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Poate pãrea uimitor interesul con-
temporanilor faþã de un fenomen care 
de regulã este ocultat. Cum sã-þi explici 
coabitarea temerilor omului modern, 
interesat de securitate şi bunãstare, care 
evitã sã vorbeascã despre moarte, deşi 
uneori buletinele de ştiri îl agreseazã cu 
imagini violente, cu afluenþa studiilor 
închinate de câteva decenii acestui subiect 
de sociologi, psihologi, antropologi, 
istorici? Poate printr-o anumitã ipocrizie 

a semenilor noştri care, deşi cunosc cã viaþa nu este veşnicã, nu vor sã renunþe 
la “bucuriile” ei, dar pe furiş se documenteazã asupra momentului final, asupra 
experienþelor legate de “marea trecere”, pentru cã vor sã fie cât de cât pregãtiþi.

În aceastã dezbatere dedicatã “omului în faþa morþii”, istoricul a intrat relativ 
târziu şi nu pe uşa principalã. Cazul lui Philippe Ariès este semnificativ în acest 
sens, chiar dacã lucrãrile sale aveau sã devinã ulterior de referinþã şi sã deschidã 
noi piste de cercetare, asumate mai ales de reprezentanþii Şcolii de la Annales. 
Situaþia lui Ariès prezintã similitudini cu cazul actual românesc când nu rar mi-a fost 
dat sã aud cã studiul atitudinilor şi reprezentãrilor faþã de moarte nu este un subiect 
serios de istorie, ca şi cum putem vorbi de istorie serioasã şi istorie neserioasã. 
Ciudata dihotomie îşi pãstreazã statutul în minþile celor care au cu siguranþã un 
înþeles limitat al istoriei, fenomen pe care ni-l dorim evacuat cât mai repede din 
spaþiul istoriografic românesc, ca şi din minþile cititorilor, spre beneficiul tuturor. 

«Pânã a nu mã cuprinde sfârşitul vieþii …». 
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Dacã în spaþiul istoriografiei occidental europene sau nord-americane lucrurile 
au evoluat prin dezbateri serioase, apariþia unor studii sau lucrãri care au avansat şi 
modele metodologice, situaþia se prezintã mai prost în cazul istoriografiei româneşti 
şi trebuie integratã mersului acesteia din ultimele patru decenii. Deschiderea 
manifestã în studiile puþinilor pasionaþi de istoria mentalitãþilor a devenit mai 
vizibilã dupã 1989, când au apãrut câteva studii şi lucrãri consacrate total sau 
parþial şi umbrei româneşti a Thanatos-ului1. 

Chiar dacã terenul începe sã fie balizat, suntem departe de a vorbi de o imagine 
clarã. În primul rând pentru cã multe surse zac încã în arhivele româneşti, iar altele 
au fost prea puþin sau deloc avute în vedere. Ce ştim realmente despre cum se murea 
în Evul Mediu românesc sau în secolele al XVIII-lea, al XIX-lea sau chiar al XX-lea? 
Cu siguranþã, prea puþin. Cercetãrile demografice româneşti asupra acestui fenomen, 
atât de utile, lipsesc încã, din pãcate, deşi informaþiile necesare, cel puþin pentru 
perioada modernã, aşteaptã în arhive. Nu avem nici mãcar o analizã a discursului 
morþii. Dacã unele articole şi studii consacrate subiectului au mai apãrut între timp, 
ne lipseşte o imagine de ansamblu. Iconografia morþii devine recent subiect de 
cercetare2, cãrþile populare despre subiect rãmân, cu puþine excepþii3, încã o sursã 
ignoratã. Ce ne facem însã cu inscripþiile funerare4, cu testamentele, inventarele de 
dupã deces, listele de cheltuieli efectuate cu prilejul funeraliilor, însemnãrile de pe 
cãrþile vechi etc, surse cu adevãrat ignorate şi care ar putea, cu limitele lor, evident, 
sã ne ofere noi elemente despre sensibilitatea înaintaşilor faþã de moarte? 

Testamentul, o sursã credibilã pentru o istorie a mentalitãþilor?
Cu siguranþã, testamentul poate constitui o sursã utilã pentru istoricul atent. 

Deşi descoperit târziu, el s-a dovedit un izvor esenþial pentru cunoaşterea istoriei 
familiei sau a mentalitãþii religioase dintr-o epocã. Lucrãrile lui Michel Vovelle 
sau Pierre Chaunu au consacrat aceastã sursã, iar cercetãrile care au urmat, atât în 
Franþa, cât şi în Anglia, Spania sau Italia5 au oferit noi argumente şi au nuanþat deja 
concluziile specialiştilor francezi mai sus amintiþi.

1  Amintim în ordinea cronologicã a apariþiilor pe Ştefan Lemny, Andrei Pippidi, Violeta 
Barbu, Daniel Barbu, Iolanda Þighiliu, Doru Radosav, Toader Nicoarã, Mihaela Grancea, 
mai recent Cristina Dobre-Bogdan, Andreea Iancu, Marius Rotar care lucreazã la teze de 
doctorat, dedicate strict unui asemenea subiect.

2  A se vedea mai nou Cristina Dobre-Bogdan, Imago mortis în cultura românã veche, 
Editura Universitãþii, Bucureşti, 2002.

3  cf. Mihai Moraru, Voinicu şi moartea, tezã de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 1990; 
Alexandru Ofrim, Cheia şi Psaltirea. Imaginarul cãrþii în cultura tradiþionalã româneascã, 
Editura Paralela 45, Piteşti, 2001, în special pp. 109-125; Texte uitate, texte regãsite, ediþie 
şi studii introductive de Silvia Marin-Barutchieff, Cãtãlina Velculescu, Adriana Mitu, 
Manuela Anton şi Andrei Nestorescu, cuvânt înainte de Cãtãlina Velculescu, Fundaþia 
Naþionalã pentru Ştiinþã şi Artã, Bucureşti, 2002, în special pp. 85-99. 

4  Alexandru Elian, Inscripþiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti,vol. 1, Bucureşti, 
1965 şi Constantin Bãlan, Inscripþii din judeþul istoric Argeş (sec. XIV-1848), Bucureşti, 
Editura Academiei, 1998.

5  O recapitualare a cercetãrilor occidentale desfãşurate pe baza acestei surse la Michel 
Vovelle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, IIIe édition, Paris, 
Editions du C.H.T.S., 1997, pp. XVI-XXIII. 
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Nu putem ocoli faptul cã au existat şi reticenþe faþã de acest document. Motivul 
cel mai des invocat de sceptici a fost cel al stereotipizãrii discursului testamentar, 
recurenþa unor clişee specifice unui formular testamentar impus, care pare mai mult 
a da câştig de cauzã celor care suspecteazã testamentul de reflectare a convenþiei 
sociale. Un alt obstacol în acest sens este reprezentat de faptul cã avem de-a face 
cu un discurs mediat. Cu alte cuvinte, noi nu ajungem direct la convingerile şi 
sentimentele antecesorilor noştri (cu excepþia testamentelor olografe) decât prin 
intermediul redactãrii fãcute de cel care scrie diata, care, în cele mai multe dintre 
cazuri, nu este testatorul însuşi. 

Aceste obiecþii sunt parþial justificate şi în cazul românesc. Desigur cã existã 
o stereotipie a formulãrii diatelor, dar, aşa cum a arãtat Michel Vovelle, ea nu este 
perfectã6, pentru cã la o mai atentã analizã nici un testament nu seamãnã în realitate 
cu celãlalt. Sursele consultate de noi confirmã aceastã aserþiune. Pe de altã parte, sã 
nu uitãm cã preotul însuşi, legat de mediul parohial local, este lipsit de o instrucþie 
temeinicã şi nu poate neglija dorinþele finale ale testatorului, care, chiar în forma 
redactatã de preot sau diacon, pãstreazã numeroase mãrci ale oralitãþii, aşadar 
originalitatea exprimãrilor fãcute pe patul de moarte (sau de boalã, dupã caz). 

În viziunea unor specialişti ca Michel Vovelle, Pierre Chaunu, Serge Briffaud, 
testamentul reprezintã un suport excelent pentru discursul modern asupra morþii 
şi o atentã chestionare a lui poate rãspunde unor întrebãri fundamentale legate 
de ultimele pregãtiri în faþa acestui moment implacabil, a reprezentãrilor despre 
moarte şi a solidaritãþilor complexe care existã între cei vii şi cei morþi. Pierre 
Chaunu considera testamentul ca fiind, dupã foaia de zestre şi inventarul de dupã 
deces, „actul de caracterizare personalã, individualã, cel mai larg rãspândit”7. Într-o 
carte devenitã clasicã, Michel Vovelle era convins cã testamentul are avantajul 
de a oferi o întreagã reþea de elemente care sunt exploatabile, fie individual, fie 
interrelaþional, de la formulele din preambul la clauzele pioase în materialitatea 
lor (serviciile religioase solicitate postmortem, donaþii caritabile)8. 

Încercând o altã abordare, Serge Briffaud ajungea la concluzia cã cercetãtorul 
trebuie sã aibã în vedere un aspect foarte important, acela cã „existenþa testamentului 
se bazeazã deopotrivã pe o ambiguitate şi un echilibru”. Prima rezulta din juxtapunerea 
în interiorul aceluiaşi text a prescripþiilor de ordin temporal şi spiritual, aparent 
inconciliabile. Echilibrul era dat de (Ph. Ariès observase primul acest aspect)9 o 
anumitã solidaritate între cele douã pãrþi, „solidaritate care trebuie pusã analogic în 
relaþie cu momentul redactãrii actului”. Deopotrivã întors spre lumea de aici şi cea de 
dincolo, „testamentul se înscrie într-adevãr într-un timp nul şi în spaþiul unei drame 
psihologice: îndreptat totodatã cãtre necesitãþile mântuirii şi pãstrarea averilor de aici, 
muribundul gãseşte cu testamentul posibilitatea satisfacerii unei duble aspiraþii”.10

6  M.Vovelle, op. cit., p. XXIII; opinie împãrtãşitã de Pierre Chaunu (La mort à Paris au XVIe , 
XVIIe, XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1978, p. 233) şi Fr.Lebrun (Les hommes et la mort en 
Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles, Flammarion,Paris, 1975, p. 330).

7  P. Chaunu, op. cit., p. 226.
8  Michel Vovelle, op. cit., p. XV.
9  Philippe Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 260.
10  Serge Briffaud, Le temps de la source. Testament et méthdologie en l’histoire des mentalités 

în „SOURCES. Travaux historiques”, no 11,1987, p. 16. 
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În viziunea aceluiaşi specialist, un alt element se impune atenþiei: imagine 
a rugãciunii care este rit şi cerere totodatã11, testamentul nu urmãreşte doar a se 
constitui într-un simplu „suport pentru ultimele dorinþe ale muribundului şi o 
garanþie a executãrii lor”. Alcãtuirea testamentului înseamnã de asemenea „a se 
conforma unui rit şi discursul testamentar conteazã atât prin el însuşi, cât şi prin 
obiectivele sale”. O dovadã este chiar textul testamentului: o descriere a propriei 
sale elaborãri, acesta fiind conceput ca o veritabilã ceremonie care se deruleazã 
dupã o ordine bine stabilitã. Pentru a rãspunde dublei sale funcþii de rit şi de suport, 
discursul se desfãşoarã pe douã nivele diferite: la un prim nivel al formei, respectiv 
al formularului testamentar, permanent reprodus, cu scopul ‘materializãrii’ 
cuvintelor testatorului; „este garanþia cã ele vor putea fi repetate şi auzite de cãtre 
toþi dupã moartea celui interesat”; un al doilea nivel este reprezentat de valoarea 
sa care nu este doar practicã. „Anumite formule au o valoare intrisecã: prezenþa 
lor nu rãspunde nici unei obligaþii. Rolul lor este acela de a sacraliza scrisul şi 
momentul producerii sale”12.

Testamentul se înfãþişeazã în primul rând ca ultimul mesaj al celui încã viu, 
aflat sau nu pe patul de moarte. Redactat de regulã la persoana I, testamentul ajunge 
uneori, chiar dupã o primã lecturã, sã dezvãluie o anumitã sinceritate, convingeri 
personale care se degajã în mod curios dincolo de formalismul scrierii13. Explicaþia 
ar trebui cãutatã în faptul cã testamentul nu ne conduce neapãrat la moartea 
contabilizatã cu care se întâlneşte demograful, ci la moartea simþitã (la mort vécue 
a lui Vovelle), la moartea în sensibilitatea celor care sunt afectaþi de ea indirect, 
prin intermediul decesului celor apropiaþi, sau direct, în sensul acelei mort de soi, 
în termenii lui Ariès. 

Contradicþiile inerente formei şi redactãrii acestui act de la sfârşitul Vechiului 
Regim românesc sunt utile în precizarea complexitãþii atitudinilor trãite în faþa 
morþii, exprimate într-un discurs comun, „în marginea cãruia apare uneori 
personalitatea celui muribund, a celui care simte cã va muri curând sau a celui 
care vrea sã-şi pregãteascã sfârşitul” cum se cuvine14. Pentru istoric nu poate fi 
decât o excelentã ocazie în reconstituirea „a ceea ce au fost, în succesiunea lor de 
generaþii, ultimele gânduri asupra morþii aparþinând celor care s-au destãinuit prin 
intermediul testamentului, direct sau prin intermediul preotului”15. Acest fapt nu 
trebuie sã ne facã sã concluzionãm (Ariès ne previne printre primii) cã testamentul 
ar fi o confesiune intimã, aşa cum poate şi-ar dori cei interesaþi de explorarea vieþii 
cotidiene. Totuşi, o anumitã libertate, permisã de varietatea formulãrilor, îngãduie 
la rândul ei apariþia manifestãrilor spontane de sensibilitate, în ciuda filtrului 
convenþiilor16. 

11  Cf. şi abordarea similarã a lui Doru Radosav, Sentimentul religios la români. O perspectivã 
istoricã (sec. XVII-XX), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 179. 

12  Serge Briffaud, op. cit., p. 17
13  Martin de la Soudière, Les testaments et actes de dernière volonté à la fin du Moyen Âge, 

în „Ethnologie Française”, 1975, V, p. 57. 
14  Martin de la Soudière, op. cit., p. 57.
15  P. Chaunu, op. cit., p. 33.
16  Ph. Ariès, op. cit., I, p. 270. 
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Analizând un eşantion de testamente, reprezentativ pentru zona Olteniei, 
am încercat sã ne oprim asupra semnificaþiilor alcãtuirii acestui act. Redactarea 
sa rãspundea unor presiuni sociale? Era rezultatul unor convingeri intime? Ce 
reprezentãri despre sine, raportul dintre vii şi morþi modelau logica alcãtuirii 
acestor documente? Ce imagini despre moarte putem surprinde în societatea 
româneascã în acest proces de trecere de la tradiþional la modernitate? Sunt doar 
câteva dintre întrebãrile la care încercãm sã oferim un rãspuns. 

Cercetarea noastrã nu are nici un caracter cantitativ. Imposibilitatea de a 
transcrie şi prelucra toate sursele identificate ne-a fãcut sã amânãm aceastã operaþie 
pentru o datã ulterioarã. Am optat însã pentru o analizã calitativã, cu accent pe 
structurarea discursului testamentar, a temelor, practicilor şi reprezentãrilor pe care 
le conþin şi a cãror analizã oferã suficiente indicii despre mentalitatea oamenilor în 
faþa acestui moment-limitã din biografia fiecãruia.

Documentele pe care le-am consultat în arhive acoperã aproape toatã 
Oltenia, cu un accent mai mare pe partea de N (jud. Vâlcea) şi de S (jud. Dolj). 
Cam peste tot discursul se ordoneazã în jurul aceloraşi teme, de-a lungul unor 
rubrici asemãnãtoare, diferite uneori în ceea ce priveşte consistenþa, în funcþie de 
instruirea, interesul şi sensibilitatea testatorului. 

Sursa este reprezentativã şi social, diatele identificate aparþinând tuturor 
categoriilor sociale, cu o pondere mai mare celor provenind din mediul rural. O 
întreagã serie de gesturi, de reprezentãri care le motiveazã, un întreg vocabular iese la 
suprafaþã, ale cãror detalii şi lux uneori pot încã sã ne emoþioneze, explicând de ce unii 
specialişti au mers pânã la a caracteriza testamentul ca fiind „cea mai fidelã oglindã a 
stãrii sufleteşti pe care o trãiau aceia care se pregãteau sã înfrunte moartea”17. 

Încercãm aşadar sã regãsim modurile în care oamenii trãiau moartea, cum 
vorbeau despre ea şi cum şi-o imaginau. O întreprindere riscantã pornind doar de 
la o sursã, de care erau conştienþi mulþi istorici care s-au aplecat asupra subiectului. 
Şi aceasta din douã motive, sintetizate de P.Chaunu: unul þine de faptul cã pietatea 
tradiþionalã, „partea trãitului care scapã transcrierii scrise” este destul de dificil de 
surprins, chiar sursele etnografice nu pot merge mai departe de câteva generaþii 
şi, în cel mai bun caz, culegerile alcãtuite spre sfârşitul sec. al XIX-lea nu ne oferã 
informaþii valabile decât pentru acest secol. Dacã sursele istorice permit o acoperire 
a secolului al XVIII-lea, trebuie sã recunoaştem cã dincolo de aceastã perioadã este 
mai dificil de mers. Reprezentativitatea socialã scade sub 10%. Ne întâlnim numai 
cu gesturile unei elite pe care ar fi o greşealã sã le extrapolãm la nivelul întregii 
societãþi. 

Un al doilea motiv ar fi legat de „slaba autonomie a culturilor populare în 
raport cu culturile scrise superioare [...]. Aceasta þine, parþial de puterea aculturantã 
a discursului scris, mai solid clãdit decât cel oral”18. Se mai adaugã faptul cã nu 
putem vorbi de o imagine unitarã a morþii, decât dacã negãm multiplele influenþe şi 
medieri culturale care se regãsesc în felul în care oamenii îşi imagineazã acþiunile 
lor. 

17  Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1990, p. 134. 

18  Ibidem, p. 29
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Intervalul cronologic ales de noi ar putea pãrea multora suspect. Ce greşealã 
mai mare decât aceea de a intra pe teritoriul istoriei modernitãþii româneşti care 
ar reprezenta o nouã etapã, aceea a birocratizãrii testamentului, a transformãrii 
sale într-un simplu act adminstrativ? „Încãpãþânarea” noastrã este motivatã de 
persistenþa unor reprezentãri şi practici în pofida noilor reglementãri oficiale. 
Aşadar dacã Codul civil al lui Cuza codificã într-adevãr noile norme de redactare 
a testamentului19, el nu atrage imediat şi dispariþia vechiului discurs testamentar, 
dupã cum se va vedea şi din exemplele pe care le vom cita mai încolo. 

  
Discursul testamentar 

O rapidã trecere în revistã a diatelor descoperite, pânã în plin secol al XIX-lea, ne 
aratã cã ele sunt construite în majoritate pe baza modelului stabilit de mitropolitul 
Antim Ivireanul la 1714. Constatând o deteriorare a practicii testamentare, ceea 
ce dãdea naştere unor interminabile procese între moştenitori, mitropolitul Þãrii 
Româneşti lua mãsura codificãrii definitive, stabilind un formular standard care 
trebuia respectat în asemenea situaþii. Modelul calchiat pare sã fie unul apusean, 
dupã cum a demonstrat Violeta Barbu, Antim preluând un formular care circula 
în Europa Occidentalã de câteva secole, fiind relevantã în acest sens comparaþia 
cu câteva testamente pariziene de secol XVI, reproduse de Pierre Chaunu în anexa 
cãrþii sale consacrate morþii la Paris.20

Validitatea documentului era datã de respectarea unor norme, ca şi a unor 
rubrici, chiar dacã acestea vor varia în timp, în ceea ce priveşte consistenþa sau 
chiar permanenþa, în funcþie şi de forma diatei, mai lungã sau mai scurtã, dar şi 
de opþiunea testatorului. Sã remarcãm faptul, important, cã diata de tip scurt este 
întâlnitã în special în mediul rural, în rândul membrilor cei mai sãraci, cealaltã 
fiind în general specificã reprezentanþilor elitelor sociale. 

Formularul standard, stabilit de mitropolitul român cuprindea câteva secþiuni: 
preambulul (secþiunea A) este unul dintre cele mai des întâlnite în perioada pe care 
o analizãm, deşi constatãm uneori şi cazuri în care lipseşte, este sensibil redus sau 
modificat. Aceastã secþiune cuprindea câteva teme: una se referea la imposibilitatea 
cunoaşterii precise a momentului morþii (cunoaştere accesibilã doar Creatorului); o 
alta sublinia necesitatea redactãrii diatei înainte de a fi surprinşi de moarte (altfel 
spus nu in articulo mortis) şi în deplinãtatea facultãþilor mentale, “când sânt minþile 
omului întregi iarã nu când ajunge la ceasul morþii pentru, cãci atunce sã tulburã 
mintea lui şi nu ştii ce rânduiaşte”, cum recomanda Antim Ivireanul21. 

Secþiunea B, extrem de importantã pentru ceea ce am putea numi un autentic 
comportament creştin, privea împãcarea finalã cu toþi cei vii. A treia secþiune, C, 
care dispare din formularul ocidental, privea reglementarea datoriilor testatorului. 

19  Codicele Romane Alesssandru Ioan seu Colecþiune de legile Principateloru Unite Romane… 
de Vasile Boerescu, Bucureşti, Tipografia Cesar Bolliac, 1865, în mod special Codul Civil, 
cartea III, titlul II, capu V Despre disposiþiunile testamentare, p. 167 

20  Violeta Barbu, „Sic Moriemur”. Discourse upon death in Wallachia during the Ancien 
Regime, în „Revue Roumaine d’Histoire”, 1994, 1-2, Janvier-Juin, p.116. 

21  Antim Ivireanul, Opere, ediþie criticã şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 
Minerva, 1972, p. 391.
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Este de departe cea mai frecventã, urmatã la distanþã de secþiunea E, dedicatã 
descrierii serviciilor funerare şi postfunerare solicitate de testator: pogribanie, 
pomeniri, sãrindare, la care se adaugã unele practici specifice orizontului mental 
al lumii rurale: a da o pasãre sau un animal peste groapã, ridicarea unor obiecte 
cu o certã semnificaþie pentru amintirea morþilor. Secþiunea F conþine repartizarea 
averii testatorului, iar unele cazuri chiar prevederi referitoare la eliberarea þãranilor 
aserviþi, o modalitate cu dublã valoare în plan social şi soteriologic. 

Formula de încheiere, o imprecaþie, urmatã de lista de martori, minim trei, 
dintre care cel puþin unul este preot, este nelipsitã, fiind ca frecvenþã a doua 
dupã secþiunea F şi C. Numãrul de martori (mai ales în cazul testamentelor 
nuncupative) ca şi implicarea acestora în vegherea respectãrii ultimelor dorinþe de 
cãtre moştenitori, denotã o „civilizaþie a locului public în care memoria colectivã a 
acoperit mult timp slaba dezvoltare a scrisului”22. 

Lipseşte invocaþia, foarte frecventã în discursul testamentar occidental. Ea 
consta într-o formulã prin care testatorul se punea sub protecþia lui Dumnezeu, a 
lui Iisus Hristos sau a Sfintei Treimi. Douã exemple am gãsit în testamentele noastre 
şi ele urmeazã ultima variantã. Astfel, boierul Al. Filipescu-Vulpe, refugiat la 
Braşov dupã înãbuşirea mişcãrilor revoluþionare româneascã şi eteristã, îşi începea 
testamentul din 25 noiembrie 1825 în cel mai pur stil occidental, cu invocaþia 
urmãtoare: „În numele prea sfiintei şi nedespãrþitei Treimi!”23. În schimb, diata lui 
Nicolae Ioan din Craiova (10 septembrie 1838) se deschide în felul urmãtor „În 
numele Tatãlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”24. Cred cã nu trebuie neapãrat sã 
citim în aceste exemple o influenþã externã, cât exprimarea unei pietãþi particulare 
profunde, pe care conþinutul testamentelor personale îl demonstreazã perfect.

Mai puþin obişnuite sunt alte formulãri, de genul celei utilizate de Dumitru 
Buzduceanu, „Hristos a înviat!”25. Am putea crede cã numai perioada postpascalã 
motiveazã alegerea testatorului (diata provine din 20 aprilie 1842), dar asocierea 
acestei invocaþii neobişnuite, cu momentul redactãrii propriei diate şi cu 
preambulul tradiþional aratã o opþiune care e departe de a fi întâmplãtoare. O altã 
formulare ineditã aparþine Uþei „ovreicuþa” din Craiova. Testamentul sãu din 29 
februarie 1840 stã sub semnul Psalmului 102, „Doamne, nu cu mânia ta sã mã 
mustri, nici cu iuþimea ta i sã mã erþi”26. Trebuie sã precizãm cã avem de-a face cu 
un document de excepþie, redactat în prezenþa duhovnicului sãu care şi iscãleşte 
ca martor. Toate aceste câteva exemple citate pun în luminã un aspect specific unei 
mentalitãþii religioase deosebite: aflat în faþa morþii, ca în faþa oricãrui act grav de 
altfel, omul încearcã sã se plaseze sub patronajul celest.

La fel de rar am întâlnit, precum în testamentele occidentale, secþiunea D, 
respectiv precizarea locului unde sã se odihneascã testatorul. În general, este 
vorba de membrii boierimii, ca în cazul Mariei Bengescu care dispune: „pentru 

22  Pierre Chaunu, La mort, p. 231.
23  Testamentul din 1825 al boerului Al.Filipescu-Vulpe, în „Arhivele Olteniei”, seria veche, 

VII, nr. 39-40, sept.-dec. 1928, p. 447-448. 
24  DJASD, D, LXXXI/31, f. 1r. 
25  DJASD, D, XXIX/17, f. 1r. 
26  DJASD, D, CLXIII/13.
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îngroparea oaselor meale, dupã sfârşitul vieþii meale, sã mã îngroape la Hurez” 
(14 august 1736) sau a lui Sandu Bucşãnescu care solicitã expres sã fie îngropat 
la ctitoria sa şi a soþiei, în prezenþa episcopului Râmnicului: „de sã va întâmpla 
sã-m‹i› dau opşteasca datorie aici, la Craiova, unde mã aflu acum bolnav, sã aibã a 
merge sfinþia sa pãrintele episcopul Râmnicului, de aici pânã la schitul Berislãveşti, 
sã mã îngroape cu cinste (s.n N.M) acolo la schitul ce l-am fãcut eu din temelie 
întru slava lui D-zeu şi a sfinþilor 3 mari Ierarşi” (diata din 6 decembrie 1760)27. 
Dacã unii testatori nu amintesc decât sã fie îngropaþi la ctitoriile lor, ei precizeazã 
cã doresc funeralii în acord cu poziþia deþinutã, în mãsura în care fac aluzie la 
o ierarhie implicitã şi, presupusã ca fiind cunoscutã. Ritualul morþii rãmâne 
codificat, ierarhizat, o reflectare a unei ierarhii sociale cãreia unii dintre testatori 
nu uitã cã-i aparþin, chiar în pragul morþii. Doar aşa ne putem explica dorinþa de a 
fi îngropat conform cu statutul sãu sau þinându-se seama de consistenþa donaþiilor 
fãcute prin testament. 

Demnã de atenþie ni se pare cererea formulatã de a fi îngropat în interiorul 
spaþiului sacru al Bisericii, mai ales când aceasta aparþine reprezentanþilor 
minoritãþilor, chiar dacã convertiþi între timp. Avem astfel cazul Uþei „ovreicuþa” 
care solicita expres, în diata sa din 29 februarie 1840, ca „sã-mi facã cinstea 
îngropãri(i) mele şi sã mã îngroape la Sfântul Dimitrie” din Craiova28, rugãminte 
interesantã într-o perioadã în care începeau şi primele discuþii asupra mutãrii 
cimitirelor de lângã biserici şi a interdicþiilor legate de acceptarea îngropãrii în 
interiorul aşezãmintelor religioase. 

Meditaþia asupra morþii

Discursul testamentar este prin excelenþã cel al ultimului moment. Istoricul 
dispune de o modalitate aproape sigurã de a mãsura graba de a testa şi anume analiza 
raportului dintre testamentele încheiate din timp şi cele in articulo mortis.29 Marea 
frecvenþã pare a fi datã de ultimele, în ciuda rãspândirii practicii testamentare în 
rândul tuturor categoriilor sociale. 

Aşa cum am vãzut, elita ecleziasticã recomanda redactarea din timp a 
testamentului, chiar dacã intervalul cronologic dintre momentul redactãrii şi 
ultima zi a vieþii putea sã fie mai lung, ceea ce le permitea testatorilor sã revinã de 
câteva ori asupra diatelor anterioare30. 

De regulã, dorinþa de a testa este declanşatã fie de o boalã prelungitã, fie de 
apropierea clarã a momentului morþii care-l determinã pe muribund sã-şi alcãtuiascã 
diata: „bolnav şi în cumpãnã de moarte” spune Ilie Curelarul din Craiova în diata 
sa (9 august 1828). Dintre secþiunile testamentului preambulul se aratã cel mai 
interesant în sesizarea reprezentãrilor legate de ceasul morþii, ca şi a motivaþiilor 
profunde care-l determinã pe un individ sã testeze. 

În lumea ruralã, cel mai adesea, testamentele sunt redactate aproape de 
momentul marii treceri: „fãcut-am aceastã diatã la vreamea morþii meale” îşi 

27  În “Arhivele Olteniei”, seria veche, XIII, nr. 74-76, iulie-decembrie 1934, p. 433.
28  DJASD, D, CLXIII/13, f. 1v.
29  P. Chaunu, op. cit., p. 371.
30  Cazul paharnicului Ioan Gãrdãreanu care revine de 2 ori asupra testamentului sãu. 
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începe diata sa Andronie din Bãrbãteşti (4 august 1736). Alteori vârsta înaintatã şi 
boala prelungitã declanşeazã dorinþa de a testa: „Astãz, fiind bolnav, temându-mã 
de moarte, fiind cu etatea trecutã în vârsta bãtrîneþilor de nouãzãci de ani 
trecuþi (s.n.) şi pã cât am fost cu minþile mele întregi am scris cu condeiul meu 
aceastã diatã” (diata lui Gligorie, 4 noiembrie 1687)31. „Adecã eu Dumitru sân 
Iovan Bratu, fiind bolnav şi temându-mã de moarte şi pãn’ fiind cu minþile întrgii” 
(diata lui Dumitru din Hinova, 28 decembrie 1795)32. Mai rare sunt cazurile de 
genul preotului Gheorghe din Pietrari care testeazã „mai nainte de ceasul morþii 
meale”. Datele pe care le întâlneşte istoricul sunt desigur mult mai sãrace decât 
cele adunate de alþi colegi. De exemplu, meritã menþionat faptul cã etnologii ne-
au restituit destul de bine o întreagã recuzitã a semnelor prevestitoare de moarte 
care s-au pãstrat pânã târziu în lumea ruralã (trosnitul grinzilor, cãderea oglinzii, a 
icoanei, statul ceasului dupã miezul nopþii – între 24 şi 4, urletul câinilor, cântatul 
cocoşeşte al gãinilor, cântecul cucuvelei şi al cucului)33. Deşi suntem departe de a 
evalua exact rolul lor, mai ales cã ele nu sunt expres menþionate în diatele noastre, 
nu trebuie sã tragem concluzia cã ele erau întrutotul neglijate şi nu influenþau în 
vreun fel actul de a testa.

De regulã, începutul discursului testamentar ne oferã informaþii doar despre 
reacþiile declanşate în urma perceperii acestui eveniment. Formula standard a 
preambulului este cea precizatã de mitropolitul Antim, dar o serie de formulãri 
ne atrag atenþia asupra unor percepþii particulare: „[De v]reme ce întãmplarea 
cea viitoar‹e› şi a îngerilor ne[c]unoscutã cã numai la Dumnezãu toate sânt 
cuno[sc]ute am socotit pãn’ îm‹i› sãnt minþile întregi [şi limba] slobodã sã-m‹i› las 
gãndul mieu şi diia[ta] [rupt] ‹mã›na soþiei meale şi feciorilor miei la vream‹ea› 
‹m›o‹r›þei meale (s.n.). ” (diata lui Constantin Trãscãu din Turceşti, 23 februarie 
1786)34; „de vreme ce ceasul morþii este neştiut şi îngeru (sic)necunoscut şi vremea 
cea viitoare necunoscutã însã şi eu Tãnasie sãn Ilarion din Bãltãreþu ot Bãrbãteşti, 
temându-mã şi înfricoşându-mã de mo‹a›rte (s.n.) am învãþat de s-au scris aceastã 
diiatã, fiindu-m‹i› minþile întregi şi limba slobodã”35 (diata lui Tãnase, 15 martie 
1800). „De vreme ce taina lui Dumnezãu este neştiutã şi ‹de› îngeri necunoscutã, 
numai lu‹i› Dumnezãu ştiutã deci şi eu robu lui Dumnezãu Radu Eru ‹?› mai nainte 
pãnã mi-au fost minþile întregi şi s‹ã›nãtoase şi spãri‹i›ndu-mã de moarte (s.n.) 
am lãsat aceastã diiatã a mea” (diata lui Radu din Suteşti-Borozeşti, 24 februarie 
1820)36. Douã elemente trebuie sã ne reþinã atenþia: pe de o parte, momentul morþii 
evolueazã la nivelul limbajului, de la sintagma formularului lui Antim, întãmplarea 
cea viitoar‹e› la precizarea clarã, lipsitã de ambiguitate, ceasul morþii, mult mai 
frecventã sau la pãstrarea semnificaþiei sale religioase, taina lui Dumnezãu; pe de 
altã parte frecvenþa cuvintelor aparþinând vocabularului fricii. Teama de moarte, 

31  O diatã din 1687, comunicatã de de N.Plopşor, în “Arhivele Olteniei”, seria veche, an II, 
nr. 12, martie-aprilie 1924, p.149. 

32  doc. XVI, în “Arhivele Olteniei”, seria veche, XXI, nr. 119-124, ian-dec. 1942, p. 199.
33  E.Bernea, Moartea şi înmormântarea în Gorjul de nord, Bucureşti, Cartea Româneascã, 

1999, pp. 17-21. 
34  DJASV, DI,, L/2, f. 1.
35  D JASV, DI, CXXXVI/8 b, f.2.
36  DJASV, DI, XLII/8, f. 2v.
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de ceasul înfricoşãtor al acesteia traduce angoasa din ce în ce mai rãspânditã în 
faþa unui moment care nu mai beneficiazã de o aşteptare liniştitã. Este rezultatul 
unei evoluþii mentale în paralel cu schimbãrile viziunii eschatologice care sunt 
din ce în ce mai vizibile de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, pe fondul unei vieþi 
cotidiene din ce în ce mai afectatã de nesiguranþã.

Şi testamentele elitelor urmeazã acelaşi model, cu precizãri privind 
circumstanþele care declanşeazã acest gest final: „De vreme ce întâmplarea cea 
viitoare este neştiut‹ã› şi îngerilor necunoscut‹ã›, fãrã numai la D‹um›nezeu sânt 
to‹a›te ştiute şi cunoscute, deci aşa şi eu robul lui D‹um›nezeu, întâmpl‹â›ndu-sã 
şi cãlcându-mã hoþii şi vãzându-mã î‹n› slãbiciune am fãcut aceastã diatã pãnã 
am fost cu minþile întregi” (diata boierului Ştefan Broşteanu, 31 decembrie 1837)37. 
Majoritatea membrilor boierimii şi le redacteazã din timp, dar sunt situaþii, precum 
cel al Anuþei Bãlintescu, care îşi alcãtuiesc diata „la vremea slãbiciunii de moarte 
pãnã mi-au fost mie zile întregi” (21 noiembrie 1825)38.

În cazurile elitei, asistãm deopotrivã la o meditaþie prelungitã, pe teme inspirate 
de Eccleziast, în care regãsim aceeaşi frecvenþã a temerii pe care o declanşeazã 
moartea, element deja nelipsit din testamentele secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea: „Vãzând eu Mariia, roaba lui Dumnezeu, fata Diicului 
Bengescul, cum cã lucrurile aceştii lumi sânt tot nestatornice şi trecãtoare, precum 
zice sfânta Scripturã: «deşãrtarea deşãrtãrilor şi toate deşãrtãri», şi temându-mã 
eu de înfricoşatul ciasul morþii, ca sã nu vie fãrã de veste, aflându-mã la mare 
slãbiciune (diata Mariei Bengescu, 14 august 1736)39. Conştientizarea nivelului 
egalizator al morþii care nu ocoleşte pe nimeni transpare şi din diata paharnicului 
Sandu Bucşãnescu (6 decembrie 1760): „de vreame ce obşteasca datorie din 
început iaste hotãrâtã la tot omul, iar vreamea şi ceasul iaste neştiut, încã şi 
îngerilor necunoscut, drept aceea şi eu, robul lui D-zeu, Sandul Bucşãnescu vel 
pahr., bolnãvindu-mã şi viind la mare slãbiciune, temându-mã de înfricoşatul 
ceasul morþii, mai nainte pânã am fost cu minþile întregi, am fãcut aceast diatã 
pentru tot aşãzãmântul casii meale”40. 

O autenticã meditaþie asupra morþii, subscrisã unui model cultural familiar 
elitelor instruite, întâlnim în testamentul olograf al boierului Al. Filipescu-Vulpe: 
„Þãrânã eşti şi în þãrânã te vei întoarce, a spus ziditorul omului! Dar când vom pleca? 
Nu ne este dat nouã sã ştim vremea, a spus adevãrul întrupat al lui Dumnezeu.

Þinând şi eu seamã de aceste adevãruri netegãduite, ca creştin ortodox nãscut şi 
crescut şi orânduit a muri în acea credinþã propoveduitã de Dumnezeu; ştiind pe de 
o parte cã sânt muritor şi cã pãşesc pe calea morþii chiar din clipa în care am deschis 
ochii la luminã, iar pe de altã parte neştind ziua şi ceasul plecãrii mele de aici, am 
crezut de a mea neapãratã datorie creştineascã sã-mi orânduesc averea, înainte ca 
bãtrâneþea sã vinã, înainte ca puterile mele sufleteşti şi trupeşti sã se istoveascã. ” 

37  DJASD, D, III/21, f.2 r.
38  Doc. XXI, în “Arhivele Olteniei”, seria veche, XV, nr. 86-88, iulie-decembrie 1936. 
39  Diata Mariei Diicul Bengescu, comunicatã de N.Al. Boicescu din Buiceşti în “Arhivele 

Olteniei”, XX, nr. 113-118, ian.-dec. 1941. 
40  În “Arhivele Olteniei”, seria veche, XIII, nr. 74-76, iul. -dec. 1934.
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(diata lui Al. Filipescu-Vulpe, 25 noiembrie 1825)41. Dincolo de influenþa certã a 
lecturii Ecleziastului şi de recurenþa unor teme de genul memento mori, ne reþine 
atenþia mãrturisirea de credinþã, afirmarea identitãþii confesionale şi recunoaşterea 
practicii testamentare ca definitorie pentru un autentic comportament creştin.

Chiar în mediul urban, în mediul negustorilor mai precis, întâlnim surprinzãtor 
câteva demonstraþii în acelaşi sens. Un caz aparte este cel al lui Nicolae Ioan a cãrui 
meditaþie asupra ceasului morþii îmbracã un limbaj cult, inspirat de lectura Noului 
Testament, dar şi de o maximalizare în planul pietãþii individuale a întâmpinãrii 
acestei clipe: „iatã eu robul lui Dumnezeu, Nicola‹e› Ioanu din Craiova, auzind 
glasu’ Domnului meiu carele în Sfânta Evanghelie zice: «Fiþi gata cã în ce ceas nu 
gândiþi Fiul Omenesc va veni, pentru cã nu ştii când va veni Domnul, sara sau la 
miezul nopþii sau la cântarea cocoşilor sau dimineaþã, ca nu viind fãrã de veste sã 
vã afle pre voi dormind». Pre acest glas al Domnului auzindu-l şi temându-mã şi 
încã şi de neputinþã fiind cuprins şi din zi în zi mai slab cu trupul şi aşteptând 
în toatã vremea acest ceas al morþii şi dupã puterea mea, mai înnainte gãtindu-
mã spre eşirea dintr-aceastã viaþã, am socotit ca cu scrisoarea mea aceasta...”42.

Uþa ovreicuþa are un preambul la fel de cult, „De vreme ce sfârşitul omului 
este neştiut şi îngerilor necunoscut, de aceia şi eu suptiscãlita, vãzând a mea virtute 
slãbitã din zi în zi şi apropiatã de zisa prorocu‹lui› ce zice «Întoarce-te suflete întru 
odihna ta, cã D‹o›mnul bine au fãcut þie» şi vãzând cã sânt din pãmânt ziditã, unde 
iarãşi îm‹i cautã sã mã întorc›, de care zicere am şi cugetat gândul mieu ca sã-m‹i› 
fac adiatã ”

O ciudatã alcãtuire a diatei întâlnim la ierodiaconul Hamza din Turceşti: „mai 
nainte ‹de› ceasul morþii meale pãnã îm‹i› sãnt minþile întregi şi limba solobodã...ã 
acuma îm‹i›iau zioa bunã şi mã duc singur gol şi suspinând, mã rog la D‹u›mnezãu 
sã mã ia din calea rãtãcirii şi cu bunã mireasmã sã-m‹i› aducã viaþã curatã prin 
pocãinþã mie agonisitã ca sã auz şi io glasul tãu cel dorit care ai zis: «credinþa ta 
te-au mântuit, mergi în pace», pentru ca ceva mai jos sã reia formularea clasicã din 
preambul, modificatã puþin de propria sensibilitate: „De vreme ce întãmplarea cea 
viitoare e neuitatã la îngeri numai ‹la› sânt şi toate ştiute, drept aceaia, eu Hamza 
erodiaconu in Turceşti, feciorul diaconului Stoica † cu frica lui Dumnezãu cã mã duc 
singur gol înaintea judecãþii de veaci las diiata mea ” (diata ierodiaconului Hamza 
din Turceşti, 24 februarire 1793)43. Alcãtuirea testamentului marcheazã începutul 
despãrþirii de planul temporal (calea rãtãcirii), neliniştea apariþiei în faþa judecãþii 
individuale (imaginea obsesivã a goliciunii individuale accentueazã intensitatea 
trãirii) coexistã cu speranþa mântuirii într-un raport net favorabil primei ipostaze. 
Ce dovadã mai elocventã cã pentru unii testatori testamentul reprezintã o ultimã 
şi autenticã meditatio mortis! 

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, partea religioasã din preambul începe 
sã se estompeze, cel puþin în testamentele din mediul urban. Ultimul sfârşit nu mai 

41  Testamentul din 1825 al boerului Al.Filipescu-Vulpe, în „Arhivele Olteniei”, seria veche, 
VII, nr. 39-40, sept.-dec. 1928, p. 447-448. 

42  DJASD, D, LXXXI/31, f.1r.
43  DJASV, DI, CIII/1, f. 1.
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trimite la un dat inevitabil în ordinea divinã, nici nu mai înseamnã asumarea sa 
ca rob al lui Dumnezeu, ci este dat de deteriorarea biologicã a fiinþei umane. Sunt 
elocvente testamentul negustorului Nicolae Mufa: „Deşi sânt în deplinã sãnãtate, 
deşi nu am vârsta mai înnaintatã decâtu 53 ani şi în toate facultãþile minþii, dar 
fiindcã omul nu cunoaşte sfârşitul vieþii lui şi de ce moarte are sã se sfârşiascã ca 
sã nu fie nepregãtit de totu, declar prin acest testament...” (12 mai 1867)44 şi mai 
ales cel al lui Mihail Roskovski: „În urma nenumãratelor prevestiri, din ce în ce 
mai ameninþãtoare ce mi-a fãcut boala de inimã de care sufer de mai mult timp i 
cum cã timpul cât am sã mai petrecu cu rudele şi amici‹i› mei este prin escepþiune 
eventual” (10 august 1875).

Dacã Ariès arãta cã pentru cazul Europei Occidentale testamentul pãrea sã fi 
devenit „un act de prevedere şi de prudenþã” în vederea morþii posibile, nu a celei 
adevãrate (non in articulo mortis)45, în cazul diatelor noastre situaþia, am vãzut, 
se prezintã mai degrabã invers. Cazurile similare sunt puþine, dar suficient de 
elocvente. De exemplu diata fraþilor Florovici este un caz aparte. Atunci când se 
decid sã facã o diatã comunã (practicã mult mai rarã), cei trei fraþi şi-o reprezintã 
sub forma unei poliþe de asigurãri pe termen lung: „cã fereascã Dumnezeu poate sã 
se întâmple la vreunul din noi moarte şi ca dupã moarte sã nu fie certuri de doi ce 
vor rãmãnea pã mult puþin ce va avea mortul sau sã rãmãie necãutat, am gãsi de 
cuvinþã ca diatã dupã orânduialã sã nu fie slobod nici unul a-şi face decât sã-şi þie 
fiecare catastih curat pe toatã perusia lui ce va avea, mişcãtoare şi nemişcãtoare şi 
pentru mortul dintâi sã rãmãie clironom cei doi care ne îndatorãm cu jurãmânt a ne 
ajuta sufletul mortului dupã legea creştineascã”46. 

Un aspect interesant remarcat de Pierre Chaunu pentru practica testamentarã 
francezã, dar care se potriveşte şi în cazul nostru, priveşte creşterea procentului 
de testatoare, cu un decalaj de un secol şi jumãtate pentru spaþiul românesc nord-
dunãrean. Femeile celibatare de condiþie medie şi chiar modestã încep sã acceadã 
cu mai mare uşurinþã de la sfârşitul secolului al XVIII-lea la demnitatea de testator, 
dar este hazardat sã vorbim ca şi în cazul francez de un rezultat al alfabetizãrii şi al 
„multiplicãrii unui serviciu domestic mai femin”, comparativ cu secolul anterior. 
În schimb putem fi de acord cu explicaþia propusã de Chaunu vizavi de procentul 
sporit de femei celibatare: faptul cã femeile care testeazã în aceastã epocã, în 
medie, mai tinere decât bãrbaþii, se caracterizeazã printr-o mai mare fidelitate 
faþã de prescripþiile Bisericii şi o sensibilitate deopotrivã de accentuatã faþã de 
moarte47, cu precizarea cã, în cazul nostru, este vorba de vãduve, în multe cazuri 
fãrã urmaşi direcþi.

În perspectiva asumãrii unui comportament de bun creştin, solicitarea iertãrii 
pare sã fi rãmas un gest definitoriu pentru ritualul unei bune morþi, care s-a pãstrat 
pânã târziu în practicile populare şi pe care chestionarele etnografice ne-o restituie 
astãzi48. O formulã de iertare, asemãnãtoare celei descoperite în testamentele 

44  DJASD, D, CXIX/9, f. 1v.
45  Ph. Ariès, op. cit., vol. I, p. 261. 
46  DJASD, D, LVI/14, f.1r (diatã din 16 noiembrie 1834). 
47  P. Chaunu, op. cit., p. 370.
48  Academia Românã, Institutul de Etnografie şi Folclor «C.Brãiloiu», Sãrbãtori şi obiceiuri. 

Rãspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. 1, Oltenia, Bucureşti, Editura 
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analizate, suna în felul urmãtor: „Iertat sã fie de mine şi de Dumnezeu”49. Iatã şi 
una mai amplã, din diata preotului Gheorghe din Pietrari (3 ianuarie 1759): „ci 
întâi mã rog lui D‹u›mnezeu ca unuia milostiv ca sã iarte pãcatele meale ce-am 
greşit ca un om într-aceastã lume, aşij‹derea› mã rog şi tuturor creştinilor, cui de voi 
fi greşit sã mã iarte şi de mine încã sã fie toþi ertaþi câþ‹i› îm‹i› vor fi greşit ”50. Acelaşi 
gest definitoriu îl întâlnim şi în mediul urban. În diata sa, Marica, soþia lui Marin 
Dobrotescu din Caracal, mahalaua Târgului, solicitã, respectând ordinea rubricilor 
anterioare, „ci întâi mã rog lui Dumnezeu ca un milostiv sã-m‹i› erte mulþimea 
pãcatelor mele cele ce am greşit ca o fomee într-aceastã lume. Mã rog şi tuturor 
creştinilor, cui ce voi fi greşit, sã mã erte şi de mine încã sã fie ertaþi, toþi câþi îmi 
vor fi greşit şi orice rãu mi-ar fi greşit”51. Dragomir Ghelmegeanu apeleazã la acelaşi 
gest, într- variantã mai precisã: „şi eu ert pe fraþii miei şi nepoþi‹i› miei şi pe toþi 
legiuitorii miei care mi-or fi şi greşit, sã fie ertaþi. Şi eu mã rog cui oi fi greşit, sã mã 
erte”52 (9 iulie1784). Formula, se observã, este în general cam aceeaşi53. Diferenþe 
apar la nivelul exprimãrii propriei sensibilitãþi religioase, prin raportarea întâi la 
mila divinã şi doar dupã aceea la semenii sãi, gestul iertãrii având o ierarhie şi o 
valoare clare, bine cunoscute, bazatã pe o recunoaştere a condiþiei sale de pãcãtos, 
ca om supus greşelii sau „ca un om cu trup întru aceastã lume”54, cum se exprimã 
Dumitru Buzduceanu (diatã din 2 aprilie 1842) şi, implicit, pe o împãcare cu cei 
vii. Formula meritã atenþie din partea noastrã, întrucât reprezentarea care o face 
activã se bazeazã pe o corespondenþã între iertarea divinã şi iertarea umanã.  

O atenþie specialã faþã de ceremonialul îngropãrii nu prea am gãsit, fiind unul 
dintre elementele specifice practicii testamentare româneşti comparativ cu cea 
occidentalã. Un caz aparte este reprezentat de diata serdarului Pantelimon Ioan 
Preda alias Ioan Bãluþã din Craiova. Deşi textul pe care l-am folosit este redat 
doar parþial de N.Iorga55, originalul fiind semnalat de Violeta Barbu în fondurile 
Bibliotecii Academiei Române56, el cuprinde prevederi detaliate referitoare la 
ceremonialul de îngropare, începând cu îmbrãcãmintea care trebuie sã fie de 
calitate, respectând statutul testatorului, nouã şi totuşi redusã la strictul necesar: 
„unu antãriu dã citarie dã Lipþca, citarie dã cei albi fãrã dã cãptuşalã, şi o pãreche 
de ciahciri dã şalu, iarãşi dãscãptuşiþi, cu papuci şi brâu dã tulpanu şi un binişã 
dã zofã (sic), acestã haine mã rogu a mi sã face..., sã nu care cumvaşi sã mã sã mã 
înbrace cu vre o hainã dintr-acelea care eu le-am purtatu în viiaþã”. Doar pentru 

 Enciclopedicã, 2001, p. 143-144. Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Bucureşti, 
1999, p. 215.

49  Ibidem, p. 143.
50  DJASV, DI, XLIII/18, f.1r.
51  DJASD, D, CCXXXII/21, f.1. 
52  DJASD, D, XXX/7, f.1v. 
53  Interesantã este în alte cazuri utilizarea uneori a eufemismului „greş(e)alã” pentru pãcat. 

Sã citim aici o discreþie a testatorului/testatoarei sau un termen specific limbii române a 
perioadei?

54  Idem, XXIX/17, f. 1r.
55  N.Iorga, Studii şi documente, vo. XXII, p. 45-47. Documentul este greşit atribuit unui 

negustor.
56  Mss. 5535, v. Violeta Barbu, op. cit., p. 120, n.122.
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cap solicitã unu fesu nou, renunþând la atât de importantul işlic, în virtutea unei 
fapt evident, subliniat cu ironie, pentru un creştin care se pregãteşte de ultima 
trecere: „pentru cã n-am trebuinþã dã işlicu acolo undã voi merge.”57 Altfel spus, 
Ioan Bãluþã este conştient de caracterul egalizator al morþii, ca şi de limitele oricãrei 
vanitãþi, în condiþiile în care, în lumea de dincolo, însemnele vestimentare, care 
susþin departajãrile ierahice din lumea temporalã, vor fi lipsite de orice valoare.

Este surprinzãtoare aceastã autenticã mãrturie de trãire creştinã şi în cazul 
precizãrilor referitoare la îngroparea corpului sãu, inspirate de aceeaşi viziune a 
Ecleziastului: „Şi coşciugulu mã rogu sã sã porunciascã dã a nu-i pune blane dã dã 
josu, ci numai sã pue patru spetezã ca sã sã aşezã multu-pãcãtosu trupulu mieu pã 
pãmântu, dintru care este alcãtuitu, asãminea şi capacu cuşciugului sã-i facã gãuri 
multe ca sã tragã umezalã, şi dã sã scoborî pãmântu mai în grabã pã acele gãuri pã 
multu-pãcãtosu trupulu mieu, undã şi scâdurile capacului sã sã porunciascã dã a 
sã lãsa supþiri, asemena şi ale coşciugului”.

În fine, dupã aceste rânduri, relevante pentru asumarea unei umilinþe 
specifice modelului monahal, care trimite la Pateric58, Ioan Bãluþã precizeazã şi 
locul unde vrea sã se odihneascã, cu uşoare urme de vanitate care contrasteazã 
cu dispoziþiile anterioare: „la Maica Precesta ot Dudu, dã la dealu dã mormântulu 
reposatului pop‹i› Foti‹i›, adicã lãngã sfãntulu altaru dã spre amiazã-noapte, daru 
groapa mã rogu a sã sãpa mai adincã (sic), dã trei coþi sã-i fie adincimea, şi sã 
porunciascã dã a sã aduce şi o lespãdã dã piiatrã, poruncindu-se dã a sã şi scrie 
cã m-amu aflatu şi eu slujitoru câþiva ani acestui sfãntu lãcaşu, ca dupã vremi sã 
mã pomeneascã şi pã mine, dupã cumu şi eu amu pomenitu pe alþi, iaru a nu mai 
multu voescu”. Observãm aceeaşi dorinþã de a fi îngropat dacã nu în incinta sacrã 
a bisericii sau a mânãstirii, cel puþin în proximitatea locului în jurul cãruia se 
ordoneazã întregul serviciu religios, altarul. Întâlnim şi în acest caz o reprezentare 
comunã, împãrtãşitã în toatã Europa: cadavrul aşteaptã sub protecþia altarului şi 
a comunitãþii în rugãciune sosirea momentului Învierii. Este cel mai bun loc, cea 
mai doritã poziþie de credincioşii a cãror trãire este extrem de profundã59. Dacã 
reprezentanþii boierimii aleg mânãstirea sau, mai rar, schitul, preferinþa mediilor 
urbane se îndreaptã spre cea parohialã, opþiunea demonstrând desigur o relativã 
stabilitate a habitatului, dar şi o viaþã parohialã intensã.

Absenþa acestei precizãri legatã de locul de îngropare trebuie cãutatã nu într-un 
dezinteres al testatorului, ci în reglementarea acestui aspect încã din timpul vieþii, 
cunoscut şi respectat nu numai de membrii apropiaþi ai familiei, dar şi de cei ai 
comunitãþii. Exceptând membrii elitei care considerã şi doresc în virtutea unei 
practici mai vechi sã fie îngropaþi în ctitoriile lor sau în bisericile comunitãþilor 
monahale, mai rar parohiale, locul celorlalþi nu rãmâne altul decât cimitirul satului, 
târgului sau oraşului.

57  N.Iorga, op. cit., vol.cit., p. 46.
58  Despre moartea exemplarã a cãlugãrului pustiei cf. Monique Alexandre, Sabia de foc 

şi heruvimii, traducere de Francisca Bãltãceanu şi Monica Broşteanu, ediþie îngrijitã 
de Cristian Bãdiliþã, Anastasia/Symposion, Bucureşti, 2003, cap. Istorisirea morþii lui 
Antonie. Ceasul morþii în literatura monasticã, pp. 207-236. 

59  Martin de la Soudière, op. cit., p.63.
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O anumitã diferenþiere se face între suflet şi corp, pentru ultimul cea mai 
frecventã exprimare fiind „oasele noastre”, fenomen vizibil atât în discursul 
testamentar, cât şi în cel al epigrafiei funerare: „supt aceastã piatrã sã odihnesc 
oasele Dumnealui întru Hristos rãposatul Constantin Obedeanul biv vel paharnic”60. 
Grija faþã de corpul îngropat nu este atât de absentã pe cât am putea crede. 
Recapitulând neînþelegerile avute cu comunitatea monahalã a mânãstirii Cornetu, 
moşneanul Stanciu Drãgãnescu aminteşte faptul regretabil cã „oasele bãtrânilor 
noştri nu le-au îngropat la mãnãstire, ci s-au îngropat pã la alte biseareci”61. Deşi 
destul de parcimonioase, aceste mãrturii par sã confirme nu doar la nivel de 
limbaj existenþa unei anumite diferenþieri între suflet şi corpul perisabil. 

Am întâlnit destule cazuri în care bãrbaþii şi femeile care ne vorbesc despre 
moarte şi despre moartea lor sunt, în medie, mai puþin dotaþi cu urmaşi, decât 
media contemporanilor. Şi aceastã situaþie, cu siguranþã, are un impact greu asupra 
atitudinii lor în faþa morþii. Ca sã nu mai vorbim de faptul cã a nu avea descendenþi 
în linie directã poate fi un factor extrareligios suficient de serios pentru a împinge 
la redactarea unui testament. 

  
„Pentru sufletul meu”: gestul caritabil şi serviciile funerare

Pe mãsurã ce perspectiva Judecãþii va înlocui calma aşteptare a Învierii 
(situaþie confirmatã de discursul iconografic din secolul al XVIIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea)62, dispoziþiile caritabile in articulo mortis şi 
stabilirea serviciilor funerare şi postfunerare vor deveni tot mai des întâlnite, 
mai precise, mai riguroase. Întrucât scopul principal al vieþii este acela de 
a asigura trecerea de la o lume la cealaltã, testamentul apare ca un excelent 
mijloc în acest sens, sintagma „un paşaport pentru Rai”, utilizatã de Jacques le 
Goff, fiind foarte potrivitã. Altfel spus, folosindu-se de mijloacele pe care i le 
oferã aceastã lume, testatorul încearcã sã-şi asigure o cât mai liniştitã trecere 
dincolo. Atingem la acest nivel o reprezentare curentã care pare sã motiveze 
aceste donaþii şi anume aceea a permeabilitãþii dintre cele douã planuri, vizibilã 
mai ales în încrederea cã donaþiile caritabile pot influenþa soarta decedatului în 
lumea de dincolo.

În testamentele din Oltenia donaþiile caritabile ocupã un loc important, cel mai 
adesea fiind însoþite de menþiunea „pentru sufletul meu”. Aceste donaþii nu sunt 
fãcute de o manierã dezinteresatã, ci pentru a beneficia postmortem de consecinþele 
gestului sãu pios (ajutorarea rudelor sãrace, a servitorilor, a altor membri lipsiþi 
ai comunitãþii, a puşcãriaşilor, respectând preceptele evanghelice, care înseamnã 
câştigarea tot atâtor intercesori şi asigurarea rugãciunilor lor). Pentru cã, în primul 
rând, caritatea este dublu dimensionatã, soteriologic şi eschatologic.

60  C.V.Obedeanu, Fundaþiuna Obedenilor, în “Arhivele Olteniei”, seria veche, an IV, nr. 17, 
ianuarie-februarie 1925, p.11.

61  DJASV, DI, CXL/10, f. 1r.
62  Cf.mai recent Cristina Dobre-Bogdan, op. cit, pp. 13-51; Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. 

Timpul şi privirea în civilizaþia româneascã a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Antet, 
1996, pp. 125-135. 
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Inspirat de Parabola Judecãþii (Matei 25, 31-46) cã orice creştin, înaintea 
ceasului final trebuie sã dãruiascã sãracilor (aceşti ambasadori ai lui Hristos) mãcar 
o parte din bunurile sale (de unde valoarea soteriologicã a darului personal, fãcut 
de testator sau prin executorii sãi), modelul gestului caritabil creştin este asumat 
fãrã rezerve în primul rând de reprezentanþii elitelor. Astfel, logofãtul Dumitrache 
Brãiloiu, dupã cuvenitul preambul şi cererea iertãrii de la semenii sãi, îşi începea 
testamentul din 28 ianuarie 1820 cu formularea directã a sumelor „ce are sã 
cheltuiascã fiu meu, pahar. Nicolae Brãiloi pentru pãcãtosul mieu suflet”. Intrau 
aici câte 500 de taleri „de fatã” pentru cheltuielile ocazionate de nunta a şase fete 
de boier sãrace. La „zece fete de oameni proşti, sãrace, sã li se facã câte un rând 
de haine, însã o rochie de stambã, o scurteicã de germesiu cu sangep, o pereiche 
papuci cu ciorapi şi un testemel”63. 

Din clauzele testamentare ale perioadei reiese cã testatorul este preocupat de 
el în primul rând. A testa înseamnã şi a dãrui, dar nu oricum, cãci, înainte de toate, 
primeazã garantarea destinului personal (postmortem). Aşadar prezenþa donaþiilor 
înseamnã în mod deosebit garantarea mântuirii64. Fie direct, fie redistribuite prin 
intermediul Bisericii care joacã un rol important în acest proces, aceste donaþii îşi 
au desigur valoarea lor, socialã şi soteriologicã, bine determinatã.

Atenþia acordatã celor nãpãstuiþi se explicã aşadar prin profunda mentalitate 
religioasã care impregneazã gesturile cotidiene de ajutor, iar practica testamentarã 
rãspunde acestei cerinþe. „Sãracul pãmântean atrage bunãvoinþa, datã fiind 
asemãnarea condiþiei lui materiale cu cea hristicã”65. Printre cei desemnaþi, 
Biserica este instituþia care se bucurã de departe de un prestigiu incontestabil în 
privinþa funcþionãrii contractului „mântuire contra milostenie”, prin intermediul 
serviciilor religioase care asigurã perpetuarea numelui celui decedat şi includerea 
sa în memoria liturgicã a cãrei gestionarã este.

Existenþa unui discurs oficial care insistã pe donaþiile caritabile cãtre 
aşezãmintele religioase, în defavoarea milosteniilor individuale cãtre sãraci, 
rude, prieteni, pare sã-şi punã amprenta asupra modului în care îşi alcãtuiesc 
testamentele unii dintre testatori, acþiunile de acest tip cãtre mânãstiri fiind 
valorizate în mod expres66. Dincolo de perpetuarea unui model de facturã bizantinã, 
este important de reþinut cã „într-o civilizaþie a gestului, elitele româneşti (domnul 
şi marea boierime) par sã opteze pentru varianta cea mai vizibilã a miluirii care 
este, în egalã mãsurã, o investiþie de prestigiu şi un garant al dreptei lor credinþe”67. 
Intercesorul privilegiat devine în acest caz mânãstirea şi comunitatea monahalã, 
cãlugãrul reproducând prin modul sãu de viaþã condiþia sãracului. „Gestionarea 
amintirii morþilor regãsea în plus anumite dimensiuni ale spiritualitãþii monastice. 
Starea monasticã era în sine o moarte (simbolicã) pentru lume, care permitea 

63  Dieta din 1820 a unui boer oltean de T.G.Bulat în “Arhivele Olteniei”, seria veche, nr. 1-19, 
martie -iunie 1925, p. 177 (în continuare se va cita Dieata din 1820). 

64  Martin de la Soudière, op. cit.,p. 58
65  Ligia Livadã -Cadeschi, Sãracii în Þãrile Române la începuturile timpurilor moderne în 

vol. Sãrãcie şi asistenþã socialã în spaþiul românesc (sec. XVIII-XX), cuvânt înainte de Paul 
Henry Stahl, coord. Ligia Livadã-Cadeschi, Colegiul Noua Europã, 2002, p.17. 

66  Ibidem, p. 19.
67  Ibidem.
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anticiparea încã din aceastã viaþã a fericirii eterne”68. Aceasta ne explicã de ce unii 
testatori aparþinând boierimii în genere aleg sã îmbrace rasa monahalã. Cazurile 
sunt puþine, dar semnificative pentru prestigiul modelului monahal. 

Mai ales în cazurile reprezentanþilor elitelor politice sau ecleziastice, dar şi 
ai elitelor urbane întâlnim o serie de donaþii caritabile a cãror valoare materialã 
şi simbolicã se bazeazã pe o structurã de schimb în acord cu care cei care devin 
subiectul caritãþii defunctului au datoria de a se ruga pentru mântuirea sa. Dincolo 
de serviciile cuvenite, logofãtul Dumitrache Brãiloiu solicitã în plus „şapte ani dupã 
moartea mea, sã dea la puşcãrie pâine de t-l. unul”69. Nu alta pare a fi motivaþia 
paharnicului Ioan Gãrdãreanu care, în testamentul sãu final din 20 aprilie 1856, 
prevede ca 5000 de lei sã revinã magistratului oraşului Cerneþi “ca sã sã dea cu 
dobândã şi dobânda aceia primindu-se de cinstitul magistrat sã sã împartã la sãraci 
şi vãduve scãpãtate totd-auna în sãptãmâna Patimi(i) pentru odihna sufletului mieu 
şi al rãposatei soþii mele”70. O treptatã trecere de la mila creştinã la filantropia laicã 
îşi face simþitã prezenþa în cadrul unor diate din a doua parte a secolului al XIX-lea, 
aşa cum este cazul negustorului grec, Nicolae Mufa, care solicita fiului sãu sã trimitã 
„la Şcoala de fete clãditã de noi în Machedonia, comuna Megariza, ajutor de doã sute 
galbeni, pã an” şi sã-şi asume la rândul sãu aceeaşi datorie pe lângã cele obişnuite: 
„Şi nu va uita cã şi el prin testamentul ce va face urmaşilor lui sã le recomande 
a ajuta sã aceastã şcoalã şi pe rudele scãpãtate de acolo, precum sã îngrijeascã şi 
pentru cãutarea sufletelor morþilor dupã moartea numiþilor ”71.

O altã dispoziþie încadrabilã în rândul celor caritabile privea eliberarea robilor 
þigani. Aşa procedeazã printre alþii Dumitrache Brãiloiu care, la punctul 17 al 
diatei sale, elibereazã din servitute pe þiganul Gheorghe Talazu împreunã cu soþia 
Ilinca şi fiul Matei „deci fiindcã în 38 de ani de când m-am cãsãtorit, i-am avut în 
curte nelipsiþi, şi mi-au slujit cu toatã credinþa, odihnindu-mã la toate pentru multã 
slujba lor îi ert pe câte trei şi ert şi pã copilul lui Matei anume Tãnasie, cum şi câþi 
copii va mai face cu Ilinca nevasta lui. Încã dãruesc şi locu de casã pã care i l-am 
dat dã şi l-au îngrãdit, ca sã-l stãpâneascã fãrã dijmã şi fãrã nici o supãrare”72:

Dacã dimensiunea religioasã a actului caritabil este mai mult decât evidentã, 
nu putem nega semnificaþia sa socialã, lui revenindu-i şi calitatea de „a contribui la 
realizarea şi menþinerea solidaritãþii corpului social la cele mai diferite niveluri ale 
acestuia.”73. În privinþa frecvenþei şi consistenþei acestor donaþii, opinia formulatã 
de Michel Vovelle ni se pare valabilã şi în cazul nostru. Istoricul francez remarca o 
anumitã pondere a economicului în precizarea acestor servicii, a cãror varietate şi 
consistenþã depindea inevitabil şi de statutul material al testatorilor. 

Afirmaþia este valabilã şi în cazul serviciilor funerare. Ştim cã Antim stabilise 
ca o parte din avere sã fie alocatã cheltuielilor cuvenite ritualului funerar şi celui 

68  M.Lawers, Moarte/morþi în Jacques le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicþionar tematic al 
Evului Mediu Occidental, s.v., p. 497.

69  Dieata din 1820, loc.cit., p. 178. 
70  DJASD, D, XX/32, f. 2.
71  DJASD, D, CXIX/9, f.2 r.
72  Dieata din 1820,loc. cit., p. 179. 
73  Ligia Livadã-Cadeschi, op. cit., p. 20.
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postfunerar (“pomenirile cele obicinuite pânã la plinirea unui an şi alte milostenii 
şi sãrindare dupã cumu-i va fi cu putinþã”). Numai dupã aceastã repartizare, restul 
moştenirii sã “sã împarþã la moştenitori precum ar socoti, cât va fi cu dreptate”74. 
În general cuvintele sale sunt respectate, cu diferenþele de rigoare care þin de 
posibilitãþile şi de opþiunea fiecãruia. 

Cã testamentul reproduce în scris riturile orale ale morþii de odinioarã este 
vizibil şi într-o serie de practici populare pe care le gãsim menþionate în numeroase 
diate, mai ales cele provenind din lumea ruralã. Ne referim la menþiunile exprese 
care privesc ridicarea de fântâni, cruci de pomenire, practici pe care le întâlnim 
inclusiv în rândul membrilor boierimii. 

Şi mai interesante ni se par menþiunile privitoare la practici populare de 
genul aruncãrii unei pãsãri sau animal peste groapã, în condiþiile în care, deşi 
condamnate de Bisericã, ele se regãsesc în unele diate scrise sau întãrite de preoþi. 
Acelaşi Barbu Motocu precizeazã ca din ritualul morþii sale sã nu lipseascã şi a se 
da „1 oaie peste groapã”75. Semnificativ pentru importanþa acestui gest în ritualul 
funerar popular este persistenþa sa pânã în secolul XX, fiind reîntânit de etnografi, 
de exemplu în judeþul Gorj, unde se dãdea o gãinã de pomanã peste mort, iar la 
copii sãraci, chiar un miel sau o oaie76.

În general, testatorii sunt destul de atenþi în privinþa stabilirii acestor servicii, 
fie alocând sume de bani, fie bunuri sau proprietãþi, în unele cazuri sume recuperate 
de la datornici. Care sunt acestea în lumea ruralã? Când îl desemneazã pe nepotul 
sãu Dinu ca moştenitor şi executor testamentar, vãduva Rada Lupoaica din Brãdeşti 
(Dolj), îi nominalizeazã foarte exact „legiuitele datorii ale unui mort: sãrindar, 
fãntãnã, pomenile, cruci la drumuri ”. Mai scrupulos, Barbu Motocu (20 martie 
1846) îi întocmeşte fiului sãu Dincã o listã detaliatã: „sã-m‹i› facã pentru suflet 3 
sãrindare, 1 fãntãnã cu podu ei, 2 cruci, 1 cruce de jurãmãnt, 2 pod peste apã, 4 
pomeniri, 1 soroacele pãn la trei ani, 1 mânzat de pomanã”, la care mai adaugã 15 
stânjeni din moşia sa, „pã sama cui m-o comânda”77. Într-o altã diatã citim acelaşi 
interes pentru o precizare exactã: „Pentru care aceastã diatã îndatorez pã Dumitru 
sã-m‹i› facã comândare pentru sufletul meu, un sãrindar şi trei pomeni la îngropare 
i la şase sãptãmâni şi la anu.Şi sã-mi mai dea şi un rând de þoale noi Aniþii lui 
Andrei”78. Neavând moştenitori direcþi şi probabil lipsit de mijloace, Stancu cere 
lui Radu, copil de suflet, sã-i facã doar trei sãrindare şi cruci.79 

Deplasându-ne în mediul urban, întâlnim cazul lui Ilie Curelaru, care are 
în vedere şi generaþiile anterioare (Craiova): „6 sãrindare sã facã în trei ani cu 
douã parastasuri ale lor i pomenirile lor şi soroacele lor dupã cum o va învrednici 
Dumnezeu pe soþia mea Maria, una mai întâi pentru ertarea pãcatelor rãposaþilor 
pãinþilor miei şi al doilea pentru ertarea pãcatelor rãposaþilor pãinþilor ei”. Tot soþia 
este rugatã sã contribuie „din tot avutul mieu la o fântânã de zid ce sã va face de 

74  Ibidem.
75  DJASD, D, CLXII/14, f. 1r,20 martie1846.
76  AR.IEF, Sãrbãtori..., p. 187.
77  DJASD, D, CLXII/14, f. 1v- 1r.
78  DJASD, D, CCXXXVIII/48, f. 1v.
79  DJASD, D, LXX/18, f. 1v, 5 ianuarie 1833. 
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iznoavã lasatu Balşului, pe locul Sfintei Episcopii”80, pentru o altã fântânã urmând 
sã se aloce o parte din venitul prãvãliei din Balş, „ca aşa fãntãna sã se foloseascã 
şi a noastrã pomenire a sã înmulþi”81. La acestea se adaugã 110 taleri pentru o 
bisericã cu hramul „Adormirii Maicii Domnului” la Balş, „spre vecinicã pomenire 
a noastrã şi a pãrinþilor noştri”82. Pe patul de moarte, Marica din Caracal lãsa pe 
bãrbatul sãu, Marin „sã-mi facã din venitu prãvãlii pogrebania dupã cum se cuvine, 
şi soroacele sã-mi facã pân’ la trei ani şi sã-m‹i› ea şi trei sãrindare la orice biserici 
va vrea. Şi cât va trãi numitu în viaþã sã fie bun stãpânitor dupã cum zic mai sus 
pe acea prãvãlie, iar dupã moartea mai sus numitului, acea prãvãlie sã rãmâie ‹în› 
sama sfintei biserici mai sus numitã şi sã i sãfacã soroacele şi lui iarãşi pân’ la trei 
ani tot din venitu ace[le]i prãvãlii”83 (9 mai 1843). Aceastã dorinþã de a privilegia 
instituþia specializatã în relaþia cu divinul trebuie legatã de încrederea colectivã în 
eficacitatea serviciilor asigurate de aceasta. 

În cazul testamentelor boierilor sau negustorilor avem de-a face cu prescripþii 
consistente, în primul rând sume de bani care acoperã o gamã cât mai largã de 
practici funerare. Din 7997 de lei, boierul Ştefan Broşteanu din Gorj lasã 1000 
soþiei iar restul îl alocã „pentru comândãri şi alte trebuinþe dã sãrindare, fântâni, 
poduri şi cruci... pãnã la împlinirea de trei ani”. Soþia este cea desemnatã sã se 
ocupe de practicile rituale postfunerare, desemnate în detaliu: „noã pomeni cu 
o‹a›le, patruzãci de sãrindare, doã fãntãni şi o cişmea la drum, trei podri, trei fete 
mari înbrãcate” la care se adaugã 900 vedre de rachiu (31 decembrie 1837). Nicolae 
Ceauşescu din Craiova, lasã fiului sãu întreaga moştenire, cu rugãmintea ca „dupã 
pristãvirea noastrã, din bani, ce sã va gãsi din prisosu casii, sã ne facã fiul nostru 
Nicolae toate obicinuitele soroace pãnã la trei ani, cât şi de la trei ani înainte [şi] sã 
aibã a cãuta de sfânta mãnãstire dupã putinþã.

Şi iarãşi îndatorez pe fiul nostru Nicolae de a ne face din an în an câte un 
sãrindari i câte o pomanã, câtva trãi el în viaþã”84.

Faptul cã testamentul se birocratizeazã, devenind un simplu act, nu atrage 
automat şi refuzul gesturilor tradiþionale care chiar dacã nu mai sunt expres 
enumerate, nu înseamnã neapãrat cã au şi dispãrut. Un exemplu excelent în acest 
caz este diata preotului Vasile Cernãianu din 16 decembrie 1870 care îndatoreazã 
pe copiii sãi sã-i facã „legiuitele comândãri, pomanã la înmormântare şi patru 
sãrindare, cruce la cap, cruce la drum, fântãn‹i› trei cu crucile lor, poman‹ã› la 
şeasã sãptãmâni cu toate trebuinþele ei, pomanã la anu cu oale şi la tre‹i› ani 
asemenea”85.

Desigur cã nu toþi testatorii lasã sume de bani precise pentru serviciile 
postfunerare, destinate a întreþine memoria lor cât mai mult. Unii şi le plãtesc 
în bunuri sau proprietãþi, în funcþie de statut şi de dorinþã. Chiar şi un þãran ca 
Dragomir Ghelmegeanu lasã nepotului sãu, „popii lui Vasile, sã mã pomeneascã” 

80  DJASD, D, LVI/10, 9 august 1828, f. 2r.
81  Ibidem, f. 1v.
82  Ibidem.
83  DJASD, D, CCXXXII/21, f.1 
84  DJASD, D, LX/4, f. 1 r –1v, 26 aprilie 1797. 
85  DJASD,D, CCLVIII/50, f. 2r.
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o serie de obiecte aparþinând instrumentarului casnic şi agricol, la care se adaugã 
animale (o vacã, un bou, o iapã, 3 oi, 3 capre) şi obiecte de vestimentaþie (o cergã 
şi o dulamã de postav)86. Pârvu din Cârlogani cere soþiei ca una dintre cele cinci 
vaci sã fie vândutã şi contravaloarea ei sã serveascã la „o jumãtate de sãrindari şi o 
fântãnã”, „la un pod sã ajute cu ce va putea” iar o viþã de vie şi un stup sã fie date 
de pomanã „pentru sufletul mieu”87. 

Ne uimeşte frecvenþa a douã obiecte cu certã semnificaþie pentru amintirea 
morþilor: crucea şi fântâna. Motivaþiile pe care le au moştenitorii trimit la 
împãrtãşirea unui sistem de reprezentãri comune, centrate pe semnificaþia apei în 
ritualul funerar, dar şi pe rolul ei în pãstrarea memoriei decedatului. În amintirea 
tatãlui sãu, Ilinca Obedeanu ridica în 1787, în Craiova, o fântânã, cunoscutã 
ulterior ca „a Obedeanului”, motivaþia acestui act de caritate, fiind foarte simplã: 
„Am ridicat aceastã fântânã cu apã, cãci apa e de la D‹umne›zeu, de rãcoreşte pe 
om şi-i alinã oboseala şi durerea”88.

Importanþa deosebitã acordatã acestor practici funerare, legate de pomenirea 
celui dispãrut şi de asigurarea mântuirii sufletului sãu, a fost sesizatã şi de cãlãtorii 
strãini care au trecut prin Principatele Române, dupã cum aratã cercetarea recentã 
a Mihaelei Grancea. „Pomenilor substanþiale şi desfãşurate dupã un scenariu 
consacrat rugãciunilor zilnice, slujbelor oficiale, periodic le revine un rol esenþial 
în uşurarea existenþei sufletului în lumea de dincolo”89. Doar în acest cadru ne 
putem explica explozia sãrindarelor, fenomen sesizabil deja în ultimul sfert al 
secolului al XVIII-lea. O posibilã explicaþie a frecvenþei acestei practici ne este 
furnizatã de Maria Brãtãşanu care era extrem de conştientã de valoarea soteriologicã 
şi de semnificaþia profundã a acestor servicii religioase solicitate: „cã aşa ştim 
de la boiariul neamului nostru, cã sfintele leturghii, prin Sfintele lui Dumnezeu 
lãcaşuri, mare uşurinþã aduc ticãloaselor de suflete ale noastre, şi ertare şi izbãvire 
de vecinica muncã şi de osânda de acolo”90 (diatã din 1748-1749). 

Amintirea morþilor, un element cheie
Reglementarea acestor servicii depindea foarte mult de respectarea lor 

necondiþionatã de cãtre cei desemnaþi expres în acest sens. Problema moştenitorilor 
direcþi este mult mai delicatã în acest cadru. Lor le revine nu numai o moştenire, 
dar şi o datorie sacrã, aceea de a „pãstra vie amintirea celor ce le dãruiserã un nume 
şi un statut, bunuri şi pãmânturi, ei trebuaiu sã administreze o amintire care sã fie 
paşnicã şi fecundã”91. Când aceste datorii nu sunt respectate, avem un semn cã 
asistãm la un proces de eroziune a legãturilor seculare întreþinute cu strãmoşii care 
sunt abandonaþi destinului lor. 

A se ocupa de amintirea morþilor, însemna foarte concret a veghea la respectarea 
ultimelor dorinþe ale testatorilor referitoare la mântuirea individualã. Aceştia nu 

86  DJASD, D, XXX/7, f. 1r, 9 iulie 1784. 
87  DJASV,D, LXVIII/10, f. 1,12 mai 1819. 
88  C.V. Obedeanu, op. cit., loc.cit., p. 13. 
89  Cf. Mihaela Grancea, Cãlãtori strãini prin Principatele Dunãrene, Transilvania şi Banat 

(1683-1789). Identitate şi alteritate, Editura Universitãþi „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002, p. 180. 
90  N. Iorga, Hârtii din arhivele Mânãstirii Hurez [Studii şi documente, XIV], p. 192. 
91  M. Lawers, op. cit., loc.cit., p. 496. 
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acþioneazã oricum, ci în virtutea unor reprezentãri destul de clare despre o serie 
de practici centrate asupra îngrijirilor care se acordau morþilor, a recunoaşterii 
de cãtre cei vii a locului şi rolului deþinut de aceştia în imaginarul colectiv. Din 
aceastã perspectivã înþelegem mai uşor regretul unor testatori care se vãd lipsiþi 
în ultimele momente de prezenþa unui copil, regret care trezeşte emoþii mult mai 
puternice în cazul femeilor: „neavând nici un rod între noi sau a-m‹i› comânda sau 
a-m‹i› înplini to‹a›te datoriile ce mi s‹ã› va întâmpla pãn’ la a mea vãleat”92 spune 
vãduva Dina (14 octombrie 1832). „ca una ce în toate cãsniciile cãsãtoriilor mele nu 
mi-au rãmas nici un copil moştenitor din trupul mieu”93 adaugã Uþa din Craiova. 

Existã şi destule cazuri nefericite în care testatorii nu se pot bizui pe urmaşii 
lor direcþi. Este motivul pentru care mitropolitul Antim considera necesar sã 
tragã un semnal de alarmã în privinþa practicii excluderii rudelor directe de la 
partajul moştenirii, “obiceaiul cel rãu ce au unii şi nu vor sã lase nimica rudelor 
puind pricina cum cã nu i-au cãutat la vréme de boalã sau pentru cãci au avut 
între dânşii vrajbã”. Fenomenul trebuie sã fi fost destul de frecvent şi pare sã fi 
ameninþat destructurarea comunitãþii tradiþionale, de vreme ce, vajnicul ierarh, 
atent supraveghetor al comportamentelor contemporanilor, îi prevenea pe testatori 
cã “nu vor avea nici o platã de la Dumnezeu şi diiata lor pre urmã sã va strica şi 
rudele ce vor rãmânea fãr’ de moştenitori şi fãr’ de voia lor vor moşteni averile lor 
şi afurisaniile ce adaog pentru cã sânt fãr’ de cale vor cãdea asupra lor”94.

Cu siguranþã, nu prea îşi mai amintea multã lume de aceste cuvinte, dacã þinem 
cont de menþiunile pe care le-am gãsit în unele testamente. Existã însã şi cazuri când 
se revine asupra acestor documente, aşa cum procedeazã şi cãlugãriþa Tecla care 
declara nulã o diatã anterioarã, „ce am fãcut fiind fiul mieu fugit, eu m-am necãjit 
şi am scris rãu şi fãr’ de cale şi am dat în mâna nepoatã mea Anii ca s-o pãstreze”95 
(diatã din 22 februarie 1774). În schimb, Şerban Lãmbulescu nu ezitã sã-l scoatã din 
diata finalã (16 decembrie 1803) pe fiul sãu vitreg, care şi-a neglijat public datoria 
filialã: „am ajuns de am slãbit şi am mers de trei ori la la el sã mã caute şi m-au tot 
ucis, de care au vãzut mulþi o‹a›meni, şi-ntr-aceia m-am mâniat şi l-am lipsit din 
moşie şi zapisul lui ce l-am fãcut eu mai nainte vreme, unde sã va aãta sã fie niminea 
fiind[cã] ş‹i›-au bãtut el joc de mine”96. Într-o societate în care solidaritatea familialã 
şi legãtura generaþiilor sunt percepute ca esenþiale pentru stabilitatea acesteia, o 
asemenea atitudine nu este numai blamabilã, dar poate împinge pe stãpânul familiei 
la mãsuri radicale, precum dezmoştenirea, în ciuda faptului cã astfel de gesturi erau 
sancþionate de prescripþiile elitei ecleziastice. 

Patru decenii mai târziu, gestul era încã cotidian, dupã cum ne aratã diata 
Stancãi din Cernãdie (Gorj) care revine asupra unui act similar, anterior, redactat 
exact la o lunã diferenþã, şi o exclude total pe sora sa Pãuna, „mãcar cã-i numisem 
o mânzatã şi un junc, de va înto‹a›rce (zece) sfanþi şi un rând de þo‹a›le dupã 

92  DJASD, D, LXXIII/7.
93  DJASD, D, CLXIII/13, f. 1r.
94  Ibidem.
95  DJASV, DI, XLIII/29, f. 1.
96  DJASD, D, LXXVII/10, f. 1. 
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fãgãduinþa ei cã va sta lângã mine pânã la mo‹a›rte-m‹i›, a mã cãuta şi ea cu ceva 
din parte-i. Aşadar ea nefiind urmãto‹a›re nici n-au mai venit la mine mãcar sã o 
vãd. Şi prelungindu-mi-sã boala, m-au cãutat pã mine Dumitru i soþia sa Cãtãlina 
cu totu ce sunt cu cele trebuincioase şi [în] a cãrora samã rãmâne şi toate cele ce 
le fãgãduisem surorii mea, fãr’ de a împãrtãşi niminea soru mi‹i› cu nimic” (12 
decembrie 1847)97. 

Executorul testamentar este aproape întotdeauna o persoanã de încredere, 
care va fi însãrcinatã sã vegheze asupra respectãrii ultimelor dorinþe. Alegerea 
executorului ne oferã chiar o ierarhie a încrederii. Sunt privilegiaþi în primul 
rând membrii familei (soþia, copiii), rudele apropiate, membrii elitei ecleziastice. 
Numãrul de diate încheiate în favoarea soþiilor aratã şi o anumitã încredere în 
stabilitatea cuplului. Ar fi interesant de urmãrit procentul clericilor, un bun 
revelator al legãturilor muribundului cu structura ecleziasticã a Bisericii. Nu 
trebuie sã neglijãm faptul cã pânã târziu, în secolul al XIX-lea (mai ales în mediul 
rural), mai toate chestiunile legate de testamente aveau sã þinã încã de competenþa 
Bisericii, prin prezenþa preotului la redactarea acestui act. Se mai adaugã faptul 
cã multe dintre testamentele membrilor elitelor (în special boieri, dar şi negustori) 
sunt întãrite de ierarhii Bisericii, ceea ce confirmã prestigiul acesteia. 

Destul de interesant pentru discuþia nostrã se dovedeşte faptul cã unii 
testatori renunþã sã mai desemneze exact toate serviciile, lãsând totul în seama 
executorului testamentar. Aceastã tãcere meritã atenþie, întrucât în opinia unor Ph. 
Ariès şi M.Vovelle, ea poate fi cititã variat. Se poate vorbi de dezinteres din partea 
muribundului, de dorinþa acestuia de renunþare la unele practici şi de reducere 
a cheltuielilor ocazionate de unele dintre ele sau, dimpotrivã, de o mãrturie a 
încrederii afectuoase, mai ales când este vorba de membrii propriei familii98 şi 
chiar o dovadã a unei religiozitãþi deja interiorizate, mult mai profundã99. Precizând 
veniturile cuvenite soþiei, Nicolae Mufa îi cere acesteia sã aibã grijã şi de „ sufletele 
morþilor, fiind cã acolo, la Bârza, sã se facã un chimitiriu de granit, lucrat în vreme”100. 
Þãranul Constandin Trãscãu cere fiilor sãi sã aibã grijã de soþia sa, iar dupã moartea 
ei sã plãteascã nu doar datoriile rãmase, cât şi „cheltuielile pi la morþile noastre şi sã 
ne comânde cu ceale ce trebue morþilor”101. Dragomir Ghelmegeanu însãrcineazã pe 
nepotul sãu „şi la moarte sã mã caute cu cele ce trebue mortului”102. Tomiþa, soþia 
preotului Gheoghe din Pietrari cere nepotului Ion „sã poarte grija pentru sufletele 
noastre dupã moartea noastrã”103 (27 martie 1759). 

Era foarte important ca ultimele dorinþe ale mortului sã fie respectate, în 
caz contrar acesta se putea întoarce ca strigoi şi chinui nu numai pe membrii 
familei sau pe rude, ci chiar comunitatea cãreia îi aparþinuse. Aceastã credinþã 
nu are nimic de-a face cu obsesia îngropãrii de viu care, aratã Chaunu, în Europa 
Occidentalã şi Centralã, în secolul al XVIII-lea şi în prima jumãtate a sec. al XIX-lea 

97  DJASD, D, CCXXXVIII/48, f. 2r.
98  Ph. Ariès, op. cit., I, p. 43-44. 
99  M.Vovelle, op. cit., p. XIV.
100  DJASD, D, CXIX/9, f. 2 r (testament din 12 mai 1867).
101  DJASV, DI, L/2, f.1 (diatã din 23 februarie 1786). 
102  DJASD, D, XXX/, f.1
103  DJASV, DI, XLIII/11, f 1.
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atinge paroxismul. Nu întâmplãtor acest fenomen trebuie corelat cu naşterea 
culturalã a figurii vampirului, a mortului viu care-şi chinuie semenii104. 

Precizãrile suplimentare pe care testatorii noştri şi le iau în acest sens, denotã 
o evidentã îngrijorare. Nu ne referim doar la rolul imprecaþiei care insistã pe 
responsabilitatea vinovatului în faþa dreptãþii lui Dumnezeu105, ci şi la implicarea 
comunitãþii care prin membrii sãi, în primul rând Biserica, dar şi vecinii, sunt rugaþi 
sã asiste la îndeplinirea tuturor clauzelor. În multe diate transpare o adevãratã 
teamã a testatorului în privinþa modului în care vor fi respectate ultimele sale 
dorinþe, aspect comun şi în Europa Occidentalã a secolului al XVIII-lea106. Este 
şi motivul pentru care mulþi încep sã insiste din ce în ce mai frecvent asupra 
acestui aspect în momentul redactãrii dispoziþiilor finale. Aşa procedeazã, de 
pildã, boierul Ştefan Broşteanu care, desemnându-l pe vãrul sãu, Alecu Broşteanu, 
în calitate de executor testamentar, îl obligã sã menþioneze în scris cã va respecta 
ultimele sale dorinþe: “pentru care toate aceste îndatoriri au dat şi înscris numitul 
vãru meu cã le va sãvârşi pe deplin (s.n.)”(31 decembrie 1837)107. În diata sa din 
29 februarie 1840, Uþa „ovreicuþa” stipuleazã acelaşi lucru, ameninþându-l pe 
posibilul neascultãtor cu pedeapsa divinã: „Aceastã însãrcinare las cu sufletul 
mieu a mi sã face de orânduitul mieu epitrop fãrã câtuşi de puþinã abatere (s.n.). 
Cã însuş(i) vei avea a da seama pentru sufletul mieu la Dreptul judecãtori. Iar 
înplinind a mea legare vei avea platã cereascã”108.

Concluzii
Aceastã sumarã incursiune în lumea testamentelor dintr-o Oltenie aflatã la 

cumpãna dintre tradiþional şi modern ne aratã cã de-a lungul discursului þinut 
despre ultima trecere, ca şi plecând de la analiza gesturilor care îl însoþesc, este 
posibilã o abordare a atitudinilor şi reprezentãrilor în faþa morþii109. În primul rând, 
constatãm cã dupã intrarea în vigoare a formularului impus de Antim Ivireanu, 
discursul şi gestul testamentar se vor impune treptat, în ultimul sfert al secolului 
al XVIII-lea fiind formate şi asumate ca atare de categorii sociale cât mai largi. 
Dacã în paginile testamentelor, moartea este individualizatã, personalizatã, dacã 
ea este şi moartea sinelui, ea rãmâne însã, mereu, în public, moartea imemorialã a 
muribundului, zãcând în patul sãu.110

Testamentul (diata) devine mijlocul practic de a te integra perspectivei creştine 
a unei bune morþi, în mãsura în care scopul ultim al testatorului nu este doar acela 
de a-şi regla afacerile terestre, ci şi de a-şi asigura postmortem rugãciunile celor 
vii în sprijinul mântuirii sale. A-þi pregãti testamentul din timp, cum recomanda 

104  Cf. Claude Lecouteux, Vampiri şi vampirism. Autopsia unui mit, Bucureşti, Saeculum I.O, 
2002.

105  Majoritatea diatelor urmeazã acest model „Iarã cine va strica aceastã diatã sã aibã a da 
sama la nai‹n›tea nefãþarnicului şi înfricoşatului judeþ, cã aşa am lãsat eu la ceasul morþii 
mele” (diata cãlugãriþei Tecla, 22 februarie 1774) DJASV, DI, XLIII/29, f.1.

106  M. Vovelle, op. cit., p. 113.
107  DJASD, D, III/21, f. 2 r.
108  DJASD, D, CLXIII/13, f. 1v.
109  M. Vovelle, op. cit, p. XI.
110  Ph. Ariès, op. cit., I, p. 274.
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elita ecleziasticã, însemna ca prin pomeni, donaþii caritabile, bunele sentimente 
exprimate, sã dispui de un excelent mijloc de intercesiune pe lângã Dumnezeu, iar 
pe de altã parte sã contribui la consolidarea statutului social al moştenitorilor.

Dacã P. Chaunu credea cã influenþa culturalã se exercitã de sus în jos, de la 
nivelul gândirii elaborate, produs al unei elite, asupra sentimentelor şi gesturilor 
corpului social (proces care are o anumitã duratã), diatele investigate ne aratã cã 
existã practici foarte stabile în mediul popular care fie nu se regãsesc la nivelul 
elitei, precum cele legate de aruncarea unor pãsãri sau animale peste groapã sau 
construirea unor obiecte cu funcþie mnemonicã importantã, fie sunt comune, 
precum cele legate de semnificaþia fântânilor. Explicaþia trebuie cãutatã în faptul 
cã mult timp nu a existat un clivaj cultural extrem de net între diversele niveluri 
sociale. Nu e mai puþin adevãrat cã practica sãrindarelor pare sã se fi extins de 
la nivelul elitei politice cãtre celelalte nivele sociale, explozia ei în secolul al 
XVIII-lea arãtând cã rãspundea şi mutaþiilor la nivel mental pe care le producea 
noua eschatologie, centratã pe responsabilitatea fiecãruia pentru pãcatele sale 
în faþa Judecãþii de Apoi. Daniel Barbu a semnalat primul acest fenomen, iar 
cercetãrile actuale ale Cristinei Bogdan asupra iconografiei morþii a perioadei par 
sã o confirme. Din aceastã perspectivã, testamentul vine sã întãreascã o datã în 
plus o mutaþie profundã în domeniul mentalitãþilor.

Analiza testamentelor ne aratã cã preocuparea religioasã continuã pânã 
la începutul celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, chiar dacã practica 
testamentarã devine treptat afectatã de modernizarea societãþii şi de transformarea 
sa într-un simplu document cu valoare juridicã (proces deja evident în mediul 
urban, în deceniul 6). 

În perioada 1780-1840 diata rãmâne foarte bine, pentru mulþi români din 
Oltenia, „un document pentru salvarea sufletului sub privirea morþii”, o modalitate 
de a consolida statutul social postmortem, de a veghea la integrarea socialã a 
moştenitorilor şi de a-şi asigura sprijinul celor vii pro sua memoria. 
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