate vorbi. În mentalitatea
popularã curentã, practica vrãjitoreascã este integratã atât
unei dimensiuni emoþionale, cât ºi unei necesitãþi de ordin
practic. La urma urmei, solicitantul nu vine la vrãjitoare
cu cine ºtie ce probleme sau chestiuni de ordin spiritual.
Pentru el, intervenþia cerutã este una normalã, chiar dacã
importantã ca eveniment. Altfel spus, problemele
încredinþate rezolvãrii prin vrãjitorie nu sunt legate de
sufletul omului, acelea þin de o altã parte a vieþii, þin de
religie, de respectarea datinilor etc. Cum vrãjitoarele, fãrã
excepþie, se reclamã ca fiind în total acord cu credinþa
creºtinã ºi cu cultul creºtin ortodox, cum ele afiºeazã cu
atâta râvnã simbolurile creºtine, solicitanþilor li se pare
cã totul este în ordine, eventual, cu mici neînsemnate
abateri.

Din cercetarea de teren pe care o întreprindem mai
cu seamã în mediul urban, putem vedea cum registrele de
trãire spiritualã creºtinã ºi confuzia magico/ vrãjitoreascã
se apropie tot mai mult, pânã la a se contopi, pentru mari
segmente ale populaþiei de toate vârstele, aparþinând nu
numai unor categorii cu o educaþie modestã. Se formeazã
o viziune magico/ vrãjitoreascã despre viaþã ºi despre
lume, despre modul cum trebuie sã se realizeze o
convieþuire socialã, viziune prin care, apartenenþa la
Biserica Ortodoxã este masiv invadatã de practici ºi
„credinþe” magico-vrãjitoreºti.

Procesul acesta se desfãºoarã concomitent în douã
sensuri. Dinspre magie/ vrãjitorie înspre cultul creºtin
ortodox, cu introducerea a nenumãrate practici
necanonice, chiar ºi în spaþiul liturgic. Dinspre cultul
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creºtin cãtre practica imensã a magiei-vrãjitoriei pe care
nimic nu o îngrãdeºte.

Absorbirea credinþei creºtine ºi a cultului respectiv
este de fapt marea mizã a vrãjitoriei ºi a oricãrei forme de
ocultism. Nici una din aceste modalitãþi nu-ºi propune sã
se confrunte „pe baricade” cu religia, cu diversele ei
tradiþii locale. Tocmai de aceea ºi la noi în þarã, imaginea
promovatã despre vrãjitorie ºi despre vrãjitoare este una
care „se alãturã” credinþei ºi cultului creºtin, în primul
rând, ortodoxiei, venind sã o completeze, sã rãspundã
omului ºi nevoilor acestuia, spirituale, materiale acolo
unde religia nu mai are soluþii, iar Biserica nu mai are
mijloace, conform ofertei magico/ vrãjitoreºti.

În acest mod de destructurare a spiritualitãþii
noastre, vrãjitoria recurge la o altã strategie decât cea pe
care a utilizat-o teroarea comunistã în anii nu demult
trecuþi. Totuºi, atât pentru magie/ vrãjitorie cât ºi pentru
alte forme de ocultism, scopul nu este diferit de cel pe
care-l urmãrea ºi comunizarea. În tiparul lor profund,
esenþial, cele douã strategii se întâlnesc, fãrã contradicþii
majore, oricât de diferite par ele în expresiile ce le iau ºi
pe care le afiºeazã. Faptul cã „ideologia” comunistã
„respinge” orice manifestare de „superstiþii”, în care ar
intra, desigur ºi vrãjitoria, nu implicã ºi o altã naturã
pentru respectiva ideologie. Avem în ele douã feþe ale
aceleiaºi monstruozitãþi iar faptul cã se succed (la noi) cu
o fluiditate practic neîntreruptã, este ºi el edificator, chiar
dacã magia/ vrãjitoria nu se situeazã printre factorii de
maximã putere sau influenþã în dinamica socio-culturalã
actualã, rolul ei este important ºi creºte mereu, formând
unul din nucleele de haos cognitiv care se autogenereazã
nu spontan, ci cultural.

„De ce cautã omul semne, minuni ºi vindecãri
paranormale?”, este întrebarea pe care ne-o pun ºi cãreia
îi rãspund în lucrarea cu acelaºi titlu, Pãrintele Adrian
Fãgeþeanu ºi Pãrintele Mihail Stanciu. Iatã ce ne spun cei
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doi pãrinþi în rãspunsul final al cãrþii: „Pentru cã omul s-
a înstrãinat de Dumnezeu, nu mai pãzeºte poruncile lui ºi
nu mai percepe corect înþelesurile dreptei credinþe în
Hristos. A pierdut simþul, valoarea ºi educaþia iubirii de
Dumnezeu ºi de semeni ºi le desconsiderã în detrimentul
unor experienþe noi, senzaþionale, care exaltã mândria,
egoismul ºi idolatria omului. Iar când nu mai are fricã de
Dumnezeu, când nu vrea sã iubeascã sincer pe alþii
dãruindu-se, atunci omul cautã alte cãi de „spiritualitate”,
alte metode de fugã de la faþa lui Dumnezeu încercând
sã-ºi satisfacã aspiraþia naturalã dupã Dumnezeu, dupã
iubire ºi dupã fericire eternã prin metode mecanice sau
magice, ori prin alte minuni ºi puteri paranormale, pe care
diavolul le oferã cu mânã largã. Pentru cã nu minciunile
sunt dovada cã cel care le sãvârºeºte e de la Dumnezeu, ci
sfinþenia vieþii ºi a gândirii lui”.153

Deceniile de teroare comunistã (ºi de încercare
barbarã de colectivizare sufleteascã), au pregãtit cu mare
„artã” poporul român pentru revãrsarea de descreºtinizare
care are loc azi. În plinã desfãºurare a unor procese de
acest tip de agresare a memoriei culturale în toate
dimensiunile ei ºi, mai ales, în cele mai profunde registre
credinþa ºi cultul creºtin la noi, cei care sunt vizaþi nu au
cum sã realizeze ansamblul strategiilor în lucru, dar,
personal ºi colectiv, devin purtãtori ai consecinþelor
acestora. În diferite moduri se resimt oamenii de
intervenþiile ce sunt practicate asupra lor, în diferite
moduri vor reacþiona, dar, o sustragere totalã nu le este la
îndemânã. Celor mai mulþi dintre ei. Tocmai acest impact
general este vizat ºi este aplicat asupra corpului social în
ansamblul lui, iar variaþiile obiectiv implicate, sunt, pe cât
posibil, prevãzute adicã planificate. Se anticipeazã astfel
un control total, iar adecvarea individualã va face parte

153 - V. SCARA, Treapta IV
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din sistemul strategic, la urma urmei, cu oameni, prin
oameni se lucreazã, nu cu entitãþi metafizice.

În fiecare societate, comunitãþi reunite ca neam,
popor etc.,  cultura ºi memoria colectivã iau forme
specifice în care, toate registrele sunt prezente, iar
conºtientizarea profundã se realizeazã ºi ea tot în
modalitãþi specifice, îmbracã expresii proprii.  Între
dimensiunile memoriei intrã ºi aspiraþiile (aºa cum intrã ºi
semnificarea, actul, emoþiile etc.).  Acea încercare
menþionatã de cãtre ierom. Adrian Fãgeþeanu ºi Preot
Mihail Stanciu, ca fiind aspiraþia naturalã a omului dupã
Dumnezeu, dupã iubire ºi dupã fericire eternã. Este legea
cea dintâi aºa cum a numit-o Preot Cleopa atunci când a
vorbit despre cele patru legi în temeiul cãrora omul trebuie
sã lucreze ºi sã trãiascã. Or, tocmai aceastã lege o
agreseazã strategiile focalizate în lucrarea împotrivitoare,
nu numai prin confruntare directã ºi brutalã ci ºi prin
minciunã, înºelãtorie ºi manipulare extrem de elaborate.
Aspiraþiile legitime ale omului sunt vizate cu o
perseverenþã fãrã deficienþe strategice majore, astfel
conceputã încât sã includã toate aspectele vieþii personale,
sociale, de la cele spirituale, la cele mai practice, imediate.

Sistemele politice, fondate pe ideologii rigide ºi
susþinute prin mãsuri de control sau chiar de teroare (vezi
comunismul), vin cu o întreagã „viziune” de promisiuni
garantate, capabile sã împlineascã toate aspiraþiile
omenirii,  deci ºi ale comunitãþilor asupra cãrora se
exercitã respectiva „cale”. La fel procedeazã ºi sistemele
de ofertã magico/ vrãjitoreascã, într-o inepuizabilã
varietate a lor.

Vrãjitoria de care ne-am ocupat în acest eseu este ºi
ea o componentã a acestei viziuni ºi îºi propune propriile
modalitãþi de realizare a aspiraþiilor omului de atingere a
ceea ce apare a fi ºi ideal dar ºi firesc, legitim. Raportarea
la un scop, la un ideal, nu poate lipsi din nici o situare
culturalã a unei comunitãþi. Se pot însã produce chiar ºi



368 Florica Elena Laurenþiu

deliberat, condiþii în care tocmai aceste aºteptãri, aspiraþii
sã fie infirmate, sã fie practic trecute într-un plan de
imposibilitate. Sã fie transpuse în contrariul lor, iar
memoria colectivã sã-ºi vadã compromise orice speranþe.
Se instaleazã astfel o stare nefireascã, de fricã, de
deznãdejde, de disperare, o închidere de orizonturi în care
omul se simte prins fãrã scãpare, ca un animal într-o
capcanã.

De la un registru de proiectare complex ºi benefic
pentru colectivitate prin elaborarea ºi asumarea unui ideal,
se ajunge la un registru în care vor domina emoþiile cu
învecinarea deloc indiferentã a instinctelor, cãci nu
emoþiile prielnice echilibrului vor fi cele suscitate, ci cele
care produc la rândul lor, manifestãri de alienare
profundã ºi activã. Este pusã în lucru memoria de act, de
producere de eveniment, în care, rezonanþa de
contaminare (colectivizare) este puternicã. Astfel,
dimensiunea de semnificare, oricare ar mai fi ea, va cãuta
nu sensuri ci mai degrabã pretexte de intervenþie, iar
simbolurile vor fi utilizate ca locuri de reacþie imediatã ºi,
de cele mai multe ori, brutalã.

În aceste condiþii, rezultate ale unor complexe de
strategii de agresare ºi degradare culturalã generalã,
simbolurile se transformã ºi ele negativ, devin doar semne,
dar nu de reper constructiv ºi orientativ ci de regrupare
colectivã capabilã sã intervinã într-o situaþie datã. Acest
lucru nu înseamnã cã acea situaþie este evaluatã, înþeleasã
în rostul ºi cauzele ei, ea este doar momentul în care reacþia
se produce, uneori chiar doritã (indusã) sã aibe loc. Putem
de exemplu, urmãri rolul unor simboluri religioase în
evenimente politice, sociale de la manifestaþii simple, la
unele violente, cu consecinþe enorme pentru întreaga
societate154.

154 - Un „bun exemplu” de acest t ip sunt mineriadele re-
activate ºi ele dacã nu ritmic, dar totuºi suficient pentru „a fi” în
istoria prezentului ºi în memorie, desigur.
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Dacã într-un plan concret al dinamicii sociale rolul
(locul) simbolurilor este vulnerabil, cu atât mai mult va fi
el sensibil în faptele culturale ce þin de viaþa spiritualã,
cum este ºi magia/ vrãjitoria ºi întreg cortegiul de
ocultism. Un act de magie/ vrãjitorie nu se limiteazã la
scopul imediat, precis al intervenþiei respective propuse
de cãtre agentul profesionist, sau cerutã de cãtre beneficiar.
Prin natura sa, actul magic se adreseazã întregului cod de
lecturã pe care solicitantul îl posedã. Conºtient sau nu,
acest solicitant vine cu propriile descifrãri ºi, prin ele, pune
în miºcare situarea sa personalã în lume, viaþã, loc, timp,
dar nu într-un mod indiferent, ci subiectiv, participativ,
ca într-o experienþã de fiece datã completã ºi nouã, o
experienþã cãreia i se livreazã total.

Am putea chiar vorbi despre o „magicizare” la care
solicitantul procedeazã pe loc, substituindu-se agentului
magic „originar”. Este un act de autoproiectare
„spontanã”, de virtualizare a propriei realitãþi umane ºi
raþionale, conºtiente. Chiar elementele de conºtienþã cu
care solicitantul acum activ lucreazã, sunt constituite în
alãturãri, în ansambluri „noi”, prin care individul creeazã
situarea ce ºi-o aºteaptã ºi o doreºte, pentru care a fãcut
apel la specialistul vrãjitor.

Rezultatul intervenþiei este astfel garantat nu de
cãtre agentul prim, ci prin însãºi natura actului, de cãtre
cel care l-a cerut ºi l-a asumat. Prin aceastã operaþiune,
intervenþia vrãjitoreascã se face „realã”, „veridicã”.
Individul „vrãjit” este el însuºi dovada vie a „adevãrului
magic” pentru sine, pentru ceilalþi. Profesioniºtii magiei/
vrãjitoriei cunosc aceste lucruri,  tocmai de aceea, o
întreagã îmbrãcare a intervenþiei este necesarã, în gesturi,
dar ºi o afirmare de statut special, la care, nu orice individ
poate aspira. Simbolurile majore, în temeiul cãrora acest
statut este propriu doar celor „puþini”, sunt prezentate ca
aparþinând unor dimensiuni spirituale, metafizice, la care
numai cei „adevãraþi” au acces. În aceastã categorie, cu
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aceste funcþii sunt utilizate de cãtre vrãjitoarele actuale
de la noi, simbolurile religiei ºi cultului creºtin ortodox.
Harul. Darul. Naºterea ca moºtenitor de har. Apoi,
simbolurile reprezentate ºi prin obiecte, Crucea, Icoana.
Altele, cu rol de instrumente în intervenþia magicã,
busuiocul, lumânarea etc. Imitarea unor acte rituale sau
chiar unele taine creºtine. Botezul. La prezenþa acestor
simboluri, solicitantul va reacþiona prompt, dar în acelaºi
timp, monopolul utilizãrii ºi alegerii lor îl va pãstra agentul
operaþional profesionist.

Cel „vrãjit”, pe parcurs, îºi va pierde noua condiþie
asumatã ºi conferitã, va trebui sã revinã la o altã „ ºedinþã”,
la aceeaºi specialistã sau la o alta, poate încã mai
puternicã. Rangurile vrãjitoriei sunt ºi ele într-o ierarhie,
iar solicitantul va fi tot mai „capabil” sã le evalueze. Încet,
încet, cel care face apel la vrãjitorie nu numai cã va fi
dependent de aceste practici, dar îºi va crea un univers în
funcþie de cele „descoperite” ºi „trãite” sau „verificate”.
În acest univers el va cãuta sã-i introducã ºi pe cei din
jurul sãu, fie cã o face deliberat, fie involuntar. Va cãuta,
de asemenea, sã descopere în el însuºi, calitãþi care sã-i
confirme noua stare ºi sã o menþinã, sau cautã aceste
însuºiri la alþii, în situaþii chiar din cele mai obiºnuite. Dacã
nu le cautã, poate sã le „sesizeze” ºi nu neapãrat în lucruri
bune, ci în cele mai periculoase. Atunci, „ºtie, simte” cã
trebuie sã se protejeze, sã reacþioneze, de cele mai multe
ori, tot prin acte magice-vrãjitoreºti.

Pentru a fi încã mai sigur cã protecþia îi  va fi
asiguratã, individul dependent de magie/ vrãjitorie va
introduce în trãirea religioasã, în practica de cult, elemente
ale experienþelor sale din acest domeniu, fãrã sã mai
realizeze cã este în cauzã chiar propria sa situare în raport
cu credinþa în Dumnezeu ºi cu comuniunea creºtinã cãreia
îi aparþine. „Cu toate cã majoritatea românilor se declarã
creºtini ortodocºi, care þin la tradiþiile ºi cultura noastrã
strãmoºeascã, evlavia multora dintre ei este deviatã spre
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forme eronate de credinþã. Mai mult, este amestecatã în
motivaþia lor religioasã o anumitã obsesie terorizantã a
farmecelor ºi a «fãcãturilor» necurate, care deseori îi
paralizeazã în demersul lor raþional cu Dumnezeu. Relaþia
lor de iubire cu Dumnezeu, liberã ºi conºtientã, care este
astfel dispreþuitã ºi chiar înlocuitã cu o relaþie contractualã
cu El, relaþie marcatã pregnant de o fricã de naturã
ocultã”155.

Omul aflat sub influenþa magiei-vrãjitoriei,  nu
numai în calitate de solicitant, ci ºi în cea de posibilã
victimã, va fi mereu sub teroarea unei viziuni ºi a unei
stãri de înstrãinare ºi de singurãtate. Oricine din jurul sãu
poate fi bãnuit ca fiind un factor purtãtor de puteri sau de
intenþii ostile, semenul devenind astfel un duºman
potenþial, relaþie care aduce cu ea neîncrederea, apoi chiar
duºmãnia, ura. Dacã pentru acest individ bântuit de temeri
ºi îndoieli, suspiciunea este permanentã, el nu mai este
capabil nici sã se dãruiascã prin faptã ºi sprijin de orice
fel, celor din jurul sãu. Inevitabil, va deveni un egoist,
chiar dacã aceastã atitudine ar fi numitã doar individualism
ºi ar fi „justificatã”, într-o moralã socialã actualã, ca
normalã pentru condiþiile existente.

Ghemuit în sine însuºi, omul înstrãinat ºi însingurat,
tot sub influenþa unor experienþe magico-vrãjitoreºti,
poate fi ºi este tentat sã iasã din aceastã stare ºi sã pãtrundã,
mai adânc, în secretele vieþii, ale lumii sau ale lumilor
nevãzute chiar. Prin cunoaºtere „privilegiatã”, desigur. De
o asemenea cunoaºtere se prevaleazã ºi practicienii
profesioniºti ai vrãjitoriei, ba chiar sunt dornici sã o
împãrtãºeascã ºi celor mulþi. Nu de puþine ori, creºtinul,
astfel înstrãinat, va cãuta sã realizeze prin propriile-i
explorãri o consolidare a credinþei sale, ca fiind cea

155 - V. SCARA, Treapta IV Preot A. Fãgeþeanu, Preot
Stanciu, Nota 155



adevãratã, bazatã „exclusiv” pe raþiune. „Credinþa nu e
doar o adeziune intelectualã la învãþãtura creºtinã despre
Dumnezeu, ci este un mod de viaþã susþinut de harul divin.
Este acceptarea fãgãduinþelor lui Dumnezeu, care se
descoperã prin Iisus Hristos ºi împlinirea poruncilor Lui
în viaþã”156. În cercurile elitare ale unei societãþi, inclusiv
la noi în þarã, acest mod de a se raporta intelectual la
credinþã este frecvent. Aºa se face cã, în locul unei vieþi în
comuniune, avem adevãrate caste cultural-cognitive,
rupturi ale corpului social, cu separãri ce refuzã, practic,
orice posibilitate de lucrare coerentã în spiritul iubirii,
înþelegerii ºi al pãcii. Apartenenþa la Biserica Ortodoxã
este o simplã declaraþie de principiu ºi, nu de puþine ori,
aceste elite emancipate se regãsesc mai lesne într-o
identitate universal neutrã ºi într-o societate „deschisã”
oricãror oferte de soluþii utopice.

Tentaþia puterii ºi a cunoaºterii raþionale absolutizate
nu este nouã în peisajul cultural al Europei, nici la noi nu
este o necunoscutã abia ivitã de cine ºtie unde. Odatã cu
hiperdezvoltarea culturii-comunicãrii informaþionale însã,
cu rezultatele spectaculoase ale ºtiinþelor în teorie ºi
aplicaþii,  aceastã tentaþie devine tot mai puternicã,
identificându-se cu „natura umanã”, ca într-un pact al
omului cu sine, pentru sine, ºi nu ca persoanã, ci ca specie
ºi ca parte dintr-un cosmos el însuºi dotat cu conºtienþã,
unicitate ºi întregime.

„… Credinþa foloseºte puterile raþiunii dar face
omului sesizabile taine ºi realitãþi duhovniceºti ºi
dumnezeieºti superioare limitelor raþiunii ºi, prin aceasta,
dã omului un nou impuls în cunoaºterea lui Dumnezeu ºi
a lumii zidite de El. «Prin credinþa lucrãtoare în iubire»”
(Galateni, 5, 6), omul cunoaºte pe Dumnezeu, Cel ce este
mai presus de toate, se uneºte iubitor ºi înþelegãtor cu El,
se face el însuºi templu al lui Dumnezeu”157.

156 - Ibidem.
157 - Ibidem.



Aici, vom putea recunoaºte fãrã prea mare
dificultate, influenþa prin care modul de viaþã numit
„occidental” îºi face loc tot mai mult la noi, în ceea ce el
are mai dãunãtor ca mijloc de descreºtinizare atât pentru
noi, cât ºi pentru culturile occidentale.

Capitularea societãþii umane în faþa tentaþiilor de
cunoaºtere ºi de putere prin valorizarea exclusivã a
bunurilor materiale, a prestigiului social, a unui statut
independent de orice legãturã cu transcendentul, cu
Dumnezeu. Aici, omul de cunoaºtere, de ºtiinþã, se
întâlneºte cu magicianul, cu vrãjitorul, iar acesta este doar
o replicã a celui dintâi, întâlnirea fiind de fapt, o regãsire
niciodatã pãrãsitã, dar mereu cãutatã: cãderea prin orgoliu.

O învãþãturã accesibilã este totdeauna necesarã,
oricare ar fi cultura în interiorul cãreia aceasta s-ar
desfãºura ºi s-ar dezvolta. Nu toþi oamenii au aceeaºi
putinþã de înþelegere, dupã cum, nici nu toþi au aceeaºi
capacitate de a învãþa pe alþii. O constituire de grupuri/
cercuri elitare, oricare ar fi nivelul acestora de educaþie
intelectualã/ culturalã, nu suplineºte nevoia de
accesibilitate pe care societatea în ansamblul ei o are, spre
care tinde, sau aspirã.

Omul vrea sã ºtie, el este dãruit cu putinþa de a
cunoaºte, este dãruit, creat, cu conºtiinþã ºi cu conºtienþã.
Izolarea orgolioasã a elitelor (cei care astfel se vãd pe ei
înºiºi ºi se aºeazã în societate), va diminua, inevitabil,
accesibilitatea maselor (vulgului) chiar la acele informaþii
culturale care nu þin nemijlocit de viaþa creºtinã, dar au o
valoare de instruire necesarã bunului mers al lucrurilor
din societate, comunitate. Cât priveºte arogarea, din partea
aceloraºi elite de a fi segmentul privilegiat al unei
profunde, reale cunoaºteri ºi practici spirituale creºtine,
ortodoxe, faptul nu va face decât sã mãreascã
vulnerabilitatea lor, ca ºi pe aceea a masei de oameni care
nu sunt parte a cercurilor privilegiate. Se accelereazã ºi
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se aprofundeazã astfel descreºtinizarea ºi chiar
dezumanizarea societãþii în ansamblul ei.

În masele populare va creºte nu credinþa, ci
credulitatea, cu toate riscurile pe care aceasta le comportã.
În lucrarea mai sus citatã, pãrinþii Adrian ºi Mihail ne spun:
„… Credulitatea, însã, ca o acceptare simplã, fãrã
discernãmânt ºi fãrã rezerve a unor învãþãturi, este o
atitudine nefireascã ºi pãguboasã a omului leneº în cele
ale vieþii morale ºi spirituale. Acesta nu-ºi foloseºte trezvia
ºi raþiunea în posibilitãþile lor fireºti, ci le adoarme printr-
o nepunere a lor în lucrare ºi, prin aceasta, el decade din
punct de vedere duhovnicesc spre forme inferioare de
trãire religioasã, devenind o þintã foarte uºor de atins de
cei ce nu doresc mântuirea oamenilor”.158

Acest teren odatã asigurat, iar o societate bine
aºezatã pe sisteme multiple ºi eficiente de laicizare tocmai
acest teren îl asigurã, toate modalitãþile de proliferare a
ocultului sunt avantajate, între acestea prin natura ei atât
de accesibilã (vulgarã), magia/ vrãjitoria cu un potenþial
enorm de autogenerativitate. Iatã ce ne spun mai departe
cei doi pãrinþi învãþãtori ai noºtri… „Speculând astfel,
neºtiinþa ºi naivitatea multora în materie de viaþã
religioasã, numeroºi proroci ºi vindecãtori apãruþi mai ales
în ultimii zece ani, unii mai exotici, alþii mai tradiþionaliºti,
le exploreazã credulitatea într-un mod plin de viclenie.
Iar oamenii slabi ºi neºtiutori care cad în plasa înºelãrii
aruncatã de aceºti impostori, pe lângã paguba materialã
suferitã – nu micã, deseori îºi pierd ºi sãnãtatea fizicã ºi
spiritualã. ªi încã nu sunt puþine cazurile de lepãdare de
ortodoxie ºi,  deci, de nãdejdea mântuirii,  chiar de
deznãdejde, prin care diavolul ºi ucenicii lui îºi mãresc
palmaresul lor criminal”.159

158 - Ibidem.
159 - Ibidem.
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Vrãjitoarele de la noi ºi nu numai ele, ci ºi alþi
profesioniºti întru ale magiei, ocultului, se erijeazã în toate
posturile de cunoscãtori ºi de vindecãtori, de prooroci, de
salvatori ºi de îndrumãtori-iniþiatori pe care omul le poate
asuma. Aºa cum am vãzut deja, vrãjitoarele îºi reclamã o
apartenenþã prin „har” la aceastã categorie privilegiatã
între toate, de a ºti ºi de a putea absolut tot, nimic nu le
limiteazã aria de intervenþie ºi nu le contracareazã
mijloacele, instrumentele de acþiune. Dincolo de bine ºi
de rãu, ele „pot” sã pãtrundã chiar în sufletul omului ºi
sã-l controleze, dupã propria lor voinþã. Astfel, ele devin
oficianþi ºi garanþi ai unei noi creaþii (Faceri) ai unei noi,
alte creaturi. Acele practici atât de elocvent prezentate de
cãtre cele douã autoare ale unor lucrãri de iniþiere întru
ale vrãjitoriei în care ne sunt împãrtãºite secrete de maximã
importanþã, chiar în acest loc strategic se opresc ºi se oferã.
Pãpuºile, spiriduºii, Samca, sunt substitute ale omului, nu
oricum, ci chiar în calitatea-statutul lui de persoanã. Un
enunþ ca acela „ªi al meu a înviat” nu þine doar de actul
magic mecanic, ci îºi propune sã imite, de fapt, sã
înlocuiascã, atât omul ca suflet viu, astfel creat de cãtre
Dumnezeu, cât ºi omul prin jertfa Domnului nostru Iisus
Hristos, rãscumpãrat. Biruinþa asupra morþii.  Or,
vrãjitoarele acestea ºi nu numai ele, îºi arogã puterea de a
decide asupra vieþii ºi asupra morþii.

Magia/ vrãjitoria oferã cãi ºi mijloace de a „rezolva”
totul, pentru toþi, pentru fiecare. Ni se spune, clar ºi
rãspicat, cã aceste vrãjitoare fac minuni, pe loc. Prin aceste
oferte-soluþii este întreþinut ºi exploatat falsul misticism
în care, mulþi cred cu putere ºi îl cautã la tot pasul, fãrã
sã-ºi mai dea seama cã sunt în eroare ºi se aflã pe un teren
înºelãtor, primejdios, îl  vãd tot mai accesibil ºi mai
promiþãtor. „…Ca sã dãm o definiþie aproximativã a
falsului misticism, am putea spune cã el este o dispoziþie
a sufletului, care aºteaptã sau vede la tot pasul un miracol,
cautã sau vede necontenit vedenii ºi îmbracã pe fiecare
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persoanã mai deosebitã în aureolã supranaturalã”. (aici cei
doi pãrinþi îl citeazã pe Preot D. Stãniloae)160

Vrãjitoarele au grijã sã se arate ca persoane deosebite,
în toate privinþele, aºa cã, o aureolã supranaturalã le este lesne
atribuitã, chiar dacã ea nu poate fi sesizatã imediat de cãtre
ceilalþi oameni. În continuarea învãþãturilor ce ne sunt date
în cartea pãrinþilor Adrian ºi Mihail, sunt menþionate ºi „…
aparenþele atractive ºi performanþele metafizice oferite de
falsul misticism …”. Pentru solicitanþii unor intervenþii
vrãjitoreºti, aceste performanþe devin fapte reale, de a cãror
naturã „beneficã” ei nu se îndoiesc. Iar atunci când, acelaºi
solicitant face apel la intervenþia magicã pentru un scop
negativ, el va gãsi totdeauna justificãri care sã-l achite în
faþa propriei sale conºtiinþe. De fapt, în locul acestei conºtiinþe
el va aºeza calitatea excepþionalã a agentului magic, iar în
locul iubirii ºi lucrãrii divine actul magic/ vrãjitoresc cu
performanþele lui metafizice, ca adevãr. Dacã am încerca sã
alcãtuim un repertoriu fie ºi sumar al modalitãþilor de
prezentare ºi ofertã a unor astfel de performanþe, ne-ar fi de-
a dreptul imposibil. Odatã mai mult, vom regãsi vrãjitoria
în cele mai vulgare dar ºi în cele mai larg rãspândite
modalitãþi de ocult exploatând falsul misticism, dar ºi
amplificându-l fãrã încetare.

Tot în aceste învãþãturi, cei doi pãrinþi ne vorbesc
despre viaþa spiritualã în Ortodoxie. „Departe de
apartenenþele atractive ºi de performanþele metafizice
excepþionale oferite de falsul misticism, viaþa spiritualã
în ortodoxie presupune o creºtere moralã a omului
credincios, creºtere fãrã de care orice experienþã religioasã
a omului credincios, orice experienþã religioasã îºi pierde
legitimarea”.161 Acest fapt era mai bine conºtientizat de
cãtre oamenii care ne-au precedat în timp ºi neam.

160 - Ibidem.
161 - Ibidem.
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Întocmirea culturii ºi îmbrãcarea ei într-o pedagogie
formativã, avea ca nucleu esenþial creºterea spiritualã în
ortodoxie. Acea culturã trãitã în sisteme etice, morale, în
credinþã ºi în fapte, inseparabil unite.

În peisajul actual al culturii noastre, care ar fi
coordonatele orientative ºi care sunt consecinþele noii sau
noilor orientãri ce ne sunt oferite? Dar exemplele?
Modelele? Ar fi interesant, fãrã îndoialã, sã înregistrãm,
într-o perspectivã de antropologie cultural cognitivã,
procesul de succedare a modelelor pe care le-au validat
societatea româneascã ºi memoria noastrã colectivã, din
1944, la zi,  adicã începutul anului 2002. Am putea
probabil,  constata, existenþa unor noncorcordanþe
profunde, între orientarea socio-politicã ºi cea a memoriei
culturale specifice sau (relativ) identitare. În procesul
menþionat, modelele în care s-au încadrat instituþiile ºi
faptele culturale direct dependente de acestea (educaþia,
politica, sãnãtatea etc.), nu s-au alcãtuit, nici nu s-au
conformat unor coordonate tradiþionale în temeiul cãrora,
deloc neglijabil, mai continuã sã existe ºi încearcã sã se
reconfirme memoria culturalã ca dat inefabil dar real ºi
benefic.

Întreg contextul european, cu pronunþate localizãri
în pãrþile noastre s-a înscris (ºi continuã sã o facã), într-o
perioadã de evenimente din cele mai marcante, nu numai
politic-istoric, ci ºi spiritual, cu consecinþe nu din cele mai
pozitive.

Tragediile, cu întreg cortegiul lor de crime ºi orori,
nu s-au putut cantona în justificãri ºi explicaþii, nici nu
pot, chiar ºi acum, sã fie pur ºi simplu asumate ca un trecut
regretabil, sã fie compensate prin spectaculoase realizãri
de ordin economic, tehnic etc.

Existã, în ciuda fragmentãrilor ei,  o memorie
culturalã europeanã, aºa cum existã un fond comun al
acestor popoare, oricare ar fi, într-un registru explicit,
exprimarea lui. Aceastã memorie a fost expusã unor ºocuri



378 Florica Elena Laurenþiu

repetate, de intensitate uriaºã, într-un ritm pe care
comunitãþile nu puteau sã-l integreze fãrã sã se resimtã
profund, în cele mai ocultate planuri ale condiþiei
individuale dar ºi colective. Memoria culturalã nu a putut
sã se „conformeze” real, adevãrat, acestor modificãri
brutale ºi, în variate moduri, inumane, fãrã sã fie silitã sã
recurgã la false adecvãri. Sã caute, sã încerce sã arate a fi
ceea ce nu este. Altfel spus, compromisul „necesar” cu
dimensiunea de eveniment, de act imediat, concret, în
detrimentul celei de semnificare esenþial necesarã.
Adevãrul.

Am putea întrevedea în aceste momente, accelerat
derulate, dar nu total eradicate nici unul din ele, o
caracteristicã a acestei perioade despre care vorbeam,
instalarea unui model de comportament (de act, de
manifestare) prin mimare. O deprindere, gradual însuºitã,
colectiv asumatã ºi, desigur, suportatã în consecinþele ei.

Participarea mulþimilor (a maselor) la succesivele
modele impuse cum au fost fascismul, comunismul,
exprimã extrema vulnerabilitate a psihologiei colective,
dar ºi a memoriei culturale în ansamblul ei. Dimensiunea
sau registrul de semnificare nu poate fi reprimat fãrã ca
întreaga „personalitate” individ          (cultural elaborat, ºi
el). Comunitãþile acestui tip de memorie, cum a fost ºi
satul românesc tradiþional, prin elitele lor creative, dar ºi
printr-o anume facturã de memorie (am numit-o de tip
holografic), realizau importanþa idealizãrii,  dar nu-ºi
situau experienþa de viaþã în modele virtuale. Exista,
activã, orientativã, conºtienþa realului ºi a naturii speciale
a virtualului.

În interiorul unui atare tip de memorie, într-o atare
situare în loc, în timp, în viaþã, omul ºi oamenii cultivau
un grad înalt de simbolizare. Calitatea procesului de
simbolizare era un fapt cultural deliberat constant asigurat,
încredinþat, nu unor elite ale actului imediat, ci acelora
care erau în stare sã-l creeze ºi sã-l perpetueze. Mulþimilor
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nu li se inducea mitul unei calitãþi pe care ar avea-o de a
crea, prin putere ºi voinþã, cunoaºtere ºi statut general,
comunitar, o realitate cu valoare de model absolut.

Nu este însã, mai puþin adevãrat, cã selectarea
elitelor era ºi ea un act cultural, dar unul de o naturã cu
severitate respectatã ºi mereu verificatã, chiar prin ceea
ce acei „oameni dãruiþi” aduceau celor din jurul lor. Ei
erau modelele ºi exemplele, ideale dar ºi reale, de urmat,
dar ºi de ascultat. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, prin
aceste moduri de cultivare a memoriei culturale, omul,
individul nu era redus la un statut de numãr într-o
colectivitate amorfã sau dominatã de coduri mecanice de
gândire ºi comportament. Dimpotrivã, era propus, concret,
modelul de statut al condiþiei umane, recognoscibil în
fiecare om, chiar dacã în nenumãrate imagini.

Omul unei asemenea culturi nu era bolnav de
fascinaþia istoriei active. Nici nu proiecta asupra realitãþii
o lecturã din care sã fie eliminatã înþelegerea acesteia în
raport cu o legitate ce nu-i era supusã, nu-i aparþinea în
exclusivitate.

Acea a doua lege despre care vorbeºte pãrintele
Cleopa, într-un fel sau într-altul exprimatã, nu era ignoratã
de culturile pe care le numim tradiþionale, sau, de multe
ori, primitive. Nu trebuie însã sã uitãm, sau sã ne prefacem
cã putem, cã avem dreptul sã uitãm, cã monstruozitãþile
perioadei istorice la care ne referim aici, au întrecut orice
închipuire, putând, eventual, sã rivalizeze numai cu acele
mituri sau creaþii „arhaice” prin care cei care le propuneau,
încercau sã-ºi înveþe contemporanii ºi urmaºii, asupra a
ceea ce nu trebuia sã fie fãcut, nu trebuia sã poatã fi adus
în real.

Toate actele istorice din perioada în care suntem ºi
acum, sunt dotate cu o calitate instrinsecã de „real”, cu o
valoare de „modele” în curs de „realizare”. Virtualul este
conþinut în natura lor, fãrã sã mai fie sesizat în aceastã
calitate a lui. Chiar dacã este desemnat ca atare, virtualul
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nu conteneºte de a fi produs ºi de a se substitui realului
printr-un exerciþiu de falsã autodesconspirare. Este ºi
exerciþiul la care procedeazã toate modelele de ocultism,
inclusiv cel al magiei/ vrãjitoriei. Numai cã, în condiþiile
actuale ale unei dezvoltãri ºi perfecþionãri nelimitate ale
mijloacelor tehno-informaþionale, situaþiile pot fi aºa de
naturã încât, absenþa de modele sã fie „norma”, sã
constituie „normalitatea”.

Cum în toate acestea elaborãri oricare ar fi
conþinutul lor de teorie, prevaleazã actul ºi aderarea cât
mai multor practicanþi sau mãcar „acceptanþi”, iar absenþa
de modele devine realitate globalã, memoria de act se
instaleazã fãrã rival, iar istoria este mit trãit într-un „viu
virtual”, dar, natural ºi cultural, antropofag. Una din
„feþele” iluziei oferite fiind aceea cã „masele” pot decide
propriile lor opþiuni ºi viitorul ce le aºteaptã.

Spre o astfel de falsã conºtientizare acþioneazã ºi
magia/ vrãjitoria profesionalã, atât de bine organizatã în
þara noastrã ºi nu din întâmplare. Putem sesiza în
complexul de prezentare ºi de practicã a magiei-vrãjitoriei
(de la noi, dar nu numai), mai multe nivele de situare a
conþinutului acestui fenomen, toate într-o coerenþã de fond
ºi de intenþie. O coerenþã ce nu este rigidã, ci flexibilã,
asigurându-se astfel ºi universalizarea ºi acreditarea localã
a oricãror componente pe care ºi le însuºeºte.

Magia/ vrãjitoria se prezintã ca fiind veche de când
lumea, dar ºi actualã, modernã ºi mereu perfectibilã. Este
acapararea unei legitimitãþi în timp, adicã ºi în existenþã,
în viaþa omului, a oamenilor. De asemenea, în istorie, în
culturi ºi comunitãþi de orice tip. Într-o perfectã
sincronizare, împreunã cu timpul, magia/ vrãjitoria, prin
promotorii sãi mereu actuali, dar ºi universal prezenþi îºi
apropriazã ºi spaþiul, în toate dimensiunile lui, fizice, sau
tangibile, metafizice, dar nu inaccesibile. Este asiguratã
astfel o transculturalitate în care, procesul de
globalizare,mai ales în condiþiile tot mai favorabile de
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perfecþionare a reþelelor tehno-informaþionale, va gãsi un
teren uman în plinã aºteptare, dotat cu memorie colectivã
de totalã disponibilitate. În acest tip de memorie, ºansele
de a rãspunde aspiraþiilor, aºa cum sunt ele formulate ºi
deja înscrise în psihologia colectivã, devin tot mai „reale”,
concrete ºi apropiate, adicã la îndemânã.

Jocul dintre relativ ºi absolut este tot mai
fascinant ºi mai posibil,  timp, spaþiu, instrumente de
acces ºi producere a lor iatã-le oferite, aºteptându-ºi, la
rându-le invitaþii ºi creatorii.  Unii ºi aceeaºi. Unul ºi
acelaºi.

Colectivizarea sufleteascã despre care vorbea
pãrintele nostru D. Stãniloae este ºi acum stãruitor ºi abil
urmãritã, dar cu consecinþe din cele mai tragice cu putinþã.
O atare colectivizare nu putea sã facã abstracþie de natura
raþionalã a omului, aºa cum aceasta i-a fost datã de cãtre
Dumnezeu, de la Facere.

Agresarea subtilã a acestei calitãþi-însuºiri a omului
persoanã, dar ºi a celui al comuniunii hristice, nu are loc
numai prin afluxul uriaº de informaþii la care el este supus-
expus în actualitate. Operaþiunea este mult mai complexã,
în conþinutul ei vizând, mai întâi de toate, orgoliul de care
suferã omul ºi pe care ºi-l cultivã, prin înstrãinarea de
raportul sãu personal cu Dumnezeul Persoanã, cu Iisus
Hristos, cu Duhul Sfânt.

Nu este un fapt lipsit de semnificaþie cã, azi, (ºi
chiar de mai multe secole) societãþile umane care ar trebui
sã fie cele mai apropiate de trãirea revelaþiei hristice, sunt
cele mai îndepãrtate de ea, prin opþiunile pe care le
formuleazã ºi le urmeazã. Orgoliul se manifestã din plin
în aceste culturi, nu numai în relaþiile lor cu alte societãþi,
dar ºi în interiorul lor, a fiecãreia dintre ele.

Marile descoperiri ºtiinþifice ºi rezultatele lor
aplicate, sau tot mai aplicabile, în acest spaþiu al culturilor
creºtine se realizeazã azi, într-un ritm ce-ºi propune ºi
chiar se declarã, apt sã asigure o altã lume, cu alte forme de
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viaþã. Cu alte legi. Este omul care se erijeazã în Creator ºi
Atotstãpânitor, inclusiv asupra vieþii ºi morþii.

Este transgresatã astfel ºi cea a patra lege despre
care ne vorbeºte pãrintele Cleopa, nu numai de cãtre
comunitãþi restrânse, ci chiar de cãtre un ansamblu de
neamuri ºi popoare care, prin civilizaþia materialã pe care
au dezvoltat-o ºi o dezvoltã, se vor un model de urmat ºi
de transplantat.

Asistãm, ºi nu de manierã pasivã, la cultivarea
acestui model, este aºa numitul proces de
„occidentalizare”, atât de asiduu susþinut la noi în þarã,
dar prezent peste tot. Un model „deschis”, propagator de
absenþa de modele devenitã mod de a proceda, apoi, mod
sau fel de a fi.162

Legitimitatea în timp, nu are cum sã se menþinã sau
chiar sã fie instituitã, fãrã expansiunea, propagarea în
spaþiu, aici cel cultural – istoric, modelul „absenþei de
modele” devenind universal geografic, sau global.

Or, pentru toate opþiunile de recurgere la memoria
de act, eveniment, locul (spaþiul) cel fizic, concret, este
un mediu mult mai prielnic, mai docil decât timpul care,
prin natura sa, este mai independent, mãcar aparent.

Memoria de act, de eveniment, devenitã element
major în mentalitãþi ºi comportament social, imprimã o
dinamicã de o energie uriaºã, comprimând timp ºi loc într-
o germinaþie de posibilitãþi fãrã limite ºi fãrã control
posibil.  Un fel de omenire livratã hazardului sau
haosului. ªi aici,  oferta de soluþii imediate ºi totale
intervine iar, fãrã ca rãsturnarea ce se produce sã mai poatã
fi sesizatã, conºtientizatã. Aceastã rãsturnare fiind golul
pe care, în mod „normal”, cultura (act conºtient) nu-l poate
accepta.

162 - Nu trebuie neglijat, nici minimizat „succesul” pe care
regimul de teroare comunistã l-a avut în þara noastrã.  Nici
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Într-o asemenea perspectivã, încã de pe acum
operaþionalã, situaþiile actuale sunt doar o prefaþã a unor
realitãþi pe care omenirea nu are cum sã le traverseze fãrã
sã-ºi pericliteze rostul în lume ºi în viaþã, în creaþie. Este
ceea ce pãrinþii noºtri Adrian ºi Mihail numesc falsul
miticism, în care, omenirea se aventureazã orbeºte ºi
grãbitã. „Cauzele falsului misticism sunt multiple. De cele
mai multe ori ele se conjugã în proporþii diferite de la caz
la caz, nuanþând într-un fel specific fiecare deviere
misticã”.163 Aceastã observaþie este valabilã atât pentru
cazurile individuale, ca ºi pentru situaþiile care se produc
în diferite comunitãþi, culturi. „Unele sunt cauzele ivite
dintr-o viaþã spiritualã degeneratã în superstiþii ºi practici
oculte. „Mulþi din cei care practicã formele magiei ºi ale
superstiþiei socotesc cã nu pãcãtuiesc faþã de Dumnezeu,
ci chiar îl servesc. Ceea ce dã practicilor magice un caracter
de fals misticism e convingerea celor ce recurg la ele cã
intrã oarecum în contact cu lumea de dincolo,
supranaturalã” (cf. Preot D. Stãniloae, citat de autorii
studiului). Or, tocmai aceastã ofertã a contactului ºi a
ajutorului imediat ce vine din lumea nevãzutã atrage pe
mulþi oameni spre domeniul magiei ºi ocultismului.
„Superstiþia, erezia ºi ateismul formeazã triada infernalã
cu care diavolul ameþeºte minþile oamenilor, deviindu-i
de la dreapta credinþã în Dumnezeu spre multe cãi de
pierzanie veºnicã”.164

Peisajul acesta schiþat mai sus de cãtre autorii
studiului dedicat „nevoii” omului de a recurge la magie/
vrãjitorie, este bine instalat la noi în þarã ºi tinde sã se
substituie unei trãiri creºtine ortodoxe, împrumutând nu
numai simboluri ale acesteia ci, mai ales, temeiurile ei.

consecinþele ºi transpunerea lui în modele adaptate noilor condiþii
istorice generale.

163 - V. Preot Fãgeþeanu, Preot Stanciu, SCARA IV.
164 -  Ibidem.
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Raportul omului cu Dumnezeu, înscrierea omului
în lucrarea divinã, a iubirii ºi a pãcii. Falsul misticism este
intens la lucru, atât prin înºelãciune bine mascatã, cât ºi
prin agresiune directã, totul sub egida unei libertãþi fãrã
norme, fãrã opreliºti, fie ele etice, morale, sau simple
atitudini de comportament social.

Superstiþiile sunt prezente în orice culturã, societate,
ele vin dintr-un proces istoric de traversare a diferite
moduri ºi stadii de înþelegere a lumii, a realitãþii, de a le
simboliza ºi a le asuma cultural.

La noi, aºa cum am menþionat, un fond arhaic a
persistat ºi persistã, nu în ansambluri coerente, bine
închegate ºi ilustrând modele culturale care au fost „aºa”
în trecut ci, doar frânturi mereu reproduse ºi dotate cu alte
sensuri sau cu alte funcþii.  În cazul procesului de
proliferare a magiei/ vrãjitoriei la noi în þarã, aºa cum este
el în curs, aceste preluãri sunt reaºezate intenþionat, pentru
a produce o viziune nouã, operaþionalã ºi cu mare potenþial
de contaminare sau de propagare. Superstiþiile, aºa cum
le regãsim în practicile magice/ vrãjitoreºti, prin caracterul
lor „local” (identificabil), au un rol important în recrutarea
de aderenþi sau de solicitanþi proveniþi din toate categoriile
sociale ale comunitãþii.

Practicile oculte, din care fac parte ºi magia ºi
vrãjitoria nu au cum sã fie repertoriate, ele se multiplicã
fãrã încetare ºi iau forme din cele mai variate, sub etichete
dificil uneori de recunoscut. Fãrã excepþie, aceste practici,
oricare ar fi gradul lor de elaborare, converg în figurarea ºi
justificarea unei viziuni antropocentriste, profund
anticreºtine, laicizante ºi dezumanizante. Ele se
concentreazã asupra memoriei culturale (dar ºi asupra
trãirii spirituale) de acþiune, de intervenþie, creare de
eveniment, de istorie sinonimã de progres, pentru a o
absolutiza, a face din ea singura realitate umanã singurul
rãspuns la toate întrebãrile ºi singura soluþie la toate
problemele. Acest lucru l-au înþeles ºi îl utilizeazã din plin
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practicienii magiei/ vrãjitoriei/ ocultului ºi la noi, iar
eforturile lor sunt serios susþinute de o mediatizare ce
contribuie la instalarea stãrii de confuzie generalã, de
marasm moral, de rãtãcire spiritualã.

Între cauzele falsului misticism, Preot Adrian ºi
Preot Mihail menþioneazã ºi „crizele patologice, bolile ºi
deranjamentele psihice”. Acestea produc falsul misticism
dar îl ºi alimenteazã. Unor stãri de boalã se datoreazã
multe din aºa-numitele viziuni ºi comunicãri cu fiinþe din
alte lumi. Ele sunt susþinute însã ºi de o frãmântare
religioasã în cei ce le produc ca ºi în cei ce le acceptã,
spre deosebire de manifestãrile ocultismului, care sunt
lipsite de o frãmântare religioasã, deºi sunt însoþite ºi ele
de un fior al întâlnirii cu nevãzutul. „Dar dacã privim atent,
observãm cã ºi frãmântarea religioasã la subiectele
productoare de false viziuni, e bolnãvicioasã”. (cf. Preot
D. Stãniloae citat de autori)

Magia/ vrãjitoria în formele ei cele mai vulgare ºi
mai agresive, aºa cum este practicatã ºi susþinutã la noi,
combinã toate aceste trãsãturi ºi nu întâmplãtor. Tendinþa
de a absorbi ºi a neutraliza religia, credinþa, cultul
Bisericii Ortodoxe, sugereazã, pentru cei care aleg sã
recurgã la soluþiile oferite, posibilitatea comunicãrii cu
alte lumi, prin actul vrãjitoresc, prin puterea-calitatea celui
care-l executã. O executare nu strãinã, ci „intrinsec” sau
firesc, cultural prezentã în experienþa religioasã, în
frãmântãrile religioase ale solicitanþilor. Putem nota aici,
influenþa enormã pe care o au sectele în actualitate, asupra
unor oameni cu probleme de acest ordin mental, sau psiho-
emoþional. Recrutarea lor este mult înlesnitã, ca ºi a celor
care au un nivel modest de educaþie. „… Boala psihicã,
fie moºtenitã genetic, fie dezlãnþuitã în urma unor ºocuri
emoþionale, genereazã apoi în imaginaþia omului unele
idei fixe, obsesii ºi viziuni mai mult sau mai puþin
religioase”.
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Am mai menþionat aici faptul cã întregul poporului
român, de-a lungul deceniilor de teroare comunistã, a fost
supus unor ºocuri culturale profunde, brutale, deliberate,
cu scopul de a i se perturba trãirea religioasã, tradiþiile
sau situarea în existenþã, în istorie. Operaþiunea aceasta
similarã, sau identicã, cu producerea de fals misticism nu
s-a întrerupt, ea îmbracã doar forme diferite, deºi nu mai
puþin nocive.

Nici o strategie care vizeazã întregul unei societãþi/
culturi nu poate fi pusã în practicã, fãrã ca ea sã fie
concentratã asupra omului/ persoanã, asupra individului
aparþinãtor acelei comunitãþi. Modelul de haos pus în
funcþie, lucreazã tot atât de activ prin individ, ca ºi prin
colectivitate, aducându-i pe amândoi la un numitor comun,
de masã amorfã, manipulabilã ºi lipsitã de orice mijloace
de rezistenþã spiritualã, moralã, eticã etc.

Dacã în ceea ce priveºte raportarea la transcendenþã
a persoanei umane sunt vizate, pentru a fi abolite prin
agresarea sistematicã, drasticã sau subtilã, religia, cultul,
tradiþiile (la noi cele creºtine), în ceea ce priveºte
colectivitatea în ansamblul ei (neamul, poporul),
intervenþiile sunt de naturã politicã, socialã, educaþionale
dar ºi economice. Manipularea se realizeazã mizându-se
pe trãsãturile generale, dar ºi pe cele specifice, ale
comunitãþii  respective, psihologia colectivã memoria
culturalã cu tot sistemul lor de rezervã de reprezentãri ºi
componente.

„… Dar falsul misticism se întreþine nu numai prin
halucinaþii, ci ºi prin iluzii. La halucinaþie este mai întâi
ideea, reprezentarea mintalã apoi senzaþia, sau imaginea
cu aparenþã de realitate. La iluzie este întâi o senzaþie
realã ºi apoi o idee, o reprezentare falsã despre ea, o
interpretare greºitã a ei. Dacã halucinaþia este apanajul
celor bolnavi, iluzia nu presupune numai decât o boalã”
(autorii citeazã aici tot pe pãrintele D. Stãniloae), apoi
continuã, vorbind despre iluzie. „… Ea apare în general
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acolo unde este o percepþie superficialã a realitãþii ºi a
vieþii  religioase, o confuzie ºi o ignoranþã propice
rãspândirii falsului misticism”.165 Toate aceste condiþii
sunt întrunite în societatea româneascã actualã, ele se
propagã cu rapiditate ºi antreneazã segmente tot mai largi
ale populaþiei, chiar dacã la nivele diferite, în modalitãþi
diferite.

Iluzia construitã ºi oferitã, fie ºtiinþific, fie magic,
politic, economic este cea care „rãspunde” sau încearcã
cu succes înºelãtor sã o facã, memoriei de aspiraþii ,
nãzuinþei omului ºi comunitãþilor de a se apropia de un
þel benefic ºi salvator. Superficialitatea, confuzia ºi
ignoranþa sunt prezente cu prisosinþã în magia/ vrãjitoria
actualã, ele alcãtuiesc structurile dinamice ale acesteia,
în baza cãrora se declanºeazã acþiunea propriu-zisã, atât
cea de ofertã, cât ºi cea de receptare în reciprocitatea lor
continuã.

Memoria sau componenta de aspiraþii a memoriei
culturale individuale ºi colective, este pârghia prin care
devin active ºi de mare impact alte trãsãturi ale psihologiei,
ale naturii umane. În formularea culturalã ce se conferã
acestei dimensiuni, se vor regãsi multe din trãsãturile
psihologiei exploatate cu artã ºi pricepere de cãtre cei care
vizeazã instaurarea unei stãri de confuzie ºi de fals
misticism.

„Între cauzele morale ale evlaviei false, amintim
ignoranþa, lãcomia ºi prezumpþia (închipuirea de sine).
Deseori, magia, lãcomia ºi prezumpþia se întâlnesc în
unul ºi acelaºi impostor care, exploatând ignoranþa
poporului creºtin, devine promotorul pe scarã largã a unor
experienþe ºi fenomene paranormale”, ne spun mai departe
autorii lucrãrii. Cât despre aceste caracteristici, ele sunt
evidente în practica magico/ vrãjitoreascã localã, ba sunt
chiar prezentate drept calitãþi. În cazul prezumpþiei, de

165 - Ibidem.
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exemplu, imaginea de sine pe care o are ºi o afiºeazã
întreaga breaslã vrãjitoreascã, dar ºi fiecare din aceste
practiciene. „Însã formele epidemice ale falsului misticism
sunt un semn trist de înapoiere religioasã generalã ºi un
certificat ruºinos pentru pãstorii sufleteºti ai unui popor”,
afirmã autorii studiului.166 Lãcomia nu mai este un secret
pentru nimeni, iar solicitanþii acceptã faptul ca având o
valoare „moralã” deoarece un „serviciu trebuie plãtit”.
Multe din aceste vrãjitoare nu ezitã sã fixeze costuri
enorme pentru „rezolvarea problemelor”. Insistând asupra
prezumpþiei Preot Fãgeþeanu ºi Preot Stanciu, cu referiri
ample la lucrãrile Preot D. Stãniloae, ne învaþã cã
închipuirea de sine este specificã oricãrei forme de magie,
prin urmare ºi falsului misticism, ºi vrãjitoriei, fie ea
elaboratã savant sau exprimatã în modalitãþi vulgare ºi
extrem de accesibile. „Cãci în vreme ce mentalitatea
religioasã cere smerit ajutorul lui Dumnezeu, mentalitatea
magicã, necunoscând pe Dumnezeu ca Persoanã liberã,
ci crezând doar în forþe impersonale, deci lipsite de
libertate, socoteºte cã poate dispune de ele, deci face pe
credincios sã se creadã superior lor …” În acest fel este
realizat un prozelitism social, omul fiind mereu expus unei
tentaþii  de orgoliu. Aºteptând doar sã se iveascã
împrejurãrile potrivite, mulþi se lasã prinºi în aceste
exerciþii prin care, semne ºi minuni stau la îndemânã, gata
sã semnaleze ºi sã ofere alte ºi alte „realitãþi”.

O altã cauzã moralã a falsului misticism este „o
teamã de viaþã”. O putem sesiza la noi sub diferite forme,
cu o rãspândire tot mai mare, un proces la care contribuie,
cu certitudine, ºi „condiþiile” ce ne sunt impuse de cãtre
cei care se erijeazã în „fãcãtori” de istorie, de destine
personale ºi de popor. Aparent, o astfel de teamã de viaþã,
cu multiple aspecte, este opusã mentalitãþii magice active,
bazate pe intervenþie ºi antropocentrism, sau panteism. În

166 Ibidem.
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studiul menþionat, autorii abordeazã problema din unghiul
vieþii  morale care include, ca un arc imens, întregul
comportament al omului, al comunitãþii.

La noi în þarã, se rãspândeºte prin sectele
neoprotestante, cu intensul lor prozelitism atât de dãunãtor,
teoria rãscumpãrãrii care ne spun autorii studiului, proprie
protestantismului, este izvorul comun de inspiraþie al
acestor secte. Potrivit acestei doctrine, „… Mântuitorul
Hristos a sãvârºit totul pentru om, acesta neavând altceva
de fãcut decât sã-L accepte formal ca Domn, fãrã nici o
exercitare în sfinþenie …”. De aici decurge o stare de
obosealã, lipsã de curaj, ideea ºi falsa mângâiere cã
Dumnezeu sau cine ºtie ce forþã supranaturalã, face totul
în locul omului …”.167

Apelul la magie ºi la vrãjitorie, tot mai frecvent, este
expresia acestei stãri de teamã, de fugã de viaþã. De fals
refugiu în credinþa creºtinã, omul fiind scutit de orice
responsabilitate de orice efort personal, care sã ducã la
desãvârºire. Cei care oferã aceste soluþii, chiar dacã în alte
modalitãþi, în fond ca ºi agenþii magiei, oferã soluþii care
rezolvã totul. La fel au procedat ºi continuã sã procedeze
promotorii ºi instauratorii unor condiþii de dictaturã ºi de
control tot sub forme diverse. Ieºirea de sub teroarea
comunistã nu a însemnat pentru poporul nostru o
schimbare profundã, foamea, frigul, frica, sunt mereu
prezente ºi, pentru cei mulþi, ele contribuie, major la
generalizarea stãrii de teamã, de fugã de viaþã, de refuz al
realitãþii.

Am revenit mereu asupra acestei continuitãþi de
producere a unei stãri de mizerie în societatea româneascã,
chiar dacã unele din componentele ei par sã fie prea puþin
legate între ele. Consecinþele sunt vizibile, ele nu au cum
sã fie negate, nici ignorate. Ceea ce se face însã, la fel ca
în magie, este manipularea uriaºã ºi complex alcãtuitã,

167 -  Ibidem.
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mereu perfecþionatã, a memoriei colective culturale. La
noi, aceastã memorie este nu numai vulnerabilã, ci, putem
spune cã este profund traumatizatã. Starea societãþii (a
naþiunii i se spune în termen ideologici) este, tocmai
datoritã acestor traume continui ºi variate, extrem de
receptivã la orice modalitate de refuz a realitãþii. La orice
cale de evadare ºi de sustragere din „experienþa” ce nu se
mai terminã.

Recursul la supranaturalul care ne invadeazã ºi
timpul ºi spaþiul, pentru a ne propune sau chiar impune
(prin absenþa de conºtientizare ºi de mijloace practice,
concrete de acþiune ºi de rezistenþã), o soluþie fãrã nici un
temei, este una din modalitãþile de refuz a realitãþii. „Omul
trebuie sã îmbrãþiºeze realitatea ºi în ea sã lucreze. E greºit
sã o lase pe aceasta în seama lui Dumnezeu, iar el sã se
refugieze fricos, în lumea irealã a visurilor. Falsul
misticism este în definitiv fuga de realitatea adevãratã
într-o falsã realitate. Fuga de realitatea creatã de
Dumnezeu, într-o realitate visatã de om, o fugã de realitate
prin care se ajunge la Dumnezeu într-una care n-are nici
o ieºire, nici un drum spre Dumnezeu”. 168

ªi la noi, în actualitate, formele de fals misticism
sunt nenumãrate. Ele nu mai pot fi percepute, nici analizate
separat, tendinþa de unificare pe care o conþin le asigurã
un sincretism de o complexitate aparent derutantã. „… Pe
baza premizelor expuse mai înainte, se profileazã o altã
formã a falsului misticism, o formã cosmopolistã, o
integrare globalizantã a tuturor spiritualitãþilor pãgâne
(tradiþionale, orientale ºi occidentale) în felurite
sincretisme filosofico/ religioase care exaltã mândria
antropocentricã ºi spectacolul. Este într-adevãr, o mare
performanþã sã aduni într-o aceeaºi „nouã spiritualitate”,
raþionalismul sufocant ºi sentimentalismul nebulos,
activismul social ºi imoralitatea, umanismul ateu ºi

168 -  Ibidem.
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panteismul inuman, reunind teorii doctrinare contradictorii
într-o sintezã care se propune treptat lumii ca „religia
viitorului”.169

Tot ca stare de fericire globalã se oferea ºi
comunismul, iar la noi în þarã, s-au verificat unele din cele
mai „eficiente” modalitãþi de realizare a lui. Problema unei
memorii culturale nu poate fi abordatã numai la nivelul
colectivitãþii sau a colectivitãþilor. Ea este, situatã ºi într-
o stare sufleteascã a omului, a omului persoanã unicã, de
neînlocuit, de neimitat. „Omul nu este nici doar trup, nici
doar suflet, ºi nici doar juxtapunerea lor, ci este o fiinþã
unitarã psihosomaticã, o fiinþã personalã frumoasã, ziditã
de Dumnezeu” dupã chipul Sãu, „cel veºnic viu” (Facere
1, 27), datoritã acestei „negrãite legãturi dintre suflet ºi
trup, stãrile sufleteºti se manifestã în trup ºi reciproc.
Dumnezeu doreºte cu mare dor ca omul sã fie ºi „dupã
asemãnarea Sa” (Facere 1, 26), adicã sã trãiascã viaþa lui
Dumnezeu, viaþa veºnicã ºi fericitã a comuniunii
dumnezeieºti, iar aceastã desãvârºire omul n-o poate trãi
departe de Dumnezeu, în afara Dumnezeului Cel Viu ºi
iubitor de oameni. Omul nu-ºi este lui ºi izvor al vieþii, ci
a primit viaþa ca dar infinit de la Dumnezeu Cel Viu ºi de
viaþã dãtãtor, de aceea starea vieþii lui (de plinãtate sau de
împuþinare) este datã de relaþia lui cu Dumnezeu. Cu cât
omul se uneºte mai mult prin iubire (ca sintezã a tuturor
virtuþilor) cu Ziditorul sãu, cu atât unitatea fiinþei sale se
întãreºte prin prezenþa harului divin, cu atât trãieºte mai
intens viaþa dumnezeiascã, cu atât devine mai mult „pãrtaº
dumnezeirii firii” (Petru, 1, 4). Aºadar, ºi trupul devenind
„templu al Duhului Sfânt” (I Corinteni  6, 19), se
înduhovniceºte, se umple de har, ridicându-se peste
limitele firii create. 170

l 6 9  - Ibidem.
170 -  Ibidem.
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Memoria culturalã, în expresiile sale, nu are întreagã
în ea calitatea esenþialã pe care Dumnezeu a dãruit-o
omului persoanã, încã de la Facere, conºtiinþa. Nu este însã
mai puþin adevãrat cã, pentru a fi acea fiinþã frumoasã,
întreagã, omul poate ºi prin memoria culturalã sã tindã a
fi dupã „asemãnarea Sa”. Dacã ne-am încumeta sã facem
o cercetare de teren în diferite locuri din þarã, la sate, la
oraºe, sã aºezãm în juxtapunere aspecte tradiþionale ºi
actuale ale trãirii spirituale, am avea multe momente de
descumpãnire. Ar fi greu sã mai sesizãm coordonatele
orientative profunde care, prin coerenþa lor, prin sistemele
de valori pe care le conþin ºi le promoveazã, asigurã o
pedagogie formativã necesarã unei memorii culturale
garantã de identitate, echilibru ºi în-omenire.

În parcurgerea de timp pe care o face, memoria
culturalã suferã modificãri. Are loc o continuã erodare,
chiar o destructurare a multor modalitãþi pe care viaþa
comunitãþii le alege, le îmbracã, sau le suportã. În acelaºi
proces însã, de traversare istoricã, memoria culturalã poate
pãstra o dimensiune constructivã, (ziditoare) ale cãrei
temeiuri nu se altereazã, „nu se stricã”, „nu se smintesc”
ar spune poporul, prin gura celor care-i pãzesc
înþelepciunea credinþei ºi a faptei. Pentru neamul nostru,
singurele temeiuri neschimbãtoare au fost ºi sunt cele ale
Bisericii Ortodoxe, ale religiei în care neamul acesta s-a
constituit istoric ºi s-a zidit spiritual.

Creºterea, în-omenirea unei comunitãþi, cum este ºi
neamul, nu poate fi fapt spontan, cu totul supus legilor
naturii fizice, sau celor pe care raþiunea umanã le
formuleazã dupã bunul sãu plac, în funcþie de cuceririle
pe care le face, tehnic, filozofic etc.

În-omenirea persoanei, a comunitãþii, nu este suma
rezultatelor obþinute prin demersuri antropocentriste sau
panteiste, oricare ar fi potenþialul lor de proliferare ºi de
rezonanþã, capacitatea lor de autogenerativitate.
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Consecinþele acestor opþiuni sunt azi, poate mai evidente
ca oricând nu numai local, ci chiar global.

În strategiile de dezintegrare a memoriei culturale
a neamului nostru, magia/ vrãjitoria are un rol important,
de care se achitã cu realã artã, beneficiind ºi de o
mediatizare susþinutã. În contextul tot mai activ al
producerii de subculturã, magia/ vrãjitoria îºi oferã
soluþiile atât de accesibile oricãrei înþelegeri ºi oricãrei
aºteptãri. Vulgaritatea este una din etichetele ce asigurã
succesul întreprinderii respective, un teren comun, în care
solicitantul ºi agentul se întâlnesc ºi comunicã, fãrã
dificultate, fãrã opreliºti.  Profesionistele breslei îºi
perfecþioneazã imaginea, pe mãsurã ce spaþiul uman se
lãrgeºte ºi el, iar receptivitatea se adânceºte, în confuzie ºi
haos cultural cognitiv.

Universalitatea de care se reclamã teoreticienii ºi
practicienii magiei-vrãjitoriei este ºi ea una de o þinutã atât
de precarã, încât, dacã nu ar fi mereu afiºatã, s-ar putea
crede cã este vorba despre poveºti din alte vremuri. În
realitate, aceastã identitate universalã este, în intenþia celor
care ºi-o arogã, sinonimã cu totala libertate de validitate
fãrã putinþã de negare. Timp ºi spaþiu sunt instrumente
docile, ele pot fi utilizate, sunt la dispoziþia agenþilor ºi,
prin intermediul acestora, se fac „prielnice”, sau „ostile”
omului.

O identitate universalã ar fi însã mai puþin utilã dacã
nu ar fi însoþitã ºi de alte identitãþi practice, mai uºor de
recunoscut de cãtre cei care recurg la serviciile
specialiºtilor. Vrãjitoarele de la noi, tot mai mult se
prezintã ºi cu o identitate europeanã, pe care, de multe ori,
o afirmã ºi în legãturã cu apartenenþa lor etnicã. Cea mai
amplu elaboratã, însã, este identitatea localã, prin multiple
imagini suprapuse, toate argumentate ºi probate,
verificabile.
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Genealogia pe care fiecare vrãjitoare o invocã
pentru sine, este cel puþin dublã, dacã nu multiplã.
Predominã, o moºtenire pe linie consangvinã, directã, mai
rar colateralã. Nu este niciodatã neglijatã relaþia prin „har”,
cu Dumnezeu. Astfel, aceste practiciene sunt sigure cã vor
fi acceptate de solicitanþii care aparþin credinþei creºtine,
fãrã prea mare dificultate. Cum în România predominatã
este cea creºtin-ortodoxã, o etichetã ortodoxã este
elaboratã cu perseverenþã ºi abilitate. În acest mod,
vrãjitoarele-magiciene se declarã în conformitate cu
credinþa, cu cultul, cu Biserica ºi cu „lucrurile bisericeºti”.
Nici una din ele nu se prezintã ca înfruntând Biserica ºi
rânduielile ei.

În vânãtoarea de simboluri la care recurg fãrã
încetare, vrãjitoarele se concentreazã asupra celor
spirituale, religioase, proprii credinþei ºi cultului creºtin
ortodox. Crucea este mereu prezentã în actul magic ca
element semnificativ al naturii „curate„ atât a intervenþiei,
cât ºi a agentului care o executã. Crucea indicã, fãrã
echivoc, caracterul „benefic” al practicii, toate aceste
profesioniste asigurând publicul consumator de magie cã,
într-adevãr, ele lucreazã numai cu magia albã. Faptul cã
sunt bune cunoscãtoare ºi a magiei negre, nu este negat.
Aceastã laturã a vrãjitoriei este însã mai discret valorizatã,
iar simbolurile direct legate de ea nu sunt ostentativ afiºate.

Într-o lecturã mai stãruitoare a fenomenului, în
formele pe care le dezvoltã la noi, putem, totuºi, vedea
cum, magia neagrã, cea de mânã stângã, din locul modest
pe care pare sã-l aibe, se situeazã de fapt pe locul principal.
Aceastã magie este „vândutã” ca o modalitate mai eficace
de intervenþie, reclamând, din partea practicienilor o
cunoaºtere mai profundã a agenþilor, dar ºi o calitate
superioarã a cunoaºterii, un har ºi o „putere” mai mari. ªi
prin aceste elemente, breasla vrãjitoreascã se distinge pe
sine ca o castã ºi nu ca o simplã regrupare de profesioniste
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mai special dotate ºi mai binevoitor aplecate spre nevoile
oamenilor.

Privite prin aceste modalitãþi de constituire ºi de
acþiune la care recurg ºi pe care le amplificã fãrã încetare,
imaginile despre vrãjitorie-magie se doteazã cu
dimensiuni mereu noi ºi, din ce în ce, mai „semnificative”.
Astfel, din registrul memoriei culturale de act, (intervenþie,
eveniment, gest etc.) imaginile se propun ca dimensiuni
active ale memoriei de semnificare, intervenind direct,
asupra sensurilor care trebuie induse în conºtiinþa
(memoria) colectivã. Este un procedeu inteligent eficace,
iar „tãcerea” asupra magiei negre vine sã sublinieze
(implicit,  dar cu atât mai apãsat), natura esotericã a
magiei-vrãjitoriei. Nimeni din muritorii de rând nu ar putea
uzurpa statutul excepþional al celor iniþiaþi, iar apariþia pe
piaþã a unor cãrþi nu are alte rosturi decât sã confirme
superioritatea castei respective, apoi sã atragã segmente
tot mai largi de populaþie înspre un mod anume de a
percepe viaþa ºi de a se situa în lume, potrivit celor ce le
sunt dezvãluite. Pentru asigurarea unei identitãþi locale,
una care sã fie ºi credibilã, este necesarã ºi o oarecare
continuitate. Problema este „rezolvatã” fãrã prea mare
dificultate de cãtre breasla vrãjitoreascã ºi nu numai într-
un singur fel. Sunt utilizate mai multe formule, fiecare
din aceste cu o capacitate specialã de a capta atenþia celor
interesaþi. Vechimea practicii nu este un argument inutil,
numai cã, ea nu poate suplini unele carenþe ale identitãþii,
deci, ºi ale unei legitimitãþi culturale locale. Fie ea veche
de când lumea, ori peste tot în lume prezentã ºi activã,
pentru a fi validatã aici, în locul acesta, cu oamenii lui,
vrãjitoria trebuie înzestratã ºi cu o moºtenire autohtonã,
în speþã româneascã.

Apartenenþa la o altã etnie, cum este cazul
profesionistelor de la noi, în actualitate, în majoritate
þigãnci, prezintã unele avantaje. Din contactele dintre
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culturi face parte ºi „diferenþa” conºtientizatã ºi
construirea imaginii „celuilalt”, a „strãinului”.

În lumea satelor de la noi, ºi nu numai, a circulat ºi
este încã activã o imagine a „strãinului” care se referã la
þigani, deci ºi la femeile de aceastã etnie. Ele au fost ºi
sunt deseori vãzute ca fiind „altfel”, oarecum mai stranii,
posedând unele calitãþi cum ar fi ghicitul, dar ºi vrãjitoria,
aceasta din urmã nu neapãrat beneficã. Folclorul are, în
toate regiunile þãrii, asemenea „imagini” despre aceste
femei care azi populeazã spaþiul mediatic pânã la sufocare
cu modalitãþi vulgare de magie/ vrãjitorie, dar sunt imagini
relativ rare în creaþiile orale, ele þin mai ales, de percepþia
tradusã în atitudini, mentalitãþi. În creaþiile orale, nu
femeia þigancã este prezentã, ci bãrbatul þigan.

Cum rezolvã aceastã problemã de identitate localã
vrãjitoarele de azi? Ele se reclamã ca fiind continuatoarele
unei tradiþii a locurilor, în primul rând, a satelor româneºti.
Ca ºi în cazul religiei creºtine ortodoxe, aceste
profesioniste ale unei postmodernitãþi accelerate, preiau
simboluri din fondul arhaic popular, din toate domeniile
lui, dar, în special, din magia/ vrãjitoria þãrãneascã. Cum
nu peste tot în satele noastre vrãjitoria (specializatã) era
prezentã, efortul este concentrat asupra unei cât mai bune
cunoaºteri a anumitor practici ºi texte însoþitoare. Aºa se
explicã prezenþa în intervenþiile magicienilor/ vrãjitoare
de azi, a numeroase elemente specifice mediului rural
românesc tradiþional.

Preluarea (vânãtoarea) este o operaþiune deliberatã,
numai cã ea nu poate garanta o structurare a actului
propriu-zis, nici a formulelor incantatorii, improvizate ºi
unele ºi altele de o manierã, în care numai îndemânarea
practicienilor ºi credulitatea solicitanþilor pot, întrucâtva,
sã dea impresia unei acþiuni închegate.

Vrãjitoria aºa cum am spus, face parte dintr-un vast
proces de dezvoltare a subculturilor simultan prezente în
societatea actualã, inclusiv la noi în þarã. În condiþiile atât
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de favorabile ale configurãrii unei culturi informaþionale
globale, autogenerativitatea modelelor care apar ºi se
dizolvã, lãsând loc altora, este o caracteristicã de prim
ordin. Schimbarea devine loc de reper cognitiv, iar
modelele se propun/ anuleazã rapid instituind în memoria
culturalã globalizatã modelul absenþei unor modele. O
condiþie sau stare de confuzie, haos.

De aceste noi realitãþi,  magia/ vrãjitoria, prin
reprezentanþii sãi, trebuie sã þinã seama, ºi o face. Modelul
participativ la haosul generalizat (sau pe cale sã se
generalizeze) se adapteazã din mers, iar breasla respectivã,
procedeazã, inteligent, la asigurarea viabilitãþii ,  a
continuitãþii producerii lui, adicã îl face autogenerativ. Prin
ce mijloace? Chiar termenul respectiv ni le indicã:
necesitatea unor noi generaþii. Ca orice fenomen sau fapt
cultural ºi magia/ vrãjitoria (elaborarea ocultismului)
trebuie sã aibe proprii sãi teoreticieni. Strategi ai modelãrii
de gândire, de opinii etc. În mediatizarea magiei-
vrãjitoriei îi putem vedea pe unii dintre aceºtia, chiar dacã
ei nu fac parte din corpul de breaslã propriu-zis. Sunt într-
o condiþie aparte, oarecum superioarã, prin rolul ce ºi-l
asumã, de a favoriza persistenþa fenomenului ºi a garanta
„valoarea” lui. Un patronaj spiritual, dar ºi ºtiinþific, dat
fiind necesitatea unei conjugãri a subculturilor cu
modalitãþile elitare de elaborare a culturii unei societãþi,
chiar a celei globale. Avem astfel, un adevãrat itinerar
iniþiatic, sub îndrumarea unor mentori autorizaþi prin
recunoaºterea lor de cãtre reþelele informaþionale tot mai
sofisticate ºi mai actuale-actualizante. Tipul de memorie
colectivã cãruia aceºti iniþiatori i se adreseazã este unul
sub comanda adecvãrii.  O memorie a momentului,
comparabilã cu un reflex, cu o deprindere. Un automatism
cu faþã umanã. Prezentãm aici un exemplu de o astfel de
iniþiere colectivã ºi mediatizatã ritmic.

„… Stimaþi telespectatori, ºtiþi foarte bine cã în
România trãiesc câteva vrãjitoare foarte bune, ºi când spun
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bune, mã gândesc la niºte experienþe pe care le-am fãcut
în calitate de scriitor preocupat de fenomenele
paranormale. Invitata de astãzi, Aurelia, o cunoaºtem deja
– Aurelia, bine-ai venit ! sau bine-am venit eu, aºa, este
una din cele mai importante. Ea þine de fapt, de o ramurã
a magiei a cãrei mentorã este într-adevãr celebra Reginã
a magiei albe. Maria Câmpina, aceeaºi Maria Câmpina
care a avut ºansa istoricã de a prezice cãderea cuplului
Ceauºescu -, de altfel aceastã predicþia a rãmas celebrã -,
aceeaºi Reginã Maria care a prezis foarte multe
evenimente, inclusiv venirea la putere la Kremlin a lui
Putin. Dar noi vorbim azi despre Aurelia …”. Emisiunea
Cercul Vrãjitoarelor (OTV, vineri, 18 ianuarie, 2002, ora
24) se bazeazã deja pe o anume iniþiere prealabilã a
publicului receptor. Postul de TV respectiv este unul nou,
dar, iatã cã participã ºi el la promovarea acestor modalitãþi
culturale de tip informaþional ºi, de ce nu, cât se poate de
„educative”. Scriitorul preocupat de paranormal ºtie cã în
România trãiesc vrãjitoare foarte bune, ceea ce
publicul ºtie ºi el. Cum sã nu ºtie, mai ales dacã este un
public dependent de media? Ceea ce publicul ignorã,
probabil, deci trebuie informat, este faptul cã, scriitorul,
el însuºi, a procedat la experienþe ºtiinþifice cu unele din
profesionistele pe care le prezintã, spre o mai mare
credibilitate ºi ecou mai larg în spaþiul public.

„… Cu Aurelia am fãcut o seamã de teste foarte
interesante, teste care seamãnã oarecum cu Interpolul, ºi
Aurelia le-a trecut pe toate. Aceste teste se referã la douã
aspecte care þin de culturã, de spiritualitate, ºtiinþele
magice, repet, „ ºtiinþe”, ºi ele se referã în principal la ce
(?!): se referã la natura hipnagogã ºi la inducþia telepaticã.
Aurelia este una din acele magiciene, eu nu le spun
vrãjitoare, ea deþine aceste puteri ºi hipnagogice ºi
telepatice prin care a fãcut – ca sã spunem aºa – adevãrate
spectacole de reuºitã …”. Iatã cum, magia/ vrãjitoria se
alãturã, „pe drept”, culturii, chiar spiritualitãþii nu oricum,
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ca ºtiinþã dar ºi în baza calitãþilor cu care este înzestratã
vrãjitoarea respectivã, în cazul de faþã, Aurelia. Calitãþile
aceste sunt, „puterea”, ceea ce chiar vrãjitoarele ne spun
mereu, apoi „darul” ºi,  desigur, „harul”. Este, astfel,
confirmatã, imaginea pe care profesionistele o avanseazã
despre ele însele, fie prin mass-media, fie prin cãrþi, sau,
prin participarea directã. Cercul Vrãjitoarelor este un „act
cultural”, iar acreditarea lui este o modalitate de a-l susþine
într-un context favorabil oricãrei manipulãri.

Mai aflãm cu prilejul aceluiaºi program, cã
vrãjitoarele/ magicienele de la noi practicã o vrãjitorie-
magie tradiþionalã. Adicã o magie ce-ºi are propriile
rãdãcini aici, în cultura poporului român ºi în istoria lui.
Mai suntem informaþi cã aceastã magie este foarte
valoroasã, cã meritã sã fie promovatã. „Chiar dacã modul
lor de a povesti este mai puþin obiºnuit”. În concepþia
autorului, aceste vrãjitoare ne-au ajutat ºi ne ajutã sã ne
conservãm folclorul, prin urmare, ºi fondul lui de
înþelepciune, de artã, de specificacitate culturalã, de
memorie identitarã.

Totuºi, se profileazã ºi unele schimbãri. Orizontul
magic tradiþional oricât l-ar tot „lumina” vrãjitoarele
acestea, este prea greu de purtat în lucrãri noi ºi în
„rezolvãri” nu mai puþin moderne, aºa cum sunt acestea
cerute. Este deci firesc, ca breasla vrãjitoreascã sã se
înnoiascã ºi ea, pentru a þine pasul cu vremea. Arhaicul
va fi gradual eliminat din repertoriul specializat al
generaþiilor tinere de vrãjitoare, iar înlocuirea lui cu
expresii post-tehno poate fi de acum prevãzutã.
Tradiþionalismul despre care ne vorbeºte I. Þugui, nu
are ºanse de a se eterniza în magia modernã ºi în vrãjitoria
albã sau neagrã, localã sau globalã. De altfel,  chiar
practicienele ne aratã, prin „ritualuri” ºi programe TV cum
se procedeazã în succesiunea de generaþii  la predarea
mandatului de purtãtoare de „daruri” ºi de „har”. O
cybermagie/ vrãjitorie este de pe acum operaþionalã, iar



400 Florica Elena Laurenþiu

recursul la „tradiþii” va fi unul tot mai „original”, odatã
cu globalizarea unei memorii culturale în care
semnificarea sã fie sinonimã cu un delir colectiv.

Breasla vrãjitoreascã, cu tot caracterul „secret” al
cunoºtinþelor de care au parte membrele ei, îºi etaleazã cu
generozitate ºi cunoaºterea ºi puterea, organizeazã
adevãrate spectacole mediatice cu intervenþiile magice la
care procedeazã toate specialistele. Marele public nu le
poate, desigur, însoþi la locurile „anumite”, dar, poate sã
le consulte acasã, chiar dacã lungi liste de solicitanþi sunt
înregistrate la cele mai „celebre” dintre practiciene. Cercul
Vrãjitoarelor este, sau se vrea un ritual mediatic, în care,
rolurile sunt bine distribuite, iar fenomenul îºi asigurã
continuitatea, îºi argumenteazã validitatea. Nu orice fapt
cultural se bucurã de aceste privilegii,  nici nu are
mijloacele de a fi atât de amplu susþinut de factorii de
modelare ai memoriei colective. Amploarea pe care o ia
promovarea ocultismului la noi, sub o diversitate
nãucitoare de forme/ expresii, tocmai acest scop îl are: sã
producã confuzie ºi nu una oarecare, ci o dezorientare în
coordonatele memoriei culturale, prin agresarea brutalã a
registrului de semnificare.

Cum ocultismul nu este singurul „fapt cultural” care
se dezvoltã cu o intensitate uluitoare, întreg peisajul-
spaþiul comunitar se resimte de multiplele modalitãþi de
distorsionare a realitãþii (a realului). Nu este vorba numai
despre o modificare a percepþiei acestei realitãþi de o
viziune diferitã asupra acesteia odatã cu schimbarea
condiþiilor generale, istorice, tehnice etc. Are loc, chiar
dacã fenomenul este mai subtil, mai dificil de sesizat, o
instalare a unei alte situãri a omului în raport cu realitatea,
cu locul lui în viaþã, lume, societate, faþã de sine însuºi, în
raport cu trandescendenþa. În noua stare pe care ºi-o
induce, graþie atâtor modalitãþi de agresare ºi manipulare
omul se trãieºte ºi se defineºte, ca parte a unui fals
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trandescendent, o virtualitate sau un real abstract dar
perfect integrabil ºi „rezolvator”.

În procesul acesta de proporþii uriaºe, omul cu toatã
importanþa pe care ºi-o atribuie, devine un simplu individ,
o entitate care se încredinþeazã total soluþiilor ce-i sunt
oferite fãrã limite ºi fãrã mari dificultãþi, sau eforturi din
parte lui. Persoana este înlocuitã cu insul fragment al unei
mase, pe care, în cazul magiei-vrãjitoriei, oficiantele o au
„la puterea mâinii”.

Or, magia/ vrãjitoria este doar una din modalitãþile
de alienare culturalã, spiritualã, emoþionalã, mentalã ºi
încã una din cele mai vulgare. Dacã vrãjitoria nu s-ar
înscrie în întregul acestui peisaj post-modern în derivã de
repere esenþiale, ea nu ar avea mare ecou, nici o mare
adeziune în diferitele culturi, între care ºi a noastrã. Nu
numai neopãgânismul pe care-l propune ºi-l practicã
magia actualã este elementul nociv pe care vrãjitoria îl
promoveazã, ci inocularea unei „alte luciditãþi” din care,
înseºi conºtiinþa cu care Dumnezeu l-a creat ºi l-a înzestrat
pe om este eliminatã, treptat, abil, cu perseverenþã ºi
nemãsurat orgoliu.

Nu este un exerciþiu prea complicat acela prin care
vrãjitoarele se prezintã într-un cumul de posturi ºi de
funcþii, toate confirmând un statut excepþional, fãrã rival
în ierarhiile instituþiilor sau chiar a condiþiei umane. Prin
naºtere, ele sunt ce sunt, ca atare chiar dincolo de
apartenenþa la o linie de rudenie de sânge, ele alcãtuiesc o
adevãratã castã. Dotate cu „har”, prin naºtere ºi prin
succesive praguri de urcuº iniþiatic, vrãjitoarele, oriunde
ar fi ele aparþin castei respective. Tocmai de aceea, ele
trebuie sã-ºi menþinã unitatea, ceea ce ºi fac, local,
universal(!). Exoterismul pe care-l afiºeazã, nu permite
accesul neofiþilor la cele mai secrete cunoºtinþe ºi acte ale
tagmei devenite castã. În schimb, se va înmulþi numãrul
celor care cred, fac, intervin ºi rezolvã, în modalitãþile ce
le-au fost comunicate ºi, în calitatea, fie ea ºi modestã, ce
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le-a fost conferitã. Aceea de agenþi magici activi. Fãrã o
creºtere a numãrului de practicieni, ecoul ar fi diminuat,
iar rezonanþa colectivã are ºi ea propriile-i calitãþi, pe
care ºi le va amplifica, în funcþie de mediul în care va
deveni activã. Convertirea la magic/ ocult nu poate fi doar
personalã, ºi-ar nega propria naturã, ea este ºi vrea sã fie
rãsturnarea totalã (deci colectivã) a normalitãþii, iar forþa
mulþimii este redutabilã în astfel de operaþiuni. Fãrã
aceastã imensã presiune, omul ºi-ar putea pãstra mai bine
echilibrul ca persoanã, raportul sãu cu Dumnezeu Cel Viu.

Despre o astfel de colectivizare sufleteascã vorbea ºi
pãrintele nostru D. Stãniloaie. Este o întreprindere
demonicã, prin care, omul este tentat ºi învãþat sã se vadã
ca un tot nediferenþiat,  dar, tocmai prin aceasta,
atotputernic ºi atotºtiutor.

În masa umanã îndepãrtatã de Dumnezeu, individul
se vede pe sine ca umanitate absolutã, dar, pe cel de lângã
el, nu-l mai vede, semenul nu mai existã. Omul astfel
devenit „nou” este singur ºi este sieºi înstrãinat – sau chiar
pierdut! – în mirajul unei realitãþi desfiinþatoare.
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