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Descîntatul între mit şi rit

Mitopoeza ar putea configura 
specificitatea constitutivã a textului 
mitic în raport cu alte creaþii ale 
spiritului uman, precum poezia sau 
discursul metafizic. La rîndul sãu, însã, 
mitul presupune, în interiorul modului 
discursiv astfel delimitat, subspecii 
de texte, rezultate prin participarea 
anumitor funcþii şi procedee textuale la 
construcþia sensului mitic. Descîntecele 

„de deochi”, de care ne-am folosit în discutarea principalelor etape ale edificãrii 
sensului în creaþiile mitice, ar fi încadrabile textelor mitico-magice cu finalitate 
„vindecãtoare”. 

Culegãtorii de folclor şi etnologii au cules însã, cel mai adesea, textul, 
precizînd totodatã şi desfãşurarea ritualului non-verbal care însoþeşte 
performarea lui (pentru a prelua un termen din teoria pragmaticã, menit sã 
atragã atenþia tocmai asupra aspectului „scenic” al descîntatului). Din raþiuni 
metodologice, se pot studia separat lingvisticul şi non-lingvisticul textelor 
mitico-magice, dar nu e posibil a ignora total vreunul dintre aspecte şi, mai 
ales, interdependenþa lor. 

O asemenea sciziune ar fi arbitrarã; chiar dacã magicul tinde sã se „subordoneze” 
miticului, gestul are forþa şi menirea sã lumineze sensurile adînci ale descîntecului 
şi, tot astfel, textul aduce în cîmpul inteligibilitãþii ritul, care poate sã parã uneori 
abscons sau prolix. Pentru a fi pe deplin înþelese ca manifestãri ale unor „societãþi 
bogate în mituri”, descîntecele trebuie studiate þinînd cont de dubla lor articulare 
semnificativã. Mitopoeza poate contura dimensiunea lingvistico-semanticã a 
incantaþiilor magice, adicã tot ceea ce delimiteazã o viziune miticã asupra lumii, 
pornind de la semnificaþiile limbii puse în slujba construcþiei sensului. Dar în 
universul mentalitãþii tradiþionale descîntecelor li se atribuie o funcþie terapeuticã; 
complementarã celei lingvistice, aceastã dimensiune soteriologicã rãmîne, prin 
urmare, de circumscris.
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Se poate afirma cã, cel mai adesea, descîntecul pune în scenã o situaþie 
terapeuticã. Din nou facem aluzie la metafora spectacolului dramatic, cãci 
fenomenul descîntatului se manifestã ca un soi aparte de „psihodramã”, în care 
bolnavul, descîntãtorul şi asistenþa joacã roluri foarte bine circumscrise de tradiþie. 
Dupã Sanda Golopenþia (2001, 67), avem a face cu o „ficþiune vindecãtoare” de 
obicei versificatã, însoþitã de „gesturi ritualizate care funcþioneazã ca metafore sau 
ca modele pentru tipul de schimbare urmãritã prin descîntec”. Vindecarea implicã 
trecerea bolnavului de la statutul de „izolare” simbolicã de restul lumii1 (prin 
contaminarea sa malignã el nu mai aparþine pe deplin acestei ordini a lucrurilor, 
devenind, la rîndul sãu, „de neînþeles”) la cel de reintegrare printre cei sãnãtoşi. 
Aşadar, avem a face cu un act de re-intersubiectivizare, sintagmã ce condenseazã 
de fapt douã dimensiuni esenþiale ale terapiei prin descîntat: 1. aspectul dinamic, 
procesual, de activitate simbolicã (act); 2. orientarea intenþionalã, perpetuu 
tranzitivã, spre alteritatea lumii şi a celuilalt (intersubiectivizarea)2. 

Cîteva precizãri teoretice
Înainte de a analiza felul în care se configureazã dimensiunea soteriologicã 

a descîntecului, se impun cîteva sumare precizãri legate de opþiunea teoreticã ce 
guverneazã lucrea noastrã. 

Am decis sã ne folosim de unele sugestii din fenomenologie, în varianta sa 
husserlianã, şi, mai ales, de lectura lui Merleau-Ponty asupra corporalitãþii.

În raport cu metafizica, interesatã de cunoaşterea, cu ajutorul instrumentelor 
spiritului, a unui „dincolo de”, fenomenologia produce o mutaþie: „Posibilitatea 
înseşi a unei conversii (a privirii – pentru a respecta maniera husserlianã de a 
vorbi) este posibilitatea primã a fenomenologiei înseşi, începutul sãu şi poate chiar 
ultimul sãu rezultat” (Copoeru, 2000, 31). Interesul fenomenologiei se focalizeazã 
asupra problematicii constituirii, pusã la un nivel „infra”, al conştiinþei şi chiar 
al corpului, dar înþeles nu ca simplu obiect anatomic [Körper], pasiv, despuiat de 
conştiinþã, ci în calitatea sa de trup viu [Leib], orientat intenþional, participînd la 
„lumea vieþii” [Lebenswelt]3. Unul dintre filosofii pentru care problema trupului 

1  Muþenia ar fi una dintre expresiile acestei izolãri de lume pe care o implicã boala; 
bolnavul fie nu poate cere ajutor, fie, dacã-l invocã, nu-l înþelege nimeni, cu excepþia 
unor creaturi de dincolo (Maica Domnului) care-i vin pînã la urmã în ajutor.

2  Şi din perspectiva pragmaticii în care se plaseazã explicit studiile Sandei Golopenþia, 
descîntatul, cel puþin cel de dragoste, poate fi considerat modelul prototipic al oricãrei 
acþiuni de vindecare simbolicã, tocmai datoritã faptului cã prin intermediul practicii 
magice se construieşte o imagine a dorinþei, prin excelenþã deschisã, intersubiectivã. 
(Golopenþia, 2001, 115).

3  Termenii de mai sus trebuie luaþi ca termeni „tehnici” ai fenomenologiei. Traducerea 
lor consacratã în româneşte e ’corp’ pentru Körper, ’corp propriu’ sau ’trup’ pentru Leib, 
’corporeitate’ pentru Leiblichkeit, ’lumea vieþii’ pentru Lebenswelt. În germanã distincþia 
Körper/Leib nu e arbitrarã, întrucît Leib are rãdãcini etimologice în Lîp („a trãi”, „viaþã”) 
din germana veche. În românã însã deosebirea terminologicã dintre ’corp’ şi ’trup’ nu e 
evidentã. De altfel, latinescul corpus se pare cã s-a pierdut în limba românã, termenul 
de ’corp’ reintrînd în masa vocabularului românei în secolul al XIX-lea. ’Trup’, cuvînt 
de origine slavã, a desemnat în românã mult timp tocmai corpul viu, în timp ce pentru 
cadavru era rezervat termenul de ’mort’ (Candrea, 1999, 51).
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astfel conceput are o relevanþã crucialã este Merleau-Ponty. În demersul sãu vast 
de chestionare a fundamentelor constituirii lumii din Fenomenologia percepþiei, 
acesta insistã asupra importanþei covîrşitoare, fundamentale a corporalitãþii în 
germinarea conştiinþei. De altfel, întreaga primã parte a cãrþii vizeazã studiul 
trupului în capitole precum „Sinteza trupului propriu”, „Trupul ca expresie şi 
vorbirea”, „Spaþialitatea trupului propriu şi motricitatea”. Acest din urmã capitol 
ne intereseazã în mod special în contextul demersului nostru de a circumscrie 
succint, dar cît mai exact semnificaþiile fenomenologice ale Leib-ului.

Merleau-Ponty analizeazã aici trei dintre accepþiunile posibile ale noþiunii 
de „schemã corporalã”, pornind de la observaþia cã percepþia propriului trup are 
loc în virtutea unei schematizãri exemplare. Prin urmare, acest tipar corporal ar 
putea fi: 1. „un résumé de notre expérience corporelle” în interacþiunea cu mediul, 
construit pe baza unui mare numãr de „associations d’images”; 2. „un dessein 
global du corps” care „précède et rend justement possible leur associations [des 
images]” şi care presupune „une prise de conscience globale de ma posture dans 
le monde intersensoriel”; 3. „l’ancrage du corps actif dans un objet, la situation du 
corps en face de ses tâches” (117). Dacã prima valoare a conceptului de „schemã 
corporalã” e eliminatã din discuþie ca reducþie empiristã, iar cea de-a doua þine 
de o „spaþialitate de poziþionare”, aşadar staticã, pentru Merleau-Ponty ultima 
accepþiune analizatã aici e cea mai aproape de „adevãrul” trupului viu, întrucît 
presupune axarea acestuia pe o „spaþialitate situaþionalã” în termenii cãreia corpul 
e descriptibil prin intermediul unor linii de forþã care-i „polarizeazã” posibilitãþile 
deschiderii spre lume: „le corps est polarisé par ses tâches [...] il existe vers elles, 
qu’il se ramasse sur lui-même pour atteindre son but, et le «schéma corporel» 
est finalement une manière d’exprimer que mon corps est au monde” (117). În 
continuitatea acestei idei se înscriu şi celelalte observaþii despre trup din aceastã 
secþiune a Fenomenologiei percepþiei. Astfel, „ce n’est jamais notre corps objectif 
que nous mouvons, mais notre corps phénoménal” (123), care nu e „dans l’espace 
ou dans le temps”, ci „il habite l’espace et le temps” (162), fiind „médiateur d’un 
monde” (169) şi „éminemment un espace expressif” (171). Mai mult, trupul poate 
simboliza existenþa tocmai datoritã faptului cã o actualizeazã, realizînd-o (192). 
Aşadar, trupul viu se constituie şi existã prin orientarea focalizatã şi deschiderea 
intenþionalã spre fenomenul „lume”.

În aceastã orientare un rol crucial îl are individuaþia spaþio-temporalã şi, ca 
instrument privilegiat al acesteia, privirea. Omul normal are puterea de a privi 
[Hineinsehen] vectorializat lumea. Iar „conversia” privirii pe care o presupune 
abordarea fenomenologicã a lucrurilor nu înseamnã numai o perspectivare 
radical diferitã asupra fenomenelor, ci presupune şi o reciprocitate, în sensul unei 
oglindiri creatoare de semnificaþii, între a privi şi a fi/a te lãsa privit, în acelaşi 
timp; între conştiinþã şi lume se produce un transfer de corporeitate [Leiblichkeit] 
care þine de intersubiectivizarea constitutivã instituirii fenomenalitãþii. Prin 
urmare, constituirea lumii e un act dinamizat de componenta intersubiectivitãþii. 

Ne intereseazã aceastã perspectivã în primul rînd datoritã centralitãþii 
problemei trupului; prin suspendãrile, supralicitãrile şi „enigmele” ei, boala 
repune problema tiparelor spaþio-temporale ale constituirii, problemã redutabilã 
pe care ritul ce însoþeşte descîntecul trebuie s-o rezolve. Omul sãnãtos e o fiinþã 
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prin excelenþã deschisã spre semnificare, în timp ce bolnavul cade în inerþia 
obiectualitãþii, a dublei suspendãri a conştiinþei (de sine şi a lumii): „Si un être 
est conscience, il faut qu’il ne soit rien qu’un tissu d’intentions. S’il cesse de se 
définir par l’acte de signifier, il retombe à la condition de chose, la chose étant 
justement ce qui ne connaît pas, ce qui repose dans une ignorance absolue de soi 
et du monde, ce qui par suite n’est pas un «soi» véritable, c’est-à-dire un «pour soi» 
et n’a que l’individuation spatio-temporelle, l’existence en soi [...] Si le malade 
n’existe plus comme conscience, il faut qu’il existe comme chose” (Merleau-Ponty, 
1992, 141). Prin urmare, dacã boala implicã punerea între paranteze a conştiinþei 
şi, implicit, cãderea în condiþia de obiect, vindecarea trebuie sã reconverteascã 
lucrul în fiinþã, sau, mai precis, sã reînsufleþeascã corpul, reorientîndu-l spre 
sine şi lume, reinstituind în el trupul. Boala şi vindecarea pun în scenã tensiunea 
fecundã dintre Korper şi Leib. De aceea, terapia magicã a descîntatului se lasã 
descifratã din perspectiva fenomenologiei, care face aceastã distincþie, oferindu-ne 
posibilitatea de a privi vindecarea ca pe un proces dinamic şi complex, în care 
se inter-relaþioneazã subiectul, limbajul şi lumea. În calitatea lui de „talisman al 
lumii”4 trupul se situeazã la intersecþia tuturor acestor „coordonate” fenomenale.

La aceasta s-ar adãuga şi dimensiunea propriu-zis antropologicã a suferinþei: în 
definitiv, starea de boalã e o stare, între altele, a prezenþei umane (Dasein-ului) şi trãirea 
ei, precum şi strategiile terapeutice implicate relevã de o anumitã propensiune a 
omenescului (Sãhleanu, 1976), care se manifestã, în virtutea relativitãþii culturale, 
în variate modalitãþi simbolice. Fiind un act de re-intersubiectivizare, descîntatul 
poate fi, credem, înþeles cel mai bine prin aceastã viziune fundamentatã pe 
procesul orientãrii intenþionale, prin donare şi circulaþie de corporeitate, cãtre 
fenomenul „lume”. 

La acest nivel al analizei noastre, abordãrile de tipul studiilor de imagologie, 
de pildã, sînt irelevante deoarece alteritatea demonicã a bolii e acolo conceputã 
ca un obiect, ca un dat, în încercarea de a radiografia conþinutul unui imaginar 
înþeles ca structurã modelatoare a imaginaþiei, dar preexistentã şi constrîngãtoare. 
O asemenea perspectivã nu conceptualizeazã procesualitatea şi, chiar dacã ne 
permite sã înþelegem cum e reprezentatã maladia, face greu de înþeles felul în 
care ea acþioneazã, şi, mai ales, cum se face cã, prin descîntec, boala poate fi 
alungatã. 

O aceeaşi criticã de principiu e valabilã si în ceea ce priveşte abordarea 
cognitivistã.

În primul rînd, din punct de vedere epistemologic, perspectiva 
cognitivismului este identicã celei a ştiinþelor pozitiviste, prin considerarea ca 
dat obiectual a „simþirii” şi prin privilegierea cauzalitãþii de tipul stimul-reacþie, 
în descendenþa unui behaviorism filtrat prin funcþionalismul computaþional. 
În calitate de „fiinþã neuralã” („neural being” Lakoff&Johnson, 2000, 18) omul 
este efectiv condiþionat de biologia sa în construcþia reprezentaþionalã a lumii, 
într-o asemenea mãsurã încît la acest nivel nu e operaþionalã nici distincþia om/
animal: „Human reason is a form of animal reason, a reason inextricably tied 
to our bodies and the peculiarities of our brains. [...] our bodies, brains, and 

4  Expresia îi aparþine lui Marc Richir.
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interactions with our environment provide the mostly unconscious basis for 
our everyday metaphysics, that is, our sense of what is real” (Lakoff&Johnson, 
2000, 17). 

În perspectiva studiului nostru, cea mai importantã consecinþã a unei 
asemenea situãri paradigmatice e înþelegerea reducþionistã a trupului doar în 
calitatea sa de corp, adicã de obiect anatomic, sesizabil pe baza unei scheme 
corporale concepute ca rezultat al unui mare numãr de asociaþii de tipul input 
senzorial – output comportamental. De altfel tot Merleau-Ponty este cel care 
face o criticã explicitã acestei maniere de a concepe schema corporalã: „Quand 
nous disons qu’il [le schéma corporel] nous donne immédiatement la position de 
notre corps, nous ne voulons pas dire, à la manière des empiristes, qu’il consiste 
en une mosaïque de «sensations extensives». C’est un système ouvert sur le 
monde, corrélatif du monde” (1992, 168). Dupã cognitivişti (Lakoff&Johnson, 
2000), categoriile noastre sînt rezultatul faptului cã sîntem fiinþe neurale şi sînt 
generate prin natura capacitãþilor corporale din experienþa noastrã în interacþiunea 
cu lumea şi prin capacitatea dezvoltatã de categorizare de nivel bazic. Conform 
acestei teorii, un concept „întrupat” [„embodied”] este o structurã neuralã, parte a 
sistemului sensomotor al creierului nostru. Majoritatea inferenþelor conceptuale 
sînt, aşadar, inferenþe senso-motorii. Aceastã perspectivã relevã însã caracteristica 
de amestec bizar de raþionalism şi empirism de care dã dovadã cognitivismul. 
Chiar şi în fazele sale mai rafinate, acesta înþelege sã plaseze conştiinþa la modul 
reificator prin ipostazierea ei într-o regiune a trupului (creier), presupoziþie de 
naturã metafizicã ce rateazã orice comunicare cu premisele fenomenologiei5. De 
fapt, condiþionarea biologicã despre care vorbesc cognitiviştii şi care determinã 
inseparabilitatea dintre categorizare, experienþã şi formarea conceptelor poate 
fi pînã la urmã înþeleasã în sensul în care corpul e de fapt o închisoare. E un 
determinism anatomo-fiziologic bazal care ar guverna toate raþionalizãrile noastre: 
„The architecture of your brain’s neural networks determines what concepts you 
have and hence the kind of reasoning you can do” (Lakoff&Johnson, 2000, 16). Una 
dintre problemele redutabile care rãmîn insolvabile dintr-o asemenea perspectivare 
e aceea a posibilitãþii creativitãþii. Din punctul de vedere al cognitiviştilor o 
creativitate radical diferitã de modelãrile orizontului lumii în care trãim e o 
imposibilitate. Ceea ce ne putem reprezenta şi cunoaşte e unicul ghid pentru ceea 
ce ne putem imagina. Existenþa umanã pare a se crampona de lumea necesitãþii, în 
accepþiunea kantianã.

Rezumînd, se poate afirma cã ştiinþele cognitive ipostaziazã „organele de 
fenomenalizare” în organe ale anatomiei. Trupul este înþeles ca dispozitiv, iar creierul 
e conceput ca un sistem extraordinar de complex, interconectat cu alte sisteme ale 
trupului, de unde periculoasa iluzie cã schimburile multiple de semnale ar putea 
genera cogniþie şi, a fortiori, cunoaştere. Prin urmare, în cadrul cognitivismului 
distincþia Körper/Leib, atît de importantã în cercetarea noastrã, e imposibilã, trupul 
viu fiind gîndit doar ca obiect în cadrul unei interacþiuni funcþionale cu mediul. De 
fapt, pentru cognitivişti s-ar pãrea cã nu e cu adevãrat operaþionalã distincþia dintre 

5  Merleau-Ponty vorbeşte în Fenomenologia percepþiei despre „le sens commun qui met 
dans la tête le siège de la pensée” (171) ca despre o „naivitate”.
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„schema corporalã” şi „imaginea corporalã”. Unul dintre cercetãtorii interesaþi de 
apropierile posibile dintre cognitivism şi fenomenologie, Shaun Gallagher, aratã cã 
diferenþa dintre „body schema” (înþeleasã ca „a system of motor capacities, abilities, 
and habits that enable movement and the maintenance of posture”) şi „body 
image” („a complex set of intentional states – perceptions, mental representations, 
beliefs, and attitudes - in which the intentional object of such states is one’s own 
body”) e o distincþie conceptualã extrem de importantã care nu exclude însã faptul 
interrelaþionãrii lor, şi chiar, în cazuri patologice, posibilitatea convertirii imaginii 
corporale în instrument de activare a schemei corporale (Gallagher&Cole, 1995).

O altã problemã importantã e aceea a spaþializãrilor. Acestea nu sînt 
conþinuturi gata constituite, ci se instituie în cadrul experienþei noastre corporale. 
Altfel spus, „sus” sau „jos” nu sînt dimensiuni absolute; fiecare obiect îşi are 
„sus”-ul şi „jos”-ul sãu, care-i indicã locul „natural” în spaþiu. Experimentele 
demonstreazã tocmai faptul cã aceste direcþii în spaþiu pot avea conþinuturi 
foarte diferite, în funcþie de situarea trupului nostru6. Înþelegerea omului ca 
„fiinþã situatã” e generatã, pentru fenomenologi, şi, în special, pentru Merleau-
Ponty, de cîteva observaþii ce þin de ordinul evidenþei: 1. fiinþa e orientatã; 2. 
existenþa este spaþialã: 3. trupul e coextensiv lumii care-i polarizeazã experienþa, 
fãcînd sã aparã direcþiile (1992, 291). 

În ceea ce priveşte „metaforele bazice” (adicã acele metafore conceptuale 
fondate pe co-ocurenþele şi similitudinile din experienþa noastrã), explicaþia 
cognitivistã a acestora poate fi nuanþatã şi dusã mai departe. Dacã acceptãm 
existenþa corpului în ipostaza sa de trup viu, nu mai e vorba doar de asocieri 
recurente care genereazã metaforele bazice, ci de o simbolizare reciprocã între trup 
şi lume, care-şi sînt reciproc co-extensive. Merleau-Ponty face referire tocmai la 
metafora „happy is up” (îndelung discutatã de cognitivişti): „Entre nos émotions, 
nos désirs et nos attitudes corporelles, il n’y a pas seulement une connexion 
contingente ou même une relation d’analogie: si je dis que dans la déception 
je tombe de mon haut, ce n’est pas seulement parce qu’elle s’accompagne de 
gestes de prostration en vertu des lois de la mécanique nerveuse, ou parce que 
je découvre entre l’objet de mon désir et mon désir lui-même le même rapport 
qu’entre un objet haut placé et mon geste vers lui; le mouvement vers le haut 
comme direction dans l’espace physique et celui du désir vers son but sont 
symboliques l’un de l’autre, parce qu’ils expriment tous deux la même structure 
essentielle de notre être comme être situé en rapport avec un milieu, dont nous 
avons déjà vu qu’elle donne seule un sens aux directions du haut et du bas dans 
le monde physique” (1992, 329).

6  „On ne peut prendre le monde et l’espace orienté pour donnés avec les contenus de 
l’expérience sensible ou avec le corps en soi, puisque l’expérience montre justement que 
les mêmes contenus peuvent tour à tour être orientés dans un sens ou dans l’autre, et 
que les rapports objectifs, enregistrés sur la rétine par la position de l’image physique, ne 
déterminent pas notre expérience du «haut» et du «bas»; il s’agit précisément de savoir 
comment un objet peut nous apparaître „droit” ou „renversé” et ce que veulent dire ces 
mots” (Merleau-Ponty, 1992, 285-286).
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Dimensiunea soteriologicã a descîntecelor – comentarii asupra ritului

Simptomatologie popularã

Exemplele citate în continuare sînt din descîntece care vizeazã o anumitã 
arie de boli (în primul rînd „deochi”, dar şi „pociturã”, „pocealã”, „Iele”, „Muma 
Pãdurii”, „spãriet”, „ceas rãu”, „apucãturã”, „ipilepsie” etc.), caracterizate toate prin 
aceleaşi simptome. Astfel, cine calcã pe locul unde au jucat ielele „i se zgîrcesc 
mîinile şi picioarele” (Candrea, 1999, 185); la fel, unuia care le-a vãzut pe iele „i s-a 
întors gîtul la spate, l-au strîmbat ielele” (Ibidem, 185), iar altul „n-a mai putut vorbi 
şi s-a prostit aşa de tot” (Bernea, 1997, 29); cel care a cãpãtat „ceas rãu” „îndatã se 
poceşte şi-l sãgeteazã prin tot trupul... ameþesc de cap şi unde-i apucã, acolo cad 
fãrã cunoştinþã de sine, la pãmînt” (Coatu, 1998, 171); în alt text boala „l-a doborît” 
şi „l-a sãgetat” pe om; într-un descîntec „de Samcã”, bolnavul se tînguie: „Trupul 
mi l-au schimonosit,/ Pieptu mi l-au stricat,/ Ochii mi-au pãienjenit,/ Sîngele 
mi-au bãut,/ Carnea mi-au mîncat,/ Puterea mi-au luat,/ Şi nime’ nu m-o auzit” 
(Candrea, 1999, 189); iar un descîntec „de joimãriþe” descrie suferinþa celui „pocit” 
de creaturile infernale în urmãtorul fel: „În faþa lui izbitu-l-au,/ Mîinile dãmblãgitu-i-
au,/ Vinele la picioare zgîrcitu-i-au,/ Pieptu-n sus ridicatu-i-au,/ Spinarea strîmbatu-
i-au,/ Creierii turbatu-i-au,/ Mintea-n cap schimbatu-i-au,/ Vlaga din ciolane luatu-
i-au,/ Trupu schimonositu-i-au,/ Rîs de dînsu fãcutu-şi-au./ Ca un fuior de cînepã 
l-au zbuciumat,/ Într-o bute de roatã l-au bãgat,/ Şi de pe laturea drumului l-au 
aruncat,/ Şi în pulbere l-au astupat./ L-au lãsat rãzãmat de gard/ Ca pe un om stricat/ 
Şi nenorocit,/ De pe lume mîntuit...” (Ibidem, 187) (subl. n., C.P.). E de remarcat, 
mai ales în acest ultim text citat, cît de fin şi de detaliat e „cartat” cîmpul lexical al 
suferinþei, mai ales în sensul distorsionãrii corporale (izbire – dãmblãgire – zgîrcire 
– ridicare – strîmbare – turbare – schimbare – luare – zbuciumare – schimonosire 
– pãienjenire – vlãguire – stricare...). Vocabularul simptomatologic e, aşadar, 
extrem de nuanþat, dar şi bine cristalizat, specializat, în sensul în care suferinþa 
trebuie, pentru a fi inteligibilã, exprimatã în aceastã manierã şi nu altfel. De fapt, 
multitudinea decupajelor cîmpului lexical legat de „pocire” s-ar putea explica 
tocmai prin încercãrile de a circumscrie, din ce în ce mai exact şi mai aproape, 
„adevãrul” bolii care irumpe ca ceva de neînþeles în orizontul lumii noastre; e o 
mişcare de „îmblînzire”, în cercuri concentrice din ce în ce mai strînse, printr-o 
succesiune de aproximãri din ce în ce mai fine, a maleficitãþii misterioase a bolii. 
În acelaşi sens analizeazã şi Lévi-Strauss (1985, 226) limba incantaþiilor şamanice, 
arãtînd cã aceasta oferã posibilitatea de a exprima stãri altminteri de neformulat, 
ceea ce face inteligibilã suferinþa, pregãtind astfel vindecarea: „Et c’est le passage 
à cette expression verbale (qui permet, en même temps, de vivre sous une forme 
ordonnée et intelligible une expérience actuelle, mais, sans cela, anarchique et 
ineffable) qui provoque le déblocage du processus physiologique, c’est-à-dire la 
réorganisation, dans un sens favorable, de la séquence dont la malade subit le 
déroulement” (Ibidem, 226).

În anumite texte, accentul cade şi mai pregnant pe „tentaþia cãrnii” pe care o 
întruchipeazã omul sãnãtos pentru demonii malefici care anihileazã la propriu, 
prin devorare, ingerare şi digestie, trupul viu. Leib-ul viitoarei victime e descris de 
strigoi ca o delicatesã culinarã, printr-un şir de comparaþii plasticizante savuroase: 
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„Noi merem la Pãtru/ C-am audzît cã-i mîndru/ Gras şi frumos,/ Sîngele-i bun ca zinu/ 
Carnea-i dulce ca mierea/ Sîngele sã i-l bem/ Carnea s-o mîncãm/ Pã el în ceasu’ 
morþii sã-l lãsãm”. Expresii asemãnãtoare ale „canibalismului” agenþilor infernali, 
denumiþi ca atare în unele descîntece („nouãzeci şi nouã de carne mîncãtori”, 
„nouãzeci şi nouã de sînge sugãtori”) apar şi în alte texte. 

Simptomele se concentreazã, aşa cum reiese din exemplele citate şi din 
mulþimea rãspunsurilor din anchetele etnologice, în special asupra despaþializãrilor. 
Existã mai multe serii de forme ale suferinþei care exprimã, de fapt, acelaşi proces 
de pierdere a orientãrii vital-corporale: incapacitatea de a se mişca datoritã 
paraliziei membrelor, pierderea cunoştinþei şi leşinul, surzirea, afonia şi orbirea. 
Toate acestea duc la o distanþare sau o rãtãcire de modelãrile orizontului lumii 
în care trãieşte omul sãnãtos. Dezarticularea corporalã şi, mai ales, orbirea şi 
muþirea îl dizlocã pe bolnav din universul sãu, din cauza unei pierderi spaþio-
temporale de sens. Putem considera despaþializãrile drept cel mai evident simptom 
corporal al pierderii sensului lumii, pierdere indusã de apariþia şi manifestarea 
ininteligibilitãþii bolii. (Devorarea cãrnii nu e, în acest context, decît un caz extrem 
în care „de neînþelesul” irumpe plenar în cotidian, în încercarea de a anihila cu 
totul coerenþa trupului sãnãtos, abandonat în final „în ceasu’ morþii”).

„Transgresiunea intenþionalã”

Descîntatul trebuie, ca de altfel orice terapie, sã recupereze semnificaþiile 
pierdute sau, mai degrabã, sã re-instituie un sens. Rãmîne de stabilit care e 
diferenþa specificã a acestei practici ritualice în raport cu alte metode terapeutice.

În procesul de vindecare, deschiderea cãtre „celãlalt”, experimentarea lui 
e esenþialã (chiar şi atunci cînd „celãlalt” e un alter-ego, ipostaziat ad-hoc în 
terapeut – vezi cazurile, oricum destul de rare, de „auto-descîntat”). Aşa cum aratã 
Merleau-Ponty în prelegerile sale despre problema existenþei celuilalt la Husserl, 
imposibilitãþii aparente de a-l concepe, de pe poziþia cogito-ului cartezian (definibil 
doar drept conştiinþã de sine), pe celãlalt, Husserl îi opune cîteva modalitãþi de 
percepere a celuilalt (1988, 34-35). În acest context, fenomenologul francez descrie, 
pe lîngã „percepþia lateralã”, „percepþia lacunarã” şi „percepþia conduitei celuilalt”, 
toate considerate mai degrabã operaþii „logice”, şi „transgresiunea intenþionalã”, 
înþeleasã ca „transpoziþie aperceptivã”: „un corps rencontrant dans un autre corps 
sa contre-partie qui réalise ses propres intentions et qui suggère des intentions 
nouvelles au moi lui même”. Aceastã operaþie nu mai e coordonatã raþional, este 
o operaþie „vitalã” care, prin natura ei, poate fi consideratã ca fundamentînd (şi) 
relaþia terapeuticã, mai ales cea de tip gestual-mimetic, care însoþeşte anumite 
descîntece. Merleau-Ponty îşi continuã ideea: „Le comportement d’autrui se prête 
à tel point à mes propres intentions et dessine une conduite qui a tant de sens pour 
moi qu’il est comme assumé par moi.”

Transgresiunea intenþionalã e un caz extrem al experimentãrii celuilalt pentru 
cã presupune însuşirea conduitei lui; celãlalt îi indicã, îi oferã sau chiar îi impune 
bolnavului sensul pe care îl pierduse din cauza despaþializãrilor provocate de 
ininteligibilitatea originii suferinþei sale. Ritualul care dubleazã textul incantatoriu 
are în centru re-învãþarea lumii, pornind chiar de la fundamentele constituirii ei 
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corporale şi spaþio-temporale. Merleau-Ponty considerã corpul un mediator între 
idee şi fapt: „Le rôle du corps est d’assurer cette métamorphose. [De la idee la 
actualizarea ei sau, în cadrul terapeutic, de la impersonalitatea indusã de boalã la 
reasumarea unui sens, n.n, C.P.] Il transforme les idées en choses, ma mimique du 
sommeil en sommeil effectif. Si le corps peut symboliser l’existence, c’est qu’il la 
réalise et qu’il on est l’actualité” (1992,191-192).

În contextul vindecãrii care ne intereseazã, gesturile descîntãtoarei pot fi 
înþelese ca modele exemplare de re-aşezare a lumii bolnavului în fãgaşul ei firesc, 
prin indicarea conduitei corporale „concordante”. Aceste gesturi sînt asimilabile unei 
consacrãri augurale, prin aceea cã tatoneazã spaþiul celuilalt în cãutarea de surse 
emoþionale, de „vectori afectivi”, creînd astfel un spaþiu prin excelenþã expresiv.

Ritul adiacent unuia dintre texte precizeazã cã „descîntãtoarea face cruce, bate 
vreo cîteva mãtãnii şi apoi, punînd mîna pe pãrþile ce le numeşte, descîntã”. (subl. 
n., C.P.) În perspectiva celor arãtate pînã aici, gestul atingerii pãrþilor corpului 
echivaleazã cu o „conştientizare” şi o construire a trupului dupã un pattern 
prestabilit („Cap la cap,/Frunte la frunte,/Sprîncene la sprîncene,/Gene la gene,/
Ochi la ochi,/Nas la nas,/Obraz la obraz...”).

Merleau-Ponty considerã cã acþiunea terapeuticã în general nu ar viza nivelul 
raþional sau intelectual; aceastã „conştientizare” şi vindecare se fac „par une 
conversion dans laquelle tout son corps se rassemble, par un veritable geste” 
(1992, 192). Se produce, deci, o mişcare de convergenþã simbolicã al cãrei rezultat 
e corpul nou, „curat şi luminat”. De altfel, tot fenomenologul francez e cel care 
citeazã exemplul unui caz de afonie vindecat prin simpla atingere, devenitã rit, a 
gîtului bolnavei (e unul dintre cazurile celebre discutate de Binswanger)7. Ceea ce 
se transmite exemplar e corporeitatea şi acest transfer trebuie înþeles ca un mimesis 
activ. Descîntãtoarea nu re-asambleazã pãrþile stricate ale unei marionete, ci face, 

7  Fenomenologul francez demonstreazã, pe baza celebrului caz descris de Binswanger, 
cã vindecarea presupune asumarea de cãtre bolnav a unui sens dincolo de simpla 
conştientizare cognitivã a sursei maladiei sale. Ceea ce e esenþial e raportul (de încredere) 
dintre bolnav şi terapeut şi „le changement d’existence” care are loc între cei doi ca 
urmare a acestei relaþii privilegiate. (Merleau-Ponty, 1992, 190). În cazul magiei se pare 
cã o asemenea terapie e cu atît mai valabilã cu cît sensul generat de atingere sau de 
vizualizarea sursei bolii e luat „literal”, presupus a avea valoare ontologicã absolutã. 
Lévi–Strauss reia o foarte interesantã relatare culeasã de Franz Boas, în care e vorba de un 
indigen kwakiutl care, neîncrezãtor în magia şamanilor, pãtrunde încetul cu încetul în 
casta lor, tocmai pentru a-i discredita. El învaþã astfel diverse tehnici de vindecare printre 
care şi ars magna – utilizarea unui mic pãmãtuf care sã fie scos din gurã însîngerat (în 
prealabil şamanul îşi muşca limba) la momentul oportun şi arãtat ca sursã a bolii. Deşi, 
sceptic în privinþa acestor tehnici, şamanul improvizat constatã cu uimire cã ele sînt 
extrem de eficace; mai mult, în concurenþa cu şamanii clanului vecin (care scuipã în 
palmã doar un pic de salivã pentru a arãta bolnavului agentul maladiv), procedeul e 
invincibil. Lévi-Strauss comenteazã aceastã relatare în sensul în care textul incantatoriu 
e întregit de manipularea obiectelor, în cadrul unei reciproce „eficacitãþi simbolice” 
(1985, 200-205). Dar textul cules de Boas ni se pare exemplar şi în privinþa ilustrãrii ideii 
lui Merleau-Ponty cã vindecarea nu vizeazã un nivel al cogniþiei conştiente, ci „face sens” 
într-un orizont de semnificare ce o transgreseazã. În cazul mentalitãþii mitice, aceastã 
transgresiune trebuie înþeleasã, paradoxal, la modul literal.
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la propriu, cum a fãcut cîndva Divinitatea sau natura, dînd naştere, inventînd din 
nou corpul în plenitudinea lui vitalã. În legãturã cu coincidenþa dintre (re)naşterea 
trupului şi apariþia lumii, ni se pare extrem de interesant exemplul citat de Kramer 
din mitologia sumerianã: divinitatea Enki e pedepsitã pentru cã mîncase cele 
8 plante paradisiace interzise şi se îmbolnãveşte; apare zeiþa Ninhursag care îl 
vindecã, nãscocind cîte o divinitate cu un nume distinct pentru fiecare parte a 
trupului bolnav (S. N. Kramer, Paralele cu Bilblia, apud Nasta, 1980, 259).

Acest raport „originar” e estompat în alte descîntece în care Maica Domnului 
intervine, asigurînd bolnavul „Cã iarã le-om tocmi/Şi nimica nu þi-o fi/Vînã cu vînã,/
Os cu os,/Cum o mai fost”. În acest caz, s-ar pãrea cã aportul vindecãtor e mai degrabã 
unul de bricolare („tocmire”) în vederea regãsirii unei coerenþe corporale pierdute. 
Totuşi, anumite nuanþe textuale, precum şi aluziile la apa Iordanului din debutul 
descîntecului, pot determina o citire a ultimului vers în sensul de refacere a trupului 
nu aşa cum a fost înainte de boalã, ci aşa cum a mai fost, la începutul lumii.

Şi formulele finale ale descîntecelor, unde am remarcat deja asocierea 
stereotipizatã naştere-luminã-puritate, îşi adîncesc semnificaþia din perspectiva 
analizei fenomenologice a trupului viu. Fenomenologia poate fi înþeleasã, din 
perspectiva apariþiei lumii în cîmpul conştiinþei, ca încercare de a recupera écart-ul 
instituit arbitrar între luminã şi lume. Apariþia, naşterea trimit la luminã (vezi, 
de pildã, expresia „a vãzut lumina” echivalentã cu „s-a nãscut”), care, la rîndul 
ei, înseamnã semnificare cu sens, manifestare şi desfãşurare a ceva împãrtãşibil 
într-o istoricitate controlatã de o instituire. Trupul „curat şi luminat” din finalul 
descîntecelor celebreazã aceastã suprapunere originarã a ivirii în lume/luminã. 
(De altfel, latinescul mundus = „lume”, dar şi „curat”). Existã chiar texte care 
discursivizeazã explicit echivalenþa eideticã între (re)naştere şi apariþia în luminã: 
„Sãnãtate la Vasile i-o lãsat/ Sã rãsaie luminat, curat”.

În cazul altui descîntec, rostirea lui se face concomitent cu efectuarea 
urmãtorului ritual: „descîntãtoarea ia o mãturã în mînã şi, fãcîndu-se a mãtura 
spre spatele celui speriat, începînd de la cap spre picioare, ca şi cînd ar alunga 
ceasul cel rãu [...]; dupã ce a rostit o datã descîntecul stupeşte jos. Tot aşa face ea 
în faþã şi iarãşi la spate, repetînd astfel descîntecul de 3 ori dupãolaltã. În sfîrşit, 
se face a mãtura prin casã şi peste pragul cãsii...”. Mãturatul trimite imediat la un 
ritual de purificare, dar e de remarcat cã acesta „curãþã” trupul parcã de propria lui 
corporeitate coruptã de boalã, contaminatã de rãu. Gestul mizeazã şi pe opoziþia 
spaþialã dintre interiorul domestic şi curat al casei şi necunoscutul şi periculosul 
de dincolo de prag. De acolo ar începe, simbolic, domeniul „curþilor Burþului”, la 
care se face trimitere explicitã în text. 

În suitele de blesteme din descîntece potenþialii deochetori sînt identificaþi 
şi anihilaþi exact prin şi în determinãrile lor eidetice (cosiþele sau şoldurile fetei, 
sînii femeii, sexul bãrbatului...). Dar înainte de rostirea descîntecului „se ia omu’ 
deocheat şi i se suflã în faþã de trei ori şi p-ormã spui. Faci aşa de trei ori la rînd. 
La sfîrşit iar îl sufli de trei ori şi ai grijã sã-l mişti din loc, sã nu stea în locu ãla” 
(Coatu, 1998, 158). La fel, alte texte sînt însoþite de practici magice similare: „Sufli 
pãste el aşe şi scopteşti jos” sau suflatul deasupra apei cu cãrbuni consemnat ca 
ritual pe lîngã rostirea altui descîntec.
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Avem a face tot cu un rit purificator (aceasta ar fi funcþia „suflatului în 
faþã”, care poate trimite însã şi la ideea transferului exemplar de corporeitate, 
în ipostaza sa de suflu vital, ca element tranzitiv, indispensabil vieþii), care 
vizeazã tot respaþializarea trupului, sustras, prin plasarea lui în alt loc, influenþei 
malefice a bolii. De altfel, din punct de vedere fenomenologic, mutarea corpului 
bolnavului echivaleazã cu re-instaurarea trupului în ceea ce devenise (aproape) 
doar corp. Cãderii celui „deocheat” la statutul de „obiect” ritul îi contrapune 
astfel redobîndirea prezenþei, definitorie pentru ceea ce înseamnã trup viu, adicã 
„centru al apariþiilor” (Copoeru, 2000, 122)8. Prin urmare, rolul ritualului este de 
a redinamiza „situarea în lume” a corpului propriu, reinstituindu-i „mobilitatea” 
ca trãsãturã constitutivã: „Corpul propriu este un centru al apariþiilor, cu condiþia 
ca locul sãu în spaþiu sã se schimbe. Imediat ce corpul propriu este vãzut ca un 
lucru, el nu mai este centru al apariþiilor, cãci un lucru nu are posibilitatea de a se 
îndepãrta de el însuşi” (Ibidem, 122)9.

Riscul întîlnirii cu „deochiul” este, prin urmare, anihilat de douã ori: pe de o 
parte, prin sublinierea apartenenþei la lumea de dincolo a potenþialilor deochetori, 
construitã de strategiile semantice textuale; pe de altã parte, prin re-integrarea 
omului într-un spaþiu al securitãþii ontologice. Mai mult, blestemele proferate 
împotriva deochetorilor vizeazã o suspendare nu doar a atributelor lor definitorii, 
dar, prin aceasta, le este interzisã deschiderea intenþionalã cãtre lumea noastrã, 
astfel încît puterile lor sînt anihilate. O fatã „fãrã cosiþe” sau o femeie „fãrã sîni” 
nu mai pot, la propriu, sã se arate şi, deci, nici sã provoace rãul. De altfel ideea 
e prezentatã explicit în anumite texte în care deochetorul e „arãtat cu degetul” 
de întreaga comunitate: „Sã-l ştie lumea şi þara/ Cã-i deochitor/ Şi fermecãtor/ Şi 
zãcãtor” şi „Sã ştie lumea şi þara/ Cã-i deochetor şi fãrmãcãtor”.

Dar ritul care revine cu cea mai mare frecvenþã asociat textelor din corpusul 
pe care l-am studiat e cel al stinsului cãrbunilor. Scenariul-standard (pe care 
îl abstragem din numeroasele exemple) ar cuprinde urmãtoarele secvenþe 
ceremoniale: 1. procurarea apei „neîncepute”; 2. consacrarea acestei ape, prin 
suflarea deasupra ei sau efectuarea crucii cu diverse instrumente (mai ales cuþite, 
dar şi un mãnunchi de busuioc); 3. stinsul cãrbunilor în apã (de obicei în numãr de 
9 sau multiplu de 3) de cele mai multe ori în ordine descrescãtoare; 4. bolnavul bea 
din aceastã apã; 5. bolnavul e uns cu aceastã apã, de obicei în locuri ale corpului 
care traseazã o formã de cruce (frunte-obraji-bãrbie sau cap-umeri-inimã etc.); 

8  Vezi, în acest sens, observaþia lui Merleau-Ponty despre corpul propriu deschis cãtre 
posibilitatea tuturor acþiunilor: „Mon corps est là où il y a quelque chose à faire” (1992, 289).

9  În acest context nu e lipsitã de interes observaþia lui Lorenzo Calvi (Psychiatrie et 
existence, 1990, 233) conform cãreia bolnavul tinde sã se ofere, atunci cînd îşi descrie 
suferinþa, mai degrabã ca lucru (Körper) decît ca prezenþã (Leib). Şi în descîntecele pe 
care le analizãm cel „deocheat” îşi verbalizeazã simptomele tot din perspectiva celui aflat 
aproape de aneantizare şi a cãrui ultimã posibilitate de atribuire cãtre lume e limbajul 
(dar şi acela incomprehensibil, cãci doar Maica Domnului îl poate înþelege). Vezi, în acest 
sens: „În faþã mi s-o uitat/ Puterea mi-o luat/ Ceas de moarte mi-o lãsat” sau: „În faþã mi s-o 
uitat/ La inimã m-o sãgetat/ Zdiciulatu-m-o,/ În ceas de moarte lãsatu-m-o!” În schimb, 
boala apare plenar, ca prezenþã ce umple spaþiul chiar şi la propriu, înfruptîndu-se din 
carnea victimei.
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6. restul apei se aruncã (pe pisicã sau la þîþîna uşii); 7. cuþitul se înfige dupã uşã. 
Textul incantatoriu este rostit cel mai adesea concomitent cu derularea secvenþei 
3 sau dupã terminarea acesteia. Mai existã şi alte structuri textuale care se rostesc 
fie în momentul consacrãrii apei (de exemplu, dupã recitarea unui „Tatãl nostru” 
se ia apã de la izvor de trei ori, de primele douã se spune „Asta nu-i bunã!” şi doar 
a treia oarã „Asta e bunã!”), fie la final, cînd se aruncã apa („Doamne, Sfîntã Mãrie/
Maicã Sfîntã/ Aşe sã nu-i hie nimica la Cutare/Precum nu-i la þîþîna uşii” şi „atunci 
sã sã deoache cutare cînd s-a deoche casa sau þîþîna”).

Desigur, regãsim în ritualul de mai sus cîteva gesturi a cãror semnificaþie am 
aproximat-o deja (suflatul, atingerea). Dar în contextul centralitãþii problemei 
trupului pe care o studiem aici, secvenþa cea mai interesantã rãmîne cea a ungerii 
bolnavului cu apa în care au fost stinşi cãrbunii. Aşa cum am precizat, corpul celui 
deocheat este atins în acele locuri care descriu forma unei cruci. Existã cel puþin 
douã variante de a „desena” o asemenea cruce pe/din corpul omenesc:

- din elementele fizionomice: frunte-obraji-bãrbie;
- din elementele anatomiei întregului corp: inimã-palme-tãlpi.

În unele practici crucea e dublã, în sensul în care avem de-a face concomitent 
cu ambele variante. Un rit mai aparte e cel consemnat de Sanda Golopenþia tot 
împotriva deochiului: „Pune deodatã cele douã mîini pe frunte şi ceafã şi, imediat 
dupã aceea, la cele douã urechi reconstituind semnul crucii” (2001, 110). 

Ca activitate fizicã, un asemenea rit este fãcut posibil de existenþa în mod „obiectiv” 
a corpului omenesc ca structurã de simetrie. Din punctul de vedere al cognitiviştilor, 
faptul cã fiinþa umanã are anumite pãrþi anatomice perechi care sînt dispuse simetric 
în raport cu o imaginarã axã centralã verticalã permite schematizarea feþei sau a 
corpului dupã tiparul unei cruci. Altfel spus, o schemã corporalã e proiectatã la o 
instituire simbolic-religioasã, cum e aceea a crucii în creştinism. Totuşi, avînd în 
vedere cã deşi oamenii de pretutindeni au aceeaşi înfãþişare fizicã, crucea nu e un 
simbol universal, trebuie sã presupunem cã acest tipar corporal e unul între altele 
posibile, valorizat în interiorul şi în acord cu orizontul culturii noastre. De aceea, şi 
acest rit trebuie descifrat în primul rînd ca activitate simbolicã. Desigur, contextul 
actualizat aici este cel al credinþei creştine în care crucea e consideratã simbolul 
prin excelenþã al sacrului, iar „a-şi face cruce” unul dintre gesturile apotropaice cele 
mai eficace. Atingerea descîntãtoarei exact în acele locuri ale corpului celui bolnav 
care deseneazã forma crucifixului presupune tot un transfer de corporeitate, dar de 
aceastã datã Leib-ul celui deocheat e respaþializat în virtutea unor linii de forþã ce 
ne trimit cu gîndul la ideea merleau-ponty-ianã a „fiinþei situate” şi a trupului ca 
„spaþiu expresiv”. Ritualul construieşte o reprezentaþie dramaticã în care vindecarea 
înseamnã reinstaurarea trupului viu, prin consacrarea „peceþilor” sale spaþializante. 
În contextul simbolic-mitic în care se lasã descifrate descîntecele pe care le studiem, 
aceste peceþi iau forma unei cruci.

Ne-am referit pînã aici doar la transformãrile la care e supus trupul bolnavului. 
Dar în cadrul ritualului vindecãtor se întîlnesc şi se confruntã cel puþin douã 
prezenþe: a descîntãtoarei şi a celui deocheat. Corpul propriu al terapeutului nu 
trebuie neglijat pentru cã e unul din polii de maximã relevanþã în desfãşurarea 
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scenicã a descîntatului. Dupã Malinowski, condiþiile de puritate ritualã care 
preced efectuarea majoritãþii ritualurilor decurg din statutul de „receptacol al 
magicului” pe care îl deþine corpul omenesc: „Magia este puterea unicã, specificã, 
o forþã unicã în felul ei, rezidînd exclusiv în om, emanînd doar prin arta sa 
magicã, eliberîndu-se odatã cu vocea lui, transmisã prin actul ritual. Se poate aici 
menþiona cã trupul uman, fiind receptacolul magicului şi canalul sãu de curgere, 
trebuie sã fie supus unor varii condiþii” (1993, 120). Şi Caillois discutã pe larg 
regulile de purificare la care se supune trupul şi care presupun în anumite cazuri 
o transformare de tipul morþii simbolice în planul profan şi a reînvierii într-o lume 
a esenþelor (Caillois, 1997, 43). În cazul descîntecelor pe care le analizãm, existã 
cîteva practici ce vizeazã interdicþia aplicatã descîntãtoarei de a vorbi înainte de 
începerea descîntatului. Apoi, în numeroase exemple, intrã direct în joc orientarea 
spre celãlalt a descîntãtoarei, care tatoneazã lumea bolnavului prin suflat, atingeri, 
priviri. Chiar şi umorile fiziologice implicate în executarea ceremonialului magic 
(scuipatul) funcþioneazã, credem, ca indicii ale prezenþei Lieb-ului în lume, avînd 
finalitatea de a-i sugera celui deocheat „conduita corporalã concordantã”.

În conturarea dimensiunii soteriologice a descîntatului am fãcut apel, pînã 
aici, la ideea transgresiunii intenþionale specifice procesului terapeutic; am arãtat 
cã e vorba de un transfer de corporeitate, prin intermediul unui mimetism gestual 
orientat intenþional, de la descîntãtor spre bolnav. În centrul acestui fenomen 
s-ar afla corpul propriu, înþeles ca trup viu, niciodatã total „mîntuit” de lume 
(pentru a prelua expresia citatã mai sus din descîntecul „de joimãriþe”), ceea ce 
asigurã şi posibilitatea vindecãrii sale (Merleau-Ponty, 1992, 181) printr-o suitã de 
re-spaþializãri. Aspectul intenþional al terapiei e, aşadar, decelabil în deschiderea 
spre lume prin intersubiectivizarea care þine de chiar miezul constitutiv al acestei 
deschideri. 

În „zarea” mitului

În ceea ce priveşte „transgresiunea” implicatã în descîntat, se poate afirma 
cã aceasta are un aspect foarte aparte, tocmai datoritã orizontului diferit care 
legitimeazã terapia „popularã” în raport cu orice alte terapii. 

Este vorba despre „zarea” mitului în perspectiva cãreia situaþii precum boala, 
suferinþa sau vindecarea sînt tipizate, ritualizate şi repetitive. De aceea şi textul 
descîntecelor e atît de formalizat, secvenþele înlãnþuindu-se dupã tipare prestabilite, 
funcþionale, verificate şi girate în numele tradiþiei, prin puterea acelui „aşa se 
obişnuieşte”. Este vorba, în fond, de asigurarea unei securitãþi ontologice care 
aproape cã garanteazã posibilitatea vindecãrii prin „simplul” fapt al (re)edificãrii 
unui cîmp complex de relaþii semnificativ-existenþiale. 

Într-o altã cercetare dedicatã poezei mitului am pomenit deja despre existenþa 
unei tendinþe reificatoare în ceea ce priveşte constituirea aperceptivã a realitãþii, în 
special în cultura tradiþionalã. Referinþa fundamentalã a problemei e o celebrã carte 
de sociologie semnatã de Peter Berger şi Thomas Luckmann. Lumea instituþiilor, 
aratã aceştia, tinde sã se suprapunã peste ordinea naturalã, se produce o confuzie 
ontologicã între spaþiul natural şi cel convenþional, mitologia funcþionînd ca 
interpretare a naturii în termenii culturii. 
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La rîndul sãu, Ernest Bernea relevã, pe baza materialului bogat cules în 
anchetele de teren şi comentat într-un important studiu de etnopsihologie (Bernea, 
1997), propensiunea reificatoare a þãranului român de a-şi reprezenta lumea ca pe 
un dat. Expresia cea mai pregnantã a acestui fapt e credinþa într-o „rînduialã” a 
firii, cuvînt ce implicã o modalitate specificã, aparte, de a gîndi universul. Astfel, 
principalele trãsãturi ale cosmosului în varianta sa tradiþionalã ar fi: 1. natura este 
ordonatã; 2. ordinea e posibilã graþie ritmicitãþii; 3. lumea se aflã într-un proces de 
continuã (re)generare; 4. ordonat, ritmat şi dinamic, universul, e, pur şi simplu, un 
întreg organic armonios (1997, 81). Întrucît aceastã ultimã trãsãturã e consecinþa 
convergenþei celorlalte, n-o vom mai trece în revistã în cele ce urmeazã.

1. Ideea de ordine implicã, fãrã a le confunda, alte douã concepte complementare, 
„lege” (înþeleasã ca mod specific, ireductibil şi coerent de existenþã şi manifestare a 
ceva – de aici, expresiile de tipul „fiecare în legea lui”) şi „cauzã” (chiar dacã omul 
nu o poate sesiza sau descifra, existã întotdeauna o raþiune pentru care lucrurile 
se petrec într-un anumit fel şi nu în altul). Însuşi termenul generic „ordine” 
acoperã, în mentalul tradiþional românesc, cel puþin trei domenii distincte: existã 
o „rînduialã” a macrocosmosului, una a spiritului (înþeles ca spaþiu religios, 
al medierii între om şi divinitate) şi una socialã, a cotidianului (Bernea, 1997, 
235). Toate aceste ordini sînt intricate armonios, concentric, iar ritmurile lor se 
întrepãtrund într-o coordonare perfectã al cãrei mecanism e o „tainã mare”, dupã 
expresia unui informator al lui Bernea.

2. Ritmicitatea manifestãrilor lumii vizibile şi invizibile e descifrabilã în douã 
coordonate esenþiale ale tuturor evenimentelor: repetabilitatea şi precizia. Un 
fapt în acelaşi timp cosmic, spiritual şi cotidian precum mersul soarelui pe cer e 
exemplul paradigmatic pentru relevanþa ritmicitãþii în configurarea lumii. Citãm, 
în acest sens, explicaþia foarte expresivã a unui alt þãran din anchetele lui Bernea: 
„Şi cã soarele merge de la rãsãrit la apus şi asta are un rost şi o cauzã. De ce nu 
merge de-a-ndãrãtelea? De ce nu apare soarele ici şi colo, aşa, cînd nu te aştepþi, 
ştii, ca o muscã?” (Ibidem, 243).

3. Universul nu e static. Toate componentele sale sînt guvernate de forþe în 
perpetuã interacþiune. Totul este, aşadar, procesualitate, promisiune implicitã a 
renaşterii, garanþie a regenerãrii. Din multitudinea raporturilor dinamice ale lumii 
ne intereseazã aici o anume relaþie, situatã, prin implicaþiile ei, la confluenþa lumii 
spirituale cu materia. 

„Puterea cuvîntului”, aşa cum e înþeleasã în mentalitatea tradiþionalã, angajeazã 
forþele inefabile ale semnificatului şi cele concret senzoriale ale semnificantului 
într-o dramatizare care deschide fiinþa spre valenþele magice ale ordinii existenþei. 
Diferenþa specificã a universului uman în raport cu toate celelalte „rînduieli” 
rezidã în existenþa valorilor conştiinþei. „La animale lucrurile vin numa din afarã, 
da la om vin şi din lãuntru, cã vezi, el are judecatã şi credinþã. La om stã altfel 
socoteala; el are cuget şi rãspunde” (Ibidem, 248). Animalul rãspunde doar la 
stimuli, în timp ce lumea omului e fundamentatã pe dimensiuni ale interioritãþii 
precum raþionalitatea („judecatã”, „cuget”) şi sensibilitatea, intuiþia („credinþã”), 
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fiind orientatã intenþional spre ceilalþi cãrora le „rãspunde”. De fapt, aceastã 
vectorializare a conştiinþei omului e posibilã numai graþie cuvîntului care o 
exprimã. În viziune þãrãneascã, între trup, gînd şi cuvînt existã o identitate de 
esenþã: „Eu cred cã tot cuvîntu are putere, cã e rupt din sufletu nostru, e plin de 
puterea noastrã, cã avem un suflet. Cuvîntu-i totuna cu cugetu, cu mintea şi sufletu 
nostru” (Ibidem, 252). 

Situat la intersecþia mai multor „rînduieli”, limbajul e echivalent cu 
raþionalitatea deschisã spre atribuirea continuã a lumii („cugetu”), cu raþionalitatea-
receptacol („mintea”) şi cu intuiþia şi credinþa „sufletului”. De aceea, şi „puterea 
cuvîntului” poate fi detectatã la mai multe paliere: fie în interacþiunea concret 
corporalã cu lumea, fie în interiorul structurii semiotice a semnului lingvistic. 
Aşadar, „puterea cuvîntului” ar putea deriva din forþa corporalitãþii, iar rostirea 
unor texte speciale, precum blestemul sau rugãciunea înseamnã donare efectivã 
de corporeitate: „Cînd ai fãcut o rugãciune sau ai blestemat sau þi-ai dat cuvîntu 
pe ceva, pe un lucru, sã ştii cã atunci ai dat ceva din tine şi cum dai, aşa þi se 
întoarce” (Ibidem, 253) (s.n., C.P.). Spre deosebire de gesturi, care au impact 
într-un univers al acþiunii, cuvintele îşi trag seva dintr-o lume a semnificaþiilor. 
Cele douã universuri, al acþiunii şi al semnificaþiilor, se aflã într-o relaþie de 
concurenþã asimetricã, pentru cã, în timp ce debuşeele pragmatice sînt aleatorii, 
dezorganizate, întîmplãtoare, semnificaþiile sînt structurate coerent: „De-i dai 
omului o palmã e rãu, da de-i spui un cuvînt de ocarã e şi mai rãu. Palma trece, 
da cuvîntu rãu nu-þi trece.” (Ibidem, 254) (s.n., C.P.) Violenþa verbalã poate fi, 
paradoxal, mai redutabilã decît cea fizicã exact pentru cã „face sens”, se înscrie 
într-o tradiþie semnificativã instituitã, verificatã prin uzul intersubiectiv şi, 
prin urmare, validatã. Acelaşi tip de „logicã” guverneazã şi credinþa în puterea 
vindecãtoare a descîntatului. Dar impactul semnului lingvistic poate fi generat şi 
de forþa intrinsecã a semnificatului („înþelesul”) sau de expansiunea sintagmaticã 
a înlãnþuirii semnificantului rostit (fapt cu importante consecinþe în privinþa forþei 
incantatorii a performãrii descîntecului). De fapt, omul tradiþiei nu separã cele 
douã aspecte, pentru el, cuvîntul este „act în desfãşurare, element transformator, 
creator sau distructiv” (Ibidem, 257). 

Ideea „puterii cuvîntului” ne intereseazã aici nu doar ca ilustrare paradigmaticã 
a caracterului dinamic al viziunii asupra lumii în mentalitatea þãrãneascã, ci, mai 
ales, pentru relevanþa pe care o are în cadrul înþelegerii şi funcþionãrii magiei 
populare. Ordinea universului e, cel puþin în aparenþã, imuabilã, e un „dat”; 
fenomenele şi fiinþele se supun unei tainice şi perfecte „rînduieli” de dincolo de 
fire. Totuşi, omul poate, graþie deschiderii conştiinþei sale şi posibilitãþii acesteia de 
atribuire perpetuã cãtre lume, prin cuvînt, sã intervinã oarecum în desfãşurarea 
armoniei prestabilite, s-o modifice în favoarea sa, în cazul descîntatului sau al 
rugãciunii, s-o fisureze, în cazul blestemului. 

Acþiunea magicã presupune, prin urmare, o intervenþie în chiar imaginea, 
presupusã de neatins, a lumii. De aceea, magia e un act „grav” care nu poate 
funcþiona arbitrar, ci are nevoie de iniþierea într-o „tehnicã misticã”. Ideea cã 
magia presupune o „tehnicã” (adicã un set de acte pur practice, chiar „prozaice”, 
performate în anumite condiþii şi guvernate de legi şi credinþe bine instituite) 
apare şi în studiul lui Malinowski special dedicat acestui subiect (Malinowski, 
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1993, 109, 139). Ritmurile firii presupun, pe lîngã repetitivitate, şi precizie, 
iar magia, ca dezvãluire a unor cauzalitãþi subtile ale „rînduielii”, trebuie sã se 
bazeze pe o disciplinã foarte riguroasã. Aceasta ar însemna cã, pentru a putea 
descînta, de exemplu, trebuie sã cunoşti acele cuvinte şi acele gesturi precise care 
sã asigure dezghiocarea bolnavului din nişa în care deochiul l-a „înþepenit”. În 
ceea ce priveşte valenþele cuvîntului în magie, E. Bernea comenteazã credinþele 
culese din anchetele de teren: „în mentalitatea generalã a acestei lumi aparte pe 
care am studiat-o şi în cea specialã magico-religioasã, cuvîntul dispune de o forþã 
spiritualã intrinsecã şi, deşi este folosit în acte rituale sau relaþii ca un instrument, 
el trece mult dincolo de aceastã funcþie instrumentalã, mergînd pînã la a exista 
ca substanþã şi energie transformatoare, creatoare de valori materiale, în magie, şi 
spirituale-sacre, în religie” (1997, 258). 

Prin urmare, transgresiunea intenþionalã trebuie integratã unui univers 
constituit pe coordonatele descrise mai sus. În perspectiva deschisã de „zarea” 
miticã, transgresiunea funcþioneazã în sensul în care bolnavul este şi nu este el; ca 
istorie personalã, el îşi are biografia sa distinctã, însã boala îl impersonalizeazã, 
întrucît suferinþa îl plaseazã, chiar dacã subit, într-o situaþie consacratã prin 
tradiþie şi trebuie sã se manifeste ca atare. Aceastã „ieşire din sine” e necesarã 
pentru a putea înþelege ce se întîmplã; „accidentul” biografic poate fi înþeles cu 
adevãrat numai prin prisma subordonãrii sale la o situaþie exemplarã, repetitivã, 
securizantã din punct de vedere ontologic. Ritualul devine astfel nu un simplu 
„semnal” exterior, ci „un limbaj emblematic” (Merleau-Ponty, 1988, 556-557), de 
a cãrui înþelegere profundã şi interiorizare þine de fapt şi posibilitatea vindecãrii.

În mãsura în care ininteligibilul e spulberat şi lumii i se restituie un sens, 
bolnavul poate fi şi el recuperat şi reintegrat drept co-pãrtaş la acest sens nãscînd.
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