
   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 3
/2

01
8

76

„Fereastra sufletului” în gândirea teologică 
a preotului Gheorghe I. Petre-Govora 

(1910-2012) 

Dragoș-Ionuț  ECATERINESCU
Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, Vâlcea
„Aurelian Sacerdoțeanu” County Museum, Vâlcea

Personal e-mail: dragosecaterinescu@yahoo.ro 

„Sufletul este chipul nevăzut al lui Dumnezeu”. 
Ionuț Caragea, Întreita suferință

Conceptul de „fereastra sufletului” a fost teoretizat 
de Gheorghe Petre-Govora în volumul „Flacăra 
memoriei. Dialog cu preotul şi arheologul Gheorghe 
Petre-Govora”2.  În acest interviu, Gheorghe Petre-
Govora enunţă conceptul de „fereastra sufletului”, 
pornind de la simple observaţii ale primelor sale 
slujbe de înmormântare. Astfel, în viziunea autorului, 
obiceiurile de înmormântare practicate de rromii din 
Govora Sat, judeţul Vâlcea, coroborate cu descoperirile 
arheologice pe care le-a iniţiat acesta de-a lungul 
timpului, conduc la ideea că există o „fereastră a 
sufletului”. 

Cum ajunge Gheorghe Petre-Govora la această 

concluzie? La prima înmormântare pe care a oficiat-o 
în calitate de preot, obiceiul practicat de rromii 
din Govora Sat era următorul: mortul era scos din 
bătătură, iar o credincioasă spărgea o oală de roata 
carului. Această oală era oala în care a fost folosită 
apa pentru scăldatul mortului. De aici, Petre-Govora 
deduce ideea conform căreia obiectele funerare au o 
anumită simbolistică: oala înseamnă pământul din care 
este făcut omul, iar roata carului reprezintă soarele. De 
asemenea, la primele înmormântări, autorul a observat 
că pe partea stângă a coşciugului exista o gaură în formă 
de triunghi, acoperită cu un geam. 

„Nu este înmormântat niciun rrom până nu se 
taie coşciugul sub formă triunghiulară în dreptul inimii 
răposatului. Când le-am întrebat pe credincioasele de etnie 

„The Window of the Soul” in the Theological Thought of Father Gheorghe I. Petre-Govora (1910-2012)

The aim of this scientific article is to analyze the concept of the „window of the soul” and the idea of the soul 
in the vision of the priest and archaeologist Gheorghe-Petre Govora. The first step of this theoretical approach is 
the analysis of the concept of „window of the soul” from the viewpoint of the funeral traditions outlined by Petre-
Govora following archaeological discoveries. The second step is the analysis of the Petre-Govora concept of the soul 
by referring to the philosophical and theological teachings on this issue. At the end of this article, the argument 
about the immortality of the soul, which represents the test stone of the harmony between the philosophical and the 
theological conception of the idea of the indestructibility of the spiritual substance, is analyzed.

Keywords: modern Romanian theology, Christian metaphysics, „window of the soul”, soul of man, ritual, 
funeral traditions. 
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o rămas, să nu vină iară morte, să ieie pe cineva”.7 
Spargerea oalei de lut poate semnifica sfârşitul 

pământean al vieţii acelei persoane şi totodată faptul 
că începe o nouă viaţă, într-o altă lume şi într-o altă 
ipostază. Obiceiul spargerii vasului reflectă plurivalenţa 
acestor secvenţe: „În anumite situaţii, încă se mai 
sparg căni la capul mormântului, obiceiul ca atare 
fiind practicat în aproape toate zonele ţării, mai ales la 
domiciliul decedatului”8. 

Există o corespondenţă între planul realităţii 
imediate, reprezentat de practicile şi riturile de 
protecţie realizate de către familia mortului, şi planul 
psihicului uman al acestora, caracterizat de activarea 
unor mecanisme de defensivă în faţa morţii: 

Momentul în care cadavrul părăseşte casa marchează 
un moment important de trecere, un nou prag, care 
activează o nouă formă de raportare la mort. Accentul 
se deplasează acum de pe atenţia acordată mortului 
ca trup fizic, la perceperea lui ca prezenţă psihică, ca 
amintire, ca memorie, ca amprentă lăsată asupra vieţii 
celorlalţi. Atitudinea dominată a celor vii, în acest 
moment de prag, care va fi asumată prin intermediul 
riturilor de separare sau de prag, performate la ieşirea 
cu mortul din casă şi pe drumul spre cimitir, este aceea 
de rupere a oricăror legături de ordin psihic cu cel 
mort. Pentru a nu se crea confuzie, ţinem să precizăm 
că nu facem referire la negarea memoriei mortului, ci 
doar la ruperea legăturilor de dependenţă psihică faţă 
de cel mort, care pot afecta atât vieţile celor vii, cât şi 
integrarea mortului în lumea de dincolo.9

Ritualul spargerii vaselor în timpul ceremonialului 
funebru datează încă din vremea dacilor. Descoperirile 
arheologice de vase funebre au suscitat interesul multor 
cercetători. Actul ritualic de spargere a oalei de pământ 
are numeroase funcţii îndeplinite de acest rit şi sunt 
comune tuturor  riturilor de separare a viilor faţă de cel 
mort: ca să nu mai moară cineva din casă, ca să se sperie 
moartea, ca mortul să nu se reîntoarcă, ca mortul să nu 

plece cu norocul casei.10 
Acest obicei al spargerii oalei de roata carului 

este încărcat şi de semnificaţii mitice. Petre-Govora 
consideră că acest simbol funerar a ajuns la noi direct din 
Babilon, prin rromii de acolo. Govora trage concluzia, 
astfel, că originea rromilor este în Babilon, ceea ce, 
totuşi, nu se ştie cu certitudine. Există legende care 
susţin că această populaţie este originară din Babilon, 
strămoşii lor plecând în lumea largă atunci când oraşul 
a fost distrus. Englezii socoteau că această populaţie era 
venită din Egipt. De aici, numele de „gitano”, derivat 
din „egipciano” şi „gipsy”din „Egyptian”. În lipsa 
dovezilor, presupusa origine a rromilor a ţinut loc de 
adevăr mult timp.

După alte păreri, rromii ar fi urmaşii celor care au 
trăit în vremuri străvechi pe legendara insulă Atlantida. 
Atunci când continentul s-ar fi scufundat, înainte ca 
acesta să fie înghiţit de furiile apelor, unii locuitori 
au reuşit să scape cu viaţă şi au decis să îşi ducă viaţa 
migrând de colo-colo.11 

Aceste legende îi clasează pe rromi la limita dintre 
realitate şi imaginaţie, ca fiind un popor aparţinând 
unor zone mitice. De asemenea, aceste legende 
subliniază, mai mult decât orice, că rromii sunt 
victimele alterităţii. Din dorinţa de a-l plasa pe celălalt, 
pe individul necunoscut într-un spaţiu, europenii au 
fost nevoiţi să apeleze la imaginar, la mitic. Neputând 
să găsească un loc fizic cunoscut din care să ateste că se 
trage acest popor, ei au recurs la mitologie şi, totodată, 
la mister.

De aici, concluzia că acest ritual al spargerii oalei 
de roata carului are conotaţii mitice, pentru că aparţine 
unui popor despre care există multe legende mitologice 
în ceea ce priveşte originea lor. 

Toate aceste concepte folosite de Petre-Govora 
în interviul său („fereastra sufletului”, spargerea oalei 
de roata carului) ne conduc la problema primordială 
care a stat la baza activităţii sale de preot şi care a 
fundamentat sistemul său de gândire teologică, şi 
anume la problema sufletului omului. Ce este sufletul 
omului şi ce este viaţa în sine? Iată două întrebări care 
au constituit miezul reflecţiei filosofice şi religioase a 
teologului Petre-Govora.

Definiţia pe care Petre-Govora o dă sufletului este 
următoarea:

„Sufletul este realitatea consecventă a proniei 
dumnezeieşti. Sufletul este nemuritor, numai corpul moare. 
Ce fac sufletele dincolo, sau unde stau până la învierea totală 
la judecata lui Hristos, Dumnezeu ne-a limitat să ştim acest 
lucru. Este o taină la care n-avem acces. Mântuitorul Hristos 
este cel care ne dă însă informaţii. Tocmai prin faptul că 
suntem limitaţi, Dumnezeu ni l-a dat pe Hristos, care spune 
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Aşadar, Mântuitorul ne dă 
pe tavă totul: Adevărul.”
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era creată după chipul lui Dumnezeu, Moise nu era singurul 
care o ştia că-i nematerialnică şi mai presus decât orice ipostază 
trupească, ci o ştia şi Apostolul Pavel, cum ne dovedeşte graiul 
său, în care ni se spune: «fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel 
vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat în omul cel 
nou care se înnoieşte despre o deplină conştiinţă, după chipul 
Celui l-a zidit»”18. 

Despre modul în care Origen vede actul creării 
sufletului, Sf. Ioan Damaschin spune: „Trupul şi 
sufletul au fost făcute simultan şi nu numai întâi unul 
şi apoi celălalt, după cum în chip prostesc afirmă 
Origen”19. Despre natura sufletului, în continuare, Sf. 
Ioan Damaschin afirmă: 

„Sufletul este o substanţă vie, simplă, necorporală, prin 
natura sa, invizibilă ochilor trupeşti, nemuritoare, raţională, 
spirituală, fără de formă; se serveşte de un corp organic şi 
îi dă acestuia puterea de viaţă, de creştere, de simţire şi de 
naştere. Nu are un spirit deosebit de el, ci spiritul său este 
partea cea mai curată a lui. Căci ceea ce este ochiul în trup, 
este aceea spiritul în suflet. Sufletul este liber, voliţional, activ, 
schimbător, adică schimbător prin voinţă pentru că este zidit. 
Pe toate acestea le-a primit în chip natural, prin harul celui 
care l-a creat, prin care a primit şi existenţa precum şi de a 
exista prin fire în acest chip”20. 

În acest punct, concepţia despre suflet a Sf. Ioan 
Damaschin se aseamănă cu teoria lui Origen despre 
suflet. Şi Origen afirmă că sufletul are o natură 
spirituală, simplă, substanţa lui asemănându-se cu a 
îngerilor şi fiindcă a fost creat de Dumnezeu, după 

chipul său, prin natura sa, este înrudit cu fiinţele 
spirituale şi cu Dumnezeu. 

În concepţia sa despre suflet, Petre-Govora se 
raportează şi la învăţătura de credinţă a lui Dumitru 
Stăniloae (1903-1993)21. Aspectul teoretic care 
apropie concepţia despre suflet a Pr. Petre-Govora 
de teoria marelui teolog Dumitru Stăniloae este 
învăţătura despre nemurirea sufletului întemeiată pe 
ideea indestructibilităţii substanţei spirituale. De fapt, 
similitudinea de concepţii a celor doi teologi constă în 
respingerea argumentului filosofic al creării sufletului, 
teoretizat sub influența filosofiei platonice şi a unora 
dintre curentele gnostice, conform căruia sufletele au 
fost create înainte de facerea lumii, iar materia a fost 
creată spre a îmbrăca aceste suflete care au fost căzute. 
Filosofia platonică şi curentele gnostice contestă 
ideea creării, iar nemurirea este o însuşire dăruită de 
Dumnezeu, dar nu principiul mişcării în sine. După 
Platon, numai filosofii se ridicau la cunoaşterea lui 
Dumnezeu, pe când în viziunea creştină orice credincios 
e dotat cu simțul dumnezeirii şi poate dobândi fericirea 
sfințeniei, adică asemănarea cu Dumnezeu, nu numai 
prin contemplație, ci mai ales prin trăire.22 

Argumentul indestructibilității substanței 
spirituale reprezintă o piatră de încercare a armonizării 
dintre concepţia creştină şi cea filosofică despre 
nemurirea sufletului. Învăţătura creştină despre 
nemurirea sufletului este întemeiată pe credinţa 
că Dumnezeu ţine ca sufletul să fie nemuritor, iar 
indestructibilitatea acestuia îşi are cauza în Dumnezeu, 
nu în natura sa intrinsecă. Voinţa lui Dumnezeu este 
cea care condiţionează legătura indisolubilă a sufletului 
uman de El. Dumnezeu a înzestrat sufletul uman cu 
memoria faptelor sale, cu conştiinţa de sine, pentru ca 
omul să regrete continuu faptele care sunt contrare lui 
Dumnezeu şi pentru ca el să conştientizeze neîntrerupt 
dependenţa sa de Dumnezeu, să-L slăvească şi să-L 
iubească pe Dumnezeu. 

În schimb, învăţătura filosofică despre nemurirea 
sufletului, în care se integrează concepţiile socratică, 
platonică şi aristotelică, coincideau în problema 
nemuririi sufletului, toate dând prin diverse moduri de 
demonstrare, un răspuns pozitiv: sufletul este o esenţă 
nemuritoare. Însă, după Origen, „concepţia despre 
nemurirea sufletului trebuie dovedită nu numai după 
scrierile elinilor, ci după ceea ce spun şi învăţăturile 
dumnezeieşti.”23 Pitagora susţinea că sufletul este 
nemuritor: „Sufletul este un lucru diferit de viaţă, 
e nemuritor, deoarece este desprins din ceva, de 
asemenea nemuritor”24, dar îşi pierdea individualitatea 
prin contopirea sa cu eterul. Epicur era materialist, 
afirmând că sufletul piere odată cu trupul. Naturaliştii 
la fel. Stoicii admiteau supravieţuirea sufletului, prin 
Zenon, Hrysip şi Cleante25, însă unii discipoli înclinau 
să creadă că sufletul îşi pierde individualitatea şi 
supravieţuieşte în sufletul universal, printr-un proces 
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Pentru oricare dintre noi, călătoria vieții acesteia 
(care într-un final se va încheia) nu este o călătorie 
de plăcere; de multe ori, marea vieții noastre se 
ridică spumegând şi valurile ne sunt potrivnice. Însă 
Mântuitorul afirmă: „În lume necazuri veți avea; 
dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.”33 Corabia care 
ne poartă pe valurile vieții nu este perenă, ci este 
vulnerabilizată de vicisitudinile inerente vieții umane, 
astfel încât aceasta poate fi percepută mai degrabă a 
fi o barcă, în care vâslim din greu pentru a ajunge la 
liman. În această vâltoare necontenită a vieții, îl dorim 
pe Hristos să fie alături de noi, tot aşa cum îşi doreau 
ucenicii să-L aibă alături. Iar atunci când Îl chemăm, 
oricând de departe ni s-ar părea că este de noi, tocmai 
atunci El se află mai aproape. Iisus călătoreşte în 
bărcuța „vieții” fiecăruia dintre noi şi este alături de 
oricine: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului!”34

Învierea lui Hristos reprezintă Înălțarea trupului 
către viața cea veşnică, pătrunderea Lui de viață divină, 
care nu cunoaşte moarte, deoarece după învățătura 
creştină, există viață şi Viață. Una este viața tuturor 
viețuitoarelor de pe pământ, care poate fi cât umbra 
unei clipe sau de zeci de ani, alta este viața sufletului 
omenesc, care, fiind viață spirituală, este nemuritoare. 
Mai presus de viața sufletului omenesc este Dumnezeu, 
Viața cea veşnică şi absolută, care, fiind viață spirituală, 
este nemuritoare. Mai presus de viața sufletului 
omenesc este Dumnezeu, Viața cea veşnică şi absolută, 
care, fiind viață spirituală, este nemuritoare.

Iisus a dorit o altă înviere: o înviere a sufletului, 
o înviere fără de moarte. Pentru a susține credința în 
nemurirea sufletului, a fost nevoie de un fapt: Învierea 
Mântuitorului. A fost necesar ca Dumnezeu însuşi să 
se întrupeze şi să sufere moartea pentru a o înfrânge 
în rândul oamenilor şi pentru a-l proclama pe om 
nemuritor. Dumnezeu însuşi moare pe Cruce pentru 
a răscumpăra oamenii de sub puterea morții. Pentru ca 
omul să devină nemuritor, a fost necesar ca mai întâi 
Dumnezeu însuşi să devină nemuritor, să se facă om şi 
să moară.

Omul se pregăteşte în cursul întregii sale vieți 
pământeşti prin întărirea comuniunii cu Hristos, 
pentru ca moartea sa să fie trecerea lui la plenitudinea 
comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii. Cu cât omul 
îşi face din moarte mai mult o prezență valorizatoare în 
toată viața lui, cu atât o transformă mai mult în trecere 
spre plenitudinea vieții şi îşi umple viața pământească 
mai mult de valoare. Moartea rămâne totuşi o forță care 
lucrează în om în direcția distrugerii vieții pământeşti, 
a existenței lui. Sfântul Pavel spune: „Dacă viețuiți 
după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele 
trupului, veți fi vii”.35

Sacralitatea trupului, dimensiune pe care omul a 
pierdut-o, se referă la unitatea spirituală a sufletului de 
trup: „Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, 

dar vii în Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul 
nostru”36. Omul lucrează pentru desăvârşirea sa prin 
spiritualizarea trupului, adică prin faptul că face din 
trup un lăcaş al simţurilor şi faptelor bune. 

Concluzii

În finalul acestui periplu analitic al gândirii 
teologice, ideile principale care se desprind sunt 
următoarele: 

1. Conceptul de „fereastră a sufletului” teoretizat 
de Pr. Gheorghe Petre-Govora reprezintă nu numai 
un concept teologic sau dogmatic, ci şi unul filosofic 
pentru că nuanţează necesitatea redescoperirii laturii 
spirituale şi divine a omului. 

2. Descoperirile arheologice realizate de Pr. 
Petre-Govora au reprezentat o contribuţie majoră la 
descifrarea spiritualităţii epocii bronzului. 

3. În multe aspecte, teoriei acestuia despre suflet se 
află în strânsă legătură cu viziunea metafizică platonică 
despre idei. 
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