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„Adevãrul este cã nimãnui 
nu-i lipseşte un motiv ca sã se 

sinucidã”
 Cesare Pavese (1908-1950)

Profilul1 cãpãtat de o anchetã 
derulatã asupra sinuciderii, graþie unui 
unghi istoric de investigare, încor-

poreazã din capul locului, un sigur fond problematic al chestiunii avute în 
vedere, datoritã multiplelor valenþe explicative ale supremului gest sau agresiuni 
a individului asupra propriei fiinþe. În fapt, întreaga lipsã de posibilitate de a 
discuta la un nivel afirmativ în ceea ce se referã la moarte2, ca şi palier explicativ 
al fenomenul în sine, se dubleazã sau chiar se tripleazã când discutãm despre 
sinucidere şi astfel chestiunea se pune într-o luminã distinctã, ce induce, cu 
certitudine, o mult mai accentuatã formulã a spectaculozitãþii anchetei în sine. 

1  Prezentul studiu a constituit obiectul unei comunicãri susþinute la al XXII-lea Congres 
Mondial al International Association for Suicide Prevention - IASP- (vezi Marius Rotar, 
Regarding suicide in Transylvania in the last half of the 19th century, în Abstract Book and 
Final Program of XXII Congress IASP: Crossing Borders in Suicide Prevention – From the 
Genes to Human Soul, Stockholm, Sweden, 10-14 September, 2003, p.10; 103:2.) şi a 
fost publicat într-o primã formã (Marius Rotar, Acerca del suicidio en Transilvania en la 
segunda mitad del siglo XIX, în Unicornio. Suplemento Cintifico y Cultural de Por Esto!, 
Merida, Yucatan, Mexic, Domingo 28 de diciembre del 2003, 13, 660, p.2-7).

2  Problematica este pusã în termeni concreþi, pe lângã Vladimir Jankélèvitch, de cãtre 
Emmanuel Lévinas în Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, Iaşi, 1999, p.205-207: 
„Moartea mea nu se deduce, prin analogie, din moartea celorlalþi, ci se înscrie în teama 
pe care pot s-o am pentru fiinþa mea. (…) Caracterul imprevizibil al morþii provine din 
aceea cã ea nu se gãseşte în nici un orizont. Ea mã cuprinde fãrã a-mi lãsa şansa pe care 
o acordã lupta, cãci, în lupta reciprocã, eu cuprind ceea ce mã prinde. În moarte, sunt 
expus violenþei absolute, crimei în noapte. Dar, de fapt, chiar şi în luptã, eu lupt cu 
invizibilul”.

Caiete de antropologie istoricã, anul III, nr. 1-2 (5-6), ianuarie - decembrie 2004, pp. 159-201
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Mai mult decât o simplã poveste a unei morþi ce se consumã şi care nu poate fi 
redusã la experienþã şi mãsurã, actul suicidal semnificã tot la fel de bine pretextul 
pentru a ne edifica sau a încerca sã ne edificãm în legãturã cu o lume complexã şi 
dificil de înþeles, punând cu o şi mai acutã sau teribilã durere întrebarea cheie ce 
graviteazã asupra viitorului ultim, astãzi: “De ce a murit? Ce l-a omorât?” Aşadar 
se contureazã, dincolo de incomoditatea sau dimpotrivã, sursa unui narcisism ce 
hrãneşte cercetãtorul prins într-o atare întreprindere, de a-şi percepe ancheta ca 
fiind în capul listei ca şi relevanþã asupra cercetãrii profilului unui viitor ultim 
care este moartea, ingredientele adecvate şi suficiente fundamentând interogaþia 
istoricã asupra tematicii.

Oricum, aspectul cãpãtat de sinucidere ca şi gest sau întâmplare poate avea 
configuraþia forþãrii unei uşi sau, mai degrabã, a intrãrii prin efracþie în eternitate, 
ce impune o gamã situatã peste limita normalului sau naturalului faptului de a 
trece din lume. Forþa situaþiei trimite la irevocabilul şi ireparabilul morþii, unde 
sinuciderea pe lângã perceperea sa ca şi supapã poate fi în acelaşi timp şi o 
capcanã ameþitoare3. Sunt doar câteva simple chestiuni ce aduc şi mai mult în 
faþã esenþialitatea subsumatã problematicii sinuciderii, ca şi argument pentru 
o investigaþie în acest domeniu, unde, fãrã tãgadã, cuvântul de ordine devine 
complexitatea şi talentul unei cercetãtor de a putea face faþã şi a explica asemenea 
complexitate. O atare situaþie determinã lipsa unei concordanþe între diferitele 
ramuri ale ştiinþei în acest domeniu cu privire la sinucidere şi astfel atingerea unui 
punct comun, al tuturor, este mai degrabã un ideal4.

Din unghiul unei cercetãri istorice este necesar a se evita, în opinia lui Jean-
Claude Schimtt, credinþa cã discutând despre sinucidere se ajunge la capãtul 
tuturor problemelor referitoare la moarte, prin simplul motiv cã nu putem avea 
prejudecata raporturilor între diferitele tipuri de moarte într-o societate datã. Or, 
din asemenea unghi, deşi sinuciderea devine o modalitate distinctã de a muri, 
„moartea în general poate pãrea cã-şi gãseşte originea sa într-un act de voinþã 

3  „Irevocabilul morþii poate fi comparat cu o capcanã, adicã cu un dispozitiv ce utilizeazã 
semi libertatea omului spre a o aservi: când se actualizeazã, posibilitatea îşi pierde, 
într-adevãr potenþialitatea şi înceteazã de a fi o putere; alegând, libera noastrã alegere 
produce destin. Deoarece voinþa omului e liberã sã vrea sau sã nu vrea, însã nu şi sã nu 
fi vrut, vicleşugul capcanei constã în a obþine prin persuasiune primul cuvânt, acela 
al liberului consimþãmânt; de restul se ocupã destinul! (…) Depãşiþi limita dacã vreþi, 
cãci omul poate totul înainte de a fi înfãptuit alegerea; dar dupã alegere va fi prea târziu 
(…) toate corãbiile întoarcerii au fost arse, toate punþile întoarcerii sunt distruse (…). 
(…) omul e liber în orice moment sã se omoare, dar nu şi sã renascã dupã aceea… nici 
sã se nascã, în general. Totuşi se întâmplã rar ca el sã fie tentat de a-şi exercita aceastã 
putere: în consecinþã muribundul se lasã în general pãcãlit nu de seducþia atrãgãtoare a 
unei capcane, ci de ireversibilitatea unui mecanism lipsit de orice farmec: cãci de obicei 
moartea nu ne cere sfatul. (…). Muribundul se aflã în situaþia unui om ce pleacã de acasã 
fãrã a-şi lua cheie şi nu se poate întoarce deoarece uşa închisã nu se deschide decât 
dinãuntru: doar ieşirea e permisã… pe rãspunderea fiecãruia! (Vladimir Jankélèvitch, 
Tratat despre moarte, Timişoara, 2002, p.365-367).

4  „În faþa complexitãþii sinuciderii, fiecare disciplinã cautã s-o reducã la propria viziune 
pentru a o introduce în categorii convenþionale. Dar atunci sinteza este imposibilã” (Jean 
Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident à nos jours, Paris, 1981, p.175-176).
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echivalând cu o conduitã sinucigaşã: (…) un pãcat mortal aliazã precis Moartea unui 
act voluntar”5. Aşadar, cuvântul de ordine în situaþia discuþiei despre autoviolenþa 
maximã se dubleazã: complexitatea tematicii trimite inevitabil la prudenþã, 
situatã intrinsec în interiorul alegerii de cãtre un cercetãtor a unui atare subiect6. 
Deasupra tuturor acestor elemente, punctul ce dã o şi mai evidentã eficacitate de a 
ne apleca asupra subiectului va fi creşterea interesului în ultimele decenii în gama 
enunþatã, semnificând, pe de o parte, un rãspuns la creşterea numãrului cazurilor 
de suicid, iar, pe de altã parte, constantul interes pentru explicaþie şi o „imposibilã 
sintezã”. Cazul unei lucrãri recente aparþinând lui Geo Stone este elocvent pentru 
aceastã direcþie7 sau, în mod identic, toate eforturile care se depun acum, pentru 
a se preveni sinuciderea (dinspre psihiatrie, psihologie sau chiar sociologie). Însã, 
dincolo de toate aceste elemente, sinuciderea este puternic legatã de firea umanã, 
delimitându-i un specific în comparaþie cu diferite alte vieþuitoare8, deşi, din 
multiple considerente, care unele vor face obiectul prezentului studiu integrate în 
spaþiul şi timpul istoric enunþat, asupra gestului planeazã încã şi probabil va plana 
o puternicã respingere sau tabu.

Oricum istoriografia româneascã nu a atins decât cu totul şi cu totul ocazional 
subiectul9 ca şi tematicã aparte, de altfel aceastã situaþie fiind prezentã şi în alte 

5  Jean Claude Schimtt, Le suicide au Moyen Âge, în Annales E.S.C., 1,31, Janvier-Février, 
Paris, 1976, p.3 (din acest unghi inclusiv titlul acestui articol este cel puþin discutabil).

6  Pe lângã clasica opinie enunþatã, la un anumit moment dat, de cãtre Marc Bloch 
privitoare la alegerea subiectului de cercetat de cãtre istoric şi a „raportului” dintre cei 
doi (Marc Bloch, The historian’s Craft. Reflections on the Nature and Uses of History and 
the Techniques and Methodes of Men who Write it, introduction by Joseph R. Stroger, New 
York, 1952), discuþia este purtatã, în aceeaşi gamã mai recent, de cãtre alþi doi istorici 
francezi, ce subliniazã, printre altele, cã tematica investigaþiei se poate extrage þinând 
cont de proporþia inovaþiei, gradul tehnicitãþii, plãcerea cercetãrii, audienþa cercetãrii, 
disponibilitatea la efort sau experienþa de viaþã (Guy Thuillier, Jean Tulard, La méthode 
en histoire, Paris „Que sais-je?”, 1986, p.27-34).

7  Geo Stone, Suicide and Attempted Suicide: Methodes and Consequences, George Washington 
University Medical Scholl, Caroll & Graff, 2001, p.2, 9-10,22-39 (dupã acest autor la fiecare 
18 minute în Statele Unite ale Americii cineva se sinucide, iar la nivel mondial sunt circa 
200 de sinucideri pe zi, ceea ce înseamnã 80 pe orã sau trei sferturi de milion pe an; sunt 
însã mai multe situaþii de sinucideri decât o aratã statisticile actuale din mai multe motive 
– ascunderea de cãtre familia sinucigaşului a gestului, determinarea diferitã a sinuciderii de 
la o regiune la alta, clasificarea multor sinucideri ca şi accidente, plus euthanasia „ilegalã”; 
Geo Stone stabileşte nu mai puþin de 14 posibile motive ale gestului – sinuciderea altruistã 
sau eroicã, sinuciderea filosoficã, sinuciderea religioasã, evadarea dintr-o situaþie, excesul 
de alcool şi droguri, sinuciderea romanticã, sinuciderea „aniversarã” sau „imitativã”, 
sinuciderea contagioasã, sinuciderea „copiatã” – sinuciderea dupã cazuri celebre: Rudolf 
Valentino, Kurt Cobain, Elvis, legate de cultul vedetei –, sinuciderea ca încercare de a 
manipula pe alþii, sinuciderea ca intenþie de a trimite un semnal, sinuciderea ca pedeapsã, 
sinuciderea influenþatã de un anumit cod cultural ş.a.m.d.).

8  Problema este pusã de scriitorul italian Dino Buzzati într-un roman al sãu intitulat Il 
grande ritore unde se aratã cã fãrã libertatea de a se sacrifica şi a se sinucide fiinþa umanã 
ar putea înnebuni!

9  Existã un singur studiu dedicat subiectului în istoriografia româneascã aparþinând lui 
Nicolae Mihai, Gestul interzis. Imaginea sinuciderii în societatea româneascã în prima 
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spaþii10, în ciuda unei evidente creşteri a interesului din partea altor ştiinþe ca 
urmare a dilatãrii cantitative a gestului sau, mai bine zis, a calitativului/interpre-
tativului întâmplãrii11.

Analiza din punct de vedere istoric asupra sinuciderii comportã, în orice caz, 
o serie de caracteristici importante, ce individualizeazã pânã la un punct o atare 
cercetare. Fãrã îndoialã, în principal ar fi consistenþa din punctul de vedere al 
surselor ce se pot regãsi vis-à-vis de tematicã, împrejurare datoratã, în majoritate, 
faptului cã întâmplându-se, sinuciderea ca eveniment, indiferent de timp şi loc 
istoric, nu poate lãsa o lume indiferentã12. Astfel, durerea profundã resimþitã la 
un nivel individual şi comunitar, dublatã adeseori de imposibilitatea explicãrii 
gestului sinucigaş, se transpune în multiple voci ce au lãsat ecouri în epocã şi 
acestea pot deveni sursele eficiente ale unui discurs. Explicaþii oferite în epoca 
respectivã vor putea astfel fi investigate într-o interogaþie aflatã în dublã cheie 
de deschidere a chestiunii: cantitativã şi calitativã, trimiþând în ansamblu înspre 
reprezentãrile diverse, fantasmele, reflecþiile vremii, ce acceptã, resping sau 
încearcã sã înþeleagã gestul. Însã alãturi de elementele mai sus enunþate, riscurile 
unei anchete apar instantaneu, fiind, spre exemplu, subliniate în problemele 
metodologice ale identificãrii unui act de autoviolenþã maximã. Interesul 
contemporanilor vremii poate fi de ascundere a gestului, în condiþiile în care 
decurg efecte negative, cuplându-se diverse alte explicaþii posibile: crimã sau, mai 
ales, accidente/eufemisme şi ajungându-se, pânã la urmã, la justificarea gestului 
morþii voluntare ca imbold al nebuniei13. Or, din acest punct de vedere, investigaþia 
se defragmenteazã, caracterizându-se printr-un incomplet, ce poate deturna sensul 
înþelegerii subiectului, iar astfel soluþia rezonabilã pentru a se acoperi aceste pete 
sau lacune va fi umplerea lor cu informaþii extrase din context.

Înainte de a intra propriu-zis în analiza de faþã trebuie subliniatã încã o datã 
complexitatea deosebitã a temei, ce induce cu putere inevitabilitatea emiterii unor 

 jumãtatea a secolului al XIX-lea (cazul Petru Carapancea 1834), Symposia. Caiete de 
etnologie şi antropologie, 1, I, Craiova, 2002, p.297-308 – un studiu bine scris, dar care se 
limiteazã doar la o cercetare de caz focalizatã în Oltenia la 1834, fãrã ca astfel sã poatã 
oferi o imagine cât de cât extinsã a ceea ce reprezenta sinuciderea în prima jumãtate a 
secolului al XIX-lea în acest spaþiu.

10  Pe lângã Jean Claude Schimtt situaþia este remarcatã şi de Georges Minois, Istoria 
sinuciderii. Societatea occidentalã în faþa morþii voluntare, Buc., 2002, p.8 (marile lucrãri 
dedicate investigãrii atitudinii în faþa morþii, scrise mai ales de cãtre istorici francezi au 
ignorat subiectul).

11  Ne limitãm la un singur nume devenit clasic în literatura de specialitate: este vorba 
despre lucrarea lui Karl Menninger apãrutã în 1938, ce discutã în peste 400 de pagini 
problematica sinuciderii, pornind de la lipsa de concordanþã în ceea ce priveşte 
posibilitatea perceperii unor realitãþi de cãtre fiinþa umanã şi stabileşte trei posibile 
direcþii de înþelegere a gestului: sinuciderea cronicã, sinuciderea „focalã”, sinuciderea 
organicã, completând lista cu termeni novatori ca şi sinuciderea lentã sau pe un plan 
instalat (Karl Menninger, Man against Himself, Harcourt, 1989, p.3-12, 77-365). 

12  Jean Claude Chesnais, op. cit., p.175-176.
13  Ideea este enunþatã pentru Evul Mediu, spre exemplu, de cãtre Alexander Murray, Suicide 

in the Middle Ages, vol. I, The Violent Against Themselves, New York, Oxford University 
Press, 1998.
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judecãþi morale faþã de actul curmãrii propriei vieþi, configuraþie ce afecteazã, 
fãrã îndoialã, dorinþa de a se atinge un grad de obiectivitate necesar unei atari 
construcþii. Oricum situaþia nu este atât de evidentã ca şi pentru euthanasie sau 
pedeapsa cu moartea14, însã, din multiple puncte de vedere, se aplicã şi pentru 
sinucidere.

Desfãşurarea interogaþiei istorice potriveşte ca aspect metodologic clasica 
sugestie fãcutã de cãtre Michel Vovelle în cazul unei analize desfãşurate asupra 
morþii: moartea trãitã, moartea suportatã şi discursul asupra morþii15 într-o 
societate, înlocuind viitorul ultim cu formula morþii voluntare. Pe o asemenea 
direcþie investigaþia de faþã va urmãri, mai degrabã, discursul dezvoltat în epocã 
asupra sinuciderii, cu toate cã un complet al analizei nu poate fi obþinut decât 
atingând şi latura cantitativã a problematicii. Se remarcã faptul cã nu existã 
statistici foarte precise ale fenomenului sinuciderii în Transilvania epocii, deşi 
anumite date pot fi extrase atât la nivelul unitãþilor arhivistice, al statisticilor 
oficiale sau chiar din presa vremii. Inconvenientul unor date de acest tip rezidã în 
împrejurarea bogãþiei deosebite pentru, sã zicem, registrele de stare civilã, factor 
de descurajare pânã la urmã pentru cercetãtor, pe de o parte, iar, pe de altã parte, 
în situaþia în care nu întotdeauna din motive diverse sinuciderea este pomenitã 
ca şi cauzã a decesului. Pentru statisticile oficiale, se observã totuşi o anume 
intermitenþã în emitere plus, în general, lipsa unei totalizãri a datelor la acest 
palier. Un alt indicator al dimensiunii cantitative a sinuciderii în Transilvania 
epocii este presa, însã lucrurile trebuie luate cu prudenþã întrucât adeseori este 
posibil sã aparã deformãri ale realitãþii, în scopuri morale sau chiar pentru a se 
obþine o spectaculozitate aparte datoratã excepþionalitãþii gestului. Însã câteva 
elemente cu rang de ipotezã – evident pe viitor vor trebui confirmate sau nu – 
pentru dimensiunea cantitativã a sinuciderii în epocã pot fi emise: faþã de epocile 
trecute fenomenul este în creştere, sinuciderea este cea mai accentuatã la nivelul 
etniei maghiare, apare o diversificare a metodelor utilizate în a se curma propria 
viaþã, deşi sinuciderea prin spânzurare predominã, frecvenþa gestului este mai 
mare în rândul populaþiei urbane decât al celei rurale sau mai accentuatã pentru 
bãrbaþi decât pentru femei ş.a.m.d. Oricum referinþa la cantitativul sinuciderii în 
Transilvania epocii induce inevitabil comparaþia cu rata sinuciderii existente azi în 
România, ce poate reprezenta un excelent punct de pornire pentru o interogaþie16. 

14  În opinia lui Serge Bureau este extrem de dificil a încerca sã nu operãm cu judecãþi 
morale în faþa sinuciderii deoarece aceasta ar însemna sã cãutãm cea mai obiectivã 
definiþie posibilã a sinuciderii; s-ar putea omite aşadar din discuþie elementele ce fac 
gestul morþii voluntare un act culpabil (Le suicide. Entretien avec Eric Volant, în Serge 
Bureau, Aujourd’hui, la mort, Fides, Radio Canada, Chaine culturelle FM, 1996, p.112). 
Pentru o discuþie preliminarã privind în ce mãsurã este posibilã sau nu o obiectivitate 
în cazul analizei unor moduri de a muri vezi Marius Rotar, În cãutarea unui echilibru. 
Despre pedeapsa cu moartea în Transilvania în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 7, Alba 
Iulia, 2003, p.279-280. 

15  Michel Vovelle, La mort et Occident de 1300 à nos jours, Paris, 1983, p.9-13.
16  Pentru o statisticã realizatã pentru intervalul de timp 1980-1990 România ocupã locul 

14 în Europa privind rata de sinuciderii la 100000 de locuitori cu un procent de 11, 
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Faptul este datorat situaþiei în care gestul sinuciderii, acceptând formula cercetãrii 
istorice dupã duratã lungã, nu poate cunoaşte modificãri radicale pentru o perioadã 
de timp aşa de scurtã.

Ancheta de faþã va urmãri, cum spuneam, în principal discursul ca modalitate 
de expresie în faþa sinuciderii, lansând întrebarea cheie a întreprinderii de faþã: 
cum discursul rezolvã dizarmonia produsã de autoviolenþa maximã? Avantajele, 
dincolo de incompletul totuşi al analizei ce l-am subliniat, mi se par evidente, 
mergând pe urmele importanþei discursului într-o societate datã, subliniate de 
pildã, de cãtre Michel Foucault17 sau ale înþelegerii unei situaþii18. Prin urmare, 
polifonia discursivã existentã în Transilvania epocii în tematica enunþatã se va 
regãsi la nivelul unor expresii legislative, religioase, medical-ştiinþifice, a celor 
extrase din presa vremii sau cele delimitând expresii literare şi chiar proprii 
unui discurs tradiþional/folcloric. Se contureazã aşadar un veritabil puzzle, unde 
talentul cercetãtorului este pus la bãtaie în a fructifica un subiect atât de generos şi 
riscat ca teren de investigaþie cum este sinuciderea. Trebuie spus cã fiecare dintre 
aceste expresii pomenite mai sus îşi are ansamblu propriu de emisie, la fel ca şi cel 
de recepþie, ca traseu al discursului, ceea ce nu semnificã o izolare, putând exista 
situaþii de suprapunere şi interferare a acestora. Toate acestea vor demonstra, în cele 
din urmã, existenþa unor atitudini diverse referitoare la sinucidere în Transilvania 
celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, ceea ce va reclama nuanþãri şi 
deopotrivã asumarea unor prudenþe.

Nu întâmplãtor am aşezat discursul legislativ în capul listei expresiilor 
existente în epocã asupra sinuciderii, deoarece acest tip de „vorbire” are poate cea 
mai evidentã tendinþã de impunere în detrimentul celorlalte expresii ale epocii, 
implicând realitãþi concrete şi „palpabile”: Puterea şi Statul. În consecinþã, luând 
în considerare evoluþia inerentã în Europa asupra percepþiei şi tratamentului 
sinuciderii, putem afirma cã zona la care ne referim, Transilvania, este conectatã la 
o tendinþã generalã: începând din 1850 actul sinuciderii nu mai este considerat din 
punct de vedere legislativ o crimã sau ofensã, prin care supravieþuitorul gestului 

 76, într-un clasament al cãrui lider este de departe Ungaria (63,16) urmatã de Finlanda 
(42,46) şi Austria (39,10). Oricum, în ultimii ani tendinþa sinuciderii, din motive ce þin 
de diverse împrejurãri, este în creştere. Dintre judeþele României rata cea mai ridicatã 
o înregistreazã pentru intervalul 1989-1995 judeþele Covasna (30,71), Harghita (30,23), 
Satu-Mare (26, 05), Bihor (23,14), Mureş (22,00), Sãlaj (18,29), unde existã o puternicã 
minoritate maghiarã. La fel, pentru provinciile istorice, Transilvania se aflã în frunte, 
urmatã de Dobrogea (Marieta Grecu Gabos, Gheorghe Grecu, Gabos Grecu Iosif, Aspecte 
epidemiologice, clinico-sanitare şi de prevenþie în suicid şi parasuicid, Târgu-Mureş, 2000, 
p.54; 99-107). 

17  Michel Foucault, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, Iaşi, 1998.
18  „Limbajul este universal fiindcã e trecerea însãşi de la individual la general, fiindcã oferã 

lucrurile mele celuilalt. A vorbi înseamnã a face ca lumea sã fie comunã, a crea locuri 
comune. Limbajul nu se referã la generalitatea conceptelor, ci pune bazele unui posesii 
în comun (…). Lumea în discurs nu mai este aceea din separare – acel acasã unde totul 
îmi este dat –, ea este ceea ce eu dãruiesc – comunicabilul, gânditul, universalul. (…). 
Discursul instaureazã semnificaþia” (Emmanuel Lévinas, op.cit., p.58; 177-181).
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era pedepsit19. Probabil, la nivelul celor mai importante mutaþii realizate în registrul 
sinuciderii, aceastã reglementare este cea mai importantã în epocã, deschizând în 
urma adoptãrii ei multiple şi posibile alte noi zone de dezvoltare ale discursului. 
În fapt, expresia legislativã nu exprimã multe emoþii sau atitudini, la fel cum nu 
lasã lor comentariilor şi ea se concentreazã pe palierul instituþiilor şi al manierei 
în care Statul se impune în diverse ramuri. Or, în acest unghi, posibilele definiþii 
ale sinuciderii se vor extrage pentru acest studiu din zona altor expresii asupra 
tematicii decât cea legislativã care, mai degrabã, culege efectele unor noi delimitãri 
ale gestului si le dimensioneazã la nivel de lege, ca normã obligatorie pentru 
comunitate. Prin urmare, mecanismul ce a stat în spatele unei atari reglementãri 
este mult mai complex decât la prima vedere, integrându-se într-un sens ce coboarã 
înspre secolul al XVIII-lea, unde noile tehnici şi strategii ale Puterii şi ale Statului 
au fost dezvoltate pe o linie pozitivã şi productivã, cu o evidentã caracteristicã de 
a fructifica cele mai recente expresii din diverse zone/ştiinþe pe un anumit subiect. 
Astfel, Puterea Statului se desemna, de atunci, ca un fel de disciplinã cu un efect de 
normalizare20, asupra unor subiecte sau probleme aparte. 

În concluzie, se poate afirma cã reglementarea din anul 1850 a generat în 
perioada ce a urmat o treptatã „curãþire” a discursului legislativ în tematica 
enunþatã şi o nouã percepþie asupra morþii voluntare. Aşadar, aspectul pe care 
expresia legislativã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea îl capãtã în chestiunea 
sinuciderii este al unui constant interes şi, mai mult, al unor mutaþii delimitând 
o altã „privire” decât în epocile precedente. Vom trece în revistã foarte pe scurt 
câteva dintre reglementãrile ce vor urma dupã 1850, care trateazã, spre exemplu, 
problematica veniturilor ce revin vãduvelor şi orfanilor unui funcþionar ce se 
sinucide, apãrutã explicit la 185221. Problematica este reluatã la 185722, chestiune 
ce aratã, în mod limpede, cã sãvârşirea morþii din proprie voinþã determinã efecte 
negative, din punct de vedere material, pentru urmaşii sinucigaşului: „Vãduvele 
şi orfanii unui funcþionar public care în decursul serviciului activ îşi curmã viaþa, 
conform prescripþiilor în vigoare, pierd pensia sau provisia cuvenitã, aceastã faptã 
fiind consideratã o proprie renunþare la datoria oficiului pentru cã funcþionarul 
public s-a pus el însuşi în imposibilitatea de a-şi continua serviciul şi prin aceasta 
de a-şi îndeplini obligaþiile”. Diferenþierea între cazurile de sinucidere se va face, 
în consecinþã, prin intermediul criteriului nebuniei, ce poate explica sau aduce pe 

19  Arhivele Naþionale, filiala Deva (în continuare A.N.D.), fond Prefectura Hunedoara – cerc 
Orãştie, 22/1857, filele 1-2: „Dupã publicarea patentei imperiale din 17 ianuarie 1850 
(R.G.L., Anul 1850, Partea XVI, Nr. 24) dupã care sinuciderea nu mai putea fi tratatã 
ca şi un delict grav (subl.n.), în cazul urmãtor s-a ridicat chestiunea în ce mod pe viitor 
este înlocuitã sentinþa judecãtoreascã despre responsabilitatea sinuciderii necesarã dupã 
prescripþiile anterioare referitoare la tratarea dreptului de întreþinere al vãduvelor şi 
orfanilor unui funcþionar sinucigaş decedat”.

20  Michel Foucault, Anormalii. Cursuri þinute la Collège de France, 1974-1975, Buc., 2002, 
p.60-62.

21  A.N.D., fond Prefectura Hunedoara – cerc Haþeg, 21/1852, fila 1 (faþã-verso) – este vorba 
despre o ordonanþã a Guberniului Militar şi Civil din Sibiu, nr. 20649/2167 din 27 
Septembrie 1852. 

22  Vezi nota 19.
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un fãgaş „normal” împrejurarea de a muri prin proprie voinþã. Într-un asemenea 
context este nevoie de o mãrturie ce sã arate lipsa de voinþã în autoviolenþa maximã: 
„Pentru stabilirea dovadei contrare cã sinuciderea nu a fost comisã în mod voluntar, 
ci într-un acces de nebunie şi de absenþã a raþiunei şi prin urmare acþiunea nu a fost 
responsabilã se cerea pânã acum o sentinþã judecãtoreascã oficialã sau o judecatã 
a autoritãþii politice respective unde Codul Penal Austriac era în vigoare pentru 
delicte grave (…)”. Însã, în condiþiile noi când sinuciderea nu este o infracþiune 
majorã, odatã cu anul 1850, responsabilitatea validãrii sinuciderii în afara sau în 
interiorul nebuniei va reveni specialistului şi autoritãþilor competente în acest 
tãrâm – medicul: „(…) pe viitor sã fie reglementat cã pentru gestionarea pensiei sau 
provizionului redactarea unei copii autentificate protocolului de investigaþiune în 
care constatarea oficialã localã sã fie cuprinsã expertiza (subl.n.) încorporatã dacã 
cu adevãrat în cazul unei sinucideri ce a avut loc sunt ataşate acesteia bãnuieli 
concurente în sãvârşirea sau nu în stare de responsabilitate. (…) Despre aceasta 
(…) în urma hotãrâri înaltului Minister de Interne din 15 septembrie, nr. 22362/1852 
aduce la cunoştinþã mai ales personalului sanitar sã facã cu atenþie în acest raport 
o expertizã precisã”. Elementele se situeazã pe o scarã ascendentã, într-un evident 
ton modernizator şi pentru perioada urmãtoare dupã cum, spre exemplu, o va 
releva o altã reglementare din 1857. Aceasta se focalizeazã pe o mai acutã detaliere 
a ceea ce reprezintã „expertiza” situaþiei de sinucidere sau a cazurilor şi intereselor 
când ea se aplicã sub forma autopsierii cadavrelor („spintecarei cadavrelor”)23. 

Reglementarea din 1857 impune cel puþin douã elemente de ordin general 
privind practica ce o desemneazã. Pe de o parte, creşterea rolului medicului în jurul 
deceselor suspecte (înþelegând aici şi sinuciderea), acesta fiind tot mai mult pus în 
situaþia de a fi unicul personaj care poate face cadavrul sã vorbeascã24, iar, pe de 
altã parte, faptul cã în situaþie de interes public, o decizie judiciarã sau o lege poate 
codifica destinaþia cadavrului (autopsie, exhumare)25. Referinþele la sinucidere în 
aceastã reglementare integreazã gestul în zona morþii nenaturale pentru care este 
nevoie de o atenþie sporitã pentru edificare: „3. Daca la cea dintâi constatare or 
vizitare a cadavrului ce se va întreprinde de cãtre deregãtoria politicã va rezulta cã 
moartea s’a causatu rpin întâmplare or prin sinucidiu, atunci judecãtoria penali nu 
se va mai face nice o arãtare”. Dar aceastã privire specialã asupra morþii voluntare 
nu rezultã decât în momentul în care se enunþã posibilele efecte ale gestului, 
centrat pe tratamentul cadavrului – înmormântarea – pe de o parte, iar, pe de altã 
parte, centrat pe efectele asupra urmaşilor sinucigaşului: „4. Dacã dela constatarea 
neinputavilitatei celui ce s’a omoratu pe sine depinde acâştigarea înmormântãrii 
bisericesci, or daca la oficiantii de statu, pe temeiul decretului din 30 august 

23  Ordinãciunea ministerului de interne si de justitia din 8 Aprilie 1857 pentru tote terele 
imperiului afarã de confinulu militare despre întreprinderea spintecãrei cadavrelor pentru 
scopuri judecãtoresci or sanitari poliþienesci, În Butetinulu imperiale mãnunchiulu XVII, 
nr. 73, estradatu în 15 Aprilie 1857, în Buletinulu Guberniului Provinciale alu Marelui 
Principatu al Transilvaniei, Cursulu anului 1857. I Sepciune. Manuchiulu III estradatu la 
22 Arpilie 1857, Sibiiu, 1857, pp.144-145.

24  Louis-Vincent Thomas, Le Cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, 1980, 
p.57.

25  Ibidem, p.116-117.
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(buletinul imperial, nr.172), depinde dreptulu de pensiune în privinþa vãduvei 
şi orfaniloru, or dacã medicii ce voru fi de fata, voru stãrui ca din cause sanitari 
politienesci sã se întreprindã spintecarea, atunci deregãtoria politica va întreprinde 
spintecarea cadavreloru şi în casurile candu va esista probabilitate or securitate în 
privinþa sinucidiului”. Aşadar, se consacrã deplina putere a autoritãþilor laice asupra 
efectuãrii autopsiei, ceea ce semnificã o datã în plus angajarea pe o direcþie ce va 
deveni „obişnuitã” în perioada care va urma de atunci pânã astãzi: „De altminteri 
se permite deregãtoriei politice, ca sã prescrie spintecarea cadavrelor de câte ori 
va cugeta cã e de lipsã din motive publice, la tote casurile de morte în cari şi fãrã 
de aceasta pe temeiul prescripteloru ce existã, spintecarea cadavreloru trebuie sã 
se întreprindã de catra deregatoriele judecatoresci ori politice”26. Pe lângã evidenta 
consacrare a ascensiunii medicului în epocã printr-o astfel de reglementare în jurul 
morþii şi al cadavrului ca şi persoana specializatã, abilitatã sã dezvãluie ceea ce 
practica comunã nu poate şti (profesionist al morþii), se observã totuşi şi faptul cã 
rolul autopsiei ca mijloc de a dezvãlui sinuciderea este uşor exagerat, deoarece o 
asemenea practicã nu dezvãluie decât arareori evidenþa autoviolenþei maxime. Or, 
forma şi importanþa care se dã practicii „spintecãrii cadavrelor” relevã şi un nivel 
de dezvoltare, totuşi destul de redus comparativ cu zilele noastre, a cunoştinþelor 
medical-ştiinþifice. Ansamblul va fi dus mai departe în expresia legislativã cu 
atingere în problematica sinuciderii prin poate cea mai importantã lege adoptatã 
în registrul morþii în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea pentru Transilvania 
şi anume legea XVI din 1876, capitolul XV27. În acest caz referinþa este implicitã, 
regãsindu-se în situaþia morþilor suspecte şi a unui interes public de elucidare a 
acestora, într-un context ce o aşeazã într-o vecinãtate ca împrejurare cu crima.

Dacã realizãm o ierarhie a reglementãrilor cu cea mai mare importanþã în 
epocã, – deşi acest lucru nu este întotdeauna corect –, fãrã îndoialã, prin multiplele 
piste şi situaþii care le desemneazã cu scop de prevenire, izolare sau pedepsire, 
adoptarea unui Cod Penal se va situa, probabil, în capul listei. Prin urmare, 
poate cel mai potrivit barometru în a aprecia o expresie legislativã, cu trimitere 
concretã la situaþii plauzibile asupra sinuciderii în Transilvania epocii, se regãseşte 
într-o asemenea sursã. Astfel, Codul Penal Maghiar, adoptat în 1879 şi valabil în 
Transilvania pânã la 1924 va cuprinde doar douã referinþe la sinucidere care ar 
intra în zona penalului28. Prima dintre ele se cuprinde în situaþia „clasicã” am 
spune, a îndemnului la sinucidere: „Se va pedepsi cu închisoare corecþionalã pânã 
la 3 ani, persoana, care decide pe cineva sã se sinucidã sau cu ştiinþã îi pune la 
dispoziþie, în acest scop, obiectele şi uneltele”. Cea de-a doua situaþie identificatã, 
se instituie într-un regim dictat de o obişnuinþã caracteristicã vremii şi care nu 

26  Ordinãciunea ministerului de interne…, p.145.
27  Corpus Juris Hungarici… 1000-1896. Magyar Törvénytár 1875-1876. Évi Törvényczinkkek, 

Budapest, 1896, p.381-383 (Eljárás a hullák körük, a temetkezéröl és temetökröl – Procedura 
privind cadavrele, înmormântãrile şi cimitirele).

28  Este vorba despre articolul 283 din Codul Penal Maghiar (Codul penal din Transilvania 
complectat cu toate modificãrile pânã la 15 martie 1920 tradus de Ion I. Predoviciu 
procuror, profesor la şcoala de jandarmerie, Oradea-Mare, Oradea Mare, 1920, p.87).
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se mai regãseşte astãzi în practica autoviolenþei maxime sub forma „duelului 
american”29. Pentru „duelul american” sunt dezvoltate douã direcþii în ceea ce 
priveşte consecinþa actului în sine: „(…) dacã douã persoane au cãzut de acord, 
ca într’un mod stabilit în prealabil, sã tragã la sorþi care dintre dânsele urmeazã sã 
se sinucidã şi sinuciderea s’a executat, dar persoana nu a murit, se va da ambilor, 
pedeapsa detenþiunei de la un an pânã la 5 ani, iar, dacã a intervenit moarte, se va 
aplica celui rãmas în viaþã detenþiunea de la 5 pânã la 10 ani”.

Tabloul unei asemenea direcþii nu este însã complet fãrã instrumentul care 
urmeazã unei reglementãri penale şi anume Codul de Procedurã Penalã adoptat 
pentru Ungaria şi implicit pentru Transilvania la 1896. Faþã de expresiile legislative 
anterioare nu existã referiri explicite la situaþia sinuciderii, prin care înþelegem ca 
termenul în sine sã aparã, ci, mai degrabã acestea reies în mod indirect. Aşadar, 
comparativ cu reglementarea din 1857 pomenitã ceva mai sus, apare ca evident 
un anume progres în înþelegerea şi stabilirea mai aproape de realitate a rolului 
şi locului expertizei şi al specialistului care are dreptul s-o execute (medicul), 
având ca obiect sau „hartã” a descifrãrii sale ulterioare cadavrul şi morþile suspecte 
(înþelegând aici şi sinuciderea)30.

Dar traseul evoluþiei expresiei legislative în registrul sinuciderii nu se încheie 
aici, apãrând pânã la 1914 noi reglementãri, ce nuanþeazã un discurs oficial în 
problematica enunþatã şi îl îmbunãtãþesc prin extensie totodatã. Aşadar la 1896 
printr-o ordonanþã a Ministerului de Finanþe (nr. 20553/1896) se va pune capãt 
modalitãþii de discriminare a urmaşilor unui sinucigaş ce erau pânã în acel moment 
lipsiþi de posibilitatea de a beneficia de vreo pensie, în eventualitatea comiterii 
gestului în mod deliberat31. În paralel sau în completare chestiunea se va pune în 

29  Sub aceastã denumire se va regãsi în indexul alfabetic al Codului (Ibidem, p.120).
30  Procedura Penalã din Ardeal conþinând Legile şi Ordonanþele în vigoare, România, Curtea 

de Apel Cluj, f.n., p.71-73 (II. Ocultaþia cadavrului şi autopsia. Constatarea pruncuciderii, 
a otrãvirii, a leziunilor corporale şi a alienaþiei mintale, art. 240-246 – sunt, cu posibile 
atingeri în tematica urmãritã de acest articol, demne de remarcat, referinþele la modul 
de efectuare a autopsiei – „experþii trebuie sã declare în opinia lor care a fost cauza 
directã a morþei şi ce a produs aceastã cauzã. Dacã se observã pe cadavru vreo leziune, 
trebuie constatat dacã aceasta a fost cauzatã de altcineva (…)” –; referirile la moartea 
prin împuşcare sau otrãvire ş.a.m.d.). Problematica a fost pusã şi la 1876, 1887 în diferite 
ordine ale Ministerului ungar de Interne referitor, din nou, la examinarea cadavrului, 
unde iarãşi se afirmã rolul medicului legist într-un caz de sinucidere: „1. Se examineazã 
toate cadavrele, referitor la care existã suspiciuni cã nu au murit de moarte naturalã 
(…)”; 3. Dacã este necesar, o verificare din partea medicului legist, pentru a vedea, dacã 
moartea s-a produs pe cale naturalã sau este vorba despre suicid fãrã intervenþie strãinã. 
Autoritãþile iau mãsuri de a anunþa familia şi iau mãsuri de înmormântare. Dacã cadavrul 
este neidentificat se fac poze şi se procedeazã la încercarea de a identifica cadavrul prin 
descriere; în cazul suicidului şi accidentelor medicul legist face autopsia cadavrului 
(subl.n.)” (Törvényszéki orvostan irta dr. Belky János a törvényszéki orvostan my tanára 
koloszvártt. A holttest jelenségeirö és a személzazonossáról szóló részt kidolgozta dr. 
Generisch Antál a kórbonczolástan ny r. Tanára kolozsvártt, Budapest, 1895, p. 636-644).

31  Az egészégügyre vonatkzó törvények és rendeletek gyujteménye. Hieronymi Károlz Magyar 
Király Belügyminister megbizából összeállitotta Dr. Chyzer Kornéministeri tanácsos a 
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privinþa celor care se sinucid în timpul serviciului militar, situaþie complexã care 
la rându-i a determinat o serie de reglementãri succesive în problematica enunþatã 
de-a lungul perioadei avute în vedere32.

Privind în ansamblu expresia legislativã dilatatã în jurul sinuciderii cu 
atingere la spaþiul transilvãnean în epoca analizatã remarcãm, pe lângã treptata 
„curãþire”/modernizare a tipului de discurs ce-l desemneazã dupã 1850, faptul 
cã, în ciuda efectelor ce decurg din ansamblul ce-l pune în mişcare, avem de-a 
face cu o modalitate de expunere mai degrabã afirmativã decât problematicã a 
chestiunii (ea se datoreazã sau se împleteşte cu conceptul înlãnþuit de putere/stat/
impunere). Or, dupã cum subliniam, acest tip de discurs nu explicã, ci aplicã 
un tratament, ceea ce-l delimiteazã într-o notã impersonalã dar, paradoxal, care 
hotãrãşte destine şi dezvoltãri ulterioare. În plus, asupra acestui tip de discurs se 
manifestã o serie de influenþe, dându-i noi perspective asupra unor împrejurãri, şi, 
mai mult, prin caracterul sãu de normã obligatorie şi implicit de impunere expresia 
legislativã înrâureşte la rându-i alte expresii. Mai simplu spus, este vorba despre 
un background.

Probabil cea mai semnificativã creştere în epocã, privitor la cumularea de 
cunoştinþe şi la ascendentul asupra celorlalte expresii dezvoltate în jurul şi în 
preajma morþii/sinuciderii sau a cadavrului, o are un discurs medical. Acesta 
reprezintã faþada ştiinþificã a chestiunii şi influenþeazã tot mai puternic, într-o dinamicã 
ce va determina în cele din urmã şi pentru spaþiul avut în vedere medicalizarea 
„viitorului ultim” şi conturarea a ceea ce Louis-Vincent Thomas a numit Puterea 
medicalã33. Aşadar vecinãtatea cu o expresie legislativã în problematica avutã în 

 magy Kir. Belüministerium osztályának fönoöke, vol. II: 1895-1904, Budapest, 1904, 
p.179-180.

32  Este vorba despre o serie de reglementãri din 1819 – dezvoltate în jurul pretextului 
nebunie ca motiv al sinuciderii –, 1859 – în caz de sinucidere în armatã se va forma o 
comisie de instrumentare a cazului compusã din: un cãpitan, doi subofiþeri, un auditor, 
doi medici şi un capelan militar în eventualitatea în care sinucigaşul era catolic –, 1875 
– un ordin prin care autoritãþilor militare li se rezervã dreptul de a refuza cortegiul militar 
la sinuciderile criminale şi în multe cazuri chiar şi publicitatea sau anunþul morþii –, 
1906 – poate cea mai importantã reglementare în aceastã direcþie prin care sinucigaşii 
din armatã nu vor mai fi autopsiaþi dupã procedurã judiciarã, ci pe baza mai multor 
instanþe, unde rolul principal îl va avea comandantul unitãþii ce poate trimite un caz 
de sinucidere sã fie investigat sau nu de cãtre un tribunal militar; propriu-zis instanþele 
ce instrumenteazã cazul de sinucidere sunt trei: „Comisia stãrii faptei” – medicul se va 
pronunþa dacã este necesarã sau nu o cercetare pe cadavru; a doua, Comandantul trupei 
sau instituþiei unde s-a sãvârşit gestul; a treia, Tribunalul militar; se precizeazã extrem 
de clar însã cã „comandamentul are poziþia hotãrâtoare, însã purtãtorul responsabilitãþii 
intelectuale pentru autopsie este întotdeauna medicul” (vezi, pe larg, dr. Anton Brosch, 
Die Selbstmörder. Mit Besonderer Berücksichtigung der Militärischen Selbstmörder, ihrer 
Obduktionsbefunde und der Kirchlichen Vorschriften, Leipzig und Wien, 1909) –, la care se 
adaugã şi diferite alte reglementãri privind pensia urmaşilor sinucigaşului ş.a.m.d.

33  Aceasta s-ar compune din ideologia medicalã oficialã ce tinde înspre savant şi moralizator; 
un sistem dominant pornind de la Universitate la puterea media; atenþia publicului 
acordatã puterii medicale şi clasa socialã privilegiatã de medici (Louis-Vincent Thomas, 
Mort et pouvoir, Paris, 1999, p. 50-55).
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vedere este evidentã, dincolo de explicaþiile gestului pe care acest tip de discurs 
le incumbã, mai ales, în ceea ce se referã la afirmativul şi impersonalul expresiei 
desemnate. Prin urmare, examinãrile medicale asupra deceselor suspecte (crimã 
şi sinucidere, în principal), ce se înregistreazã în Transilvania o datã cu a doua 
jumãtate a secolului al XVIII-lea, cunosc o dezvoltare amplã în epocã. Investigaþia 
medicalã se converteşte tot mai mult într-o „conjuncturã” sau mijloc ce unificã şi 
menþine activ un ansamblu juridic şi medical împreunã – axa, dupã cum a numit-o
Michel Foucault34: medicul avea capacitatea de a da verdictul dacã este vorba 
despre o sinucidere sau nu. În consecinþã, examinarea externã a cadavrului, în 
special, şi internã, în principal, prin autopsie, poate duce la clasificarea de cãtre 
medic a unui caz de sinucidere sau nu. Într-o asemenea direcþie sunt esenþiale 
achiziþiile teoretice ce serveau medicilor ca instrument de învãþare şi recunoaştere 
a întâmplãrii35. Sursele inedite în asemenea cheie de identificare a sinuciderii se pot 
regãsi, pretându-se pentru o investigaþie ulterioarã acesteia, inclusiv într-o direcþie 
cantitativã deschisã, implicit, înspre latura calitativã a chestiunii36.

Psihiatria, ca ramurã a igienei publice, utilizând formula aceluiaşi Michel 
Foucault, şi calitatea unui discurs medical pentru o explicitã prevenire a morþii 
voluntare nu prea era dezvoltatã în epocã, deşi apar timide încercãri în acest 
domeniu, care coboarã înspre limita inferioarã, temporal vorbind, a analizei 
noastre37. Pot fi trecute în revistã alte exemple în acest sens, cum ar fi propunerea 

34  Michel Foucault, op.cit., p.51.
35  Un exemplu în aceastã direcþie este un tratat de medicinã de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, care în peste 750 de pagini se ocupã de moarte, feluri de a muri şi cadavru. Aceastã 
lucrare este ilustratã prin desene şi poze detaliind şi tehnici de sinucidere – spânzurare: 
spânzurarea „clasicã” cu ajutorul cocoþãrii pe un scaun de pe care se sare, spânzurarea 
pe scãrile unei locuinþe, spânzurarea de marginea patului, tehnica spânzurãrii cu funie 
scurtã etc. (Törvényszéki orvostan irta dr. Belky János…, pp. 471-476). La fel este detaliatã 
problematica otrãvirii şi a posibilitãþii de identificare a cadavrului. Influenþa directã a 
acesteia asupra unui discurs juridic/legislativ se remarcã, spre exemplu, în diferite 
producþii cum ar fi Utasitás a birói és rendöri hullavizsgálat körül köventendö eljárás 
iránt kiadja a m.kir. Belügyministerium, Budapest, 1888, 48 p.

36  Ne limitãm la câteva exemple în acest sens, fiind vorba despre investigaþii exterioare asupra 
cadavrului fãcute de medici, care certificã autenticitatea sinuciderii: Arhivele Naþionale, 
filiala Alba Iulia – în continuarea A.N.A.I. – fond Comitat Alba Inferioarã – acte neînreg., 
14/1867, fila 1; A.N.A.I., fond Comitat Alba Inferioarã – acte neînreg., 1/1886, fila 279; 
A.N.A.I., fond Comitat Alba Inferioarã –acte înregistrate, 2366/1884, fila 2, A.N.A.I., fond 
Comitat Alba Inferioarã- acte înreg., 3019/1890, filele 2-3; A.N.A.I., fond Pretura Plãşii Blaj 
– acte neînreg., 9/1857, filele 1-3 (este vorba despre o autopsie) ş.a.m.d. Am identificat la 
Arhivele Statului, filiala Mureş, în actele înregistrate la nivelul diferitelor preturi şi plase 
numeroase cazuri de sinucidere, în care medicul este chemat sã îşi dea opinia. Din pãcate, 
într-o majoritate deranjantã, aş spune, aceste documente nu s-au pãstrat.

37  Vezi, spre exemplu, explicaþiile oferite în lucrarea lui Télfy János, Ethika, vagy bölcsészeti 
erkölcstan, Pest, 1864, situate într-o vecinãtate cu un discurs medical şi religios deopotrivã 
(sinuciderea este un act laş, nu putem decide singuri asupra vieþilor noastre, greşeala este 
cã prin sinucidere nu acþionãm asupra a ceea ce simþim şi suferim, ci în ceea ce comitem, 
nu ne putem salva ucigându-ne trupul, omul nu are capacitatea de a şti cum va evolua 
comportamentul sãu în viitor, nici soldaþii nu au dreptul de a se sinucide în situaþii limitã 
deoarece nu pot prevedea sfârşitul cert al unei bãtãlii).
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doctorului Stöhr din 1910, ce se doreşte a fi o încercare de explicitare a gestului 
sinuciderii în opinia unui medic. Propunerea sa se dezvoltã în cinci direcþii de 
urmãrit: ereditatea pe plan psihic; proporþionalitatea între moarte şi motivul morþii; 
sexul sinucigaşului – „oare suferea de mania grandomaniei sau era excentric” –; 
timpul alocat pregãtirii sinuciderii şi în final supoziþia conform cãreia „cu cât 
persoana era cauzatoare a motivului, cu atât sinuciderea putea sã intervinã mai 
repede”38. Totodatã, opiniile doctorului Turnowsky Mör39 vehiculate în deceniul 9 al 
secolului al XIX-lea sunt relevante asupra nivelului de explicaþie al gestului morþii 
voluntare, regãsibil într-o expresie medicalã a vremii. Autorul subliniazã ca pretext 
în dezvoltarea ideilor sale creşterea alarmantã a cazurilor de autoviolenþã maximã 
şi împãrþirea pãrerilor asupra fenomenului. Prin urmare, dupã acest doctor una 
dintre cauzele principale ale sinuciderii este „instinctul de imitare”: „Constatãm 
prin educaþie şi instruire la copilul care nu e matur şi la care se manifestã acest 
instinct, dar şi la omul matur începând de la cãscat care este contagios şi pânã la 
obiceiurile cele mai periculoase”. În acest context, „reflexul rãspuns”, asemãnãtor 
sau valabil pentru tarantelism, holerã, cleptomanie, ar fi una dintre principalele 
cauze ale sinuciderii. Concluzia la care se ajunge este aceea cã mass-media vremii 
are un rol negativ în rãspândirea a ceea ce Turnowsky Mör numeşte epidemie 
de sinucidere, datoratã unui instinct de imitare prin care contemporanii sãi îşi 
curmã viaþa: „Indivizii citesc în ziare şi gãsind analogii cu viaþa lor se sinucid. Nu 
se întâmplã ca citind zilnic sã ne obişnuim şi sã se întâmple?”. Finalul articolului 
sãu determinã însã o situaþie imposibilã de-a dreptul, arãtând fragilitatea, în fapt, 
a construcþiei propuse de el: „N-ar fi mai bine dacã nu s-ar scrie în ziare despre 
sinucideri?” 

În ansamblul unei expresii medicale cu atingere în problematica sinuciderii 
se numãrã şi instituþia care desemneazã principalul personaj ce graviteazã în jurul 
morþii şi al cadavrului în epocã şi anume inspectorul/vizitatorul/verificatorul de 
morþi. Deşi activitatea sa se bazeazã în principal pe o practicã cotidianã, decât 
pe o tehnicã biomedicalã, acest personaj trebuia totuşi sã cunoascã o serie de 
minime detalii medicale pentru a-şi autentifica şi valida munca. Manual scris 
pentru aceştia în 1879 de cãtre doctorul Emmanuil Kallái, confirmã ipoteza de 
mai sus, demonstrând cã, pânã la urmã, principala þintã urmãritã de cãtre aceşti 
„profesionişti” ai morþii” era evitarea morþii aparente. Situaþia sinuciderii nu 
poate astfel sã lipseascã între cazurile de moarte cu care inspectorul/vizitatorul/
verificatorul se confrunta, fiind integratã între morþile „silnice” alãturi de crimã şi 
moartea accidentalã. Într-o asemenea situaþie obligaþia inspectorului de morþi se 
dezvolta în douã direcþii: pe de o parte, o mult mai atentã privire asupra împrejurãrii 
morþii şi a semnelor lãsate de aceasta – „Visitatorul are dreptul aceea sã cerceteze 
cu multã grijã cadavrul” – iar, pe de altã parte, personajul în sine se instituie într-un 
intermediar între faptul brut al morþii catalogate ca suspectã şi autoritãþile care 
au dreptul şi posibilitatea de a elucida întâmplarea (evident înþelegând aici şi 
medicul): „În casulu de sinucideri, omoruri, inveninari scl. Visitatoriul de moþi face 

38  Apud Dr. Török Mihály, Medicina et Psychiatria Pastoralis. Az lelkipátorok számara, vol.
I: Medicina Pastoralis, Esztergom, 1928, p.153.

39  Dr. Turnowsky Mör, Társulati Ûgyek. Levélszkény. XVII-XIX Szaküles, 1885, p.187-188.



172

relatiune la judele cercualu, care esmite pre mediculu cercualu, şi îngroparea se 
pote intempla numai dupa efeptuirea visitarei medicale. Mediculu trebuie sã dee în 
scrisu licenþia spre îngroparea atarui mortu”40. 

Expresia religioasã dilatatã în epocã în cheia sinuciderii prezintã configuraþia 
unui discurs aparent imobil şi rigid asupra tematicii şi, din acest punct de vedere, 
remarcãm apropierea de o expresie tradiþional/folcloricã în aceeaşi gamã. Dupã 
cum a subliniat Jean-Claude Schimtt în articolul sãu41 şi dupã cum s-a putut 
prefigura în ceea ce am analizat mai sus, existã în epocã, pânã la un anumit punct 
sau moment dat, tendinþa evidentã de a se distinge o tipologie simplã în mãrturiile 
şi situaþiile presupuse de moarte voluntarã. În primul rând, este vorba despre 
sinuciderea datoratã nebuniei, ceea ce determinã eliminarea efectelor negative ce 
decurg din gest, deoarece autorul nu ştia ce face, iar, în al doilea rând, sinuciderea 
din proprie voinþã, ce explicã sancþiunile ce se aplicau în acel timp istoric . Or, în 
interiorul unei expresii religioase, dezvoltate în jurul autoviolenþei maxime, dupã 
cum vom vedea, aceastã separare va fi cea mai accentuatã.

Pe de altã parte, respingerea gestului sinuciderii de cãtre Bisericã ce a 
influenþat o întreagã conduitã la nivelul comunitãþii, cu atingeri inclusiv la 
palierul expresiei legislative, instituind tabuul asupra situaþiei de a se curma 
prin voinþã proprie viaþa, reprezintã o împrejurare deja care fãcuse o carierã şi 
ce se instituise ca un model de reacþie în faþa întâmplãrii42. Dar lucrurile trebuie 
nuanþate privind interpretarea religioasã datã gestului morþii voluntare, în sensul 
în care în ecuaþie este necesar a se introduce elemente asemãnãtoare deznãdejdii. 
În consecinþã deznãdejdea l-ar cuprinde pe un individ şi-l determinã sã comitã 
sinuciderea – explicaþie comodã şi insuficientã a sinuciderii. Astfel, mai mult 
decât atât se poate spune cã sinucigaşul are o „nãdejde adevãratã şi deviatã” 
adresatã regiunii necunoscute de dincolo de moarte iar, aici intervine rolul 
esenþial al Infernului ca factor de descurajare a autoviolenþei maxime („omul 

40  Dr. Emmanuil Kallái, Cathechismul Visitatoriului de morþi, Biseric’a alba, 1879, p.19-21;41.
41  Jean-Claude Schimtt, op. cit., p.7.
42  Probabil printre cele mai lucide analize asupra sinuciderii din punctul de vedere 

al modului/argumentelor prin care o ideologie creştinã respinge gestul se numãrã o 
lucrare a filosofului olandez Paul-Ludwig Landsberg. Conform acestuia, împrejurarea cã 
sinuciderea este interzisã de autoritatea divinã se bazeazã nu pe credinþã oarbã, ci pe 
evidenþe şi adeziune spontanã, pornind de la ideea de ispitã – ceea ce trimite mai mult 
decât orice la o problemã de ordin filosofic-moral, centratã pe ideea libertãþii: „Orice 
filozofie serioasã este expresia teoreticã a unei lupte trãite împotriva ispitelor imanente 
condiþiei umane”. Referinþele filosofului olandez trimit la filosofia anticã, la stoici, la 
primii martiri creştini şi ajunge la fundamentele creştine regãsibile la Sf. Augustin şi Sf. 
Toma – dupã acesta din urmã sinuciderea este neacceptabilã deoarece 1. este contrarã 
înclinaþiei naturale a omului, contrarã naturii şi contrarã milei pe care omul trebuie 
sã o arate faþã de el însuşi – negarea propriei vieþi/mântuiri; 2. deoarece omul aparþine 
societãþii şi nu are dreptul de a o lipsi de prezenþa şi activitatea sa prin sinucidere – 
argument preluat de la Platon şi Aristotel; 3. Omul este proprietatea lui Dumnezeu care 
este singurul ce hotãrãşte asupra vieþii şi morþii lui (Paul-Ludwig Landsberg, Eseu despre 
experienþa morþii, urmat de problema moralã a sinuciderii, Buc., 1992 (lucrarea a apãrut 
în anii ’40), p.91-120).
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se omoarã adesea pentru cã nu vrea şi nu poate sã deznãdãjduiascã”). Mai mult, 
meritã pomenit şi profilul conform cãruia sinuciderea se leagã în creştinism 
de ideea cã tot ce înlãnþuie de ideea morþii „este definitiv din punct de vedere 
metafizic, idee strãinã Orientului”43.

Ca urmare a acestei condiþii, putem vorbi despre o continuitate în ceea ce se 
referã la percepþia şi tratamentul sinuciderii într-un discurs religios – trimite la un 
evident imobilism discursiv – de respingere a gestului, idee şi practicã bazatã pe 
un principiu etic, în special şi hotãrâtor în aceastã privinþã, conform cãruia cel care 
comite sinuciderea luptã şi pãcãtuieşte „mortal/decisiv” împotriva Creatorului, 
singurul stãpân al vieþii şi omenirii. Chiar dacã era vorba despre o interpretare 
veche datã situaþiei, ea era frecvent uzitatã în epocã cu diferite ocazii, de cãtre 
ansamblul ce desemna o expresie religioasã. Acest fapt demonstreazã, în mod 
indirect am spune, creşterea cantitativã a fenomenului sinuciderii în epocã, iar, pe 
de altã parte, aratã dorinþa de accentuare a rolului discursului religios pe aceastã 
direcþie de asemenea.

Putem cita mai multe exemple în atare context, cum ar fi hotãrârile Sinodului 
Greco-catolic din 1872 de la Blaj prin care se reîntãreşte refuzul înmormântãrii 
religioase a sinucigaşilor, în afarã de situaþia în care era vorba despre un caz de 
nebunie, într-o vastã geografie a excluşilor ce îi mai cuprindea pe evrei, duelanþi, 
pãgâni, copii morþi nebotezaþi, concubini şi pe cei care furau din Bisericã44. Într-
o notã similarã se exprimã şi Ioan Raþiu vis-à-vis de gestul sinucigaş, prezentând 
detaliat situaþiile şi contextul în care o asemenea împrejurare se integreazã45. Prin 
urmare, între cele patru categorii pe care autorul le delimiteazã ca integrându-se în 
împrejurarea refuzului înmormântãrii religioase, sinucigaşul intrã în ultima dintre 
ele, care stigmatizeazã cel mai mult un pãcat „mortal”: „4. Unii fideli pierdu dreptu 
inmormentarei besericesci, si prestre totu prein fapte, ce detragu onorei besericesci si 
de acestia sunt: homicidii voluntari, duelanþii (…), pecatosii publici, cari au dusu 
vieti’a in concubinatu, in adulteriu (…) rapitorii besericeloru, fiurii, latronii prensi 
in crima si ucisi (…), de nu cum-va in ainte de morte au datu semne evidenti de 
penitentia, celi ce prevediendu mortea recusa a se impartãşi cu cele sacre, mai alesu 
deca in vieti’a loru inca au neglesu confesiunea si comuniunea, precum si monacii 
cari mor ca proprietari. (subl.n.)”. Din nou apare extrem de bine conturat criteriul 
nebuniei ce poate determina judecarea diferitã a actului sinucigaş, mai ales în ceea 
ce se referã la consecinþele gestului. Situaþia poate constitui portiþa de scãpare de 
o serie de efecte negative circumscrise întâmplãrii „Ucidietorii de sene (…) deca 
uciderea asupra-si o comitu sciendu, adeca cu mentea sanetosa, si voindu, adeca 
cu judecata deliberata”. Mai mult se atrage în mod special atenþia preoþilor sã fie 
extrem de precauþi în cazul sinuciderii pentru ca „(…) se nu detraga benefacerile 

43  Ibidem, p.110; 122. Într-o direcþie asemãnãtoare catalogheazã André Comte-Sponville 
sinuciderea ca fiind un gen aparte de speranþã în moarte şi nu neapãrat disperare (De 
l’importance de la mort chez les philosophes. Entretien avec André Comte-Sponville, în 
Serge Bureau, op. cit., p.255).

44  A.N.A.I, fond Cabinetul Mitropolitului, 947/1872, nenumerotat.
45  Dr. Joanne Ratiu, Institutiunile Dreptului Besericescu (Eclesiaticu) cu respectu la disciplin’a 

vigente in provinci’a Metropolitana greco-catolica de Alb’a –Juli’a Fagarasiu. Pentru 
alumnii de teologia si usulu clerului, Blasiu, 1877, p.651-658.
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besericesci celoru demni, dar nece se nu le imprascie celoru nedemni”. Deoarece 
avem de-a face cu o expresie religioasã sub forma sa oficialã, ce încorporeazã sine 
qua non conceptul de putere/constrângere sau pedeapsã, se va prevedea extrem de 
clar cã „preotulu, care cu scienti’a ar’ ingropa in locu sacru pre unu nedemnu (…) 
cade ipso facto in escomunitatiune”.

În cazul discursului Bisericii Ortodoxe, canoanele acesteia, cu valoare de 
lege internã, nu se prezintã în mod diferenþiat. Pentru sinucidere manualul lui 
Andrei Şaguna face o distincþie clarã, pe baza hotãrârilor de la Ancira din 315 
între formele criminalitãþii (cu voie sau fãrã voie). Astfel, dacã pentru crima cu 
premeditare autorii au dreptul sã se cuminice doar la sfârşitul vieþii, alãturi de 
alte consecinþe neplãcute46, pentru sinucigaşi canoanele sunt cât se poate de 
limpezi. Aşadar potrivit Sinodului I-II din Constantinopol din 861 „(…) carii insi 
pe sine se taie, ii judeca de sinucigasi, sî suntu preoti, ii depune, ear de nu suntu, 
îi oprece de la inaintarea la preotie, de aici chiaru statuindu, ca deaca celu ce pe 
sine se taie, este sinucigasiu, atunci cel’a ce pe altulu taia, negresîtu este ucigasiu” 
– can.847. Problema mai apare şi în „canoanele cele 18 cu intrebari sî respunsuri 
ale lui Timoteiu Archiepiscopu alu Alesandriei”, la punctul 14, unde în situaþia de 
sinucidere, „preotulu trebue a cerceta cu deamaruntulu, ca sa nu cadia in pecatu”, 
Andrei Şaguna adãugând, într-un atare context, cã „pentru celu ce s’au omoritu de 
voie, nu se face pomenire, nici liturghie”48.

Oricum pentru Biserica Ortodoxã şi cea Greco-Catolicã din Transilvania 
problematica sinuciderii constituie, implicit un teren am spune rezolvat din punct 
de vedere teologic, cu privire la învãþãturile sau dogmele ce înconjoarã şi încearcã 
sã izoleze gestul. Dar, aceasta nu înseamnã, dupã cum subliniam, cã nu avem 
de-a face cu o revenire permanentã asupra subiectului regãsibilã într-o serie de 
traduceri49, catehisme50 sau, chiar studii pastorale51.

46  Enchiridion, adeca Carte manuale de canone ale unei sântei, sobornicesci, sî apostolesci 
Biserici cu Comentare de Andreiu Baronu de Siaguna, Sibiiu, 1871, p. 223. Tematica este 
mai amplu dezvoltatã pornind de la învãþãturile Sf. Vasile cel Mare (Ibidem, p.425; 409; 
430-431).

47  Ibidem, p.195.
48  Ibidem, p.481-481. Vezi şi canonul 28 al Sf. Nichifor, patriarh al Constantinopolului 

(Ibidem, p.527), într-un registru similar.
49  E. Gaussens, Curs complet de învãþãturi dupã planul, metodul şi adeseori chiar dupã 

textul catechismului conciliului tridentin. Traduse de dr. Octavina Domide, canonic, 
spiritual în seminariul teologic de Gherla, tom II, Gherla, 1906, p.166-167 (referinþa 
este explicitã la porunca divinã de a nu ucide într-o detaliere asupra sinuciderii, a 
pãcatului care-l determinã şi a posibilelor cauze ale gestului, alãturi de conduita pe care 
creştinul trebuie s-o accepte în faþa morþii: „IV. Porunca a cincia zice: Sã nu ucizi, (n.n. 
sublinierea autorului) ceea ce înseamnã: Sã nu te ucizi nici pre tene însuþi precum neci 
pre alþii. (…) Omul nu are drepturi asupra vieþei sale proprie precum n’are neci asupra 
vieþei aproapelui. Dumnezeu i-a dat vieþia, i-o þine, pentru ca sã se foloseascã de dânsa 
spre mãrirea Ziditoriului sãu şi spre folosul sãu propriu, adicã spre sfinþirea lui aici 
pre pãmânt, carea e pregãtirea, preludiul glorificãrei, fericirei sale acolo sus. Nu este 
iertat omului a rãspinge acest dar al ceriului, a rãspinge benefacerea existenþei, vieþei. 
Aceasta ar fi din partea sa nemulþumire, rãsculare, laşitate. (…) Uciderea de sine este 
urmarea fireascã a impietãþi, a fãrãdelegei şi a materialismului. (…) Un creştin sufere 
şi nãdãjduieşte; un creştin îşi aduce aminte de Isus suferind şi morind pentru noi; un 
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Chestiunea o identificãm şi la nivelul Bisericii Romano-Catolice transilvãnene, 
ce primeşte o nouã confirmare a tratamentului sinucigaşilor printr-un edict papal 
din 1877, într-o notã similarã ca şi în cazul celorlalte douã biserici transilvane 
pomenite mai sus, accentuându-se situaþia celui ce comite gestul, rolul preotului 
şi al pãrerii medicului într-un asemenea context: „Sinucigaşii care cu ştiinþã comit 
suicidul nu pot fi înmormântaþi cu fast religios doar în cazul în care dupã comiterea 
mai trãiesc puþin şi se pocãiesc. Acest fapt este la latitudinea preotului. Sinucigaşul 
va fi înmormântat cu fast religios dacã la autopsie se constatã cã suicidul a avut loc 
dintr-o stare când el nu era conştient. În caz de nesiguranþã se poate înmormânta 
sinucigaşul fãrã fast, dar cu ceremonie religioasã”52.

Dincolo de aceastã continuitate în percepþia şi tratamentul sinucigaşilor de 
cãtre o expresie religioasã, se remarcã prefigurarea a ceea ce am numit portiþa de 
evitare a consecinþelor negative ale gestului morþii voluntare sub acoperãmântul 
pretextului nebuniei. Situaþia prevãzutã în învãþãturile şi canoanele tuturor 
bisericilor transilvane cunoaşte în epocã o dilatare marcantã, ceea ce presupune, 
cantitativ vorbind şi nu numai, o anume discontinuitate cu ceea ce fusese înainte. 
Prin urmare, subterfugiul nebuniei a fost un factor facil şi autosuficient pentru a 
rezolva chestiunea sinuciderii într-un mod similar cu moartea provocatã de cauze 
naturale. Or, o astfel de împrejurare determinã, fãrã tãgadã, luarea în calcul într-o 
analizã viitoare a ceea ce reprezenta nebunia în epocã53, în condiþiile în care şi 

 creştin ştie cã puþin þine vieaþa aceasta, şi cã vieaþa venitoarie este vecinicã. (…) Decumva 
şi el ofteazã a une ori dupã sfârşitul cãlãtoriei sale, decumva chiamã moartea, decumva o 
strigã şi o doreşte, nu o face decât pentru de a se vedea scãpat de primejdia neîntreruptã 
de a vãtãma pre Dumnezeul pre Care-l iubeşte, pentru de a vedea cãzând acest trup al 
morþei ce-l apasã şi-l nãcãjeşte”).

50  Vezi, spre exemplu, W.Guettée, Catehism sobornicesc care cuprinde învãþãtura creştinã, 
aşa cum ea a fost mãrturisitã în decursul celor dintâi veacuri ale Bisericii. Din limba 
francezã de I.I. Beleuþã, catihet ortodox, Fãgãraş, 1913, p.97 („Pentru ce nu poate omul 
dispune de vieaþa sa proprie? Pentru cã vieaþa este un dar dela Dumnezeu, şi pentru cã 
nu ni-a dat-o, decât cu condiþia, ca noi sã veghem asupra conservãrii noastre, şi ca sã ne 
învrednicim prin vieaþa de acum de o vieaþã nemuritoare. (…) E permis sã-şi doreascã 
omul moartea sa sau a altora? Aceste dorinþe sunt vinovate, cãci ele pot sã se considere ca 
cele dintâi elemente de sinucidere sau de ucidere, şi pot duce direct la aceste crime”).

51  Ion Hanzu, Taina pocãinþii. Studiu pastoral de…, preot ort.rom, „Biblioteca Bunului 
Pãstor”, redactatã de dr. N.Bãlan, Sibiiu, 1911, p.16; 24 (problematica se dezvoltã pe 
tãrâmul importanþei mãrturisirii şi a abilitãþii pe care preotul trebuie s-o aibã pentru a 
o putea face posibilã: „Grea e chemarea duhovnicului mai ales la mãrturisire, când are 
sã judece iute şi corect, sã ajute celui ce se cãeşte, a-i da sfaturi mântuitoare, a-i impune 
canon potrivit şi a afla totodatã şi mijloace pentru îndreptare”, cu referinþã directã apoi la 
situaþia tentaþiei sinuciderii şi a nocivitãþii acesteia pentru creştin: „N’ai cugetat vreodatã 
la sinucidere? Vieaþa nu e a omului ci a lui Dumnezeu, care ne-a dat’o; ea e asemenea 
unei sentinele, care numai atunci se poate muta dela locul ei, când cel ce a pus’o, o 
rechiamã. Adevãrata mãreþie a sufletului constã în a purta cu resignaþiune orice dureri şi 
nãcazuri, nu a fugi de ele cu laşitate”).

52  Gaith Rudolf, Patzner István, Todoky Ödoön, Lelkipásztori. Rövid egzbefolglása a fob 
lelkiápásztori, plebániahivatali, liturgiai, egyház-es, haza ssááado-es pénzügyi teendöknek. 
A Katholikus Magyar lelkipászotrok hassnáalatara, Temesvár, 1892, p.281.

53  Jean-Claude Schimtt, op. cit., p.8.
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pentru o atare situaþie influenþa unui discurs medical este în creştere, alãturi de 
noi expresii legislative asupra tematicii. În mod similar, am putea proceda la o 
mai atentã şi edificatoare analizã cantitativã a sinuciderii în epocã, urmãrind spre 
exemplu categoriile sociale ce comit gestul, timpul şi spaþiul în care se consumã 
fapta54. Se va putea vedea astfel cât de plauzibilã era ştampila nebuniei într-un 
discurs religios confruntat cu o astfel de problematicã.

Însã în afarã de o atare situaþie, alãturi de problematica euthanasiei, extrem 
de discutatã azi, chestiunea acceptãrii sinuciderii, restrânge extrem de mult 
cercul în care asemenea situaþii s-ar putea cuprinde atunci ca şi acum55. Aşadar, 
sub pretextul nebuniei avem de-a face cu, poate, elementul principal într-o 
„acceptare” a fenomenului în epocã, ceea ce accentueazã şi mai mult importanþa 
acestui aspect în ceea ce se referã la tratamentul sau percepþia gestului în acea 
epocã. Materialul inedit pe o atare direcþie, regãsibil la nivelul diferitelor unitãþi 
arhivistice cuprinzând corespondenþa la nivelul Protopopiatelor, Vicariatelor, 
Episcopiei sau Mitropoliei şi focalizat pe confruntarea directã a preoþilor cu situaþia 
sinucidere, este prezent într-o proporþie deosebitã pentru Transilvania. Mai mult 
decât atât, interpretarea şi adaptarea unor reglementãri ale discursului legislativ 
al vremii asupra sinuciderii printr-un discurs religios cu caracter de normã aratã, 
cu limpezime, modalitatea concretã de tratare a cazului de suicid în interiorul 
unei expresii bisericeşti, inclusiv luând în calcul varianta nebuniei. Este vorba 
despre interpretarea datã ordinului 420 din 30 octombrie 1873 a Ministerului 
de Culte56 „fãcutã pentru ingroparea acelora cari pe sine insusi se voru ucide”. 
La modul concret se va detalia cum anume preotul trebuie sã procedeze în caz 
de autoviolenþã maximã întâmplatã în parohia sa: „Cu cea mai mare greutate in 
intempleri de aceste, se aratã in desvoltarea adevaratei causa a sinuciderii, adeca; 
ca sinuciderea aceasta provinera din ceva smintire de minte? sau din buna voe 
si deliberatiunea nenorocitului”. Inserarea motivului nebuniei aratã din nou 
creşterea în epocã a acestui criteriu ca interpretare a fenomenului într-o dilatare 
explicativã ce se incumbã în continuarea acestei note: „Criteriul de a fi convinsu 
despre adeverului unei sau altei intempleri, ni ser vedea a fi cel mai siguru acesta: 
sunt in adevar multe intempleri, cer si pre Omul cel mai evlaviosu, induratoriu si 
cautatoriu de Casa lui Dumnedieu, Morale, si desu tractoriu cu S. Taine, sau fora 
veste il intempina ne norocire si suparare asia mare, catu el aduce in Confusiunea 
Mintiei, sau (…) vendu in asia stremptare a mintiei, si momente ale supararei mai 

54  Jean-Claude Schimtt aratã cã, spre exemplu, pentru Evul Mediu, pe baza documentelor 
ce le-a cercetat, cuprinzând 54 de cazuri, în ceea ce priveşte lunile anului se ating 
maxime sinucigaşe pentru lunile iulie şi aprilie, iar zilele, de preferinþã, din sãptãmânã 
pentru autoviolenþa maximã, sunt vineri şi luni. În mod identic, faptele se consumau 
în general la miezul nopþii şi în zori de zi, fiind preferatã ca şi loc de comitere casa 
(Ibidem, p.10). 

55  Dupã Ruth Menahem, sinuciderea este un soi de explorare a unor „zone/linii interzise”, 
de partea cãrora doar eroii au dreptul de a se aventura, pe când oamenilor obişnuiþi 
aceastã posibilitate le este refuzatã (Ruth, Menahem, La mort apprivoisée, Editions 
Universitaires, Paris, 1973, p.111).

56  A.N.A.I., Colecþia Registre de stare civilã, fond Matricula Aiudul de Sus/greco-catolic, 
250/1856-1873, nenumerotat.
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cu sama pre acela, cari de la Natura sa sunt sintietore si de totulu de Omenia sa 
pretuitori; catu de locu smintendu-sa Mintea, cade in desperatiune si se sinucide 
(subl.n.)”. Într-o astfel de situaþie consecinþele negative ale sinuciderii vor dispãrea 
deoarece „sunt semne invederate, ca sinuciderea nu sau facutu, nu e din voia, nici 
din deliberatiunea spontana, nici din imoralitatea nenorocitului”.

Situaþia contrarã impune un aspru rechizitoriu îndreptat împotriva celor 
care din proprie voinþã îşi curmã viaþa, punând din nou în luminã geografia 
conduitelor ce intrã într-un asemenea ansamblu. Categoria care o va desemna 
identificã astfel indivizii tentaþi datoritã purtãrii lor imorale sã se sinucidã şi care 
vor fi pedepsiþi ca atare: „Eru suntu (durere) multi cari din viatia sa, nu multu 
gandindu, sau traindu (…) si Sf. Taine, seau nu e de catu sau de totulu voru laolata, 
si traindu viatia rea, imorale (…) in betii, curvii si alte fapte rele, ei singuri 
prin faptele sale, si Vietia cea re, esi tragu asupra sine, multe nenorociri, pentru 
care mustrendui Cunostintia, veni in Confusiunea Mintii, si esi eu insi viatia sau 
se sinucidu, la unii ca acestia criteriul mintei senatose sa duc ca sau sinucisu din 
rea purtare, si cu voe loru pe rendu sau adusu in desperatiune si nu suntu vrednici 
de ingropare nici in cemeteriul sfintiescu nici cu ceremoniale rituale si bisericesci, 
ci precum leau fostu voia profana si nereligiosa, asia fora Preotu si fora tieremonii 
besericesci in tacere si fora smogotu, se voru astupa afara de cemeteriu, numai 
prin oprieni (subl.n.)”. Se remarcã aici, nici mai mult, nici mai puþin, conturarea 
unui adevãrat traseu prin care se ajunge la comiterea sinuciderii, constituit astfel 
într-o explicaþie, din punctul de vedere al expresiei religioase, asupra gestului 
morþii voluntare. În contextul enunþat se va atrage atenþia preoþilor sã fie foarte 
prudenþi în aceastã direcþie, pentru a fi capabili sã evite situaþiile ce ar depãşi 
zona în care criteriul nebuniei, pe de o parte, şi criteriul voinþei proprii, pe de altã 
parte, acþioneazã, determinând o interferare neconformã cu preceptele bisericeşti. 
Mai mult, imaginea Infernului va fi pusã în ecuaþie tocmai pentru a se accentua 
mesajul dorit a fi transmis, adâncind puternic starea de acutã pedeapsã abãtutã 
asupra celor care sãvârşesc sinuciderea: „de ceialalta lume agonisescu o sorte si 
mai nenorocita adeca marea focului si muncile Iadului cele Vesnice”. Prin urmare, 
efectul persuasiv al discursului este explicit, acþionând ca o încercare de izolare 
a tentaþiei gestului, într-o notã ce nu diferã de canoanele şi învãþãturile bisericilor 
transilvãnene pomenite ceva mai sus. 

Într-o astfel de situaþie revenim asupra chestiunii pe care am enunþat-
o referitoare la modalitatea concretã de tratare a sinuciderilor de cãtre preot şi 
spunem cu rang de ipotezã deocamdatã cã, în peste 85-90% din asemenea situaþii, 
criteriul nebuniei este cel care primeazã şi explicã întâmplarea. Astfel, dacã 
acceptãm ideea sinuciderii ca modalitate de rezolvare a unei situaþii57, motivaþia 
nebuniei ce înregistreazã un evident „progres” în epocã, ar reprezentã modalitatea 
cea mai facilã şi autosuficientã de a integra întâmplarea într-o notã a firescului, 

57  Dupã Émile Durkheim „se numeşte sinucidere orice caz de moarte care rezultã direct sau 
indirect dintr-un act pozitiv sau negativ, sãvârşit de victima însãşi, şi despre care aceasta 
ştie ce rezultat va produce” (Émile Durkheim, Despre sinucidere, Iaşi, 1993, p.12). Ideea 
este susþinutã şi de cãtre Jean Bacheler ce numeşte sinuciderea ca o rezolvare fatalã şi 
personalã a unei situaþii (Jean Bacheler, Les suicides, Paris, 1975, p.83-85).
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alãturi de o ascundere a realitãþii ce stã în spatele fenomenului. Probabil, aceastã 
regiune de interpretare este cea mai frecventã la nivelul expresiei religioase între 
celelalte expresii din epocã. 

Mãrturiile inedite în aceastã direcþie sunt numeroase şi vom cita doar câteva 
provenind din mediul greco-catolic şi ortodox al vremii, într-o dinamicã în care 
criteriul nebuniei ca explicaþie primeazã hotãrâtor58, situaþie regãsibilã într-o arie 
vastã, de altfel59. Oricum existã şi situaþii când explicaþia nebuniei ca mobil al 
sinuciderii nu acþioneazã sau, mai mult, este nevoie/se solicitã pãrerea specialistului 
(medicului) pentru a se clarifica o astfel de întâmplare. Dar proporþia acestui 
context este totuşi scãzutã în comparaþie cu categorisirea autoviolenþei maxime ca 
generatã de lipsã de discernãmânt60.

La limita superioarã a morþii celei mai „rele” generate de sinucidere prin prisma 
unei expresii religioase dezvoltate în aceastã tematicã61 se numãrã şi întâmplãrile 
situate peste orice termen al naturalului: este vorba despre sinuciderea în rândul 
preoþilor. Alãturi de crimã62, viol63, sodomie64, bigamie sau incest, sinuciderea 
unui preot se constituie aşadar ca şi capul de pod al celor mai grave pãcate pe 
care un Om al Bisericii/creştin le poate sãvârşi. Cercetarea de faþã a scos la ivealã 
deocamdatã existenþa la începutul secolului XX în Transilvania a douã astfel de 
cazuri de sinucidere în rândul preoþilor, unul înregistrat în mediul ortodox şi 
celãlalt în mediul greco-catolic. Desigur aceste douã cazuri nu sunt izolate şi ele 

58  A.N.A.I., fond Mitropolia Românã Unitã Blaj – în continuare MRUB – acte inv., 1027, fila 
1; fond MRUB- acte inv., 596/1879, filele 1-7, fond Protopopiat greco-catolic Blaj - acte 
inv., 487/1887, fila 1 - un caz deosebit de interesant în care preotul local Ştefan V. Lita, 
fiind nou în parohie şi arãtând cã sinucigaşul a comis „sinuciderea sciendu si voindu, 
avendu mentea intreaga”, va primi un rãspuns de la Protopopiat ce trece peste acesta şi 
sfãtuieşte pe preot sã clasifice cazul ca fiind generat de nebunie: „i sa datu ca se lu ingrope 
cu cuventia receruta numai se arte in interesul moralitatei ca catu pote strica desperarea 
despre marea bunatate si ertarea pecateloru a Prea bunului Dumnedieu si la ce stadiu 
aduce pe pacatosulu care duce viatia abatuta de lege (fond Protopopiat greco-catolic Blaj 
– Protocol eshibite, registru 2/1887-188, cu data de 29.10.1887, nenumerotat) -, MRUB 
–acte inv., 4345/1902, fila 1, 2888/1908, fila 1, MRUB –acte inv. 7830/1914, fila 1 ş.a.m.d. 
Pentru mediul ortodox: fond Protopopiat ortodox Baia de Arieş – acte inv, 486/1903, filele 
1-2, fond Protopopiat ortodox Câmpeni –acte neinv., 1/1882, filele1, 3 etc.

59  Arhivele Naþionale, filiala Cluj, fond Episcopia greco-catolicã Gherla, Cluj - acte inv., 
3921/1899, filele 1-3, 9007/1911 etc.

60  Spre exemplu A.N.A.I, fond MRUB –acte inv., 1620/1904, fila 1-4, 5057/1909, fila 1, 
4314/1911, filele 1-4 etc.

61  Dacã acceptãm ideea conform cãreia existã cea mai rea parte a celei mai rele împrejurãri 
de a muri!

62  De pildã, ar fi vorba despre un caz în care enoriaşii unui preot vor sã scape de acesta 
deoarece parohul lor este acuzat de crimã (A.N.A.I., fond Cabinetul Mitropolitului, 
1665/1913, filele 1-2).

63  Vezi un caz de viol sãvârşit de preot (A.N.A.I, fond MRUB – acte inv., 6737, 6997, 7308, 
7798/1914).

64  Un caz de homosexualitate în mediul preoþesc se înregistreazã de pildã la 1912, fiind acuzat 
un cantor care recurge pentru a se satisface fizic la asemenea practici şi „demoralizeazã” 
tineretul (fond MRUB –acte inv., 9563/1912, 780,1393, 1834, 1835/1913).
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constituie dovada clarã a unei stãri de fapt ce se înregistreazã şi în acest mediu şi 
astfel va fi interesant de urmãrit ce efect şi ce rezolvare li s-a dat. Din nefericire cazul 
înregistrat în mediul greco-catolic nu poate fi detaliat din motive obiective65,dar 
întâmplarea din mediul ortodox va arãta, din plin, semnificaþiile unui asemenea 
gest. Oricum am spune-o, împrejurarea aduce cu sine o spectaculozitate şi un 
dinamism deosebit pentru ancheta de faþã. Cazul ortodox în sine este unul simplu: 
în urma unei dispute cu notarul din Mogoş-Micleşti, datoritã cãreia a existat o 
tentativã de crimã asupra acestuia, principalul suspect a fost identificat ca fiind 
preotul local Vasile Trifa. Închis şi pe urmã eliberat, Vasile Trifa „îndatã-ce a rãpat 
din mânile jandarmeriei şi-a tras un glonþ de revolver în tâmplã şi a reposat”. În 
scrisoarea Protopopului din Baia de Arieş trimisã Mitropolitului de Sibiu Ioan 
Meþianu, avem astfel de-a face cu un adevãrat raport asupra întâmplãrii66, în 
care acesta aratã cã sinucigaşul nu a fost considerat şi nici înmormântat ca preot. 
În schimb, în ciuda gravitãþii întâmplãrii ce a produs rumoare în zonã, preotul 
sinucigaş a fost înmormântat cu ceremonial bisericesc iar explicaþia acestei situaþii 
Protopopul de Arieş o limpezeşte prin protecþia familiei celui decedat: „Er’ sã nu-i 
fac nici un fel de înmormântare bis. Însã ca sã nu vetãm familia, m’am învoit al 
prohodi ca pe un simplu mirean, dar dezlegarea nu i-am fãcut-o asupra gropii”. 
Mai mult, şi în acest caz se invocã motivul nebuniei, deşi asupra lui planeazã o 
serie de incertitudini: „Din protocolul mai sus dat apare, cã parochul n’ar fi fost în 
toate minþile la sevârşirea sinuciderei, însã e posibil şi aceea, cã s’a sinucis pentru a 
scãpa de pedeapsa sigurã”. Rãspunsul care se va primi de la Mitropolie nu va intra 
aproape deloc în detaliile cazului, ci, mai degrabã, va încerca sã aducã lucrurile pe 
un fãgaş normal – „Fiind spiritele cam agitate în urma morþii nenaturale”, precizând 
astfel modul concret de administrare a parohiei şi scoaterea postului de paroh la 
concurs.

Însã lucrurile nu se vor opri aici, în sensul în care Protopopul de Baia de 
Arieş va trimite o circularã cãtre preoþii aflaþi în subordinea sa67, în care va cãuta 
sã explice şi, mai ales, sã cãlãuzeascã confraþii sãi într-un asemenea moment de 
gravitate extremã. Tonul discursului este unul dezamãgit de cele întâmplate şi de 
ecoul produs, în generalizãri şi îndemnuri la buna purtare a preoþilor: „Nu a fost 
destulã ocarã ce o aduc tagmei noastre feluriþi profeþi mincinoşi, ci a trebuit ca 
chiar din sânul nostru sã se iveascã unul, care cu fapta sa nesocotitã sã justifice 
oarecum bârfele ce le aduc preoþimei zi de zi. În toate pãrþile chicote antagoniştii 
tagmei noastre. Ne vorbesc de rãu; ba suntem egoişti, ba imorali şi tãciunari, ba 
ştie Dumnezeu ce criminalişti. (…) Datorinþia voastrã este, ales în momentele 
grele prin cari trecem, a escela prin purtãri deplin bune, ferindu-vã de beþii, de 
procese cu poporenii, de gãlcevile dintre voi şi cultivând armonia cu poporul şi 
cu ceilalþi conducãtori ai poporului”. Cauza esenþialã a stãrilor nocive de lucruri 

65  A.N.A.I., fond MRUB - acte inv.., 3286, 3438, 4365/1904 (documente lipsã) – preotul 
greco-catolic Ioan Medişianu din Feisa se sinucide. Nu pot decât sã mã întreb retoric: 
oare care ar fi motivul concret pentru care aceste documente lipsesc?!!

66  A.N.A.I., fond Protopopiat ortodox Baia de Arieş - acte inv., 633/1913, fila 1.
67  Cuvânt pãrintesc cãtrã întreaga preoþimea gr.or românã din prot. Lupşa, A.N.A.I., fond 

Protopopiat ortodox Baia de Arieş – acte inv., 634/1913, fila 1.
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ce se manifestã şi determinã asemenea întâmplãri este identificat de locutor în 
„Egoizmul (subl.n.) este izvorul tuturor relelor din lume. Pe urma lui cresc lãcomiile 
de tot felul, prin urmare şi crimele. De egoizm sã vã feriþi tot dinadinsul şi sã nu vã 
amestecaþi în lucruri cari vã compromit şi târãsc în norriu”. Aducerea acestui caz 
pe un fãgaş „normal” de a muri este subliniatã şi de ceea ce cuprinde Protocolul 
Morþilor întocmit de preotul ce i-a succedat sinucigaşului în parohia respectivã. 
Astfel, la înmormântarea lui Vasile Trifa au participat nu mai puþin de opt preoþi, 
este înmormântat în cimitir, deşi felul morþii este unul extraordinar68. Pe o asemenea 
direcþie rãposatul va fi dezlegat dupã şase sãptãmâni69, ceea ce aratã indirect faptul 
cã acest caz a fost adus în zona „naturalului” de a muri, cu o posibilã şi valabilã 
explicaþie a sinuciderii cauzate de nebunie.

Diversele nuanþe ce caracterizeazã un discurs religios în gama sinuciderii în 
Transilvania epocii, cuprinde şi ramura teologicã ce cautã sã explice şi mai acut ce 
ar reprezenta sinuciderea şi mai ales conduita preotului în caz de supravieþuire la 
o asemenea întâmplare: teologia eticã/moralã. În aceastã privinþã tratatul scris de 
cãtre Schüch Ignacz, pentru Biserica Romano-Catolicã din Ungaria, inclusiv cea 
din Transilvania, detaliazã o direcþie de atare gen, într-un capitol aparte dedicat 
tratamentului şi atitudinii faþã de sinucigaşi70. În opinia sa, principala cauzã a 
sinuciderii este melancolia, formulare vagã71, iar preotul trebuie sã urmãreascã 
douã aspecte într-o astfel de situaþie: „1.dacã e tentativã concretã iar rana cauzeazã 
moartea. 2. în situaþia în care a avut loc tentativa şi unde nu e nici un pericol 
de moarte”. În a doua situaþie, este necesar sã se cunoascã cauzele ce au dus la 
tentativa de curmare a propriei vieþi, iar autorul enumerã şapte posibile motive: 
„boalã, nebunie, dureri mari, pasiune de nestãvilit, pãreri de rãu pentru o faptã gravã, 
decãdere moralã, iluzii religioase”. Aceasta ar reprezenta prima dintre „acþiunile 
preotului” în caz de suicid urmatã, în fapt, de alte patru „obligaþii, ce meritã citate 
în întregime”: „2. sã-i arãtãm sinucigaşului afecþiune, compasiune, înþelegere pentru 
a-i insufla în inima lui pofta de viaþã; 3. sã-l consolãm, sã-i explicãm cã situaþia nu 
poate fi schimbatã, sã-i arãtãm posibilitatea de îndreptare şi pe cât posibil sã-l şi 
ajutãm; 4. dacã vedem cã s-a calmat sã ne dãm silinþa sã-l îndreptãm. Ceea ce este 
foarte important, înainte de toate este sã-l facem sã-şi recunoascã pãcatul şi sã-l 
ducem la pocãinþã (…); 5. sã-l facem sã mãrturiseascã, sã-l urmãrim cu atenþie dar 
sã-l întrerupem când credem de cuviinþã şi sã-l îndreptãm spre alte obiecte. Este 
foarte important ca el sã se integreze în societate lucrând şi sã se relaxeze. Sã nu 
fie singur pentru a nu cãdea din nou în melancolie (subl.n.)”. Mai puþin complexã 
va fi împrejurarea în care sinucigaşul, fiind rãnit mortal mai are puþin de trãit şi 
asupra acesteia autorul se opreşte subliniind din nou obligaþiile preotului. Într-un 
moment în care timpul sub rãsuflarea iminentã a morþii se comprimã, iar fiecare 

68  A.N.A.I, colecþia Registre de Stare civilã, fond Parohia ortodoxã Mogoş-Micleşti, 1/1874-1918, 
nenumerotat.

69  A.N.A.I., fond Protopopiatul ortodox Baia de Arieş, - acte inv., 633/1913, fila 7-8.
70  Schüch Ignácz, A lelkipáztorkodástan kézikönyve, vol.II, Gyor, 1902, p.549-550.
71  Problematica melancoliei poate fi consideratã ca o reminiscenþã a tratamentului aplicat 

sinuciderii în perioada romanticã ce a favorizat stãrile meditative, introspecþia şi implicit 
subiectivismul. Vezi pentru o atare chestiune şi analiza lui Georges Minois asupra modelului 
englez ce coboarã înspre sfârşitul secolului XVII (Georges Minois, op. cit., p.191-222).
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secundã conteazã: „Trebuie sã-l facem sã recunoascã pãcatul comis şi sã-l ducem 
la pocãinþã şi acest lucru trebuie fãcut cu înþelegere şi dragoste. Preotul trebuie sã se 
comporte cu el ca şi cu un muribund pãcãtos (subl.n.)”.

Problematica sinuciderii o regãsim şi la nivelul omileticii vremii într-o 
situaþie totuşi paradoxalã şi extrem de ademenitoare ca teren de analizã pentru 
istoric. Nu vom zãbovi asupra semnificaþiilor omileticii funebre sau nu, ca ramurã 
a teologiei, punctând doar efectul terapeutic al acesteia în situaþii de moarte, 
îndreptatã înspre supravieþuitorii defunctului, şi nu înspre mort72. Or, în condiþiile 
în care sinucigaşului i se refuzã înmormântarea religioasã, inclusiv predica de 
înmormântare, pare „ilegal” ca asemenea predicii sã se dilate într-un context în 
care moartea este sãvârşitã prin proprie voinþã. Dacã situaþia o regãsim la nivelul 
predicii obişnuite de peste an şi ea nu comportã nici o ieşire dintr-o grilã „legalã”, în 
situaþia omileticii rostite cu ocazia unor sinucideri ea ne apare cu totul nefirescã.

Pentru prima situaþie, referinþe faþã de sinucidere apar în manual de predici 
aparþinând lui Gavrilu Popu, de la 1890 dezvoltatã pornind de la un citat din 
apostolul Matei: „Şi apucând pe dânsul l-au scos din viie, şi l-au ucis”73. Astfel, 
discuþia pe care locutorul o propune coboarã înspre porunca biblicã de a nu 
ucide şi faptul cã ea se referã şi la sinucidere, situaþie respinsã în nota pe care am 
mai subliniat-o: viaþa omului este a lui Dumnezeu, iar sinuciderea este un pãcat 
„înfiorãtor”. Din acest unghi Gavrilu Popu identificã douã direcþii în autoviolenþa 
maximã, delimitând pãcatul mortal: „cel ce se sinucide, se ucide pe sine iute, iar cel 
domnit de patimile mai sus amintite (n.n. desfrâu, lipsã de cumpãt, beþie, supãrare, 
mânie, pizmã, poftã de izbândã – enunþate pe rând de autor) se ucide mai încet”74. 
Concluzia locutorului este astfel cât se poate de clarã şi se instituie ca o vehiculare 
a spectrului unei existenþe viitoare angoasante, implicit terifiante pentru sinucigaş: 
„Cât de înfiorãtor şi cumplit pãcat e sinuciderea, se vede de acolo, cã biserica pe 
cel ce se ucide, dacã mai înainte de a muri, nu aratã semne de pãrere de rãu, nu-l 
înmormânteazã creştineşte, în semn, cumcã, dacã el s’a lepãdat de Hristos, nu este 
vrednic sã se înmormânteze cu binecuvântarea bisericii în pãmânt sfinþit, ci ca 

72  Vezi, pe larg, Marius Rotar, Despre profilul omileticii funebre transilvãnene în a doua 
jumãtate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Symposia. Caiete de antropologie 
şi etnologie, Craiova, 2002, p.215-234. Vezi şi teoria conform cãreia terapeutica morþii s-ar 
baza pe o serie de elemente cum ar fi stimularea integrãrii sociale, eliberarea de o izolare pe 
care moartea ar produce-o, reacþia tip oglindã, procesul de comunicare şi interdependenþa 
(Rene Kaes, Realitatea psihicã a/în interiorul grupului. Modele postfreudiene, în Dinamica 
grupurilor. Texte de bazã, coord. Perre de Visscher, Adrien Neculae, Iaşi, 2001, p.507 (teoria 
a fost enunþatã în anii ’70 de cãtre S.H. Foulkes, şi nu este special „editatã” pe moarte, ci se 
aplicã, în opinia noastrã într-o asemenea situaþie). Totodatã prin aceastã practicã devenitã 
obicei ceremonial se pãstreazã un sistem sigur al sentimentelor şi se controleazã emoþii 
(Peter Metcalf, Richard Huntington, Celebration of Death. The Anthropology of Mortuary 
Ritual, Cambrige University Press, p.43).

73  Gavrilu Popu, Dumineca 13-a dupã Rusalii, în Idem, Predice populari pre Dominece si 
Serbatori, Ocasionali si Pentru Morti, tom IV, Predici Ocasionali. Cursulu I, Blasiu, 1890, 
p.135-142.

74  Ibidem, p.137.
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animalele cele necuvântãtoare, cari încã nu cred, cã dupã aceastã vieaþã va urma 
alta”75.

Existenþa, paradoxalã dupã cum spuneam, a predicii de înmormântare pentru 
sinucigaşi în epocã, în paginile unor manuale de omileticã, se explicã printr-un 
complex de împrejurãri ce au determinat o asemenea situaþie. Este vorba despre 
considerente ce þin de a). „hiperspecializarea” omileticii vremii, ce cautã sã acopere 
o totalitate a cazurilor de moarte, de la natura morþii, la vârstã, la sex, la locul pe care 
defunctul l-a avut în comunitate etc.; b). progresul sentimentului familial, ce capãtã 
în cazul omileticii o grijã extrem de accentuatã pentru supravieþuitorii/apropiaþii 
defunctului şi, însã nu în ultimul rând, c). scãderea ce totuşi se înregistreazã, este 
adevãrat nu atât de accentuat ca în alte spaþii, a credinþei în Infern76.

Din acest unghi nu trebuie sã surprindã foarte mult prezenþa unei predici de 
înmormântare propusã de Titu Budu „la mortea unui sinucisu (cu modificare se 
pote aplica si la unu ucisu)”, pentru mediul greco-catolic77. În opinia sa faptul 
cã „pre dî ce merge se sporescu sinuciderile intre inteligenti, ba si intre poporul” 
s-ar datora în principal ideii complet greşite conform cãreia porunca divinã ce 
opreşte omuciderea nu s-ar referi şi la sinucidere. În explicaþia oferitã nocivitãþii 
gestului din perspectivã creştinã Titu Budu propune patru mari sensuri ce aliazã 
sinuciderea unui pãcat mortal: ofensã împotriva lui Dumnezeu; „unu rescolatoriu 
in contra lui Domnedieu, care dice, nu vreau se mai traescu, nu vreau se slugescu lui 
Domnedieu”; în al treilea rând, sinucigaşul comite „un pecatu si in contra omeniei 
(…) caruia nu vre se-i mai fia membru folositoriu”. În explicaþia generalã pe care am 
enunþat-o ceva mai sus referitoare la prezenþa unor asemenea producþii în cazuri de 
sinucidere centratã pe protecþia supravieþuitorilor/rudelor sinucigaşului, cea de-al 
patrulea sens al nocivitãþii gestului, dupã Titu Budu, capãtã astfel o importanþã 
edificatoare: „Vai darã celui sinucisu, vai pentru scandalu si vai pentru lacrimele ce 
se versu pentru densulu”. Aspectul moralizator-practic, subînþeles unei asemenea 
predici reiese în lansarea întrebãrii cheie: „Ce are dara de facutu acel’a, care 
simtisce aplicare la sinucidere?”. Rãspunsul nu va fi decât unul simplu şi singur ce 
se deseneazã în lumina credinþei: „Se se lase de pecate, care’lu ducu la sinucidere si 
se se intorca la calea virtutiloru (…)”. În condiþiile marilor riscuri la care se expune 
un sinucigaş, rãspunsul la întrebarea ce provoacã sinuciderea evolueazã încrucişat 
cu ideea pedepsei şi a fricii de pedeapsa gestului: „Se vedemu de unde provine 
sinuciderea? Mai adeseori de fric’a pedepseloru pentru pecatele facute seau din 
dorerile ce urmeaza dupa pecatele si desfranarile facute”. Însã imaginea simbol, cu 
impactul decisiv în explicarea şi condamnarea gestului este „necredintia mare, o 
orbire”, de care dã dovadã sinucigaşul cã „de si va incungura pedeps’a omeniloru 
nu va inconjura judecat’a lui Dumnedieu”. Semnificativ în aceastã direcþie va fi 
faptul cã locutorul nu-şi va dezvolta în continuare discursul pe direcþia pedepsei 
divine şi a locului în care sinucigaşul va ajunge dupã gestul sãu, ceea ce susþine 

75  Ibidem, p.139.
76  Vezi pentru cazul occidental Georges Minois, Istoria Infernurilor, Buc., 1998, p.274-322.
77  Titu Budu, Cuventari funebrali si iertatiuni din auctori renumiti si din scriptele repausatului 

Georgiu Molnar, vol. I-II, Gherla, 1878-1887, p.199-205.
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explicaþiile asupra producþiilor omiletice asupra tematicii morþii voluntare 
vehiculate ceva mai sus. Oricum, „dezbaterea de idei” ce existã şi azi în cercurile 
explicaþiei sinuciderii „dupã ureche”, - adicã dacã a fost un laş sau un curajos cel 
ce a comis gestul morþii voluntare - , este prezentã şi în predica propusã de Titu 
Budu, fiind tranşatã nu într-un sens molcom, ci în lumina durã şi neîndurãtoare 
a credinþei confruntatã cu autoviolenþa maximã: „nu e curagiu sinuciderea, ci o 
miselia mare”. Explicaþia acestei sentinþe se va face într-un regim antitetic simplist, 
ce scoate în faþã hidoşenia sinuciderii: „(…) precumu unii prefacu dîlele în nopti 
si noptile în dîle, unii nu sciu a se bucura de dîlele bune, er’ altii si celu mai micu 
necasu ’lu privescu de o mare nefericire, si despereaza atunci (…)”. Cauza esenþialã 
a acestei stãri de lucruri va fi aşadar identificatã printr-o generalizare operatã de 
autor: „(…) e pucina credinti’a, ca nu ne incredemu in providenti’a Domnedieiesca, 
care totu deun’a sta spre ajutoriu”. Peroraþia discursului78 aduce, pe lângã 
concluzionare – apelul la credinþa şi întãrirea nãdejdii în Creator, şi o foarte scurtã 
particularizare înspre defunct prin implorarea milei divinitãþii asupra sa: „Si acum 
Tristi ascultatori si voi iubitii acestui nefericit frate alu nostru se versamu lacrimele 
nostre de compatimire pre cosciugul acest’a si sa ne rogamu Tatalui cerescu, se se 
indure spre nefericirea servului seu”.

În mediul ortodox, Dumitru Voniga, propune la rândul sãu o predicã într-
o situaþie similarã: „la înmormântarea unui sinucigaş, bãrbat, tatã de familie”79. 
Predica nu beneficiazã de vreun motto şi debuteazã orientatã direct înspre familia 
greu încercatã, într-o formulã ce aratã totuşi frecvenþa nu foarte mare a sinuciderilor 
în mediul ipotetic cãruia i se adreseazã: „Cuprins de îngrozire stau în acest loc. Şi 
tremurând ridic cuvântul meu în mijlocul familiei mult întristate, şi moartea, acest 
sol întunecat al Domnului, în forma acesta nu s’a mai prezentat în acesta casa (…) 
şi asupra acestei familii (…)”. Aşadar, de la bun început, se remarcã traiectoria 
puþin diferitã în care va evolua aceastã predicã faþã de cea anterioarã, centratã 
pe unghiul creştin, în acest caz fiind vorba despre alinarea suferinþei apropiaþilor 
sinucigaşului: „Vouã mângãere vã trebue şi balzam rãcoritor pe focul care arde în 
inimile şi sufletele vostre rãnite. Ca serv al lui Dumnezeu mângãiere voiu sã vã aduc eu 
vouã, mângãierea Domnului şi esprimarea sâmþãmintelor mele de condolenþa aicea 
înaintea acestui sicriu”. Oricum referinþele la modelul morþii creştine vor pigmenta 
întreaga predicã, pregãtind explicitarea gestului sub forma unui dialog direct între 
locutor şi sinucigaş. Tonul va fi insinuat acuzator dar, într-o formulã moderatã: „Iar 
þie creştine zdrobit de nemulþumirea închipuitã a vieþii tale despreþuitã de tine însuş 
– ce sã-þi putem zice? Despre morþi nimica ori bine e cuviincios a spune. Despre 
tine nimica nu vom zice, ci în loc de a pune în cumpãnã faptele tale, şi în loc de a 
arunca peste sicriul tãu glîi de judecãrii şi a condamnãrii nedrepte: îþi aducem şi þie 
espresiunea durerii şi a compãtimirii noastre frãþeşti (subl.n.)”. Nu se va vorbi despre 
egoismul sinucigaşului decât indirect, prin referinþa la familie, ceea ce semnificã 
din nou tonul insinuant, menit a proteja „supravieþuitorii” sinucigaşului: „Dacã ai 
crezut, cã poate avea odichnã cu pace un suflet şi o inimã, dupã care suspina atâtea 

78  Ibidem, p.204-205.
79  Pr. Dumitru Voniga, Omiletica sau studiul oratoriei bisericesti, Orãştie, 1907, p.243-247.
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inimi dureroase şi se varsã atâtea lacremi (n.n. vor fi pomeniþi pe rând orfanii, 
vãduva, pãrinþii, fraþii şi rudele sinucigaşului) (…), - dormi în pace!”. Înspre finalul 
confirmãrii în arta producerii discursului, Dumitru Voniga îndeamnã pe cei care 
ipotetic vor utiliza aceastã predicã, la o detaliere mai acutã a cauzei sinuciderii, 
privitã prin acelaşi unghi al credinþei cu valoare de viziune asupra lumii: „La acest 
loc se poate eventual combate spiritul pesimist al societãþii înstrãinate de D-zeu 
(subl.n.) şi a arãta, cã vieþa fãrã credinþa tare în D-zeu (…) n’are nci o valoare şi nici 
o putere de a conduce omul prin virtuþi (…) cãtrã perfecþiunea lui moralã”. Peroraþia 
discursului propus este lãsatã la latitudinea preoþilor cu îndemnul de a respecta 
acelaşi traseu oferit de lumina credinþei în divinitate: „Dupã care preotul va rosti 
câteva cuvinte de rãmas bun şi iertãciuni, şi cu iubire creştineascã va binecuvânta 
pe cel repausat, asupra cãruia D-zeu are dreptul judecãþii (subl.n. – din nou se 
aratã dorinþa explicitã a autorului de a eufemiza întrucâtva situaþia sinuciderii şi 
de a proteja familia acestuia).

Ca o caracteristicã comunã a celor douã predici analizate mai sus se remarcã 
cã în nici una dintre ele nu apare vreo referire la diavol şi la posibilele sale acþiuni, 
ce ar fi determinat gestul sinuciderii, demonstrând din nou valabilitatea ipotezei 
enunþate mai sus.

O altã direcþie de identificare a sinuciderii în expresia religioasã a vremii o 
constituie presa de facturã religioasã, ce dilatã fenomenul de la chestiuni statistice 
pânã la condamnarea, poate cea mai accentuatã raportat la ansamblul care o 
încorporeazã, a gestului morþii voluntare. În primul caz, unele din statisticile 
publicate în presa religioasã nu au decât un rol moralizator sau de a demonstra 
o scãdere a religiozitãþii în lume, demonstratã prin creşterea numãrului de 
sinucideri80. Tot aici se integreazã diferite alte articole în presa religioasã a vremii 
în care apar modalitãþi concrete de conduitã a preotului în caz de sinucideri în 
armatã, cum ar fi cazul unei analize în acest sens fãcutã la 191081.

În latura expresiei religioase ce condamnã cel mai acut chestiunea sinuciderii, 
presa religioasã cuprinde numeroase dezvoltãri centrate direct sau indirect pe 
acest subiect. Este situaþia unui ciclu de articole apãrute în Unirea ce trateazã 
succesiv problematica „religiunilor liber cugetãtorilor”, dezvoltate în cinci sensuri: 

80  Cronica bisericescã-culturalã. Vieþi pierdute, în Revista teologicã, 20-22, VII, Sibiu, 1913, 
p.587: „S’ar pãrea lucru greu de crezut cã prin sinucidere au fost secerate mai multe vieþi 
omeneşti decât prin rãzboiu. În decursul celor din urmã 50 de ani ai secolului trecut, 
Anglia a pierdut prin rãzboiu şi prin urmãrile directe ale acestuia 52000 de oameni, pe 
când numãrul celor care s’au sinucis urcã la 77000. Numãrul celor cãzuþi în rãzboi în 
decursul celor 50 de ani în Franþa, Germania şi Anglia a fost de 316000, pe când al celor 
sinucişi se ridicã la 610000. (…) ne putem convinge, cât de mult, se stinge în inimele 
oamenilor bucuria şi puterea de vieaþã, de sigur ca urmare a slãbirei credinþei, cãci unde 
existã credinþa tare, acolo existã şi puetere de vieaþã”.

81  Dr. Iuliu Florian, preot militar în Cluj, Un rãu ce trebuie vindecat, în Unirea. Foe bisericescã 
şi politicã, 49, XX, Blaj, 3 Decemvrie 1910, p.402-403 (un articol ocazionat de un caz de 
sinucidere în armatã ce cuprinde afirmaþii curajoase gen: „la nici un popor nu este aşa 
îndãtinatã frica de armatã ca la al nostru!”, alãturi de diferite sfaturi pentru a se întãri 
tinerii care merg în armatã de cãtre preoþi în credinþa divinã, ce ar putea reprezenta o 
stavilã împotriva sinuciderii).
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panteism82, deism83, realism84, raþionalism85 şi pesimism86. Dintre aceste cinci 
sensuri împrejurarea sinuciderii se va cuprinde în ultimul dintre ele şi anume 
cel desemnat de pesimism, unde printre apostolii fenomenului sunt numiþi 
Schopenhauer şi Hartmann. Prin urmare, „sistemulu pesimisticu a fostu celu dintâi, 
care cerca a mângâia pre oameni cu ideea morþii eterne, cu ideea, cã fericire nu 
esista decâtu în neesistenþã şi cã esistenþia înse-şi este isvorulu durerii şi nefericirii. 
Din punctululu acesta de vedere amu pute dîce, cã pesimismulu este cultulu morþii 
(subl.n.)”. În consecinþã, traseul astfel conturat urmeazã dezvoltãri ulterioare ce 
cuprind atingerea treptatã în tematica urmãritã de noi: „Dacã şi-ar zidi pesimiştii unu 
templu, atunci pre acela dupã ideile loru ar trebui sã-lu zideascã în cintirimu, sub 
pamentu, acolo, unde moartea este singura domnitoare”. Sinuciderea se deseneazã, 
în opinia autorului, ca încheierea fireascã a unei existenþe în aceastã credinþã, într-
o formulã acuzatoare şi cu caracter de avertizare deopotrivã: „Ce se þine însã de 
partea moralã a pesimiştilor, dupã ce bunulu celu mai mare alu loru este neesintinþa, 
şi acesta trebue sã o caute ori şi care, dela sine urmeazã, cã suicidii sunt cei mai 
mari eroi al lor, era apoi în rândulu alu doilea vinu cei ce prin vieta escesiva au 
cãdutu în nebunie, o specie de esitenþa neesistentã (subl.n.)”. Categorisirea celor 
pesimişti în astfel de direcþii nu este decât una aparentã: „Suicidii şi nebunii în 
urma unei vieþi desfrânate suntu idealele pesimistiloru. Unu calendau de sfinti 
pesimişti ar trebui sã conþinã numai suicidi şi nebuni din escese”. Tonul grav şi care 
înfiereazã curentul creşte în intensitate înspre finalul articolului, într-o construcþie 
ascendentã, ce aşeazã pesimismul în extremitatea gândirii liber-cugetãtorilor şi 
reliefeazã nocivitatea acestuia pentru existenþa umanã: „Pesimistulu întorce totã 
lumea cu fundulu în susu, totã ordinea moralã din lume, şi totu modulu sãnãtos 
de cugetare omenesca le nimicesce chiar din rãdãcina. Mai departe în decadenþã 
nu mai pote merge nici unu sistemu Elu e sistemulu desperãrii, şi desperarea este 
moartea deplinã a ori ce progresu, a ori ce idee frumoasã şi tendinþã nobilã şi a 
ori ce vîrtute”. Dar finalul propriu-zis al articolului va determina o localizare a 
pericolului reprezentat de acest curent, atât în sensul genurilor care-l promoveazã, 
cât şi geografic vorbind, cu referire directã la propriul fief: „nici o literatura 
nu are în timpulu de faþã trecere aşa de mare ca literatura pesimistã. (…) Pote 
nicãieri în Europa nu s-a lãþit pesimismulu aşa tare ca în Romania (…) de aceea 
mai totã literatura nouã din Romania este mai multu sau putinulu pesimista. (…). 
Durere forte mare cã prin literatura pesimista din Romania se strecora pre încetulu 
pesimismulu şi la noi cei de dincoci”.

Într-o direcþie similarã, evolueazã şi un alt ciclu de articole, regãsibile în 
paginile aceleiaşi publicaþii, unde problematica sinuciderii se prezintã în mod 
indirect, într-o construcþie dedicatã explicaþiei semnificaþiilor duelului. Astfel, 
pornind de la ideea conform cãreia „a scrie despre duel este deja şi la noi un lucru 
de actualitate”, pare cel puþin paradoxal faptul cã o atare construcþie incumbã 

82  Religiunea Panteistului, în Unirea, 38, II, Blasiu, 17 Septembrie, 1892, p.302.
83  Religiunea Deistului, în Unirea, 39, II, Blasiu, 24 Septembrie 1892, p.310.
84  Religiunea Realistului, în Unirea, 41, II, Balsiu, 8 Octombrie 1892, p.326.
85  Religiunea Raþionalistului, în Unirea, 42, II, Blasiu, 15 Octombrie, 1892, p.334.
86  Religiunea Pesimismului, în Unirea, 43, II, Blasiu, 22 Octombrie 1892, p.342-343.
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tematica morþii voluntare urmãritã de noi. Însã aceasta se va dilata în multiple 
sensuri în studiul propus în periodicul Unirea, începând cu prezenþa sinuciderii 
în presa vremii: „Forte adesea ori putem sã cetim mai ales în foi strãine despre 
sinucideri. Une oria cetim cã ore cine a fãcut numai încercarea de a se sinucide. 
(…) Nu este foe, fire-ar de ori ce colorit politic şi socila, carea în cazuri de acestea sã 
nu laude bãrbãþia şi nobila fapta a mântuitorului de viaþã, Mai multu, nu este om pe 
lume care sã credã, cã nu ar lucra împotriva datorinþei şi consciinþei sale, dacã ar 
vede cã ore cine s’a spindurat, şi nu ar tãia funia în doue, de cumva ar mai fi sperare, 
cã prin acesta s’ar mântui viaþa celui nefericit”. Prin urmare, se va deschide calea, 
în urma acestei generalizãri, înspre explicaþia acuzatoare la adresa autoviolenþei 
maxime, neconformã sub nici o formã, în opinia articolului, cu naturalul unui fapt 
de a trãi şi muri: „Aşa de adânc e scrisã în inimi firea laudabila a împedecîrii unui 
om de la sinucidere, cât nici materialismul cel mai necredincios nu ar cuteza, sã 
suþinã contrariul”87.

Referinþa la modelul oferit de creştinism88 determinã, în consecinþã, respingerea 
totalã a gestului, într-o explicaþie comunã fundamentatã pe preceptele divine: 
„Temeiul cel mai adânc, ba singurul temeiu propriu al caracterului nefirescu şi 
nemoral, care este imprimat sinuciderii, este a se cerca în uzurparea unui drept 
inalienabil al lui Dumnedeu. (…) Acest drept l’a dat Dumnedieu de odatã cu firea 
şi cu menirea lui. Dar de om însu-şi nu are dreptul de a dispune nici el însuşi, nici 
altul: viaþa lui şi persoana lui sunt proprietatea lui Dumnedieu, cãci numai în 
Dumnedieu îşi gãseşte omul scopul seu (subl.n.)”. Expunerea detaliazã şi mai 
mult chestiunea, trimiþând ansamblul înspre contrariile învãþãturii creştine şi 
identificarea singurei puteri „lumeşti” care are posibilitatea în anumite situaþii de 
a dispune de viaþa omului: „A fi domn preste viaþã şi preste morte e întru atâta un 
atribut al lui Dumnedeu, cât numai degenerata raþiune pãgânî a putut sã atribuescã 
omului acest drept preste alþi omeni. (…) Puterea penalã şi aperarea la nevoe formeazã 
o escepþiune numai la nevoe”. Desluşirea directã a legãturii între duel şi sinucidere 
se deseneazã în faptul cã cei ce recurg la duel comit, concomitent, autoviolenþã 
maximã şi crimã prin simplul fapt cã se abandoneazã în mâinile celuilalt şi, mai 
mult, acceptând situaþia de fapt, renunþã la propria viaþã în cunoştinþã de cauzã 
(este o identificare cu o sinucidere)89: „În duel dispun eu despre douã vieþi, prin 
aceea, cã le espun direct şi nemijlocit pericolului (…)”. Astfel, ca şi în alte situaþii 
de sinucidere, explicaþia gestului ce genereazã duelul se îndreaptã înspre nebunie 
şi insultã deschisã şi de neiertat cãtre Dumnezeu90.

Oricum putem afirma cã explicaþia ce duce mai departe semnificaþia sinuciderii 
la nivelul unei expresii religioase a vremii, incluzând aici şi justificarea nebuniei 
este scãderea sentimentului religios şi implicit a credinþei în Dumnezeu în lume. 
O atare împrejurare face ca „toate relele lumii”, dupã o expresie religioasã, sã se 

87  Despre duel, în Unirea, 30, V, Blaş, 27 iuliu 1895, p.243.
88  Despre duel (continuare), în Unirea, 32, V, Blaş, 10 augustu 1895, p.259.
89  Despre duel (continuare), în Unirea, 38, V, Blaş, 21 septembrie 1895, p.307.
90  Ultimul articol din ciclul dedicat duelului aratã cã mecanismul propriu-zis care a generat 

reacþia a fost o scrisoare a suveranului pontif Leon al XIII-lea din 22 septembrie 1891 
pentru „curmarea” practicii nocive a duelului (Despre duel (continuare), în Unirea, 43, V, 
Blaş, 26 octombrie 1895, p.348).
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rezolve şi sã se adãposteascã în sinucidere91. Spaþiul larg alocat în cercetarea de 
faþã discursului religios dezvoltat în cheia sinuciderii, aratã, pânã la urmã, multiple 
semnificaþii, umbre şi lumini alocate gestului, într-o lume transilvãneanã încã 
puternic ancoratã în explicaþiile acestei expresii. În consecinþã, dacã acceptãm 
ideea clasicã aparþinând lui Durkheim, conform cãreia sinuciderea este direct 
proporþionalã cu moralitatea într-un spaþiu şi timp istoric92, se pot mult mai simplu 
pricepe înþelesurile şi „rezolvãrile” vehiculate prin Bisericã înspre comunitate, pe 
multiple planuri cu ocazia evenimentului sinuciderii. Nebunia şi lipsa credinþei 
sunt în fapt cele douã mari sensuri în acest tip de discurs ce dezleagã enigma 
autoviolenþei maxime…

Cel de-al patrulea tip de discurs extras în tematica sinuciderii în epocã, prin 
intermediul presei, pare simplu de analizat datã fiind uşurinþa cu care cercetãtorul 
poate proceda la identificarea sa. Dar un asemenea context este doar aparent, întrucât 
bogãþia de date ce pot fi culese dau uneori impresia de sufocare şi fãrã nişte repere 
practice, cercetãtorul poate fi pus în faþa unei adevãrate rãtãciri şi trãncãneli pe lângã 
subiect, în generalizãri inofensive şi implicit irelevante. Aşadar, dacã discutãm 
despre secolul al XIX-lea, mai ales, în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-
lea, ca şi despre „secolul de aur” al faptului divers (Michelle Perrot), informaþiile 
despre sinucidere sunt multiple şi dezvoltate în variate direcþii la nivelul presei 
transilvãnene. Evenimentele ce se dilatã în aceastã rubricã şi în cea de informaþii 
zilnice aratã, în cele din urmã, momente ale cotidianului selecþionate datoritã 
caracterului lor senzaþional şi chiar supranatural, într-o „extraordinarã nevoie de 
istorii, imagini şi lecturi” datoratã migraþiei urbane şi alfabetizãrii crescânde93. 
Alãturi de crimã94, sinuciderea probabil era una dintre cele mai ridicate resurse 
sau potenþial spectacular şi acest lucru explicã mult mai bine prezenþa temei în 

91  Spre exemplu, într-o circularã expediatã de la Sibiu, într-o problematicã ce nu are 
legãturã cu sinuciderea, referinþa la gestul autoviolenþei maxime şi a dilatãrii sale 
cantitative în epocã se transpune ca element identificator al unui specific românesc 
transilvãnean, constituit într-o adevãratã stavilã în faþa unor asemenea întâmplãri: 
„Pentru ca şi acei preoþi sã ştie apreþia mai bine, puterea cea mare a credinþii, nu le vom 
aminti, numai (…) cã ea ne-a conservat şi ne conservã şi acum şi în viitoriu, pre noi, 
cu întreaga fiinþa noastrã: ci le vom aminti (…) pentru ce nu obvin şi la credincioşii 
noştri, cazuri de sinucidere cum obvin la credincioşii altor biserici? şi cât de bine li-au 
rãspuns preoþii noştri: cã poporul nostru þine tare, la credinþa nemuririi sufletului 
(subl.n.) (…)” (Preonoraþi protopresbiteri şi Onoratã preoþime din Arhidieceza nostrã 
Transilvanã, nr.5608, Sibiu, 5 mai 1911, A.N.A.I., fond Parohia Mogoş-Micleşti- acte 
inv., 32/1911, fila 1)

92  Emile Durkheim, op. cit., p.242.
93  Michelle Perrot, Fait divers et historire au XIXe siècle, în Annales E.S.C., 38, 4, Paris, 1983, 

p. 911-918.
94  Dupã Dominique Kalifa prezenta crimei la nivelul presei vremii semnificã separarea 

monstruosului de uman, ceea ce distinge în grup limitele acceptabilului şi inacceptabilului, 
alãturi de o eroizare uneori a figurii criminalului (Dominique Kalifa, Usages du faux. Fait 
divers et romans criminels au 19e siècle, în Annales H.S.S., 54, 6, Paris, 1999, p.1345-
1362. „Sinuciderea şi crima sunt douã manifestãri alternative ale unei stãri similare, 
douã degenerãri şi douã chestiuni care nu pot fi stãpânite” (Jean-Claude Chesnais, op. cit., 
p.171-172).
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presa vremii. În mod cert, datã fiind bogãþia deosebitã a surselor la acest nivel, se 
pot opera diverse tipologizãri ale gestului, pe baza celor mai recente clasificãri, 
spre exemplu, propuse de psihologie95. Oricum, ideea curajoasã şi limpezitoare 
aparþinând lui Edgar Morin96, referitoare la gest în sine, meritã pomenitã la acest 
nivel al cercetãrii de faþã: „afirmarea individualã repurteazã victoria sa extremã ce 
este în acelaşi timp un dezastru iremediabil”.

Dupã cum subliniam sunt multiple forme ale transpunerii gestului în presa 
vremii, într-un peisaj ce impune o explicaþie metaforicã: practic totul, adicã 
ascunzişurile şi temerile umane cele mai intime explodeazã, iar apele se umflã şi ies 
din albie inundând şi colorând o imaginaþie umanã tot mai ahtiatã dupã „imaginar”. 
Însã lucrurile trebuie privire cu prudenþã, datã fiind totuşi proporþia scãzutã a 
celor ce ştiau sã scrie şi sã citeascã în Transilvania epocii, şi care, implicit, putea 
intra în contact cu asemenea producþii. Demonstraþia poate fi fãcutã, în sprijinul 
exploziei faptului divers în presa vremii şi indirect, prin intermediul unei expresii 
religioase regãsibile tot în acelaşi ansamblu care trage un semnal de alarmã asupra 
dilatãrii: „Prea am comercializat tot ce am avut mai scump şi mai gingaş în noi. 
Prea ne-am prefãcut în mecanism, cu trup şi suflet, prea ne stãpâneşte materia. 
Înlocuim idealurile cu senzaþii, inima cu buzele, dragostea cu ura obrãzatã, iar 
pentru noutãþi am fi în stare sã dezgropãm şi morþii?! Carnalitate şi greaþã (subl.
n.)”97.

Printre cele mai interesante forme ale sinuciderii şi explicaþiilor sale în presa 
vremii se numãrã eseul semnat de Alessiu Olariu, la 1873, publicat în Familia, în 
întregime dedicat explicãrii gestului98. Tenta sau scopul articolului este criticã şi 
implicit moralizatoare, rãzbãtând ecouri amalgamate ale unor înþelesuri laice şi 
religioase ale gestului de curmare a propriei vieþi. Apare din capul locului legãtura 
între sinucidere şi crimã explicate prin resortul ce le declanşeazã: nebunia, cu 
un evident „avans” al primei situaþii: „Cu tote aceste inse lumea dedata a cerca 
nebunia multu mai mare in sinucidere, de ore ce acest-a comite crima contra 
legii prime si fundamentale a naturei, şi anume ea comite crima contr’a legii 
propriei conservãri a omului şi contra amorei catra vieti’a propria, era alta 

95  Sinuciderea este, fie un act raþional, executat în funcþie de consideraþii morale, religioase, 
filosofice sau personale, fie din contrã un act psihologic, survenind în cursul diverselor 
afecþiuni mentale (depresie, delir cronic, demenþã, confuzie) sau al unei crize existenþiale 
intense sub forma unui raptus anxios autoagresiv, raptus foarte diferit de sinuciderea 
premeditatã în certe melancolii sau deliruri. Acest act poate avea trei funcþii diferite: 
1. evitarea, fuga dintr-o situaþie inaceptabilã sau prea dureroasã; 2. o veritabilã crizã 
autoagresivã contra persoanei însãşi; 3. un apel la ajutor. Printre cele mai importante 
teorii asupra sinuciderii se numãrã cea clasicã aparþinînd lui Emile Durkheim – anomia –; 
cea aparþinând lui Sigmund Freud – sinuciderea este o formã aparte de omucidere –;Karl 
Menninger – suicidul experimenteazã o dorinþã de a muri, o dorinþã de a compromite, 
dorinþa de a fi ucis etc. Nici una dintre aceste definiþii nu reprezintã sau acoperã întreg 
peisajul desemnat de gestul autoviolenþei maxime (Grand dictionnaire de la psychologie, 
Larousse, Paris, 1992, p.763 – vezi definiþia pentru sinucidere)

96  Edgar Morin, L’Homme et la Mort, Paris, 1976, p.30-39).
97  Dr. Ioan Raþiu, Inima, în Unirea, 19, XX, Blaj, 7 maiu 1910, p.166.
98  Alessiu Olariu, Despre sinucidere, în Familia, 23, IX, Pesta, 10/22 iunie 1873, p.264-267.
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parte pentru ca si egoismul e in flore deplina. Alt-cum sinuciderile sunt, peste 
totu, mai rare decatu crimele (subl.n.)”. Dupã Alessiu Olariu, autoviolenþa maximã 
se datoreazã unei situaþii aparte şi periculoase, fiind rezultatul unei pasiunii 
exagerate: „(…) unulu ca acel’a (n.n. care se sinucide) e multu mai multu dominatu 
de demonulu passiunii – de nebunia: ca-ci deca ar ace intru adevaru minte, atunci 
si-ar alege medilocu spre a scapa de periclulu amenintiatoriu, decâtu ca se se 
nimicesca insusi”. Din acest unghi portretul sinucigaşului se contureazã în cinci 
culori/explicaþii autosuficiente pentru a reliefa cu duritate gestul: sinucigaşul „este 
un nebunu, şi acesta benunia li esopera unu locu de odihna in sinulu sacru al 
pamentului. (…) unu dramaticu reu, ca-ci a concesu ca confusiunea dramatica se 
se desvolte in nodu gordianu, pe care nu-lu mai pote descurca, ci numai taia. (…) e 
unu matematicu reu, din doue puncturi de vedere, antâiu pentru ca n’a prevediutu 
si evitatu deficitulu poterii sale, si poi pentru ca crede a fi absolvitu de detoria, 
deca rupe in bucati tabliti’a pe care e scrisa socotel’a, adeca vieti’a sa. Elu e unu 
egoistu, pentru cã nu cugeta la alta-ce, decâtu singuru numai la sine-si la persona 
sa (…). E unu lasiu si unu nepotinciosu, pentru ca evita greutatile vietii si intinde 
descuragiatu man’a dupa vieti’a sa (…)”. În consecinþã, acest portret cu adevãrat 
zugrãvit în culori demonice, de nesuportat, impune cu tãrie concluzia primarã a 
articolului legatã de nocivitatea sinuciderii: „(…) sinuciderea nu se pote nici odata 
aproba, arareori escusa, inse tot-de-una e de a se despreþui”99.

Cea de-a doua parte a articolului/eseului se va centra pe prezentarea, în acelaşi 
ton acuzator şi sumbru deopotrivã, a motivelor care cauzeazã sinuciderea, operaþiune 
inteligent pusã de locutor pentru a întãri concluzia primarã la care a ajuns, enunþatã 
mai sus. Dupã ce va trece în revistã creşterea numãrului de sinucideri, amintind 
în sprijinul afirmaþiei sale numãrul mare de relatãri din presã, Alessiu Olariu aratã 
cã „desperaþiunea” şi „passiunea” sunt principalele resorturi ale gestului dictate 
de diferite contexte: a).„Câti nu se sinucidu de fric’a morþii, pentru cã sunt cuprinşi 
de vre-un morbu necurabilu (…)” – sinuciderea pe motiv de boalã; b). sinuciderea 
datoratã lipsurilor materiale şi mizeriei – „unu asemene sinucidietoriu se bucura 
de escusare multu mai mare, decâtu or-care altulu”, concepþie de altfel, dupã autor, 
total greşitã deoarece membrii comunitãþii au obligaþia de a se ajuta reciproc şi, în 
al doilea rând, nu toþi sãracii se sinucid; c). sinuciderea de frica morþii – autorii 
acesteia „sunt impertinenþi in gradulu superlativu, pentru cã accelereazã disolvarea 
operei naturii, care se aflã deja in descompunere”; d). sinuciderea generatã de frica 
de pedeapsã e). sinuciderea ca şi credinþã total eronatã ca fiind soluþia cea mai 
viabilã de rezolvare a unei situaþii – referinþa se centreazã pe sinuciderile din 
dragoste.

Mai mult pentru ultimele douã categorii, noteazã autorul, cele mai frecvente 
mijloace pentru a pune în scenã gestul este prin împuşcare, prin înjunghiere 
şi otravã, ultima dintre ele „atâtu de iubitu asta-di de acesti desperati”. Finalul 
articolului/eseului100 aduce cu sine o generalizare amarã, cu un evident scop de a 
întãri ceea ce fusese enunþat pânã în acel moment, într-un ton pesimist şi tragic 
deopotrivã: „(…) sinuciderea – acesta aparintia nebuna a omului – a aflatu in 

99  Ibidem, p.265.
100  Ibidem, p.267.
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toti partinitori, era cum domina, asia dîcundu, intregu universulu. In fine, cu dorere 
trebue se constatamu ca vai! pucine anime peregrineza in gradin’a vietii, - inse cu 
atâtu mai mare e numerulu omucideriloru sentimentali si ipocondrici, cari facu 
nesigure cararile lumii, unu reu acest’a la care multu contribuimu noi insi-ne si de 
care nu vomu scapa nici odata (subl.n.)”.

Dupã cum s-a prefigurat ceva mai înainte autoviolenþa maximã ca subiect de 
presã penetreazã marea majoritate a publicaþiilor vremii, indiferent de orientarea sau 
ansamblul care-l desemneazã (laic sau religios)101, ceea ce aratã din nou ascendentul 
tematicii în epocã. Dacã ne cantonãm cercetarea la nivelul principalului organ de 
presã românesc transilvãnean al celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, 
Gazeta Transilvaniei, fenomenul poate fi surprins în latura sa cantitativã, delimitând 
note specifice şi respiraþia unui gest ce, devenind tot mai mult un „gustat” eveniment, 
alunecã uşor înspre banalitate. Vom selecta datele legate de sinucidere comparând 
douã intervale de timp distincte, într-un soi de sondare preliminarã a terenului, 
în virtutea unei cercetãri viitoare mult mai edificatore şi completã: 1884 şi 1897. 
Ceea ce se poate spune ca o chestiune generalã şi care se potriveşte pentru ambele 
intervale, este faptul cã sinuciderea este un rãspuns la o problemã existenþialã, pe 
care individul nu o poate rezolva decât apelând la soluþia morþii voluntare. Aşadar 
sinuciderea este comisã în principal de persoane ce nu pot stabili relaþii armonioase 
cu mediul, deşi acest element nu este neapãrat obligatoriu.

Din punct de vedere cantitativ, la nivelul Gazetei Transilvaniei pe anul 1884 
regãsim prezentate sau fãcându-se referinþe la 29 de cazuri de sinucidere. Nu 
este foarte mult, este adevãrat şi meritã subliniate „locurile” unde regãsim aceste 
date: Diverse – 13; Sciri telegrafice – 2; Cronica/Scirile dilei -10; Sciri marunte – 4. 
Chestiunea nu este de neglijat, deoarece ea îşi dezvãluie esenþialitatea, mai ales 
în ceea ce priveşte poziþionarea ştirii în paginile ziarului, de la prima pânã la a 
treia paginã, semnificând importanþa, pânã la urmã, a gestului, într-o mulþime de 
alte întâmplãri. Printre cauzele sinuciderilor cele mai invocate sunt cele pe motiv 
de dragoste (8), element ce semnificã, în mod clar o anumitã conduitã tributarã 
romantismului. Alãturi de acestea pot exista situaþii când informaþiile referitoare 
la sinucidere nu detaliazã motivul acesteia, ştirea în sine având pur şi simplu 
un caracter informativ şi, implicit, puþin comentabil. Astfel avem sinucidere la 
Seghedin102, sinucidere pe motiv de boalã în Viena103, sinuciderea a doi îndrãgostiþi 
din Braşov în Austria104, sinucidere la Târnãveni, datoratã refuzului pãrinþilor 
pentru o cãsãtorie105, sinucidere la Petersburg106, sinucidere din dragoste la 
Cluj107, sinucidere într-o bisericã din Varşovia108, tentative record de sinucidere109, 

101  Unulu, ce se sinucise cu una puscatura de tunu. Varietati, în Foaia scolastica. Organu 
pedagogicu-didacticu pentru scolele române, 8, V, Blasiu, 15/27 1877, p.64.

102  Sciri telegrafice, Gazeta Transilvaniei, 41, XLVII, Braşov, 5/16 aprilie, 1884, p.1.
103  Sinucidere. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 46, XLVII, Braşov, 13/25 aprilie 1884, p.3
104  Sinuciderea unei pãrechi amoroase. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 57, XLVII, Braşov, 27/9 

maiu 1884, p.3.
105  O dramã familiarã. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 63, XLVII, Braşov, 4/16 maiu 1884, p.3.
106  O scenã îngrozitoare. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 65, XLVII, Braşov, 6/18 maiu 1884, p.3.
107  Cronica dilei, Gazeta Transilvaniei, 93, XLVII, Braşov, 12/24 iunie 1884, p.2.
108  Scirile dilei, Gazeta Transilvaniei, 113, XLVII, Braşov, 6/18 iulie 1884, p.2.
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sinucidere pe motiv de sãrãcie în Borsec110, sinucidere din gelozie111, tentativã de 
sinucidere a unui copil de nouã ani în Turda112, sinucidere pe motiv de refuz al 
cãsãtoriei la Arad113, sinucidere pe motiv de faliment a unui deputat maghiar114 
etc. 

Câteva concluzii se desprind în urma acestor relatãri, ce trimit ansamblul 
înspre dimensiunea calitativã a fenomenului. În primul rând este vorba despre 
faptul cã evenimentul în sine depãşeşte rubrica faptului divers, contaminând şi 
alte rubrici ale Gazetei Transilvaniei. Totodatã, sinuciderea este un fenomen ce 
contamineazã toate categoriile de vârstã (de la 9 la 100 de ani, cu o preponderenþã 
înspre debutul maturitãþii şi al bãtrâneþii (cei care se sinucid sunt extrem de diverşi 
privind nivelul de pregãtire). În al treilea rând, apare un echilibru în ceea ce 
priveşte repartiþia dupã sex, cu menþiunea cã, în cazul sinuciderilor din dragoste, 
ea este mai frecventã în cazul femeilor. Cele mai uzitate metode de sinucidere 
sunt prin spânzurare, împuşcare, otrãvire şi înecare, la care se mai adaugã alte 
metode aparte de curmare a propriei vieþi. În al cincilea rând notãm cã relatãrile 
din presã accentueazã preponderenþa sinuciderilor pe timp de varã şi în mediul 
urban, ipotezã ce pe viitor va trebui dezvoltatã. În fine, apar şi ştiri ridicole privind 
sinuciderea în acel timp, cum ar fi sinuciderea unor animale115 sau apariþia unui 
hotel pentru sinucigaşi la New York116 alãturi de alte note hazlii acordate gestului, 
unele dintre ele într-o certã notã moralizatoare.

Obsesia pe care timpul o aratã pentru cifrã, într-o dinamicã a schimbãrii într-un 
evident crescendo în domeniul tehnicii şi nu numai, afecteazã şi paginile presei 
transilvane, reiterându-se diverse statistici mai aproape sau mai departe de realitate. 
Sinuciderea nu va face abstracþie de la aceastã împrejurare, dar, dupã cum am 
mai subliniat, lucrurile vor trebui luate cu prudenþã datoritã caracterului adeseori 
moralizator sau spectacular circumscris gestului: „Numerulu casuriloru de morte 
violenþã a crescutu în Austria în mod îngrozitoriu de 10 ani încoce. Mai multu s’au 
înmulþitu sinuciderile. În 1870 au muritu 8826, în 1880 11065 persone. Numãrul 
sinuciderilor s’au suitu de la 1897 la 3649 în 1880, prin omoru seu prin locituri 
mortale au muritu 636 în 1870 şi 640 persone în 1880, nenorociri 6297 în 1870, 6321 
în 1880, din cause necunoscute 379 în 1870 şi 459 în 1880, prin esecutare 4 în 1870 
şi 5 în 1880, de turbare 46 în 1870 şi 92 persone în 1880 (subl.n.)”117.

109  Mania d’sa sinucide. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 102, XLVII, Braşov, 22/4 iulie 1884, p.3 
(este vorba despre douã fete ce au încercat sã se sinucidã de nouã respectiv şapte ori).

110  Cronica dilei, Gazeta Transilvaniei, 117, XLVII, Braşov, 11/23 iulie 1884, p.1
111  Amoru şi sinucidere. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 120, XLVII, Braşov, 14/26 iulie 1884, p.3. 
112  Cronica dilei, Gazeta Transilvaniei, 151, XLVII, Braşov, 23/4 septembrie, 1884, p.1.
113  Sciri merunte, Gazeta Transilvaniei, 167, XLVII, Braşov, 13/27 septembrie 1884, p.2.
114  Scirile dilei, Gazeta Transilvaniei, 222, XLVII, Braşov, 20/2 decembrie 1884, p.2.
115  Sinuciderea unui câine. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 122, XLVII, Braşov, 17/29 iulie 

1884, p. 3. Dupã Georges Minois sinuciderile unor animale sunt doar nişte mituri pentru 
cã doar oamenii sunt în stare sã reflecteze la propria existenþã şi sã decidã dacã îi pun sau 
nu capãt (Georges Minois, Istoria infernurilor…., p.8). 

116  Hotelu pentru sinucidi. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 131, XLVII, Braşov, 29/9 augustu 
1884, p.3.

117  Scirile dilei, Gazeta Transilvaniei, 194, XLVII. Braşov, 16/28 octombrie 1884, p.2.
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Pentru anul 1897 ştirile la nivelul aceleiaşi publicaþii cunosc o scãdere, fiind 
vorba de 16-17 referinþe la sinucidere. Aceasta nu înseamnã, cum naiv s-ar crede, 
cã numãrul celor care aleg moartea din proprie iniþiativã este în scãdere, deoarece 
sunt o serie de elemente ce nuanþeazã intrepretarea118. Însã ca noutate este faptul 
cã în comparaþie cu anul 1884 relatãrile referitoare la autoviolenþa maximã sunt 
mult mai bine cantonate în propriul fief transilvãnean decât în trecerea în revistã 
a unor asemenea fapte consumate în alte spaþii geografice. Aceasta semnificã, fãrã 
tãgadã, o mult mai concretã ancorare a presei transilvane în realitãþile veridice 
ale vremii, decât o tentaþie a spectacularului, preluat şi deseori deformat dupã 
periodice strãine.

O altã noutate este faptul cã anumite cazuri de sinucidere devin articole 
de sine stãtãtoare, fãrã a mai fi integrate într-o anumitã rubricã, cum ar fi, spre 
exemplu, relatarea referitoare la „sinuciderea unui grof unguresc”119. Motivele 
care stau în spatele unei atari noutãþi þin de împrejurarea sinuciderii – faptul se 
consumã în Transilvania, fãrã a implica o personalitate cunoscutã, dublatã de 
aceea cã, deşi nu o spune, faptul consumat are în spate şi o motivaþie „politicã”: 
sinucigaşul nu este român, ci maghiar, iar autorul nesemnat al articolului are 
astfel posibilitatea de a integra cazul pe nişte coordonate de „respiraþie” mult mai 
ample. Se va descrie detaliat cum a avut loc sinuciderea (autorul este tânãrul conte 
maghiar Guido Zachz, de 21 de ani, cu studii economice), realizatã în cimitir, lângã 
mormântul mamei, prin împuşcare. Se deschide astfel calea înspre o explicitare 
a posibilelor motive ale gestului: „(…) cauza este necunoscutã dar se bãnuie cã-i 
seamãnã mamei sale ce s-a sinucis şi care avea în familie mai multe cauze de acest 
fel”. Aşadar, autorul articolului va vorbi cu largheþe despre un subiect ce izbeşte 
totuşi prin noutatea sa şi care constituie şi astãzi un punct de aprige dispute în 
comunitãþile ştiinþifice – caracterul ereditar al suicidului: „mania sinuciderii care 
se moşteneşte din generaþie în generaþie (subl.n.)”, datoratã bolii „schizofrenii”. 
Totodatã articolul aratã şi motivul direct al acestei boli, ce nu va þine cum aparent 
s-ar pãrea de melancolie, ci de „desfrâu şi beþie”. Acest caz, care pe viitor va trebui 
întãrit prin altele, duce la o ipotezã seducãtoare: faptul divers în epocã nu poate 
fi separat de diferite atitudini politice existente, datorate rivalitãþilor etnice şi 
diverselor interese din Transilvania celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, 
adeseori regãsibile în formule insinuante şi discrete. În mare însã structura ştirilor 
referitoare la sinucidere pentru 1897 este aceeaşi cu cea din 1884, una dintre 
diferenþe fiind ceva mai prezentul motiv al sinuciderii pe motiv de boalã. Dar toate 
elementele ce se regãsesc la nivelul presei vremii vor fi incomplete, atâta timp 
cât ele se cantoneazã pe un singur ziar al vremii, indiferent de tirajul şi impactul 
acestuia. În consecinþã, privirea meritã aruncatã şi asupra presei mai mãrunte ce 
insereazã fenomenul în paginile sale cum ar fi Solia Satelor120 sau Drapelul121 sau 

118  Mult mai clarã apare în acest sens alegerea anului 1889 ca numãr al referinþelor la 
sinucidere. Or, în acest an cantitatea informaþiilor creşte, deoarece avem de-a face cu 
drama de la Mayerling.

119  Sinuciderea unui grof unguresc, Gazeta Transilvaniei, 78, LX, Braşov, 6/18 aprilie 1897, p.4. 
120  De exemplu, De gura soacrei. Ştiri, Solia Satelor, 26, I, Cluj, 24/7 iulie 1912, p.4.
121  De pildã, Pentru o dojanã. Informaþiuni, Drapelul, 94, IX, Lugoj, 5/18 septembrie 1909, p.3.
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Tribuna, context triplat de o cercetare focalizatã pe presa de altã limbã decât cea 
româneascã.

Dintre toate temele pe care literatura transilvãneanã a celei de a doua jumãtãþi 
a secolului al XIX-lea le-a dezvoltat, o tematicã ce sã cuprindã chestiuni referitoare 
la sinucidere şi crimã par cel mai dificil de identificat şi cel mai anevoios de 
explicat. Interogaþia asupra tematicii sinuciderii este totuşi marcatã de puþinãtatea 
producþiilor în acest registru, deşi, pe de o parte legãturile între literaturã şi moarte 
sunt cosubstanþiale122, în general, iar, la nivel particular, literatura europeanã şi 
diversele curente ce o brãzdeazã, au fructificat, de pildã, subiectul sinuciderii123. Dar 
prudenþa trebuie asumatã şi la acest nivel, întrucât, deşi moartea sau sinuciderea 
poate ocupa un loc bine stabilit în producþiile literare ale vremii, ea nu livreazã o 
atitudine medie existentã în epocã drept loc şi expresie a unui imaginar colectiv, 
ca o adevãratã sumã124. Oricum, între expresiile dezvoltate în cheia morþii, cele 
artistice/literare se situeazã, geografic vorbind, în avangarda unor atitudini şi 
conduite dezvoltate şi dilatate125 şi impun, pentru istoric o serie de probleme noi 
şi dificile (de pildã, lectura producþiilor literare sau problematica contextelor)126. 
Însã aceastã situaþie nu poate determina o schimbare de roluri, deoarece istoricii 
nu pot nutri nici o pretenþie profesionalã de analizã esteticã sau analizã a genurilor 
literare, dar sunt liberi sã dezvolte o interogaþie asupra istoriei literare127.

Cu migalã pot fi totuşi detectate producþii literare în epocã, ce ating, se dezvoltã 
sau înglobeazã problematica sinuciderii, deşi nu exista din acest unghi vreo tradiþie 
înspre introspecþia unei interioritãþi pe tema autoviolenþei maxime128. Ceea ce este 

122  Michel Picard, La littérature et la mort, Paris, 1995, p. 3. O idee asemãnãtoare o enunþã şi 
Maurice Blanchot. L’Espace littéraire, Paris, 1955 (cap. IV. L’oeuvre et l'space de la mort).

123  Mã gândesc la Romantism şi la celebra producþie aparþinând lui Goethe, Suferinþele 
tânãrului Werther, scrisã la 1774 care în opinia multor exegeþi a instituit un model ce a 
dus la un val de sinucideri în Europa. Asupra acestei situaþii, Gilbert Durand considera cã 
istoria nu este decât o vastã realizare simbolicã a aspiraþiilor arhetipale frustrate. Goethe 
scrie aceastã carte la 1774, şi tinerii se sinucid la 1820, iar concluzia lui Gilbert Durand 
este cã „o zi a devenirii imaginare ar fi de aproximativ douã generaþii de 36 de ani fiecare” 
(Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia 
generalã, Buc., 1998, p.389). Oricum lucrarea lui Goethe a fost publicatã în fragmente şi 
în foileton atât în Tribuna, cât şi în revista Familia în epocã. 

124  Michel Vovelle, op. cit., p.18.
125  Pe lângã Michel Vovelle, ideea este susþinutã şi de cãtre Edgar Morin: „literatura şi 

filosofia cunosc iluzionarea cea mai mare – asemenea unei hepatite ce apucã toate 
greþurile pentru o angoasã metafizicã – şi adevãrul cel mai înalt: totuşi prin ele şi în ele, 
se dezvoltã contradicþiile şi aspiraþiile, mizeria şi slãbiciunile şi revoltele” (Edgar Morin, 
op. cit., p.300).

126  Elisabeth Ravoux Rallo, Méthodes de critiques littéraire, Paris, 1993, p.137. Vezi şi Paul 
Cornea, Introducere în teoria lecturii, Buc., 1988, p.107-110).

127  Robert Descimon, Plusieurs histoires dans l’histoire littéraire, în Annales H.S.S, 55, 5, 
Paris, 2000, p.1110.

128  Nu cunosc vreo cercetare din partea istoricilor literari români asupra tematicii, deşi, 
în epocã şi dupã ea, existã autori ce o dilatã în producþii de mai mare sau mai micã 
intindere, cum ar fi Haralamb G. Lecca (Suprema forþã), Carol Ardeleanu (Şi am ucis pe 
Dumnezeu) sau chiar I.L. Caragiale (Inspecþiune) ş.a.m.d. 
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interesant pentru Transilvania epocii este faptul cã tema sinuciderii se regãseşte 
în producþii în versuri, dar mai ales în prozã, deşi lucrurile comportã din capul 
locului o serie de nuanþãri: arareori, punctul de plecare într-o construcþie literarã 
a vremii îl constituie actul de a se sinucide (situaþia este valabilã şi pentru crimã). 
Aşadar, sinuciderea apare de cele mai multe ori nu ca un pretext al unei respiraþii 
literare, ci ca o rezolvare sau încheiere a unei situaþii sau stãri conflictuale interne 
imaginate de diverşi autori. La fel se adaugã aici şi inserarea tentaþiei de sinucidere, 
ce intrã la rându-i în aceeaşi categorie, poezii semnate de Aurel Ciato sau Petrea de 
la Cluj propunând astfel de situaþii129. Oricum în acest registru nu lipsesc inclusiv 
articolele cu caracter teoretic ce ating chestiunea sinuciderii în ecuaþia trasatã în 
epocã între artã şi moralã, mergând în mod evident în a sublinia o serie de carenþe 
ale modului de a concepe idealul artei, ceea ce poate genera o serie de consecinþe 
tragice şi evident nedorite, fiind uneori prost înþelese130.

Dacã pronunþi cuvântul sinucidere şi interoghezi producþia literarã româneascã 
transilvãneanã a epocii în acest registru, cel mai frecvent exemplu în acest sens va 
fi celebra creaþie aparþinând lui Ioan Slavici, Moara cu noroc. Dar, la o privire 
atentã, se remarcã totuşi cã tematica enunþatã este pentru spaþiul şi timpul istoric 
enunþat mult mai vastã decât acest unic titlu. Aşadar remarcãm producþii extinse/
directe sau restrânse/indirecte centrate pe subiect cu o evidentã şi covârşitoare 
dominare a celei de a doua situaþii. Printre creaþiile dezvoltate într-o notã explicitã 
se numãrã mai ales diferitele schiþe, nuvele, povestiri de la nivelul presei literare 
a vremii, unde probabil cel mai elocvent exemplu este o schiþã lui Iosif Vulcan 
publicatã în Familia, pe primele douã pagini la 1895131. Ea relevã, prin economia 
aşezãrii sale în paginã semnificaþia şi ecoul subiectului în epocã. Schiþa în sine 
este simplã, dezvoltatã în conexiunea dintre dragoste şi moarte, fiind vorba despre 
o sinucidere pe motiv amoros, cu dezvoltãri surprinzãtoare privind ecoul gestului 
într-o comunitate ce nu-şi poate explica un asemenea eveniment: „Ca fulgerul s’a 
rãspândit vestea cã Costicã Borodan s’a împuşcat. Nimeni n’a voit sã creadã, cãci 
toþi îl ştiau tînãr, sãnãtos, cinstit, fericit şi în ajunul d’a se însura cu o fatã din cele 
mai frumoase; prin urmare n’avea nici o pricinã sã-şi sfârşeascã cu sila viaþa. Şi 
fiindcã nu’nþelegeau, s’au pus pe ghicite şi astfel au nãscocit o mulþime de vorbe, 
care au trecut din gurã’n gurã, necruþând numele nefericitului mort, pe care pânã 

129  Aurel Ciato, În aşteptare, Familia, 27 XXXXIII, Oradea-Mare, 6/18 iulie 1897, p.318 (creaþie 
ironicã ce are ca pretext aşteptarea iubitului ce induce gândul sinuciderii); Petrea dela 
Cluj, Dile negre. Versuri, cu o prefaþã de George Simu, broşura I, Gherla, 1894, p.80-
87 (creaþie simplistã, naivã chiar, ce implicã la un moment dat gândul sinuciderii, ce-l 
marcheazã pe un tânãr influenþat de idei pesimiste şi un rãspuns pe linia unei respingeri 
religioase a gestului).

130  Vezi articolul apãrut în revista Familia de-a lungul a patru numere, semnat de dr. Ioan 
Bunea, Arta (în special drama) şi morala, în Famila, 26, 27, 28, 29, XXXIII, Oradea-Mare, 
1897, p.301-302, 313-314, 325-326, 340-341 (degenerarea temei morale în literaturã 
este exemplificatã prin creaþii aparþinând lui Ibsen, Hauptmann, Strinberg etc., 
aducându-se în faþã exemple de producþii literare promovând printre altele sinuciderea 
şi „satanismul”). 

131  Iosif Vulcan, De ce s’a împuşcat Costicã Borodan, în Familia, 24, XXXI, Oradea-Mare, 
11/23 iunie 1895, p.277-278.
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atunci toþi în cinsteau”. Dilema se va rezolva în cele din urmã prin reiterarea unei 
scrisori în schiþã care ca limpezi cazul. 

Alãturi de aceastã producþie regãsim şi altele ce implicã sinuciderea ca rezolvare 
a unei situaþii fãrã ieşire, într-o proporþie totuşi semnificativã, tot la nivelul unor 
producþii identice132. Pentru cei mai reprezentativi scriitori transilvãneni ai epocii 
subiectul sinuciderii este unul prezent, fãrã a constitui fondul unei construcþii 
literare aparte, ci, mai degrabã, rezolvarea sau deznodãmântul lor. Una dintre 
explicaþiile posibile ar fi lipsa unei tradiþii literare în acest sens, apoi neasumarea 
unor formule literare sau curente literare ce au cultivat subiectul în deplinãtatea 
lui, sau, pur şi simplu, interesele de altã naturã urmãrite prin producþiile realizate. 
Moara cu noroc, celebra creaþie aparþinând lui Ioan Slavici, dezvãluind cu acurateþe 
viaþa din pusta ardeleanã, brãzdatã de ilegalitãþi şi frãmântãri, va cuprinde în chip 
de deznodãmânt al scenariului situaþia sinuciderii. Este vorba despre sinuciderea 
lui Licã Sãmãdãul, ce capãtã profilul unei rezolvãri a unei situaþii pe mãsura 
caracterului „ferm şi bãrbãtesc” al eroului – sinucidere prin izbirea cu capul de un 
stejar –: „Aşa-i! dar de data asta Licã nu mai putea sã fugã, şi dacã fugea, tot prins 
era, prins de mîna lui Pintea cu toate dovezile. El se îndrepta încãt pãrea îndoit 
aşa de mult ca mai înainte, privi împrejurul sãu, îşi þinti ochii la un stejar uscat ce 
stãtea la depãrtare de vreo 50 de paşi, scrâşni din dinþi, apoi îşi încordã puterile şi 
se repezi înainte”133. În fapt dacã privim în ansamblu Moara cu noroc, modul în 
care se realizeazã sinuciderea lui Licã Sãmãdãul şi soluþia aleasã de Ioan Slavici în 
rezolvarea propusã producþiei sale pare cã este cea mai rezonabilã: ideea centralã 
a producþiei este cea a puterii distructive a patimii, a obsesiei pentru câştig şi 
ban, ceea ce duce la fapte incontrolabile. Astfel pãrerea lui George Cãlinescu în a 
sublinia meritul lui Ioan Slavici de a introduce insolitul în literatura româneascã 
pare de necontestat134. Însã nu doar aceastã producþie cuprinde problematica 
sinuciderii la Ioan Slavici, putând fi citate cel puþin încã douã nuvele în acelaşi 
registru: O viaþã pierdutã, publicatã la 1877135 şi Norocul, publicatã la 1892136.

Pentru Ion Agârbiceanu tematica sinuciderii nu este o problemã strãinã 
dezvoltãrilor sale şi ea poate şi identificatã, la nivelul unor creaþii de scurtã dar şi 
de mai lungã întindere. Explicaþia acestui fapt stã în însuşi profilul creaþiei acestui 
scriitor, unde adeseori regãsim intuiþia infirmitãþii, a morbidului sau thanaticului137, 

132  Dãm câteva exemple din aceeaşi publicaþie: V.R.Buticescu, Istori’a unui mormentu, 
Familia, 48, 49, X, Pesta, 1874, p.574-575, 588-589; Idem, Flori brumate, Familia, 6, 
XXXIV, Oradea-Mare, 8/20 februarie 1989, p.61-62; Constanþa Hodoş, Aur…, Familia, 
15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, XXXIV, Oradea-mare, 1898, p. 254; Mãrioara G. Murnu, 
Blãstãmatã (din greceşte), Familia, 18, 19, XXXIII, Oradea-Mare, 1897, p.213-214, 225; 
Emilia, Portrete, Familia, 5, 6, 21, XXXIII, Oradea-Mare, 1897, p.54-55, 66, 241-242 
ş.a.m.d.

133  Ioan Slavici, Moara cu noroc, în Idem, Nuvele. Mara, ediþie şi studiu introductiv de 
Constantin Mohaiu, Buc., 2001, p.169.

134  George Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, Buc., 1988, p. 450.
135  Ioan Slavici, O viaþã pierdutã, în Idem, Prozã. Poveşti. Nuvele. Mara, ediþie de Dumitru 

Vatamaniuc, Buc., 1979, p. 293-321 (sinuciderea unei tinere necinstite de un ofiþer).
136  Apud. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici. Opera literarã, Buc., 1970. p.168.
137  Dicþionarul scriitorilor români, vol. I: A-C, Buc., 2001, p.22-24.
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ce nu poate exclude problematica autoviolenþei maxime. Este, de pildã, cazul unei 
producþii scurte realizate la 1909, Teleguþ, unde rezolvarea unei situaþii de mizerie 
cruntã şi acuta dezamãgire provocatã de decesul unicului amic al unui cerşetor – un 
cîine –, duce la sinucidere prin spânzurare138. Alãturi de aceastã producþie redusã ca 
dimensiuni, putem regãsi tematica enunþatã, într-o repede privire aruncatã asupra 
creaþiei lui Agârbiceanu, într-o creaþie de mari proporþii intitulatã Legea trupului, 
apãrutã la 1926, dar publicatã în foileton în revista “Luceafãrul” între 1912-1913139. 
În Legea Trupului rãzbate o amplã construcþie dramaticã, unde se remarcã o serie de 
influenþe dinspre Lev Tolstoi şi Gustave Flaubert, cu un subiect în care se înfruntã 
o patimã eroticã, cu constrângerile morale şi reticenþele unui mediu intelectual: 
Ioan Florea, un viitor avocat, se îndrãgosteşte de Mãrioara, o veche cunoştinþã din 
timpul liceului, dar cade în capcana carnalã întinsã de mama acesteia, Olimpia. 
Astfel, Ioan Florea rezolvã problema, cum ironic a subliniat George Cãlinescu140, 
sinucigându-se prin împuşcare. Scena sinuciderii va merita astfel pomenitã, 
urmãrind modalitatea de punere în practicã, acel zbucium profund din noaptea 
dinainte cãderii, la capãtul cãreia se aflã moartea prin proprie voinþã. Întâmplarea 
se dezvoltã în directã legãturã cu un alt personaj semnificând o altã faþã a eroului 
principal, pe numele sãu Botezan, care, de altfel, şi el trãieşte în promiscuitate şi 
tot felul de legãturi carnale, uşuratice. Aşadar, opinia lui Botezan despre natura 
femeii vine sã completeze şi sã accentueze mustrãrile de conştiinþã şi mãcinarea 
lui Ioan Florea: „Da, eu am cunoscut multe femei. Şi pot sã-þi spun cã femeia e, 
cum sã-þi spun, ca plantele acelea grase, carnivore, care simþind bucãþica de carne, 
se adunã, se închid şi o mistuie. Femeia e cel mai mare egoist din lume!”141. Prin 
urmare, tensiunea resimþitã de eroul principal se dubleazã, iar tentaþia sinuciderii 
se amplificã şi tinde sã iasã tot mai mult la suprafaþã şi sã se înstãpâneascã: „Şi 
dupã ce asculta aiurelile aceluia, se întorcea acasã cu sufletul tot mai trist, copleşit 
de dorul de moarte. El nu mai auzea lupta celor doi duşmani dintr-însul. Numai 
unele sentinþe, spuse mai tare, îi ajungeau la conştiinþã. Şi atunci simþea dureri în 
creieri”. Sentimentul vinovãþiei, lupta sufleteascã între dorinþa carnalã şi anularea 
sa, încercarea de a evada dintr-o situaþie, aspiraþia spre rezolvarea crizei pune 
stãpânire pe Ioan Florea, iar cuvântul de ordine devine deruta şi lipsa speranþei: 
„Simþea limpede prãpastia dintre iubirea adevãratã şi instinctul ce-l robea. Se 
îngrozea de mocirla în care se cufunda. Ah! dar nu putea, nu putea sã n-o aştepte! 
Nu putea sã n-o vadã. I se pãrea cã de departe se aude un chiot îngrozitor. Ca şi 
când ar fi fost mii de oameni şi ar fi strigat din depãrtare: Prindeþi-l, nu-l lãsaþi!”142. 
Simbioza sau completarea reciprocã a personajului central, Ioan Florea, cu Botezan 
constituie modalitatea concretã de sãvârşire a sinuciderii, unde ultimul dintre ei are 
revolverul, iar primul îl va utiliza. Dialogul premergãtor gestului surprinde gama 
acutã a imediatului sinuciderii, pictat în culori remarcabile de Ion Agârbiceanu: 
„- E în zadar, dragã prietene. Buni şi rãi, suntem robii femeilor. Ele ne ticãloşesc 

138  Ion Agârbiceanu, Teleguþ, în Idem, Nuvele. Povestiri, vol. I., Buc., 1982, p.112-116.
139  Idem, Opere. Romane: Legea trupului (Povestea unei vieþii), vol. 8, Buc., 1973.
140  George Cãlinescu, op. cit., p. 636.
141  Ion Agârbiceanu, op. cit., p. 365.
142  Ibidem, p. 367.
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pe noi. (…) Eu am avut gânduri de sinucidere, da, dragã prietene. Pricepi tu ce-i 
asta? Tu nu pricepi. Dar eu, de-atunci, pot revolverul acesta mereu cu mine, adaose 
el. şi scoase din buzunarul paltonului un revolver de oþel negru”. Tensiunea se 
accentueazã, lumea parcã începe sã se rupã, tentaþia sãvârşirii sinuciderii devine 
explicitã, exprimatã în culori antitetice – neputinþa de a realiza gestul, gestul ca 
rezolvare definitivã a unei probleme, motivaþia acutã a sinuciderii, non-sensul ei, 
mustrãrile de conştiinþã ce macinã, epuizând individul: „Ei nu te teme, nu vreau 
sã mã împuşc. N-am cutezat niciodatã. Dar uneori mi-e fricã. De cine? Nu ştiu! 
Mi-e fricã! Dar pe mine nu cutez sã mã omor. Nu eu, dar încã nici un om n-a 
cutezat sã-şi ia viaþa pentru cã s-a ticãloşit, cãzând în necurãþenie. Pentru o 
defraudare se omoarã oamenii. Pentru pãcatul necurãþiei, nime! Ca mine sunt 
destui. Şi fiecare ne tãvãlim în tina noastrã, din zi în zi, mai grei de murdãrie. 
Şi dacã stai sã te socoteşti, poate porcii de felul meu suntem cei mai mari 
criminali din lume. Şi totuşi, o societate ne tolereazã şi ne tolerãm şi noi (subl.
n.)”. Nemaiputând rezista presiunii, ce cu fiecare clipã îl doboarã, Ioan Florea pune 
în aplicare gestul şi „gãseşte” într-adevãr ieşirea brutalã din tunel, împuşcându-
se în cap. Scena scurtã a sinuciderii, aratã pânã la urmã linia fragilã a trecerii 
în nefiinþã în contrapondere cu imensa frãmântare ce ajunge pânã la ea: „(…) în 
aceeaşi clipã, Ioan Florea luã arma, şi, aşezându-şi þeava rece la tâmpla dreaptã, o 
descarcã. Detunãtura rãsunã în salã, þicãni în geamuri. Botezan þipã îngrozit şi se 
rãsturnã pe podele. Lumea se adunã înspãimântatã, unii fugirã, þipând, în stradã. 
Trupul lui Ioan Florea se zvârcoli puþin, apoi îl cuprinse liniştea morþii”143. Ironic 
vorbind, sinuciderea lui Ioan Florea nu este singura din romanul Legea Trupului, 
întrucât Olimpia, aflatã şi ea într-o situaþie fãrã ieşire comite gestul în finalul 
romanului, aruncându-se într-un râu144 – mijloc de curmare a propriei vieþi, mai 
blând decât cazurile masculine145. Oricum, faptul, susþinut de critica literarã, cã 
producþiile lui Ion Agârbiceanu, depãşesc ca capacitate de pãtrundere creaþiile lui 
Ioan Slavici, fãrã a putea ajunge la nivelul atins mai târziu de Liviu Rebreanu, se 
verificã şi în acest caz.

Pe bunã dreptate s-a spus cã Liviu Rebreanu a reprezentat tipul de scriitor cu 
o gestaþie îndelungatã, deoarece marile sale opere, pot fi prefigurare, într-o formulã 
mai scãzutã este adevãrat, de la primele sale nuvele146. Tema sinuciderii se poate 
identifica în creaþia acestui scriitor înainte de 1914, în nuvela Ofilire147, şi Liviu 
Rebreanu va reveni mai târziu asupra chestiunii148. Subiectul în sine al creaþiei este 
unul simplu: o tânãrã þãrancã se îndrãgosteşte de fiul popii, cu care are un prim 
„contact fizic”, urmat apoi de altele; fiul popii pleacã din sat pentru o sãptãmânã 
şi în sat se rãspândeşte vestea iminentei cãsãtorii a acestuia cu o altã fatã; într-o 
astfel de situaþie, eroina, torturatã de mustrãri de conştiinþã şi lipsa unui orizont 

143  Ibidem, p.370.
144  Ibidem, p.384.
145  Ideea a fost susþinutã de Jean-Claude Chesnais şi Emile Durkheim, printre alþii.
146  George Cãlinescu, op.cit., p.731. Vezi şi Niculae Gheran, Tânãrul Rebreanu, Buc., 1986.
147  Liviu Rebreanu, Ofilire, în Idem, Golanii. Nuvele şi schiþe, antologie, postfaþã şi cronologie 

de Niculae Gheran, Buc., 1984, p.11-16.
148  Putem aminti aici, de pildã, nuvela A murit o femeie, scrisã la 1919 (Ibidem, p.201-207).
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veridic, se sinucide aruncându-se în iaz: „Când a auzit asta a simþit cã i se înfige 
o sãgeatã otrãvitã în inimã. „Dacã e adevãrat, mã arunc în hâlboana iazului”, îşi 
zise, şi de atunci o munceşte mereu gândul acesta. Privirea i se tulburã, sângele 
clocoteşte în vine când se gândeşte la ceea ce îndurã ea de-atunci. Îşi încleştã 
degetele în pãr, se zvârcoleşte deznãdãjduitã pe bulgãrii sfãrmicioşi de pãmânt 
şi se blestemã într-una şi-şi zice: „Te-a bãtut Dumnezeu, neruşinato, fiindcã ai 
pãcãtuit…”149. Oricum, dincolo de relevanþa ei nedisimulatã pentru cercetarea 
de faþã, Ofilire reprezintã şi un element edificator asupra perioadei de început a 
lui Liviu Rebreanu, fiind caracterizatã prin „evoluþia lentã şi o lipsã de siguranþã 
a autorului în mânuirea cuvintelor”150.

Ultima dintre expresiile vremii dezvoltate în cheia sinuciderii în Transilvania 
epocii pe care o vom lua în discuþie este cea tradiþionalã/folcloricã. Faptul cã o 
discutãm ultima nu înseamnã ca ea se aflã în coada listei, ci dimpotrivã, teoretic 
vorbind, dat fiind profilul societãþii transilvane a vremii, ea ar exprima „vocea” celui 
mai extins segment transilvan al epocii, din punct de vedere cantitativ. Problematica 
sinuciderii în discursul tradiþional asupra morþii este una foarte complexã datoritã 
bunului motiv al unui foarte accentuat-îndepãrtat model de a muri, faþã de un 
natural şi „domesticit” fel de a trece în nefiinþã, subsumat unui asemenea tip de 
expresie. Elementele de ordin arhaic, obişnuinþa cu moartea ce a impus un timp 
propriu „viitorului” ultim şi un ritual aparte, determinã unui asemenea discurs o 
evidentã funcþie terapeuticã, ce nu poate fi escamotatã, fiind explicitã. Creşterea 
eficacitãþii sale este condiþionatã cu atât mai mult, cu cât este mai „brãzdatã” de 
influenþa certã a unui model religios, ducând în final la o adeziune necondiþionatã 
la o simbolisticã adiacentã151. Prin urmare, referinþele la sinucidere sunt puþine în 
expresia folcloricã a vremii, dar aceasta nu înseamnã cã nu existã. Le putem regãsi 
în cel puþin douã locuri: ar fi vorba despre poeziile populare de dragoste, mustrare, 
blestem, localizabile în perioada cercetatã, pe de o parte. Culegerea de la sfârşitul 
secolului trecut aparþinând lui Enea Hodoş în atare gamã este elocventã152, cu cel 
puþin douã situaþii de autoviolenþã maximã: prima dintre ele presupune sinucidere 
din dragoste – întrebare: este vorba aici sau nu despre influenþa unui model laic? 
–: „D’aş vedea mândruþa mea/ În braþele altuia/ Sã-am cuþit m’aş junghea,/ Şi pe 

149  Ibidem, p.13.
150  De remarcat cã apar o serie de diferenþe între prima variantã a nuvelei publicatã în revista 

Luceafãrul la 1908 şi publicarea ei în volum la 1912, caracteristicã pentru faza de început a 
lui Liviu Rebreanu, Niculae Gheran, Postfaþã la Ibidem, p. 344). Inclusiv Eugen Lovinescu 
va sublinia acest fapt ceva mai târziu. Dincolo de modalitãþile concrete în care va transpare 
mai târziu dragostea în creaþiile lui Rebreanu de mai târziu, edificatoare rãmâne pentru 
concepþia autorului asupra acestui subiect – incluzând aici şi posibilitatea sinuciderii – 
un eseu închinat soþiei sale Fanny, intitulat Mãrturisire, publicat la 1912: „Iubeşti, suferi, 
trãieşti: iatã troiþa iubirii. (…) Şi totuşi, pentru aceste nimicuri deşarte, pentru aceste 
deşertãciuni nepãtrunse aş fi în stare acum sã-mi dau tot ce am mai scump pentru mine, 
aş fi în stare sã-mi iau chiar şi viaþa. Nu ştiu dacã e bine ceea ce fac sau e rãu, dar simt cã, 
dintre toate deşertãciunile lumeşti, am ales pe cea mai frumoasã, care e cea mai frumoasã, 
fiindcã e cea mai deşartã dintre toate” (Ibidem, p.121-124).

151  Louis-Vincent Thomas, Rites de mort. Pour la paix des vivants, Paris, 2001, p.12.
152  Poezii Poporale din Bãnat. Culegere publicatã de Enea Hodoş, Caransebeş, 1892.
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mine şi pe ea,/ Sã se ştie, cã-un voinic/ S’a jungheat pentr’un nimic”153; cea de-a 
doua, hazlie de-a dreptul, presupune sinuciderea din cauza soacrei (sic!): „De-aş 
şti soacrã, cã-i muri,/ M’aş albi, m’as rumeni;/ Ear de-as şti, cã te-i scula,/ M’aş duce, 
m’aş îneca”154. Pe de altã parte, cea de-a doua situaþie centratã pe problematica 
sinuciderii în discursul tradiþional al vremii, este practica sniamãtului, identificatã 
de cãtre Simion Florea Marian, în celebra sa monografie dedicatã morþii la români 
la sfârşitul secolului trecut155. În ciuda rezervelor pe care, spre exemplu, Ovidiu 
Bârlea le are faþã de monografia şi metodele/stilul uzitate de cãtre Simion Florea 
Marian156, lucrarea acestuia regãseşte practica şi la nivelul Transilvaniei vremii, 
dezvoltatã în cazul deceselor „la limitã”, cum ar fi sinuciderea. În fapt sniamãtul se 
centralizeazã pe spaþiul situat în afara sau apropierea cimitirului, unde nefericiþii 
care prin proprie voinþã şi-au curmat viaþa şi nemeritând locul sfânt se „odihnesc” 
separat, într-o evidentã integrare într-o excludere157. Aşadar, conform unei expresii 
populare, sinucigaşul a comis gestul îndemnat de diavol şi în aceastã situaþie în 
momentul în care cineva trece pe lângã locul de odihnã al acestor nefericiþi situaþi 
în afara cimitirului, este necesar a se arunca ceva peste locul îngropãrii. Motivaþia 
unei asemenea practici este ca sinucigaşul sã nu-l urmãreascã pe cel viu şi, mai 
mult, în astfel de situaþii natura însãşi se tulburã la acest gest necugetat, iar locul 
nenorocirii trebuie sã fie marcat, pentru aducere aminte de o asemenea nefericitã 
întâmplare. Oricum pentru acest tip de discurs, cercetarea de faþã va trebui pe 
viitor sã fie extinsã şi sã identifice şi alte forme.

Faptul cã existã mai multe niveluri în percepþia şi tratamentul actului suicidal 
în Transilvania epocii, dupã cum s-a prefigurat în discuþia pe care am purtat-o 
vis-à-vis de expresiile diverse dezvoltate în acea vreme, se poate identifica şi în 
situaþia unui caz concret. Este vorba despre poate cea mai celebrã sinucidere din 
epocã în Europa şi anume drama de la Mayerling din 1889, când moştenitorul 
tronului Imperiului Austro-Ungar, Rudolf de Habsburg se sinucide. Cazul în sine 
a produs o reacþie deosebitã în acea epocã, fãcând din Imperiul Habsburgic „patria 
sinuciderilor”158 iar spaþiul transilvan nu a fãcut excepþie. Aşadar, dacã la nivelul 
Gazetei Transilvaniei ştirea despre decesul lui Rudolf de Habsburg apare a doua zi 
dupã consumarea faptei şi va cãpãta într-un termen scurt, un aspect apropiat de 
realitatea gestului şi anume cã a fost vorba despre o sinucidere, la nivelul circularelor 
bisericeşti expediate înspre parohii se va ascunde adevãrul faptei. Pentru primul 
ansamblu, Gazeta Transilvaniei, Rudolf a comis sinuciderea „ca urmare a unei 
turburãri a minþii” datorate unei afecþiuni în urma unui accident de vânãtoare, 
ştire care apare a treia zi dupã deces159, ceea ce era în fapt tot o ascundere parþialã 

153  Ibidem, p.109.
154  Ibidem, p.146.
155  Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, ediþie îngrijitã, introducere, glosar şi 

bibliografie de Iordan Datcu, Buc., 2000.
156  Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Buc., 1974.
157  Simion Florea Marian, op. cit., p.242-251.
158  William M. Johnson, Spiritul Vienei. O istorie intelectualã şi socialã 1848-1938, Iaşi, 2000, 

p.188.
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a gestului (nu a fost vorba de aşa ceva, ci de o sinucidere conştientã). Totodatã, 
la nivelul Gazetei Transilvaniei vor apãrea foarte multe informaþii legate de acest 
caz de sinucidere, astfel încât în momentul în care se va ivi ştirea despre decesul 
Mariei Vetsera şi despre legãtura acesteia cu sinuciderea lui Rudolf, relatarea va fi 
catalogatã drept un alt nefondat zvon asupra întâmplãrii160.

În schimb, la nivelul circularei expediate din Sibiu la 20 ianuarie 1889 
arhiepiscopul Miron Romanu cãtre parohiile ortodoxe, se opereazã cu o totalã 
ascundere a sinuciderii subliniindu-se cã arhiducele Rudolf ar fi murit „în urma unei 
lovituri de apoplecsie”. Mai mult, se încearcã sã se canalizeze pe o orbitã comunã 
posibilele reacþii la nivelul comunitãþilor rurale cu ocazia acestui deces: „(…) vin 
din positiunea mea de archipãstoriu sufletesc nu ca sa pun în vedere iubitului cler 
şi popor mãrimea perderii, ce o avem cu toþii (…), ci vin se caut a întruni pre toþi ai 
mei într’o lucrare, carea ar fi cea mai bunã pentru a ne manifesta (…), ca elemente 
(…) pururi credinciose dinastiei, simþiementele nostre loiale, nealterabile”161. 
Explicaþia acestei diferenþe între cele douã ansambluri privind ascunderea cauzei 
reale a decesului lui Rudolf de Habsburg se explicã prin neconcordanþa expunerii 
sinuciderii unui membru al familiei imperiale pentru lumea ruralã transilvãneanã, 
ce are în epocã poate, o altã viziune asupra acesteia. În schimb, lumea mai elevatã, 
cunoscãtoare de carte, primeşte informaþia sinuciderii lui Rudolf, pânã într-un 
anume punct însã apropiatã de realitatea evenimentului, fiind practic mult mai 
deschisã pentru a prelua şi „rumega” o atare ştire.

Mãrimea deosebitã a acestui articol nu impune credinþa naivã cã am epuizat 
tema pe care am interogat-o pânã în acest moment. În fapt, marea atracþie a 
unei anchete asupra atitudinii în faþa morþii într-o anumitã perioadã constã în 
incompletul ei, în sensul în care existã pentru un cercetãtor angajat pe o atare 
pistã, credinþa cã ceva în paginã rãmâne nespus, ceea ce duce lucrurile mereu 
şi mereu înainte. Or, o atare împrejurare devine şi mai mult valabilã pentru o 
investigaþie asupra sinuciderii, datoritã complexitãþii gestului autoviolenþei 
maxime şi multiplelor explicaþii ce pot fi vehiculate. În aceste condiþii concluziile 
studiului de faþã se transpun ca fiind provizorii şi uneori cu rang de ipotezã, ce 
nu fac decât sã deschidã şi mai mult apetitul pentru interogaþie. Putem aşadar 
spune cã existã diferite modalitãþi de a percepe, trata şi explica sinuciderea în 
Transilvania celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, dupã un model nou 
laic, impus de o dezvoltare a cunoştinþelor medicale în acest registru, pe de o 
parte. Astfel, legislaþia în problematicã se schimbã, actul suicidal nemaifiind o 
infracþiune, ci un eveniment situat la limita morþii. Se impun în consecinþã, nu 

159  Gazeta Transilvaniei, 18, LII, Braşov, 20/4 februarie 18898, p.2. Prima ştire despre deces o 
regãsim sub forma: Printulu de coronã Rudolf, Gazeta Transilvaniei, 14, LII, Braşov, 20/1 
februarie 1889, p. 1-3.

160  Unu misteriosu casu de morte. Scirile dilei, Gazeta Transilvaniei, 22, LII, 1889, p.2.
161  Cerculariu cãtrã tote oficiile protopresbiteriale din archidiecesa Transilvaniei, nr. 692, 

A.N.A.I, fond Protopopiatul ortodox Baia de Arieş – acte înregistrate, 1/1889, fila 1 (se va 
mai cere preoþilor sã facã în fiecare parohie liturghii şi ectenii în memoria rãposatului, un 
parastas separat cu participarea autoritãþilor locale şi „unde se poate colecte benevole” 
pentru constituirea unui fond în memoria lui Rudolf, „pentru spriginirea culturei 
tinerimei nostre scolare”.
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neapãrat consecinþe negative ale sinuciderii, ci se solicitã explicaþii noi asupra 
gestului, pe care ansamblul ştiinþific le poate da cel mai veridic, marcând în epocã 
influenþa expresiei medicale crescânde asupra celorlalte expresii (deşi uneori 
explicaþiile medicale nu sunt foarte avansate şi concludente – cazul melancoliei 
ca motivaþie a sinuciderii). În al doilea rând, deşi nu are o tradiþie, literatura 
transilvanã a epocii fructificã subiectul fãrã a reprezenta pretextul creaþiilor literare, 
fiind în schimb de cele mai multe ori deznodãmântul propus producþiilor. Presa 
vremii insereazã în paginile ei fenomenul fãrã complexe datoritã potenþialului sãu 
spectacular deosebit, ceea ce duce la o cãdere în banalitate a gestului, marcând şi 
pentru spaþiul transilvan secularizarea şi demistificarea autoviolenþei maxime162. 
Pe de altã parte, o mare porþiune a unui discurs religios al vremii continuã sã se 
exprime extrem de vehement la adresa sinuciderii, pe traseul deja ancestral de 
respingere a evenimentului şi a celor ce recurg la o atare metodã (canoane etc.) 
însã, la nivel practic, tot pentru acest discurs remarcãm o anume „acceptare” a 
fenomenului sub pretextul autosuficient şi facil al motivaþiei nebuniei. Aşadar, în 
acea epocã, justificarea predominantã a sinuciderii era nebunia şi astfel existau 
puþine excepþii prin oamenii educaþi ai vremii care aveau fundalul necesar pentru 
a accepta şi explica sinuciderea dincolo de aceastã motivaþie. Nemaifiind odatã cu 
1850 o infracþiune, sinuciderea în Transilvania se transpune într-un fenomen ce se 
dilatã şi care continuã sã solicite rãspunsuri la adresa unui fapt inexplicabil pentru 
cei ce rãmân dupã sinucigaş. 

În fapt, condamnarea actului, aduce vocea apãrãrii lui prin ochii şi mâinile celor 
ce intrã prin efracþie în eternitate, într-o dilemã ce continuã sã existe şi care aşazã în 
luptã douã sentinþe ireconciliabile ocazionate de evenimentul de a pleca de bunã 
voie în moarte: 1. modelul biblic - „Sã nu ucizi (/te sinucizi)!”; 2: pe de altã parte, 
posibila justificare a celor care preferã mortea - „Eu dacã mã omor n-o fac pentru a 
mã distruge, ci pentru a mã reconstrui!” (A. Artaud). A alege moartea nu avea cum 
sã fie nici atunci, nici acum un eveniment obişnuit, lãsând în urma sa o lume sub 
semnul întrebãrii, înecatã în lacrimi, cu lipsa posibilitãþii de a da rãspunsuri, ce 
deseori transpun şi macinã în complexe de vinovãþie „supravieþuitoriir”.

162  Geroges Minois, op. cit., p.245.


