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Indiferent în ce formă ar fi privită şi 
înţeleasă azi moartea care pare a fi acum 
pentru mulţi un moment lipsit de sens 
prin dezvăluirea absurdului vieţii deşi 
este singurul eveniment dintre vârstele 
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Jankelevitch), a aprofunda o astfel de 
tematică presupune odată cu adâncirea 
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problematici. Dincolo de evidenţele 
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imposibil a gândi produsul morţii, 
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puncte de vedere discutabil şi bizar, se izbeşte în dorinţa sa de a descifra şi explica 
materialul pe care îşi bazează analiza, pe de o parte, de riscul intrării sub amprenta 
spectaculosului (moartea oricum am spune-o este un eveniment ce sparge orice 
canon şi la orice vârstă este prematură sau într-o formulare “brutală” aparţinând lui 
Jankelevitch este de-a dreptul un asasinat!) iar, pe de altă parte poate fi influenţat 
de aceea stereotipie ce se instalează de la un moment dat la nivelul surselor. Toată 
acestă problematică îşi dezvăluie locul său în momentul în care ne gândim la 
importanţa cercetătorului care face jocul în istorie prin modul în care îsi selectează, 
construieşte şi interpretează datele sau ancheta1. Dar naivitatea se instalează şi la 
acest nivel întrucât apare contradicţia intre dorinţa de limpezire formulată de cele 
mai multe ori la modul absolut şi acel blocaj care se regăseşte la nivelul imaginii 
sau închipuirii propriei morţi impregnate de percepţia generală a timpului în care 
se desfăşoară ancheta şi care nu-l poate face pe cercetător să se situeze pe o altă 
direcţie decât cea generală. Putem scrie propria noastră istorie în mii de feluri, 
dar în general ignorăm ceea ce scriem, spunea Michel Vovelle şi în care domeniu 
decât cel al morţii o asemenea mărturie nu poate fi mai bine verificată.2 

Ne întoarcem înspre un trecut mai mult sau mai apropiat de al nostru cu 
ochii şi gândurile aţintite pe răsuflarea greoaie dar universală totodată a morţii 
şi ne întrebăm simplu de ce moartea am privilegia-o şi de ce, până la urmă, ne-am 
întoarce… Dincolo de orice argument filosofic sau pseudofilosofic pe care l-am 
aduce în discuţie posibil acum mai mult decât oricând deoarece în faţa morţii 
oricare putem spune ceva totuşi măreţ fasonat pe experinţa vieţii pe care, să zicem, 
am avut-o, introducem în ecuaţie doar două argumente simple şi autosuficiente 
prin natura ce o degajă: deşi moartea sau “morţile” noastre se pot întinde spre 
viitor sau se întâmplă acum, explicaţiile pentru ele provin dintr-un trecut3, iar, 
comparativ cu alte momente sau vârste ale omului, moartea declanşându-se 
determină nu doar schimbarea unui regim natural, ci şi unul ontologic şi social 
totodată, în jurul fenomenului orice reprezentare fiind posibilă4. 

Intrând azi în zona deplinei maturităţi a investigaţiei unei asemenea teme prin 
exemplele pline de succes pe care le-am putea enumera, la nivelul istoriografiei 
franceze şi nu numai5 abordarea/analiza atitudinilor conturate în spaţiul românesc 

1  Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier d’historien, Cahiers des Annales, 3, Paris, 
1949.

2  Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris 1983, p. 693-694.
3  James Farell, Inventing the American Way of Death, Philadelphia, 1980, p. 2-4.
4  Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale. Eseuri de religie comparată, Bucureşti, 

1997, p. 47-65.
5  Michel Vovelle, Mourir Autrefois, Paris, 1974, Francois Lebrun, Les Hommes et la Mort en 

Anjou, XVIIe, XVIIIe siecle, Paris, 1971, Pierre Chaunu, La Mort à Paris au XVIe, XVIIe, XVIIIe
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şi-a făcut, după cum era şi firesc, loc între preocupările istoricilor români, perioada 
de după 1989 putând fi chiar considerată ca una prin care s-a încercat recuperarea 
unui decalaj istoriografic instalat şi la acest nivel. Articolele apărute, pentru că 
încă nu putem vorbi de vreo lucrarea special focalizată pe o asemenea temă, unele 
dintre ele curajoase şi chiar deschizătoare de drumuri denotă pe lânga o serie de 
aspecte pozitive (curaj cred în primul rând) şi o calup de elemente negative care 
au segmentat şi trunchiat analizele.

Într-o repede privire aruncată asupra scăderilor manifestate în cazul avut 
în vedere se pot enumera: utilizarea într-un mod eronat a rezultatelor obtinute 
în alte părţi adaptate uneori “brutal” realiţătilor româneşti, necunoşterea/lipsa 
de acces la o serie de lucrări clasice în domeniu, critica “occidentală” pentru 
“producţiile autohtone” (acolo unde există deşi aceasta este puţin făţişă element 
ce denotă un anume dezinteres), segmentarea pe domenii specializate a anchetelor 
(istorie, literatură, etnografie fiecare de la un anumit moment dat cu pretenţia 
de întâietate), evitarea comparaţiei etc. Dar, în primul şi în primul rând, eroarea 
esenţială este faptul că nu există preocuparea pentru ceea ce ar trebui să fie primul 
pas în investigaţie şi anume inventarierea surselor şi, mai ales, cantonarea pe 
o perioada devenită parcă tabuu pentru decriptarea atitudinilor manifestate în 
spaţiul românesc, am numit secolele XVII-XVIII, construcţiile fiind realizate în 
general pe acelaşi tip de surse. Situaţia este totuşi paradoxală întrucât pentru 
secolul XIX şi XX avem de-a face cu surse variate capabile să deschidă subiectul 
şi să dea o explicaţie ce ar reprezenta un câştig inclusiv pentru înţelegerea 
fenomenului şi a reverberaţiilor sale astăzi6. 

În cele ce urmează propun o posibilă anchetă exclusiv focalizată pe moarte 
şi ramificaţiile sale în multiplele segmente ale vieţii unei comunităţi din spaţiul 
românesc la cumpăna dintre două secole într-o manieră subiectivă şi ca orice 
proiect vizând o anumită finalitate, realizabilă în timp, toată acestă întreprindere 
devine perfectibilă. În fapt, de la un moment dat, se deschid “breşe” în anchetă, 
întregul ansamblu devenind unul mobil şi parcă fără sorţi de a-l duce la capăt… 
Întrebarea esenţială care se iscă este una aparent simplă dar plină de capcane: pe 
ce anume şi cum ar trebui să fie construită şi condusă o anchetă menită a explica şi 

 sičcles, Paris, 1975, Robert Favre, La Mort dans la litterature et pensee francais au siecles 
des Lumieres, Lyon, 1978, Philippe Aries, Essai sur l ‘histoire de la mort en Occident du 
Moyen Age à nos jours, Paris, 1975, Idem, L Homme devant la mort, vol. I-II, Paris, 1982, 
Richard Huntigton, Peter Metcalf, Celebrations of Death, The Antropology of Motuary Ritual, 
Cambridge University Press, 1991 etc. 

6  Marius Rotar, Intre refuz, durerile naşterii şi necesitatea înnoirii: Istoriografia românească 
asupra morţii. O scurtă privire, în Annales Universitas Apulensis, seria Historica, 4-5, Alba 
Iulia, 2001, p. 121-129.
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nu a povesti cum se reacţiona, cum se reprezenta, cum “se rezolva” viitorul ultim 
în Transilvania sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX.

Pentru ca analiza noastră să devină valabilă trebuie subliniat faptul că acesta 
se poartă la un nivel temporal mediu, subsumând o perioadă de câteva decenii, 
element ce implică riscul unui soi de plonjon sau, mai degrabă, a unei decupări 
a atitudinii conturată în faţa morţii ce ar fi insuficient de edificatoare. Astfel, 
adâncirea pe o asemenea felie cronologică poate determina atribuirea de caractere 
originale acolo unde nu este locul, ignorându-se un traseu urmat în evoluţia unor 
reprezentări dacă avem în vedere durata lungă şi imobilismul ce se manifestă la 
nivelul mentalului adesea clamat de adepţii noi istorii7. Una dintre soluţii va fi 
dincolo de “arheologia” în decriptarea reprezentărilor, depistarea normalităţii 
medii a atitudinii înregistrată în faţa morţii, în acest sens esenţială fiind culegerea/
inventarierea/analiza pe acelaşi nivel a diferitelor tipuri de surse. Normalitatea 
medie este greu însă de identificat în condiţiile în care există diferite ritmuri şi 
cadenţe ce se înregistrează în interiorul ansamblului (elite - masă, mediu urban 
- mediu rural, structură multietnică şi multiconfesională, populaţie masculină 
- populaţie feminină) sau sunt unele lacune în ceea ce priveşte sursele. Aşadar, 
analiza nu poate viza decât o cât mai veridică identificare a tipurilor de discurs, a 
tipurilor de accepţiune/ reprezentare/imagine fiind fundamentală inventarierea şi 
conceptualizarea surselor. Oricum la nivelul surselor problema rămâne deschisă 
rolul anchetatorului, ajuns de la un anumit moment un detectiv (Philippe Aričs), 
devine esenţial datorită integrării analizei în domeniul istoriei-problemă unde, în 
mod evident, pentru a se fluidiza se operează alegerea ce semnifică nu arbitrariul, 
nu simpla culegere, ci construcţia stiinţifică capabilă să permită reconstituirea şi 
explicarea (Marc Bloch)8.

Care ar fi tipurile de surse? Tipurile de surse se pot grupa pe trei direcţii esenţiale:
1. Surse primare care cuprind: omiletica, meditaţii pe marginea morţii, discursul 

funebru laic, testamentul, documetele morale9 (legislaţia privitoare la moarte 
şi spitale), registre de stare civilă (protocoale), registre spitaliceşti, necroloage, 
culegeri de folclor, albume comemorative, traduceri din producţii de acest gen 
etc.

2. Surse derivate: discurs literar şi discurs politic, presă.
3. Surse specifice: monumente funerare, diferite materiale de arhivă cuprinzând 

statute, reglementări, regulamente privind reuniunile de înmormântare, de 

7  Vezi articolul clasic al lui Fernand Braudel, Histoire et sciences sociales. La longue durée, 
în Annales E.S.C., 4, 1958.

8  Apud Hervé-Coutau-Bégarie, Le phénomene Nouvelle Histoire. Stratégie et idéologie des 
nouveaux historiens, Paris, 1983, p. 44.

9  După expresia lui Lucien Febvre, Cum să reconstituim viaţa afectivă de altădată. Sensibilitatea 
şi istoria, în Introducere în istoria mentalităţilor colective. Antologie, Studiu introductiv, 
selecţia şi traducerea textelor de Toader Nicoară, Cluj Napoca, p. 65.
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înfrumuseţare a cimitirelor, de funcţionare a cimitirelor, protecţia socială 
în caz de deces şi ajutorare a orfanilor şi a văduvelor, asigurări de viaţă sau 
relaţiuni de avere.

În mod cert toate aceste tipuri de surse investigate determină un vast proces de 
developare a atititudinii şi componetelor discursului asupra morţii, a lacunelor, 
contradicţiilor şi tăcerilor lui într-o istorie pe care Michel Vovelle o numea 
verticală10. Fiecare dintre ele pot fi tratate în mod separat şi, mai mult, dincolo de 
specificul lor deschid un vast şantier care va urmări moartea şi ramificaţiile sale 
în multiple sensuri.

Omiletica funebră are deja până la sfârsitul secolului XIX o adevărată tradiţie în 
spaţiul transilvănean de la Ioan Zoba din Vinţ (1683)11 urcând în timp la sfârşit de 
secol XVIII (Samuil Micu sau Petru Maior) iar acum cunoşte o adevarată explozie. 
Bineînţeles este necesar a se explica care sunt resorturile acestui traseu şi de ce 
acum asemenea producţii devin extrem de numeroase şi, de la un moment dat, 
încearcă să acopere o multitudine de situaţii şi probleme apărute în cazul morţii. 
Pe lângă creşterea gradului de comunicabilitate la nivelul comunităţii datorită 
dezvoltării presei, producţiei de carte, a ridicării numărului celor care ştiau să scrie 
în discuţie mai trebuie introduse şi dezvoltarea reţelei de informare de la nivel 
central la cel regional (mitropolie - protopopiate - parohii) exemplul circularelor, 
unele dintre ele axate exclusiv pe problematica morţii, a ritualurilor şi respectării 
lor, fiind edificatoare. Nu poate fi vorba inclusiv de o reacţie la nivelul discursului 
religios oficial asupra morţii în faţa diferitelor tendinţe care se manifestă acum 
capabile să pună sub semnul intrebării o anumită poziţie? – este o altă ipoteză 
care poate fi lansată şi chiar susţinută12.

În cazul predicilor de înmormântare, sursa poate cea mai veridică pentru un 
discurs religios asupra morţii, se observă că acestea sunt în marea lor majoritate 
publicate sub forma unor adevărate manuale13, atât în cazul ortodox, cât şi 
cel greco-catolic neapărând mari diferenţe între cele două. Din păcate, sursele 
arhivistice care să cuprindă asemenea producţii sunt puţine ca şi materiale inedite 
(manuscrise), dificultatea pentru cel prins într-o asemea analiză devenind majoră: 

10  Michel Vovelle, La Mort..., p. 9-13.
11  Ioan Zoba din Vinţ, Sicriul de Aur (1683), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Anton 

Goţia, Bucureşti, 1984.
12  Michel Vovelle, op.cit., p. 532-547.
13  Titu Budu, Cuventari funebrale si iertatiuni din auctori renumiţi şi din scriptele repausatulului 

Georgiu Molnaru, tom I-II, Gherla, 1878-1887, Titu Vespasianu Gheaja, Cuventări funebrale 
pentru diferite casuri de morte cu privire la etate, sex, stare socială, Sibiu, 1875, Zaharia 
Boiu, Seminte din agrulu lui Christos, tom III, Cuventari besericeşti la înmormentări, 
parastase şi alte festivităţi funebrale, Sibiu, 1899, Gavril Pop, Predice populari pre dominice 
şi serbetori ocasionali şi pentru morţi, Cluj, 1883 etc.
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este dificil de spus în ce măsură erau însuşite şi aplicate acele teme vehiculate 
în manualele de predici de înmormântare în practică. Se poate detecta în schimb 
cum se răspândesc aceste lucrări pe baza inventarelor realizate în parohii14, a 
protocoalelor vizitaţiunilor canonice15 sau, mai simplu, urmărind cerculariile 
expediate spre parohii cu recomandări de achiziţionare şi listele abonaţilor la 
astfel de producţii16. În mod similar, esenţial este ceea ce cuprind aceste manuale 
şi motivaţiile lor regăsibile în prefeţele circumscrise. Aşa de pildă, Titu Vespasian 
Gheaja explică că doreşte să facă “(…) barem acelu micu servitiu si (…) îndemn 
altoru preoţi, ca să se ocupe cu acest ramu alu literaturei nostre bisericesci (…)“. 
Explicaţia sa însă nu se opreşte aici vizându-se întreg ansamblul“(…) eu am 
scrisu cuventarile acestea cu putiene esceptiuni in limba poporului (…) ca să le 
potă intielege oricare carturariu depre sate, si dintre acei a care potu ceti dară 
nu au avutu parte a trece prin scoli (…)“17. Prin intermediul predicilor propuse 
se încearcă să se rezolve în manieră proprie aproape toate posibilele cazuri de 
moarte produse de la cele înregistrate pentru decesul unui copil, adult, căsătorit/
căsătorită, văduv/văduvă, preoţi, ierarhi bisericeşti, notabilităţi publice etc., 
ajungându-se la cazurile excepţionale de morţi violente – epidemii, arşi, crime şi 
nici mai mult nici mai puţin, sinucidere!)18. Ceea ce mai putem remarca în acestă 
rapidă trecere în revistă a acestui tip de sursă este faptul că în toate cazurile se 
discută în termeni elogioşi la adresa dispărutului, neevocându-se scăderi şi lipsuri, 
explicaţia pe care o putem da în acest stadiu al cercetării fiind cea a motivaţiei 
interne a predicii, a aspectului său moralizator, a momentului şi încărcăturii 
extraordinare a contextului în care este rostită (înmormântarea). Se mai remarcă 
publicarea de către unii autori a predicilor tinute cu diferite ocazii (Zaharia Boiu 
pentru discursul ortodox19 şi Augustin Bunea pentru cel greco-catolic20), care însă 
trebuie privite cu circumspecţie întrucât vizează personalităţi şi se naşte riscul 
unei omogenizări nejustificate.

14  Se poate utiliza materialul arhivistic provenind cuprinzând raţiunile sau administrarea 
averii unei parohii după decesul preotului local.

15  De pildă Direcţia Arhivelor Naţionale filiala Alba Iulia ( în continuare D.A.N.A.I), fond 
Cabinetul Mitropolitului, acte neînregistrate, 1/1879.

16  De exemplu Direcţia Arhivelor Naţionale, filiala Deva, fond Vicariatul greco catolic Haţeg, 
373/21/1874 (recomandare către parohii pentru achizitionarea unui manual de predici 
funebrele aparţinând lui Ioan Papiu), 284/1876 (canonicul Petru Popp din Lugoj trimite 
înspre vicariat lista preoţilor abonaţi la predicile funebre ale lui Ioan Papiu).

17  Titu Vespasianu Gheaja, Anghir’a crestina seu cuventari funebrali pentru diferite casuri cu 
privire la etate, secsu si stare sociale, Sibiu, 1875, p. 3-5.

18  De pildă Titu Budu, Cuventari funebrale…, tom II, a treizecea predica este intitulată La 
mortea unui sinucisu (Cu modificare se poate aplica si la unu ucisu), p. 199-205. 

19  Zaharia Boiu, Cuventari funebrale si memoriale, Sibiu, 1889.
20  Augustin Bunea, Discursuri, autonomie bisericesca,diverse, Blaş, 1903, p. 3-143.
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Discursul funebru laic ca şi material de analiză transpare din start trunchiat 
în sensul în care el se aplică în special în cazul morţii unor personalităţi erijîndu-se 
în purtător de sens al morţii mai ales la nivelul elitelor. Poate fi regăsit în presă în 
principal iar ceea ce se poate spune despre el este aceea că trebuie în mod necesar 
corelat şi comparat cu cel religios pentru a se vedea în ce masură se regăsesc acelaşi 
inventar de teme şi motive regăsibil în cel precedent şi, mai mult, ce elemente apar 
acum în plus. De pildă, o direcţie posibilă de urmat este cea privind eroizarea celor 
dispăruţi în cazul morţii unor personalităţi fiind evidentă o interferare între cele 
două tipuri de discursuri sau cea a raportării la divinitatea supremă în procentul 
acordat în cazul discursului laic. Aşadar prin discursul laic se pot verifica nişte 
ipoteze emise în cazul abordarii celuilalt tip de discurs sub spectrul chiar al 
matematicii după François Furet într-o analiză cantitativă şi calitativă adaptată 
temei generale care determină o adevărată testare a datelor21.

Trebuie însă înţeles că nu doar discursurile cu ocazia dispariţiei cuiva sunt 
singurele care compun segmentul laic al atitudinii verbale am spune în faţa morţii. 
Aici intră inclusiv scrisorile şi telegramele de condoleanţe care se regăsesc mai 
ales în fonduri personale22 şi care au marele avantaj că nu se limitează doar la 
nivel laic sau elitar şi traduc o reacţie imediată la moarte23.

Testamentul, material documentar exemplar valorificat de către un Michel 
Vovelle, înregistrează acum o mutaţie decisivă. Practic acum la sfârsit de secol XIX 
printr-o reglementare oficială (articolul de lege 16 din 1876 care va fi explicat pe 
larg publicului românesc transilvănean de către Valer Moldovan24) testamentul se va 
tematiza, focalizându-se pe detalii tehnice şi automat se restrânge ceea ce instalează 
la nivelul sursei o anumită stereotipie care împinge înspre laturi spectaculozitatea 
precedentă. Aşadar testamentul lăsat de cel care ştie să scrie trebuie autentificat la 
oficiile publice, dovedit de 2 martori , dintre care unul să ştie să scrie, iar pentru 
analfabeţi, de 4 martori. Formulele de testament pot apărea sub două modalităţi: 
testamentul “scripturiticu scrisu si subscrisu de mână străină” care în formula 
introductivă arată deplina acceptiune a prevederilor ce le cuprinde de către cel în 
numele căruia se face testamentul şi aşa numitul testament verbal în cazul în care 
cel în numele căruia este făcut este în imposibilitatea de a-l redacta. Comparând 

21  Apud. Hervé Coutau-Begarie, op.cit., p. 43 –45.
22  Spre exemplu Arhiva Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, (în continuare A.M.N.U.A.I.), 

nr.inv. 6024/340, 6024/341, 6024/342 /1888 ( cuprinde telegrame, cărţi de vizită şi scrisori 
de condoleanţe trimise cu ocazia morţii lui Iacob Bologa).

23  Vezi Marius Rotar, Proiecţii paralele. Proiecţii perspectivă în cazuri de moarte transilvanene 
de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, în Annales Universitas Apulensis, 
seria Historica, 2-3, Alba-Iulia, 2000, p. 183-199.

24  Valer Moldovan, Despre testament. Explicarea articolului de lege XVI, din anul 1876, Sibiu, 
1903.
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cele două tipuri25 remarcăm faptul că primul este mult mai extins (5 prevederi faţă 
de una) iar dintre aceste cea de-a patra este probabil cea mai interesantă spunându-
se că “Înmormântarea mea se fia simplă si fără pompă, seraciloru se se dea câte 
o pane de 10 cr.” Explicaţia acestei prevederi consistă cred în problematica care 
are în vedere chestiunea sufletului şi a lumii de dincolo fiind evident că moartea, 
declanşându-se, împinge un sistem al reprezentărilor înspre o altă dimensiune 
care nu trebuie omisă sub nici o formă în existenţa pământeană. În fapt este vorba 
până la urmă de un mod de a muri care intrinsec este un mod de viaţă, după cum 
explica Mircea Eliade26. Mai mult, după părerea noastră, orice reglementare oficială 
care se ia relevă o stare de lucruri care exista deja de mult timp, fiind evidentă 
o dorinţă de a ordona, printr-un discurs oficial, lucrurile pe un făgaş normal. Se 
naşte atunci întrebarea următoare vis-a-vis de acestă prevedere: cât de dese şi cât 
de “periculoase” erau considerate înmormântările cu pompă de este nevoie a se 
interveni pentru a fi stopate? În ciuda acestui fapt apar ceea ce am numi deviaţii în 
sensul în care reglementările oficiale nu mai aplică peste tot ele putând fi observate 
în cazul unor pesrsonalităţi şi nu numai elocvente fiind cazurile lui Ioan Vancea 
de Buteasa27 sau Andrei Şaguna28, ultimul nici mai mult, nici mai puţin, aranjând 
convoiul funerar de la propria-i înmormântare. Analiza deviaţiilor poate fi însă 
extinsă trebuind urmărită şi frecvenţa prevederilor piose, a donaţiilor, de pildă 
în acest caz preotii fiind îndemnaţi printr-un circular să nu fie lacomi ci să lase o 
parte din agoniseala lor bisericii ca şi model. La fel aceeaşi frecvenţă este necesar 
a fi urmărită la nivel urban şi rural, esenţiale fiind îndrumările metodologice 
provenind de la acelaşi Michel Vovelle referitoare la religia populară29.

În cazul documentelor morale (legislaţie referitoare la moarte, drept canonic, 
legislaţie referitoare la spitale) avem de-a face cu o veritabilă suprapunere a trei 
tipuri de discurs cel oficial, cel religios şi cel ştiintific asupra morţii explicabil 
prin legătura care se realizează între discurs şi conceptul de putere30. Discursul se 
metamorfozează, după formula lui Foucault31 în ceva prin şi pentru care se duce 
lupta urmărindu-se a se impune o atitudine sau comportament adecvat în condiţiile 
feluritelor situaţii care le poate genera moartea sau datorită unei dezvoltări/lărgiri 
cel puţin la nivelul elitelor a utilajului mental (Lucien Febvre). Astfel legătura 
între cele trei tipuri de discurs se realizează pe mici secvenţe şi intermedieri: 
legislaţia referitoare la moarte sau problematica sanitară se reproduce în cerculariile 

25  Titu Budu, Îndreptariu practicu pentru pastorii sufletesci, Gherla, 1883, p. 596-599.
26  Mircea Eliade, op.cit., p. 45-46.
27  D.A. N.A.I., fond Cabinetul Mitropolitului, 993/1887, 994/1887.
28  Testamentul marelui Şaguna, Sibiu, 1914.
29  Michel Vovelle, Religia populară, în Toader Nicoară, op.cit, p. 241-283.
30  Michel Foucault, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, Bucureşti, 1997.
31  Ibidem.
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bisericeşti care transformă astfel la un nivel propriu un discurs religios asupra 
morţii în unul oficial (din lipsa de spaţiu reamintim doar problematica evocată deja 
a testamentelor). Un discurs înainte de a fi adevărat sau fals trebuie să fie în adevăr 
spunea Michel Foucault şi acceptând formula, să ne putem gândi că, de pildă, în 
faţa progreselor medicinei care se realizează acum şi în Transilvania se impune o 
linie discursivă pe care discursul religios nu-l mai poate evita de acum înainte. Ca 
să ne limităm doar la un singur exemplu merită amintite numeroasele cerculare 
atât pentru ortodocşi cât şi pentru greco-catolici cu îndemnuri la cumpătare, 
indicaţii pe timp de epidemii sau, mai mult, o cerculară de la începutul secolului 
XX care îndemna preoţii cum să se apere în caz de holeră în situaţia în care acordă 
spovedania unuia suferind de o asemenea boala mortală32. 

Necroloagele apar ca o sursă relativ de mică importanţă, fără a spune mare 
lucru pentru ancheta nostră dar, ele îşi relevă semnificaţia dacă avem în vedere 
mai multe aspecte. Printre acestea se numără faptul ca necroloagele relevă până 
la urmă o reacţie imediată la moarte, instituind ca şi în celelalte cazuri diferite 
paliere corespunzătoare dimensiunii celui dispărut. Astfel pot fi analizate separat, 
putându-se observa schimbări de ton esenţiale la nivelul personalităţilor33, blocul 
emitent (religios sau laic) punându-şi amprenta. Dacă se analizează la un segment 
mult mai larg al comunitătii se observă o explozie a acestor producţii în presă una 
dintre explicaţiile date de Ph. Aričs pentru spaţiul francez, concluzie care poate fi 
valabilă şi la noi, fiind chiar aceea că scoate o persoană obişnuită din anonimat. 
Spre exemplu, sunt frecvente la noi, în presa transilvăneană necroloagele, care 
anunţă moartea unor economi, persoane care nu puteau provenii decât din rândurile 
marii mulţimi. Nu poate fi omisă nici forma artistică a necroloagelor, imaginile 
reprezentate cautând să exprime cât mai fidel durerea care se degajă la disparitia 
celor iubiţi sau apropiaţi putându-se remarca că şi în acest sector chestiunile se 
ramifică.

Albumele comemorative sunt poate cele mai complete surse privind atitudinea 
în faţa morţii din această perioadă, prin faptul că ele cuprind aproape în totalitate 
reacţile afectice şi comportamentale în cazul unui deces. Din păcate, la prima 
vedere, nu ating decât un nivel elitar, deoarece sunt aşternute sub tipar doar în 
cazul unor personalităţi cum ar fi de pildă Augustin Bunea34, Aurel P. Bota35 sau 
Leotina Fekete-Negruţiu36. De ce la prima vedere? Considerăm că prin ceea ce ele 
cuprind, repetă aproape toate reacţiile, de la ceea ce s-a scris în presă la aflarea 

32  D.A.N.A.I., fond Parohia greco-catolică Bărabanţ, acte inregistrate, 46/1911, filele1-2.
33  Marius Rotar, Proiecţii…, p. 183-185.
34  Album comemorativ în memoria canonicului Augustin Bunea, Blaj, 1910.
35  Intru amintirea profesorului Aurel P. Bota mort la 5 Decembrie 1905, Blaj, 1905.
36  Întru amintirea profesorei Leotina F. Negruţiu, n. Cristian, Blaşiu, 1895.
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morţii, scrisori de condoleanţe, telegrame, reproducerea a ceea ce se scrie pe 
coroanele depuse în memoria defunctului, relatarea înmormântărilor, reproducera 
discursurilor laice şi a celui religios la groapă, până la amintiri şi impresii culese 
după scurgerea unui interval de timp chiar mare de la evenimentul propriu-zis 
se poate merge inclusiv pe o formulă puţin diferită de a şcolii de la Annales care 
rupea la un moment dat cu evenimentul unic37 restituindu-se un moment istoric în 
toată splendoarea sa. În plus, prin faptul că aceste evenimente sunt unele publice, 
solemne, cu sute de participanţi, convoaie funerare, steaguri, muzică funebră 
etc., considerate de Michel Vovelle de-a dreptul burgheze şi specifice secolului 
XIX, poate transpare, printre rânduri, un segment mult mai larg care s-ar limita, 
în aparenţă doar la elite.

În aceeaşi cheie, discuţia poate evolua în cazul traducerilor (cel mai cunoscut 
caz lucrarea celebră a lui Sf. Alfons Maria de Liguori realizată în secolul XVIII38 si 
care se bucură de mare succes în spatiul transilvanean39) mai prezente în spatiul 
greco-catolic, a culegerilor de foclor sau a producţiilor “intelectuale” realizate sub 
influentă traditională (bocetele)40 – întrebare: cât de dependente sau nu sunt acestea 
de modelul de la care pornesc? – ajungând la surse primare desosebit de dificil 
de decriptat pentru un istoric cum ar fi cântecele funebre, în principal religioase, 
(partituri chiar) aparţinând de pilda unui Dimitrie Cunţanu41.

Pentru sursele derivate cazul discursului politic asupra morţii este poate cel mai 
nelalocul lui în toată ancheta noastră. Cauza poate fi una extrem de simplă: cum 
anume s-ar regăsi moartea şi atitudinea în faţa ei într-o asemenea ecuaţie? Pare 
cel puţin bizar am spune… Dar, ţinând cont de deosebita extensiune a câmpului 
ideologic ce se înregistrează la noi şi aiurea în această perioadă, la multitudinea de 
sensuri, direcţii şi opţiuni aflate în faţa corpului politic românesc, cel puţin acum, 
pânza, metaforic vorbind se destramă. De pildă, este evident că romantismul prin 
nuanţele sale a impus şi în plan politic şi mai ales discursiv o serie de modificări 
or, dacă privim retrospectiv şi ajungem la momentul cheie 1848 şi inventariem 

37  Hervé Coutau-Begarie, op.cit., p. 35-114.
38  Jean Delumeau, Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident (Secolele XIII-XVIII), vol. II, 

p. 31-42.
39  Sf.Alfons Maria de Liguori, Pregătirea la morte adeca Cosideraţiuni asupra macsimeloru 

eterne folositoare tuturora pentru meditare si preotiloru spre a predica, Blasiu, 1893, Idem, 
Pregatirea la morte sau Meditaţii asupra adevărurilor veşnice, ed. II, Blaj-Făgăraş, 1913.

40  Ioan Pop-Reteganul, Bocete adecă Cântări la morţi, Gherla, 1897, Aronu Boca dein Velcheriu, 
Lacrămi, Adio si Declamari funebrali. Panorama lumei trecatori sau Versuri, Ertaciuni si 
Declamări la Inmormentarea omenilor de tota starea si rangulu. Manual pentru Preoti, 
Invetiatori, Cantori si totu omulu care doreste a cunoste valorea acestei lumi trecatoria, 
Sibiu, 1880 etc.

41  Dimitrie Cunţanu, Cântări bisericeşti funebrale pentru cor de bărbaţi, Sibiu, 1892, Idem, 
Cântări bisericeşti, Sibiu, 1890 etc.
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multitudinea de simboluri, reprezentări şi imagini vehiculate atunci nu putem 
omite o dimensiune devenită esenţială intr-un discurs revoluţionar: moartea 
eroică. Toată acestă chestiune, într-un soi de antropologie politică, de genul celei 
pentru care milita de la un moment dat Jacques Le Goff, poate deveni un subiect 
de meditaţie pentru istoric care, cu mintea şi ochii pe o durată mai lungă de timp, 
poate să o integreze în teritoriul său. La fel se pot face o serie de investigaţii în ceea 
ce priveste sărbătoarea revoluţionară dupa modelul instituit de Mona Ozouf, pentru 
că nu întâmplător adâncindu-ne în cercetarea noastră găsim o lucrare semnată 
de Silvestru Moldovan, apărută la Sibiu în 1901 şi intitulată sugestiv În Panteon. 
Mormintele marilor noştri bărbaţi dela 1848-184942. Dacă forţăm puţin lucrurile, 
putem vedea în discursul funebru spus la moartea unor personalităţi inclusiv 
un gen aparte de discurs politic dat fiind personalitatea imensă a celui decedat, 
moştenirea care ne-o lasă, într-un cuvânt, aspectul mobilizator care-l incumbă43.

Discursul literar, sau analiza literară a unei asemenea teme regăsibilă la diferiţi 
autori, a fost prea puţin vizată. Pe scurt putem invoca doar ca un exemplu deşi 
puteau fi şi altele (Ioan Slavici sau Ion Agârbiceanu) un singur nume: Octavian 
Goga, personalitate importantă şi controversată a vieţii politice dar, în primul rând, 
literare din Transilvania de dinainte de 1918. Indiferent de termenii perimaţi azi ai 
conceptului de patriotism, raportarea acestuia la creaţia lui Goga poate fi realizată 
datorită contextului specific în care acesta îşi realizează o parte din opera sa. Ceea 
ce apare frecvent la Goga şi se înscrie pe această orbită va fi aşa numitul mit al 
pământului-mamă eploatat perfect legitimat de apartenenţa sa la “înstrăinatul 
Ardeal”. Pământul natal, Ardealul este acel “părinte milostiv” de unde totul 
porneşte şi unde totul se stinge într-o tonalitate liturgică, gravă şi melancolică 
totodată adoptată de poetul transilvănean. Dacă se urmăreşte maternitatea gliei des 
invocată de cel ce se rătăceşte, nu patriotismul ni se impune la prima vedere ci, 
mai degrabă, sentimentul matriotic (în sensul demonstraţiilor lui Gilbert Durand44). 
La Goga recunoaşterea pământului se face în primul rînd în raport cu chipurile 
sale feminine, materne chiar: glie, ogradă, ţărână etc. Pământul ca “pater” este 
înstrăinatul de necuprinsul, iar prin legăturile cu matca, ţărâna impune o ordonare. 
Acel sentiment matriotic devine raportat la pribegiile impuse de timp, adevarată 
vină şi obsesie prefigurându-se în versuri pline de forţă o întoarcere normală: 
“Întârziat să-mi cer fărămitura/ aieve-aud ţărâna cum mă cere”45.

42  Silvestru Moldovan, În Panteon. Mormintele marilor noştri bărbaţi dela 1848-1849, Sibiu, 
1901.

43  Marius Rotar, Proiecţii…, p. 187-189.
44  Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului.Introducere în arhitipologia 

generală, Bucureşti, 1998.
45  Irina Petraş, Ştiinţa morţii. Înfăţişări ale morţii în literatura română, Cluj Napoca, 1997.
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Dar, nu numai acesta va fi direcţia urmată de Goga întrucât în creaţiile sale 
se regăsesc inclusiv meditaţii pe marginea morţii (La groapa lui Lae) dovedind 
o disponibilitatea mare de creaţie şi pentru ancheta noastră alte şi alte posibile 
direcţii de investigaţie.

Presa ca şi sursă derivată cuprinde surse care nu au fost evocate în cazul 
discursului laic sau religios funebru (predici de înmormântare, relatari de la diferite 
înmormântari, necroloage etc.) şi care se integrează într-un domeniu cultivat de 
istoriografia franceză a ultimelor decenii şi fără ecou la noi: istoria faptului divers46. 
Acesta ar cuprinde rubricile obisnuite din diferite cotidiene transilvănene cum 
ar fi foiletonul (gen care prinde repede prin caracterul său practic, nefilosofic şi 
moralizator), ştirile zilei sau rubrica de fapt divers unde multe din ştirile prezentare 
sunt de fapt invenţii ale gazetarilor răspunzând gustului de senzaţional al publicului.

La acest nivel, trebuie făcută distincţia între presa ce apare sub tutela bisericii 
şi cea obişnuită în mod similar trebuind să se ţină cont de ştiinţa de carte pentru 
evitarea omogenizarii datelor. 

În fine, ultimul tip de surse, cele specifice cuprinzând chestiuni care vizează 
direct moartea (problematica cimitirelor şi a diferitelor reuniuni de înmormântare 
care pot fi structurate la diferite niveluri – cele din mediu urban sau rural sau cele 
aparţinând preoţilor sau laicilor etc.) şi indirect (asigurările de viaţă sau elementele 
legate de orfani şi văduve – de exemplu chestiunea fondurilor viduo-orfanale sau 
cererile de ajutor din partea urmaşilor unui preot decedat şi nu numai cu atingere 
inclusiv în problematica diferitelor fundaţii) vin să completeze ancheta noastră 
posibilă. Astfel pentru prima direcţie se impune spinoasa problemă a relaţiilor 
referitoare la cimitir, reglementate de dreptul canonic, a cimitirelor aparţinând 
diferitelor confesiuni, a celei referitoare la plata serviciilor către preot şi a îngrădirii 
cimitirelor care deseori ajung sub formă de reclamaţii la tribunalele consistoriale 
şi protopopiate47, până la cele specifice monumentelor funerare, de la inscripţii 
tombale, cavouri, morminte în grădini sau iconografie funerară, toate reprezentând 
o adevărată comoară pentru istoric.

La celălalt nivel trebuie spus că sub nici o formă nu se poate încă vorbi, ca 
în cazul american, de o dezvoltare a industriei funerare şi prin asigurările pe 
viaţă48. Acestea încep să apară timid şi la noi, preoţii într-o serie de cerculare fiind 
îndemnaţi să îşi dea acordul49. Chestiunea orfanilor şi a văduvelor este una extrem 

46  Dominique Kalifa, Usages du faux. Faits divers et romanes criminels au 19e siecle, în 
Annales H.S.S, 54, 6, 1999, p. 1345-1362, Michelle Perrot, Fait divers et histoire au XIXe 
siecle, în Annales E.S.C., 38, 4, 1983, p. 911-917. 

47  De pildă D.A.N.A.I., fond Protopopiatul ortodox Câmpeni, acte inventariate, 134/1896, 
filele 1-6.

48  Jessica Mitford, The American Way of Death, Fawcett Publications, 1963, p. 13-229.
49  D.A.N.A.I., fond Parohia ortodoxă Mogoş Micleşti, 94/1907, fila 1.
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de prezentă, registrele de intrare-ieşire la nivelul protopopiatelor fiind pline de 
asemenea chestiuni, hotărându-se înfiinţarea diferitelor fonduri pentru ajutorarea 
celor loviţi de soartă sau acordându-se pentru preotesele văduve acel an de graţie 
după momentul dispariţiei soţului50.

În scurta noastră prezentare a diferitelor tipuri de surse pentru reconstituirea 
atitudinilor în faţa morţii în Transilvania la sfârşit de secol XIX şi început de 
secol XX, am putut identifica existenţa a cel puţin 5 tipuri de discurs axate pe o 
asemenea problematică:

1. Discurs religios
2. Discurs laic
3. Discurs literar
4. Discurs ştiinţific - este vorba aici despre discursul medical, în primul şi 

în primul rând, fiind vorba despre o dezvoltare atât pe orizontală cât şi pe 
verticală corespunzătoare pe de o parte, îmbunătăţirii serviciilor medicale sau 
a creşterii treptate a rolului medicului, iar, pe de altă parte, dezvoltării reţelei 
de spitale51. La acest nivel mai poate fi luată în discuţie şi problematica bolilor 
incurabile sau a epidemiilor care până la urmă, direct sau indirect, traduc o 
atitudine conturată în faţa morţii. 

5. Discurs tradiţional, ultimul identificat cu naivitate de unii cercetători ca 
fiind corespunzător primului timp din schema lui Philippe Aričs: moartea 
domesticită.

Fiecare dintre acestea are specificul lui şi între ele se realizează legături şi 
contradicţii cum ar fi cazul discursului religios ce acum cunoaşte şi uneori 
reacţionează la “asaltul” celui laic şi ştiinţific. Ca şi metodă esenţială într-o 
asemenea analiză se impune fără indoială ancheta serială şi comparaţia, dacă 
acceptăm ideea vehiculată a discursului ca purtător de sens şi a faptului esenţial 
că orice grup este o punere în comun, este o provocare a imaginilor, o adevărată 
maşină în situaţii limite cum este moartea şi, de ce nu? o ameninţare la adresa 
individului. Pericolele unei asemene anchete sunt peste tot: pericolul anacronismului 
psihologic, al omogenizării datelor, a imobilismului52, al omiterii faptului esenţial 
ca până la urmă Transilvania este un spaţiu multiconfesional şi multietnic prin 
excelenţă, dar impune o conduită şi pâna la urmă o adevărată probă de rezistenţă 
pentru istoric. Interdisciplinaritatea se impune putând de pildă fi aplicată sub 
forma chestionarelor la nivelul predicilor de înmormântare deşi este dificil a stabili 
exact canoanele care ar putea reprezenta baza unui asemenea mod de investigaţie.

50  Titu Budu, Indreptariu…, p. 44.
51  De plidă A.M.N.U.A.I 3541/1868, 3542/1867-1914, 3543/1869-1916, 3544/1902-1917 

(registre spitalului militar din Sibiu cu înregistrarea cazurilor de moarte) sau Direcţia 
Arhivelor Naţionale, filiala Cluj Napoca, fond Spitalul Karolina, 210/1841-1944.

52  Peter Burke, Istorie şi teorie socială, Bucureşti, 1999, p. 110-116.



98

Ancheta putea fi concepută şi altfel pe cele trei niveluri consacrate de Michel 
Vovelle (moartea suportată, moartea trăită, discursul asupra morţii) sau pornind 
de la accepţiunea morţii astăzi în latura sa scandaloasă datorată unor multiple 
elemete, cum ar fi monopolul afectiv al familiei, creşterea speranţei de viaţă, 
progresele medicinei, “înlocuirea” ca rol şi statut a preotului de către medic etc., 
dovedind că propunerea noastră, perfectibilă de altfel, poate deveni valabilă. 


