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Cuvinte-cheie: reprezentări, tanatologie, Mexic, România, dualitate, terţul inclus, ritual, 

celălalt, cosmoviziune, cosmodernitate, reconfigurare ritualică, Homshuk, Zilele Morţilor, 

veghe, renovare. 

 

Aşezarea în dialog a culturii române şi a celei mexicane pe tema dualităţii existenţă-moarte 

este realizată printr-un demers deopotrivă cultural şi existenţial, prin crearea punţii dinspre celălalt 

spre noi înşine. Hermeneutica transdisciplinară înscrie, în acest caz, vorbirea despre moarte în 

miezul cunoaşterii, punând în oglindă cosmodernitatea (o viziune cuantică, transdisciplinară 

asupra lumii actuale) şi cosmoviziunea (rânduiala şi armonia specifice înţelegerii culturale arhaice 

a lumii) prin sublinierea unor valori comune şi expresii existenţiale unificate: a simţi-a gândi, a fi-a 

avea. 

Tematizarea morţii, în sensul heideggerian, aşezarea înaintea privirii (întâmpinarea1) şi, de 

aici, aşezarea în inimă, se înfăptuieşte pe un drum asumat transdisciplinar. La rădăcina reprezentării 

tanatologosului, a vorbirii despre moarte, se află paradoxul constitutiv al oricărei deschideri 

adăpostind alteritatea şi rezonanţa cu celălalt. Pentru noi, celălalt devine sursă de înţelegere 

adâncă a propriei culturi, a propriei fiinţe, prin adăpostirea sa în raport cu intimitatea noastră 

profundă, marcând totodată o cale de comunicare a propriei alterităţi spre identitatea celuilalt.  

Motivaţia alegerii celor două spaţii culturale rezidă în faptul că acestea au cunoscut 

rupturi şi coagulări, apropieri şi desprinderi asemănătoare formal şi simbolic, peste a căror cultură s-

a grefat o cultură străină, dominantă ce s-a impregnat în straturile identitare lizibile şi căreia i s-a 

răspuns printr-un proces prin care structura de rezistenţă a păstrat substanţa ancestrală, lucrătoare 

în straturile sale adânci şi a hrănit noua matrice a întâlnirii popoarelor.  

Ceea ce apropie în mod profund cele două culturi sunt cultul morţilor şi al strămoşilor, o 

viziune similară asupra dualităţilor existenţă-moarte, moarte-renaştere şi o concepţie asupra vieţii 

axată pe ritual şi pe ritualizarea existenţei.  

Întâlnirea cu Celălalt a dus la o reconfigurare ritualică, un concept pe care-l introducem 

pentru a înlocui ideea de sincretism. Prin aceasta, înţelegem o stratificare ritualică prin care 

elementele precreştine nu numai că au supravieţuit, dar au sporit semnificaţiile creştinismului adus 

în aceste spaţii.  

Lucrarea este construită pe ideea urcării treptelor spre înţelegerea din aproape în aproape a 

sensului dualităţii, asemănătoare aproprierii semnificaţiilor unui codex, ce se lasă descoperit pe 

măsura interiorizării imaginii de către cel care-l cercetează.  
                                                 
1 Martin Heidegger, 2003, p. 481. 
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Lucrarea este o incursiune în ansamblul reprezentărilor dualităţii existenţă-moarte, moarte-

renaştere din cele două spaţii pornind de la credinţele legate de cosmogonie, naşterea omului, 

primirea unui nume şi împlinirea ca destin, moartea ca transformare prin odihnă şi regenerare, 

ritualul de înmormântare, ceremoniile de aducere aminte şi de renovare a omului şi a timpului, 

vizita sufletelor şi întoarcerea acestora în lumea de dincolo, revenirea la Ce (Unu), în sensul ciclic al 

timpului şi al recapitulării.  

Lucrarea este însoţită de inserţii din poezia românească, prehispanică şi mexicană, 

comentarii legate de opere de artă şi cinematografice reprezentative pentru ideea dualităţii şi a 

spaţiului de trecere dintre lumi; arta fiind mărturisitoare, martor al înţelegerii dualităţii ca oglindire 

a acesteia în forme şi reprezentări expresive. 

Lucrarea este formată din patru părţi. În prima parte, sunt prezentate elementele-cadru ale 

metodologiei transdisciplinare (terţul inclus, nivelurile de realitate, Terţul Ascuns, ternarele 

cunoaştere-înţelegere-trăire, reprezentare-limbaj-confuzie, imaginaţie-imaginar-imaginal) şi cele 

privind înscrierea temei tanatologice – a vorbirii despre moarte - în viziunea cultural-ritualică. 

Următoarele trei părţi sunt divizate potrivit cosmoviziunii prehispanice tradiţionale, Cele 

treisprezece trepte ale cerului, Porţile (ne)lumeşti, Cele nouă niveluri ale lumii de dincolo. Acestor 

părţi principale li se adaugă concluziile, bibliografia şi publicaţiile personale, anexele (glosar de 

termeni, lista intervievaţilor, fotografii). 

Prima parte a acestei teze, Capitolul I, prezintă metodologia transdisciplinară şi o analiză a 

dualităţii - concept de bază al cosmoviziunii precreştine – şi a ternarităţii transdisciplinare, 

configurând apropierea între cosmoviziunea arhaică şi cosmodernitatea actuală. La nivelul 

reprezentării, dualitatea nu trimite la cele două feţe ale aceleiaşi realităţi, precum chipurile lui Ianus 

ce necesită gestul de răsucire, de întoarcere a părţii nevăzute spre a fi văzută, suspendând-o pe 

cealaltă. Dualitatea este acelaşi chip al celor două feţe înjumătăţite sau aceeaşi faţă în timpuri-etape 

diferite;  jumătatea participă şi comunică întregul şi întregului; cele două jumătăţi sunt unite printr-o 

articulaţie naturală, printr-un terţ ce aparţine chipului însuşi; întregul fiind articulaţia a ceea ce a fost 

şi a ceea ce nu este încă. Simbolul ritualic este purtător de două chipuri: deja-manifestatul şi încă-nu 

manifestatul, actualizare şi potenţializare.  

Ritualul este parte a matricei, generator şi mediator al interacţiei; este o reprezentare 

lucrătoare care favorizează un timp al deschiderii şi toleranţei necesare înţelegerii, este mediere 

între forţele ambivalente ale universului; este o structură interioară şi exterioară, totodată. 

Traversarea nivelurilor de realitate, trecerea de la o etapă la alta implică o moarte simbolică, o 

discontinuitate, o detaşare de vechea lege, traversarea unei zone de non-rezistenţă.  
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Următoarea parte a lucrării, cuprinsă în Capitolele II – VII, intitulată Cele 13 trepte ale 

cerului, reflectă o structură a treptelor pornind de la reprezentarea tanatologică în cosmogonie, de la 

ridicarea lumilor din moarte (încercările repetate de creare) până la fiinţarea, desfăşurarea lumilor, 

întreaga călătorie fiind generată şi călăuzită de ideea permanentei transformări şi renovări ale fiinţei 

umane. Manifestare a dualităţii întregii firi şi a fiinţei umane, Ome este prezent ca feminitate şi 

masculintate în tot ceea ce există2. Dualitatea este generatoare a întregii creaţii, fiind reprezentată, 

în spaţiul românesc, în ceramică, pe costumul tradiţional, pe broderii, prin desenele ţesute pe 

covoare şi pe scoarţe; sub forma spiralei, reflectând motivul tradiţional al înfăşurării şi desfăşurării, 

al împletirii existenţă - moarte. Moartea este asociată unui sfârşit-ce-va-să-vie să „închege 

începuturile” (Soarele negru, Bucureşti, 1968). 

Tessera hospitalis este denumirea în latină corespunzătoare symbolon-ului, concept esenţial 

ce-şi are originea în Grecia antică, un pact încheiat între oaspete şi gazdă, astfel că moştenitorii 

celor două fragmente de tăbliţă metalică (care unindu-se, creau un întreg) continuau legătura de 

ospitalitate şi după moartea celor care o creaseră3, validând un trecut şi fiind şi unificator între vii, 

precum şi între morţi şi vii, în sensul pe care i-l dăm în această lucrare.  

În cosmogoniile româneşti şi mexicane, creaţia lumii este împărtăşită de elementele  

complementare ale dualităţii, care s-au pus de acord pentru a crea lumea, reflectând ideea facerii şi 

desfacerii lumilor pentru a găsi acel kosmos în care fiinţa umană să aibă intenţia de a căuta un sens, 

impulsul şi entuziasmul de a se îngriji de esenţa sa vitală, precum şi de reflectarea divinului în 

propria existenţă.  

Pentru realizarea oricărui gest divin cosmogonic este necesară punerea de acord a tuturor 

celor ce iau parte la înfăptuire, pentru regenerarea lucrului înfăptuit fiind necesară parcurgerea 

ritualică a tuturor etapelor, de la punerea întrebării până la interiorizarea mesajului sacru şi 

dobândirea celei „de-a doua vederi” sau a vederii dintâi. Interiorizarea mesajului din codexuri şi din 

textele sacre este relaţionată cu ascultarea cu atenţie şi intenţie a ceea ce textul şi culoarea transmit 

fiecăruia dintre „cititorii” unei realităţi specifice. 

În mitologiile ambelor spaţii, fiinţa umană este creată abia a treia sau a patra oară, după 

încercări de facere şi după desfaceri repetate ale creaţiei: jidovii, urieşii, piticii, jumătăţile de 

oameni, în mitologia românească şi, respectiv, oamenii din lut, oamenii din lemn, oamenii din 

papură şi oamenii din porumb, în mitologia mexicană. 

Structura lumilor comportă asemănări în spaţiul românesc şi în cel mexican în ceea ce 

priveşte stratificarea între „înaltul cerului” sau „marea albie a cerului” (la gran jicara celeste 

                                                 
2 Arturo Meza, 1999, p. 98. 
3 John Arthos, 2013, p. 138. 
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precum este denumită în Mexic), cele 13 ceruri (lumea zeilor, topan), întregul cosmos, „vămile 

văzduhului”, pline de încercări, lumea pământească (lumea celor vii, tlalticpac), şi lumea celor 

morţi (mictlan), cele nouă lumi ale transformării, „afundul pământului” şi marginea sa. 

Pornind de la viziunea tradiţională identificată în cosmogoniile ambelor spaţii culturale, este 

analizată astfel legătura dintre moarte şi cunoaştere. Vorbirea despre moarte, acest thanato-logos, 

cunoaşte, în această lucrare, mai multe înfăţişări: închiderea ciclurilor şi etapelor, purificarea, 

arderea etapelor şi depăşirea obstacolelor, schimbarea chipului, schimbarea statutului, schimbarea 

numelui, moartea în pântecul temazcalului, călătoria în lumea de dincolo prin porţile lumeşti sau 

prin cele nelumeşti; moartea ca născătoare a transformării continue a ceea-ce-eşti-spre-ceea-ce-te-a- 

afirmat sau te-a „ţipat” („aruncat”) în lume. Legătura dintre cunoaştere şi moarte se oglindeşte, de 

asemenea, în treptele pe care cunoscătorul le urcă, trepte ce trimit la o desprindere-moarte, la o 

transformare a sa.  

Moartea nu este înţeleasă ca un capăt al drumului, ci ca un permanent însoţitor ritualic 

pentru trecerea la un nivel la altul de cunoaştere şi existenţă. Adevăratul început al oricărei 

biografii este moartea, iar această afirmaţie stă la baza analizei celor două lucrări reprezentative în 

ambele spaţii privind dualitatea existenţă-moate: „Profeţii despre trecut” (Nicolae Breban) şi „Pedro 

Paramo” (Juan Rulfo). Moartea este generatorul vieţii în literatură prin încercarea de umplere a 

golului lăsat de moartea părinţilor; prin gestul de a scrie – mărturie a vitalităţii şi exuberanţei vieţii -  

autorul este încercat de o dorinţă aprigă de a-l reda pe „dalbul pripeag” vieţii şi de a-i dobândi, în 

ultimă instanţă, nemurirea. 

În această teză, cunoaşterea înseamnă înfăşurare şi desfăşurare de sens (reprezentare a 

cosmosului, a timpului, a dualităţii existenţă-moarte), ca depliere a unei serii de reprezentări ce sunt 

interiorizate pe măsura derulării lor, meditând asupra acestor idei pornind de la analiza pe care 

Alexandre Koyré o face universului imperfect al lui Cusanus sub forma unei desfăşurări (explicatio) 

a divinităţii, redate sub aspectul multiplicităţii - complicatio („a plia”, „a împături”); de la ordinea 

generatoare implicată (implicate order) şi ordinea fenomenală explicată (explicate order) ce reflectă 

teoria universului înfăşurat, încifrat formulată de David Bohm; de la reprezentarea înfăşurării 

ghemului morţii pe măsura desfăşurării firului existenţei (Vladimir Jankélévitch) la Învelişul din 

mitologia mayaşă pe care Marele Vrăjitor îl lasă lumii spre a fi descifrat, desfăşurat.  

Legătura între gestul sacru de întemeiere şi moarte are la bază înţelesul cuvântului nahuatl 

neltiliztli, tradus prin „stabilitate”, „întemeiere”, „înrădăcinare”, şi al grecescului aletheia, al cărui 

opus este uitarea4. Într-o imagine în oglindă a felului în care gestul de întemeiere se imprimă asupra 

                                                 
4 Marcel Detienne, 1983, pp. 18-35. 
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întregii existenţe ulterioare, se situează memoria materialului, în speţă a porţelanului ce reţine toate 

imperfecţiunile şi încercările de îndreptare ulterioare scoaterii din forma-mamă înainte de arderea 

finală. Întemeierea este legată de gestul de aşezare, delimitare, fie că aceasta face referire la 

întemeierea unui neam (drumul mitic către Aztlan, călătoria rituală, care a făcut posibilă naşterea 

culturii mexica, prin crearea marii sinteze culturale a tuturor civilizaţiilor întâlnite în cadrul acestui 

pelerinaj), întemeierea casei în jurul vetrei, întemeierea unei familii sau întemeierea unui temazcal. 

Simbol al existenţei şi al morţii, temazcalul este o construcţie semicirculară realizată din 

bambus sau din piatră, jumătatea vizibilă a sferei (asociată lui Quetzalcoatl, Şarpelui Înaripat, 

luminii zilei, lucrurilor văzute) insunuează o altă jumătate, nevizibilă (asociată lui Tezcatlipoca, 

marii Oglinzi Fumegânde a lumii, conştiinţei umane), având în centru un ombilic în care se aşază 

pietrele încinse (numite metaforic abuelitas), care sunt stropite cu apa în care se fierb plante 

vindecătoare, printre care salvie, arnică. Intrarea în temazcal este un exerciţiu de introspecţie, de 

conştientizare a situării fiinţei în relaţia cu propriul trecut, cu ceilalţi şi cu lumea. Ieşirea din 

temazcal înseamnă părăsirea pântecului pământului-mamă ce găzduieşte fiinţa spre vindecare.  

Dualităţile existenţă – moarte se reflectă sub forma corpului de reprezentări-roiuri, solidare a 

căror parcugere se desfăşoară ritualic. Naşterea lumii şi întemeierea unei case necesită, în aceeaşi 

măsură, un sacrificiu de întemeiere, înghiţirea creaţiilor imperfecte, dărâmarea structurilor 

nedurabile în timp.  

Naşterea, tăierea simbolică a cordonului ombilical, primirea unui nume (însămânţarea 

numelui la naştere sau botezul), despărţirea de mediul familial prin alegerea unui drum singuratic 

sau asumarea drumului călugăriei, moartea părinţilor, căsătoria sunt reprezentări ale dualităţii 

existenţă-moarte, ale desprinderii şi renovării fiinţei.  

Imaginile ce leagă moartea de fertilitate sunt multiple în codexurile prehispanice, spre 

exemplu, în fila 27 a Codexului Fejervary-Mayer, imaginea morţii unite prin cordon ombilical cu un 

personaj ce reprezintă mişcarea. Chipul jumătate descărnat, jumătate viu implică un al treilea 

termen, integrator, ceea ce unifică ambele elemente complementare într-un întreg ce reflectă viaţa 

însăşi. În Codexul Borgia, Mictlantecuhtli şi Ehecatl, moartea şi existenţa, reprezintă o singură 

realitate, sugerând, pe de-o parte, ceremoniile de renovare patronate de Mictlantecuhtli şi, pe de altă 

parte, ceremoniile agricole sugerate prin prezenţa lui Ehecatl, a energiei vântului sau a Marelui 

Semănător, de aşezare a seminţei în pântecul Pământului-Mamă, în lumea obscurităţii şi a frigului, 

spre a se transforma, precum trupul uman, din „starea larvară” într-o nouă viaţă. Acest ultim stadiu 

al trasformării numit imago - ce urmează celorlalte trei, embrion, larvă, pupă – este relaţionat 

renaşterii, fluturelui monah ce simbolizează sufletele copiilor ce străbat cale îndelungată – din 

Canada în Mexic - pentru a a junge în Michoacan, de Ziua Morţilor. În spaţiul românesc, Pământul 
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este întruchipat precum o femeie-mamă în care divinitatea a aşezat toate seminţele pentru hrana 

omului5, acesta hrănind-o, la sfârşitul vieţii, cu propriul trup.  

În cultura nahuatl, după naştere, jumătate din cordonul ombilical se îngropa în vârful 

dealurilor, aproape de rădăcina unui copac, pe când cealaltă jumătate se oferea câinelui însoţitor în 

lume al copilului, un adevărat geamăn care-l însoţea dincolo de moarte. Odată cu venirea 

spaniolilor, câinii au fost ucişi pentru a distruge această legătură puternică între copil şi câinele 

însoţitor în lume, între mortul ce călătorea şi Itzcuintli care îl traversa râul spre Mictlan. Însoţitorul 

sufletului în lumea de dincolo este Xolotl, geamănul, în viziunea mexicană. Xolotl este cel care, sub 

înfăţişarea unui câine, însoţeşte Soarele în lumea de dincolo. În spaţiul românesc, şarpele casei este 

însoţitorul stăpânului casei, este protectorul familiei, iar uciderea sa este echivalentă morţii acestuia. 

În creştinism, şarpele a fost asociat ispitei şi diavolului, aşa cum spaniolii i-au atribuit lui 

Mictlantecuhtli (Domnul transformării contante, odihna necesară renovării fiinţei6) i-au fost atribute 

elemente ale diavolului în reprezentare. 

Imaginea pământului-matrice poate fi identificată şi în ritualul de îngropare a copiilor 

asemenea seminţelor. Există, de asemenea, o strânsă legătură între simbolul seminţelor şi al 

cenuşii, reflectată în numeroase reprezentări funerare, în prezenţa lor în ritualul funerar, în 

mitologia „Popol Vuh”, prin însămânţarea simbolică - figurine sau statuete antropomorfe feminine 

în a căror pastă au fost adăugate seminţe de cereale pentru a sugera fertilitatea, „însămânţarea” 

simbolică7, aşa cum urnele funerare zapotece poartă simboluri ale agriculturii, Pitao Cozobi 

(Convento Santo Domingo, Oaxaca).  

Porumbul este o plantă de mare importanţă în spaţiul mexican, corespondent al grâului din 

spaţiul românesc. Transformarea grâului în colivă este redată ca un drum al trupului în lumea de 

dincolo, coliva şi colacul de înmormântare pregătit din grâu curat sunt simboluri ale morţii şi 

renaşterii. Fiinţa umană este asemenea seminţei ce cuprinde toate potenţialităţile de a se desăvârşi; 

reprezentarea seminţei fiind relaţionată totodată cu îngroparea trupului fără viaţă ca un act simbolic 

de însămânţare după noaptea (nopţile) de priveghi, de aşezare a seminţei în pântecul-matern pentru 

a muri şi a da viaţă.  

Legătura dintre porumb şi moarte este evidentă, acesta însoţindu-l ritualic de la prima 

afirmare în cadrul comunităţii - cordonul ombilical al copilului este tăiat deasupra ştiuletelui de 

porumb, din ale cărui boabe însămânţate şi înmulţite astfel, se putea hrăni - până la reprezentarea 

tamalului asociat trupului neînsufleţit, învelit în petate cu flori şi plante aromatice şi a tortilla (pasta 

                                                 
5 Elena Niculiţă-Voronca, 2008, p. 123. 
6 Arturo Meza, 1999, p. 124. 
7 D. Monah, Organizarea socială, religia şi arta în epoca neo-eneolitică. Religia. In: Istoria românilor, 2001a, pp. 178-
179. 
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de porumb fiind asociată cărnii, iar varul - în care se lasă porumbul pentru o noapte pentru activarea 

proteinelor necesare omului - oaselor). 

Ritualul de ridicare a umbrei comportă două forme: pentru omul viu care şi-a pierdut umbra  

din cauza unei sperieturi şi ca ceremonie în amintirea celui plecat. Umbra omului viu, în cultura 

tradiţională românească, era jertfă de întemeiere a unei case, umbra având o funcţie vitală, 

constituindu-se în spaţiul mexican, ca una dintre ipostazele sufleteşti care, odată pierdute, afecta 

starea fiinţei, determinând chiar moartea acesteia. În cadrul ceremoniei dedicate unei persoane 

decedate, se aşază pe altarul de veghe o cruce de var ce se ridică parte cu parte (întâi capul, apoi 

braţele, inima şi picioarele crucii/defunctului) pentru a se aşeza în vasul de lut deasupra căruia se 

frânge pâinea-ofrandă. La sfârşit, totul se înfăşoară, se înveleşte în pânză şi se aşază cu reverenţă în 

vasul de lut, care se închide şi se leagă cu o panglică neagră. Cei ce poartă vasul de lut cu trupul 

simbolic al mortului, purtătorii colierelor de cempoalxochitl, trec prin faţa fiecărui participant 

pentru ca acesta să sărute obiectele ceremoniale şi vasul de lut, într-o ploaie de petale de 

cempoalxochitl. Înălţarea umbrei, sărutul vasului de lut au rolul de a dezlega orice legătură pe care 

sufletul o mai are cu cei vii, spre a-şi găsi drumul spre lumea de dincolo, spre lumea odihnei. 

Dezlegarea legăturilor, în spaţiul românesc, se face, de asemenea prin spargerea vasului (în ritualul 

Căluşarilor, în ritualul funerar la scoaterea sicriului din casă), scoaterea pe geam a sicriului, 

dezlegarea aţei cu care sunt legate picioarele înainte de aşezarea în mormânt. 

Veghea cunoaşte multe forme în tradiţia mexicană: este practicată de către dansatori - 

mexica şi concheri - cu o noapte înainte de a începe dansul; precede ceremonia de semănat şi, 

respectiv, recolta porumbului; este noapte de veghe a mortului; este veghea sufletelor ce se întorc 

pentru a convieţui cu cei vii la începutul lui noiembrie; şi, cea instituită în inima religiei catolice, 

veghea sfinţilor (patronii fiecărui sat şi a Regelui din noaptea Învierii). Metaforă a existenţei şi a 

morţii, veghea – purificarea, privegherea, starea de atenţie a spiritului, aşezarea în aşteptare - se află 

în dualitate cu dansul, înfăptuirea „cuvântului înflorit”, a „cuvântului în mişcare”, bucurie şi 

vitalitate, aşezarea în cercul renovator.  

Nopţile de veghe, de deschidere a cerurilor din spaţiul tradiţional românesc, cum sunt 

Noaptea de Sânziene, cele trei nopţi de veghe ale mortului, noapte de veghe a sărbătorii pascale, 

noapte de veghe dintre ani sunt exemple ale trezirii spiritului necesare participării ritualice la 

evenimentele de tensiune şi schimbare.  

Dansul tradiţional este ofrandă şi forma în care fiinţa se conectează cu esenţa duală, cu 

lumea, cu sine şi cu strămoşii săi. Este forma în care cuvintele poeziei prind cu adevărat viaţă, în 

mişcarea trupului şi a spiritului. În acelaşi sens al transformării prin reflectare, rolul înţelepţilor este 

ca, prin plasarea oglinzii în faţa oamenilor, să-i înveţe să-şi asume şi să-şi găsească un chip. A se 
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uita în oglinda celui care merge în faţa ta înseamnă a coborî pe un nivel de identitate profund şi 

răscolitor.  

În vederea renovării lumii şi a timpului, după 52 de ani, perioada unui ciclu în viziunea 

nahuatl, exista pericolul ca timpul să se oprească, moment în care piramidele erau îmbrăcate, la 

fiecare 52 de ani, cu un strat de piatră. Transformarea şi renaşterea anului, în spaţiul românesc, se 

realiza prin aprinderea focurilor mari, prin uciderea simbolică a animalului şi captarea forţei sale 

vitale reprezentate prin dansul cu mască/ costum (Capra, Ursul); prin arderea buşteanului în timpul 

trecerii dintre ani prin veghea focului. 

Morţii devin strămoşi, cei care dăruiesc viaţa şi cunosc misterul morţii, căci au traversat 

puntea de neînţeles pentru lumea de aici. Urmele lor pământeşti - craniul şi oasele - sunt purtate mai 

departe, fiind prezente printre cei vii cu rol apotropaic în caz de secetă, război şi alte calamităţi. În 

ambele spaţii, există credinţa că strămoşii au un rol esenţial în problemele legate de fertilitate, 

agricultură şi familie.  

Momentul de recapitulare a existenţei  - de păstrare a momentelor revelatoare, importante 

pentru noi şi reverberante pentru alţii - are loc într-un moment al conştientizării existenţei ca o 

spirală de cicluri ce se închid pentru ca altele noi să se deschidă. 

Matricea întâlnirii culturilor se caracterizează prin câteva elemente definitorii în privinţa 

reprezentărilor tanatologice: impunerea forţată a unei alte viziuni asupra naturii şi a călătoriei 

sufletului după moarte, schimbarea locurilor de cult, modificarea ritului şi a ritualului de 

înmormântare, iar mai târziu iniţierea de ctitorii rurale (pentru dobândirea nemuririi), a reprezentării 

morţii prin intermediul imaginii votive şi picturii murale (ca memento mori), reprezentări ale 

martirajului, cultul sfinţilor şi al relicvelor. Înţelese din perspectiva transdisciplinarităţii, nivelul de 

realitate al religiei catolice europene se află pe un alt nivel de realitate decât cel al cosmoviziunii 

prehispanice. Odată înţeleasă acestă opoziţie radicală a legilor, a conceptelor fundamentale, 

conflictul este suspendat. Astfel, poziţionarea fiecăruia pe un alt nivel nu implică ierarhizare (un 

nivel nu este superior celuilalt) şi nici clasificare axiologică (valorile etice, estetice ale spaniolilor 

nu sunt superioare celor prehispanice), ci viziune proprie caracterizată prin legi proprii, fiecare 

formând un sistem deschis, comunicant. Numai astfel, se poate evita luarea în posesie prin 

impunerea unei singure reprezentări a adevărului: aşa-zisa descoperire a unui teritoriu cu o cultură 

şi civilizaţie uimitoare, civilizarea cu instrumente europene a locuitorilor unui spaţiu care şi-a creat 

propriul limbaj şi, de aici, propria formă de locuire în lume; impunerea unui mesaj de salvare din 

idolatrie adus prin evanghelizare a lumii ce-şi avea propria formă de reprezentare prin care descrie 

lumea şi un concept care stă la baza întemeierii sale: cel de dualitate. 

Potrivirea (encajar) reprezentărilor şi credinţelor după adevărul şi limba străinului (limba 
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spaniolă pentru lumea prehispanică) constrânge, oprimă şi deformează până la anulare adevărurile 

proprii, născute şi înscrise într-un orizont, în continuă prefacere în funcţie de nevoile identităţii 

culturale. Înţelegându-le însă nu ca opoziţii, ci ca niveluri de realitate diferite (lumea europeană şi 

lumea prehispanică, lumea romană şi cea geto-dacă), conflictul se suspendă. 

Tensiunea ce s-a instituit între cele două niveluri de reprezentare - spaniol şi prehispanic - s-

a rezolvat pe un al treilea nivel, cel al reconfigurării ritualice, aceasta nefiind propriu-zis 

sincretism şi nici juxtapunere, întrucât aceste două concepte nu explică şi nici nu acoperă 

complexitatea întâlnirii popoarelor.  

Lumea geto-dacă şi lumea aztecă au asimilat elemente aduse de lumea romană, de coloniştii 

din întregul imperiu roman, de cultele orientale (provenite din Siria, Iran, Egipt, Palestina) şi, 

respectiv, de lumea spaniolă cu influenţe africane, islamice, maure. Colonizarea a slăbit temporar 

vitalitatea tradiţiei străvechi, dar a adus şi elemente noi în cutuma autohtonă din ambele spaţii, fără 

a o înlocui. 

Pe ruinele Tenochtitlanului, din pietrele vechii piramide se ridică o catedrală. În bisericile 

catolice, băştinaşii aduc ofrande zeilor precolumbieni. În Biserica „Sf. Nicolae” din Densuş, templu 

roman închinat zeului Marte, ulterior creştinat, unde se mai pot vedea şi astăzi fragmente de calcar 

de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, altarul unde se slujeşte timp de secole la rând este o piatră 

romană funerară datând, cel mai probabil, din primele secole ale erei noastre, coloanele prezintă 

simboluri precreştine şi pietre de mormânt romane, precum este cea a lui Longinus.  

A înţelege simbolul ca reprezentare şi semn în permanentă dinamică şi schimbare înseamnă 

a înţelege că, mai mult decât în oricare parte din lume ce a fost evanghelizată, creativitatea 

ritualică în Mexic este o trăsătură foarte importantă. Afirmarea necesităţii ritualului şi a trăirii 

liturgice se înscriu în gesturile fireşti de afirmare a omenescului şi de luptă împotriva dispariţiei 

acestuia, într-o lume din care sunt eliminate pe rând emoţiile, amintirile, trăirile. 

A treia parte a lucrării, Porţile (ne) lumeşti, reprezintă vămile văzduhului, legăturile prin care 

lumea de aici comunică cu lumea de dincolo prin intermediul deschiderilor în spaţiu şi timp, prin 

intermediul ceremoniilor ritualice, poeziei şi impersonalizării. În acest capitol, se analizează pe larg 

conceptul de „a doua vedere” (Carlos Castaneda), cel de „transviziune” şi „imaginarul fără imagini” 

(Basarab Nicolescu). 

Stadiul desprinderii pentru a trece într-un stadiu superior este echivalent găsirii forţei 

necesare aderării la noua lume, la un nou tip de cunoaştere. Toate aceste desprinderi, renunţări sau 

suspendări ale prejudecăţilor îl pun în pericol pe cel care se angajează pe acest drum întrucât nu mai 

deţine controlul asupra vieţii sale, parcurgând stadiul liminalităţii, mai bine zis, interludiu, neutrul 

în definiţia lui Maurice Blanchot.  
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Reprezentările morţii în toate cele douăsprezece volume scrise de Carlos Castaneda sunt 

numeroase, ele variază de la imaginea vârtejului şi a unui „nor strălucitor în depărtare”, continuând 

cu trimiteri la mitologia precolumbiană: „gura fără dinţi a paznicului”, urmate de o înşiruire de 

imagini prin care sugerează inserarea morţii în tot ceea ce ne înconjoară, nefiind străină, nici 

îndepărtată. Moartea pătrunde în om prin ombilic, acel orificiu important şi sensibil al omului, 

centrul ce uneşte cele trei mari energii ale sufletului: teyolia, tonalli, ihiyotl; totodată, prin buricul 

pământului, divinităţile îşi fac simţită prezenţa în lume, în viziunea nahuatl. 

 Prezentată în diferite ipostaze, moartea este însoţitorul omului cunoaşterii, cea care îi 

drumul în viaţă, îl determină să acţioneze şi să devină pătrunzător şi atent la adevărurile ce aparţin 

diferitelor niveluri de realitate.  

Realitatea neobişnuită este descrisă de Castaneda ca având niveluri extrinseci - caracterizate 

prin perioade pregătitoare, stagiile de tranziţie sub subravegherea unui vrăjitor - şi niveluri intrinseci 

care implicau înaintarea spre specific, un proces continuu de evaluări şi aplicabilitate a învăţăturilor 

legate de realitatea neobişnuită. 

Pentru don Juan, poezia este una dintre tehnicile de practicare a stalkingului. Lectura 

poeziei, ascultarea acesteia permite întreruperea dialogului interior şi înlocuirea cu o tăcere 

primitoare, ce face loc înţelegerii. Şi povestea, în general, şi cea mitică, în special, reprezintă un 

mesager care pune la încercare limitele percepţiei.  

Călătoria înapoi la sine, spre moartea dinăuntrul omului, în chichiţa lăzii pe care o moştenim 

de la părinţi şi de la strămoşi, este o nostalgie a morţii. Unii se pot împlini în preajma casei 

părinteşti, alţii trebuie s-o părăsească.  

Viii vorbesc în numele morţilor, aşa cum fac cei care compun verşurile sau femeile care 

compun bocete ce ilustrează întreaga existenţă a celui plecat; în spaţiul mexican, las 

despachadoras, bocitoarele, îşi iau rămas-bun şi transmit mesaje persoanelor ce au murit de ceva 

vreme prin intermediul mortului privegheat. Precum în spaţiul românesc, rudele se despart de mort 

şi îl îndrumă pe drumul cel drept. 

De-nagualizarea unor persoane care se pot transforma în nagual, în spaţiul mexican, şi 

destrigoierea, în spaţiul românesc, descriu încercarea de a părăsi statutul chinuitor al sufletelor ce 

călătoresc între lumi, neaparţinând niciuneia, neaflându-şi odihna nicăieri. Porţile (ne)lumeşti sunt 

porţi de trecere dinspre lumea de aici spre lumea cealaltă şi spre cea a morţilor, ce fac posibile 

ieşirea din zona de confort, părăsirea obişnuitului în favoarea deschiderii şi a vederii, aşezarea 

fiinţei în stare de atenţie, de receptare prin unitatea corp-minte-spirit. 

În Capitolul IX, Cele nouă niveluri ale lumii de dincolo, este descrisă trecerea spre lumea 

de dincolo prin traversarea celor nouă niveluri (în viziunea tradiţională mexicană) şi, respectiv, a 
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celor 24 de vămi (în viziunea tradiţională românească), precum şi pregătirile pentru vizita sufletelor 

de Ziua Morţilor, în Mexic, şi în zilele prilejuite comunicării celor două lumi, în spaţiul românesc 

(d.e. Moşii anotimpurilor). 

Cifra nouă este relaţionată cu moartea şi regenerarea şi se regăseşte în numărul elementelor 

ritualice din perioada de pregătire a trupului celui neînsufleţit, precum şi sub forma nivelurilor – 

obstacole ale lumii de dincolo, sub forma treptelor copacului-scară şi a urcuşului vămilor. Ajungând 

pe ultimul nivel al lumii de dincolo, sufletul este eliberat de individualitate, de orice amintire legată 

de destinul personal; el rupe legăturile cu cele materiale, intră în comuniune cu ceea ce nu mai este 

ţărmuit, cu firea însăşi.  

Recurgând la analiza unor basme ce reflectă puternice reprezentări ale dualităţii existenţă-

moarte, ale iniţierii şi renovării fiinţei – cum ar fi „Piciul ciobănaşul şi pomul cel fără capatîi”, 

„Pipăruş Petru şi Florea Înflorit” – este subliniată liminalitatea, ca încercare de dobândire a unui nou 

statut, prin urcuşul treptelor şi depăşirea obstacolelor.  

Există o structură comună a ritualului funerar, regăsită în liniile sale mari pe întreg teritoriul 

românesc şi, respectiv mexican (de la culturile yaqui şi mayo din Sonora până la maya şi ixil din 

Peninsula Yucantan şi, respectiv, Quintana Roo), o schemă ce-şi are rădăcini în perioada precreştină 

coborând până în neolitic şi, de asemenea, există diferenţe regionale, strict locale ce definesc 

diversitatea formelor pe care le-a îmbrăcat viziunea asupra dualităţii existenţă-moarte de-a lungul 

timpului.  

De pregătirea zestrei funerare pentru călătoria în lumea de dincolo se îngrijesc femeile încă 

din timpul vieţii, atât pentru ele, cât şi pentru soţii lor, pe măsură ce îmbătrânesc. Spre exemplu, în 

tradiţia mexicană tradiţională din Cotaxtla, alături de sandale şi coliere, se pregătesc haine obişnuite 

sau sunt brodate veşminte cu însemnele tradiţionale. 

Trupul micşorat al bătrânului înfăşurat în giulgiu spre aşezarea în pântecul pământului-

mamă reia imaginea unui prunc înfăşat, suprinzând astfel intrarea în şi ieşirea din existenţă, 

dualitatea existenţă-moarte aşa cum este reprezentată în gravura în lemn IX din Ciclul „Nichita 

Azi”, lucrarea artistului Mircia Dumitrescu. 

Reprezentările dualităţii identificate în ritualul funerar se întrevăd în obiceiul popular 

românesc de invocare a ploii numit Caloianul. În spaţiul mexican, corpul neînsufleţit este învelit în 

petate, cu plante aromatice: frunze de axocopa, busuioc, laur, salvie, rozmarin, ruta, tzompintecli 

(plantă medicinală ce se foloseşte în xochitlalis, pentru a realiza ramurile ceremoniale ale salutului) 

sunt parte din ofranda ce se dăruieşte Pământului-Mamă. 

Aducerea pe lume era considerată un dar al moaşelor, dualităţi ale moşilor celor patru 

anotimpuri, în spaţiul românesc. Deşi nu există un naş al crucii în spaţiul românesc, precum în 
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ceremonialul funerar mexican, naşii de botez se îngrijesc de iniţierea mortului necăsătorit în lumea 

de dincolo, prin aprinderea lumânării, prin împodobirea bradului cu năframă, sprijinind totodată 

material întregul proces al înmormântării. Moartea este traversarea mării mari, nenumite, cerând 

ajutorul bradului-cuib al şoimilor, vidrei lătrătoare şi şarpelui pentru a purta sufletul spre cealaltă 

lume, unde bradul este martorul, adus de departe de sat şi ales cu grijă şi dragoste. 

Mayaşii organizează o veghe a umbrei (sufletului) mortului în timpul novenario şi după un 

an (cabo de año), când se aşază altarul, iar în faţa acestuia pe jos, se pun frunze de to´, ramuri de 

monte calvario şi de muralla. Florile albe se înşiră pe fir de aţă şi se aşază pe podea în formă de 

cruce, reprezentând umbra, substitutul mortului; aducând ca ofrandă lumina lumânărilor şi fumul de 

copal.  

Priveghiul vesel din spaţiul românesc a cunoscut o transformare, din jocurile cu măşti 

zoomorfe şi antropomorfe şi aprinderea focurilor mari în jurul cărora aveau loc diferite reprezentări 

comice şi erotice. În spaţiul mexican, în special din zona Veracruzului, priveghiul este mai mult o 

sărbătoare, în cadrul căreia se împart atât mâncare, cât şi ţigări şi cafea, bărbaţii se îndeletnicesc, de 

asemenea, cu jocul de cărţi, spun bancuri sau stau de vorbă. 

În spaţiul românesc, în periaoda priveghiului, rudele mortului nu se spală, bărbaţii nu se 

bărbieresc, toţi se îmbracă în negru; casa nu trebuie măturată, gunoiul nu se aruncă în momentul 

respectiv, ci se strânge şi se scoate odată cu mortul. În majoritatea culturilor din Mexic şi în Sierra 

de Zongolica, în special, se regăseşte, de asemenea, această credinţă legată de prezenţa spiritului 

defunctului şi a Tlazohtleotl, doamna transformării.  

Semănarea crucii în cimitir şi pe vârful dealului, deşi pare o reprezentare creştină, are o 

semnificaţie ce porneşte din prehispanitate, fiind locul ceremoniilor, locul însămânţării simbolice şi 

ritualice a cordonului ombilical.  

Obstacolele lumii de dincolo sunt reprezentări ce se regăsesc în ambele spaţii culturale: în 

cel românesc, acestea sunt legate de trecerea apei şi trecerea deasupra sau prin focul lumii de 

dincolo se face cu ajutorul oii şi al păsării/găinii date de pomană, sorbului pământului, marea 

înfuriată pe care sufletul o străbate cu ajutorul bradului. În spaţiul mexican, sufletul traversează râul  

Apanohuaya, locul unde dealurile se lovesc între ele, dealul cuţitelor de obsidian, locul înfrigurat, 

locul săgeţilor, locul celor doi jaguari ce vor să-i fure inima, locul florilor şi al cântecelor, casa 

spiritelor, a stindardelor, locul unde sufletul întâlneşte şopârla Xochitonal care-l ajută să urce spre 

Mictlan.  

Întoarcerea pe pământ a sufletelor are loc în timpul recoltei. În spaţiul mexican actual, în 

aşteptarea sufletelor, se creează o cărare cu petalele florii morţilor asemănătoare crizantemei din 

spaţiul românesc, o cărare ce însoţeşte sufletul dinspre stradă spre casa ce adăposteşte altarul.  
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În tradiţia românească sunt numeroase momentele dedicate pomenirii morţilor, dar patru 

dintre acestea marchează anotimpurile: Moşii de iarnă, Moşii de toamnă, Moşii de primăvară şi 

Moşii de vară. Alături de Moşi, sunt sâmbetele morţilor, ziua de naştere, ziua morţii şi ziua de nume 

a mortului, începutul postului şi celebrarea marilor sărbători (Naşterea Domnului, Sfintele 

Sărbători de Paşti), sărindarul (rugăciune celor 40 de zile pentru pomenirea morţilor) însoţit de 

ofranda credincioşilor (nucă, grâu, făină, zahăr, pentru pregătirea colivei în cadrul mânăstirii; ulei şi 

vin pentru sfinţire, precum şi tămâie, cărbuni, lumânări); Mucenicii, de Ziua celor fără nume, pe 9 

martie, când se împart farfurii cu mucenici, colaci cu miere şi nucă care au forma cifrei 8, 

antropomorfă. Această formă este regăsită pe iile româneşti, simbolizând „pâinea” şi este forma 

pâinii mortului ce se află pe altarele tradiţionale ale morţilor în Mexic.  

Înainte să înceapă slujba de la biserică, în satul românesc, femeile pregătesc căţuia sau vasul 

cu tămâie pentru a merge la cimitir. Focul îl iau din vatra casei („foc vegheat”) sau îl aprind în curte 

cu cocenii de la recolta anterioară de porumb. Jarul se aşează în recipientul de tămâiat şi se menţine 

aprins de acasă până la cimitir. Satul întreg are miros de tămâie, mir şi flori proaspăt tăiate. La 

mormânt, se aprind lumânări, se sărută crucea mortului, i se aşază florile/crengile de brad/crengile 

de salcie la cruce, se înconjoară de trei ori mormântul, tămâindu-l cu mişcări circulare.  

Pregătirile pentru primirea sufletului încep, în unele zone, încă din septembrie, altele odată 

cu sosirea sufletelor câinilor (Xico) prin ridicarea unui arc din carrizo, decorat cu cempoalxochitl 

(semănată în iunie), cu moco de pavo şi frunze de axocopa; aşezarea drumului de petale de 

cempoalxochitl pentru călăuzirea sufletelor. Pentru primirea sufletelor, în Tepentzintla, totul se 

reînnoieşte: vasele de lut, hainele, iar casele se zugrăvesc în alb, se văruiesc trotuarele, copacii, iar 

crucile se pictează8, obicei regăsit şi în spaţiul românesc, în preajma sărbătorilor de Paşte şi de 

Crăciun. Este un alt timp al revenirii morţilor printre cei vii. Albul varului are acelaşi efect ca şi 

galbenul florii morţilor, este lumină călăuzitoare. Atunci când moare un om, Moartea sau 

Arhanghelul trebuie să-i taie capul omului pentru a-i scoate sufletul, astfel că, în urma acestei lupte, 

există credinţa în spaţiul românesc că pereţii sunt înroşiţi de sânge, fiind necesară văruirea acestora 

imediat după înmormântare9, constituindu-se într-un ritual de purificare a casei. 

Altarul morţilor, numit şi altarul vieţii – legătura spornică dintre vii şi morţi - este o 

reprezentare a dualităţii. Altarului îi este destinat locul cel mai vizibil şi mai generos din casă şi este 

construit pe mai multe niveluri (de la trei la nouă sau chiar la treisprezece), fiecare cu semnificaţia 

sa. Elementele ce se aşază pe altar sunt pâinea mortului - („pan de muertos”, animas în Veracruz) 

                                                 
8 Alicia Lujan Delgadillo, Festividad de Todos Santos en Tepetzintla, Veracruz. In: Lourdes Aquino Rodríguez, Lourdes 
Beauregard Garcia, 2002, p. 109. 
9 S.Fl.Marian, 1995, p. 237. 
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preparată în nenumărate moduri şi având diferite forme: antropomorfe, zoomorfe, fitomorfe, pâini 

în formă de cerc/ optul cu interiorul gol - sarea pentru întărirea oaselor, cempoalxochitl (floarea 

tradiţională nelipsită de pe altar, floarea morţilor, prin culoarea sa galbenă, sugerând soarele, căldura 

vieţii şi a renaşterii, cea care-i călăuzeşte pe morţi dinspre stradă spre locul altarului, prin caminito 

de petalos, „drumul de petale”), tămâie sau copal ce arde în vasul special pentru arderea acesteia 

(sahumador), focul şi apa ca dualitate (apa pentru setea sufletelor ce se întorc de la un drum lung; 

focul încălzeşte oasele; sub forma simbolului atlachinoli sau agua quemada („apa arsă”) ca imagine 

a dualităţii; lumânări, mâncare gătită; seminţe, ardei iute; băuturi precum laptele şi ciocolată caldă 

pentru cei mici sau alcoolice - tequila, mezcal, pulque pentru adulţi; cranii din zahăr (calaveras de 

azucar) bogat ornate şi pe care sunt scrise numele celor plecaţi, uneori şi numele celor în viaţă, 

figurine de miei, purceluşi, porumbei, pălării; miniaturi din lemn şi hârtie; păpuşi Catrina; fructe şi 

legume (dovleci, chayotes, guayabas), obiectele preferate; obiecte din lut tip jucării cu roţi, cutii cu 

manivelă, nelipsitul câine (itzcuintle) din lut ce însoţeşte sufletul mortului în lumea de dincolo; 

fluiere în formă de cranii şi alte instrumente muzicale, precum şi tutun, în cazul în care sufletul 

celui plecat a fumat în timpul vieţii. Tutunul are un sens ceremonial în prehispanitate.  

Pregătirile şi ceremonia dedicată Zilelor Morţilor (Dias de muertos) încep din septembrie 

sau din octombrie; în prima zi, sunt aşteptate sufletele copiilor, iar prezenţa lor este anunţată cu un 

sunet specific al clopotelor, la miezul zilei.  

 Exerciţiu de introspecţie, recapitularea are un sens profund în viaţa omului, unde inevitabil 

se inserează gândul şi meditaţia asupra morţii ca transformare, ca renovare, ca odihnă şi somn 

recuperator, ca generator al vieţii adevărate, ca o cale spre interogare şi desluşire a sensului profund 

al lucrurilor. Întoarcerea la Ce, la unitate şi unificare este stadiul prin care fiinţa poate ajunge la 

plenitudine, prin aducerea, aşezarea existenţei laolaltă cu moartea pentru a veghea asupra legăturii 

lor spornice şi pentru a întrevedea chipul vieţii. Prin interogare permanentă, prin meditaţie, 

rugăciune, prin cântec şi dans, moartea ca transformare şi desprindere permanentă din stadiul 

etapelor încheiate, se poate ajunge la refacerea ritualică a structurii lumii: cele 13 trepte ale 

văzduhului, porţile (ne) lumeşti, cele nouă niveluri ale lumii de dincolo. 

Concluziile, prezentate în Capitolul X, fac cunoscute elementele de originalitate ale tezei şi 

actualitatea conceptului de dualitate. Teza este însoţită de un glosar de termeni în greaca veche, 

latină şi limbile indigene vorbite şi astăzi în Mexic (nahuatl, maya, zapotecă, huichol ş.a.); de lista 

intervievaţilor şi de o seamă de fotografii din ambele spaţii culturale.   

Lucrarea reprezintă iniţierea unui demers ce nu a mai fost abordat până acum, de aducere 

împreună a culturii române şi mexicane din perspectiva reprezentărilor existenţiale şi 

tanatologice; aducerea în prim-plan a conceptului de dualitate; aprofundarea unităţii deschise şi a 
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transculturalului; analiza puterii simbolice a reprezentărilor tanatologice, ale vorbirii despre moarte. 

Conştientizarea importanţei dualităţii în interiorul şi în exteriorul nostru ne ocroteşte de 

căderea în fragmentarism, acest decupaj al frânturilor şi confort de a privi părţi izolate ale vieţii, 

trăind cu iluzia reprezentării întregului. Acesta este motivul pentru care problematica morţii este 

văzută în ansamblul reprezentărilor existenţiale, de la naşterea lumilor până la aşezarea fiinţei-

sămânţă, reciclarea sa în pântecul Pământului Mamă pentru continuarea vieţii.  

 Meditaţia asupra dualităţii oferă omului actual o posibilitate de a evita drumul fără centru, 

un drum parcurs fără intenţie proprie asumată, fără veghea necesară pregătirii fiecărei etape din 

viaţa sa, fără recunoştinţa faţă de trecutul identitar şi formator şi, în mod cert, fără un orizont al 

interogării asupra întrebărilor fundamentale „Cine sunt în lumea ce se desfăşoară în faţă mea?”, 

„Încotro mă îndrept şi cum îmi parcurg drumul?”. 

Conştientizându-şi rolul său în lume, fiinţa înţelege faptul că încheierea oricărei etape este în 

mod categoric, o moarte, o trascendere spre următoarea etapă până la „marea călătorie” spre lumea 

de dincolo. Locuirea lumii este, mai degrabă, adăpostirea alterităţii proprii în oglinda identităţii 

Celuilalt.  

  Călătoria este, în viziunea acestei lucrări, ceea ce determină consolidarea unei identităţi, fie 

că această călătorie are loc în preajma casei, în „satul” vecin sau într-un tărâm îndepărtat, cu 

însoţitorii potriviţi, pornind de la dublul interior, de la geamănul Xolot până la cei care apar în 

momentul adecvat pentru a ne îndruma, călăuzele lumii de aici şi călăuzele spre lumea de dincolo. 

 Dualitatea este cea pe care o purtăm în interiorul nostru şi pe care o activăm de fiecare dată 

când ne aplecăm cu atenţie asupra lucrurilor şi situaţiilor de cunoscut. A ne forma ca fiinţe în faţa 

Domnului Eternului Surâs, a lui Mictlantecuhtli, sau „a avea moartea înaintea ochilor”, urmând 

îndemnul filocaliei, este „grija faţă de fiinţă”, este aşezarea de partea conştiinţei şi a răbdării faţă de 

sine şi de ceilalţi, aşezarea de partea toleranţei şi a nădejdii.  

 Lucrarea constituie începutul unui proces îndelungat de cercetare ce va urma şi care-şi 

propune să aducă noi perspective în ceea ce priveşte conceptul dualităţii în abordarea vorbirii 

despre moarte, a relaţiei identitate-alteritate şi a diversităţii culturale în unitate în România şi în 

Mexic.  
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Libia Maldonado Ferreira, 55 de ani, Rio Blanco, Veracruz. 

Maria del Carmen Maldonado Ferreira, 65 de ani, Rio Blanco, Veracruz. 

Maria Marrero Berbel, San Mateo, Oaxaca. 

Niculina Marcu, 45 de ani, Văceni, jud. Teleorman. 

Ana Rosa Martinez, 61 de ani, Xico, Veracruz. 

Arturo Mayoral, 60 ani, Orizaba, Veracruz. 

Maria Teresa Monroy Montiel (Cuauhyeliztli), 50 de ani, Xalapa, Veracruz 

Carlos Andres Moreno, 36 de ani, Xalapa, Veracruz. 

Mihaela Niţu, 47 de ani. Bucureşti, România. 

Frigoríei Ortega, 76 de ani, San Miguel Aguasuelos, Veracruz. 

Sergio T. Pacheco, 39 de ani, Tequila, Veracruz. 

Cristina Parras, 36 de ani, Jalcomulco, Veracruz 

Dalia Edith Pérez Castañeda, Xalapa, Veracruz. 

Pochteca, 28 de ani, Xalapa, Veracruz. 

Irma Ramirez y Alvarez, 55 ani, Misantla, Veracruz. 

María Aurelia Rangel Viuda de Velasco, 101 ani, Rio Blanco, Veracruz. 

Carrina Rosas Alarcon, 30 de ani, Chiltoyac, Veracruz. 

Víctor Rosas Carrillo, 56 de ani, Chiltoyac, Veracruz. 

Felipe Salas Ramírez, huesero, Xalapa, Veracruz. 

Rosario Sanchez, 55 de ani, Naolinco, Veracruz. 

Mario Sánchez Villa, 39 de ani, Xalapa, Veracruz. 

Ileana S., 34 de ani, Bucureşti. 
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Carlos Texon, 67 de ani, Xalapa, Veracruz.  

Guillermo Irvin Vazquez Sanchez, La Mesa de Cristo de Buen Viaje, 26 de ani, Antigua Veracruz. 

Leonardo Velasco Cruz, 20 de ani, Orizaba, Veracruz. 

José Andres Velasco Rangel, cacique, Orizaba, Veracruz. 

Guadalupe Ventura Garcia, 59 ani, San Mateo, Oaxaca. 

Gabriela Voicu, 42 de ani, Bucureşti, (n. Letca Nouă) 

Leana Voicu, 73 de ani, Văceni, Teleorman. 

Valeria Voicu, 55 de ani, Bucureşti, România.  

Teresa Xalamihua, 62 ani, San Andres Mixtla, Veracruz. 

Francisco Xavier Vásquez, Xico, Veracruz. 

 


