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Definiri, metodologii,

cercetări

Problematica investigată deţine astăzi un loc teoretic bine definit, fiind prezentă în discursul ştiinţific din alte culturi şi, într-o oarecare măsură, şi în scrisul istoric şi antropologic românesc. Lărgirea ariei de investigaţie a istoricului, a bazei sale documentare,
revoluţionarea metodologiilor de cercetare prin promovarea demersului interdisciplinar
au făcut posibilă abordarea morţii ca subiect de investigaţie cultural-istorică. Mai întâi,
istoricii mentalităţilor colective au realizat evaluările cantitative ale fenomenului, apoi
pe cele calitative (acestea din urmă, în relaţie cu caracterul socioistoric al atitudinilor
şi sensibilităţilor, al dinamicii raporturilor interumane). Aceste abordări s-au materializat şi într-un număr semnificativ de lucrări apărute într-un timp relativ scurt, care au
propus subiecte interesante, generate de natura noii teme de cercetare, de identificare a
unor surse istorice şi metode noi de investigare a acestor surse, precum şi a izvoarelor
clasice. Astfel, în ultimele decenii s-au conturat două dimensiuni metodologice distincte:
ancheta serială şi ancheta cantitativă. Sursele investigate - practicile funerare, omiletica
funerară, memoriile, testamentele, literatura de ficţiune, monumentul funerar (au interesat mai ales epitaful şi plastica specifică), cimitirul ca sinteză (chiar instituţie) culturală - au relevat sensibilităţi şi manifestări particulare ale religiozităţii, aspecte
determinate de cadrul istoric şi cultural şi de identitatea religioasă. De la începutul
anilor 1970, studiile istoriografiei şi istoriei culturale, în special cele franceze şi
anglo-saxone, au depăşit limitele abordării iconografice a morţii, fiind preocupate de
lărgirea surselor investigării şi de îmbogăţirea registrului metodologic prin aplicaţiile
discursului transdisciplinar (Grancea, 2009).
Cercetarea românească postcomunistă a înregistrat câteva contribuţii semnificative
în domeniul investigării morţii. Înainte de decembrie 1989, etnologii şi antropologii au
cercetat (şi continuă acest demers) riturile de trecere , fiind preocupaţi de coexistenţa
tradiţională dintre practicile funerare reproduse în creştinismul popular şi discursul
oficial despre moarte, de natura interferenţelor culturale dintre discursul oficial/savant
şi cel popular. Aceste teme, mai mult sau mai puţin tradiţionale în spaţiul academic
românesc, au fost îmbogăţite cu abordări metodologice şi tematic-secvenţiale (studii de
caz) care analizează cultura diferenţei, dar şi existenţa unui tip reprezentativ de imaginar
funerar.
Antichitatea părea că dedramatizează moartea. Ea era construită ca negare a fiinţei
şi ca pedeapsă pentru slăbiciunile/erorile umane. Însă mortalitatea Evului Mediu, cauzată
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de flageluri - ciuma, îndeosebi epidemia bubonică din secolul al XIV-lea, războaiele,
foametea, dezastrele naturale, speranţa redusă de viaţă, perceperea vieţii doar ca
pasaj -, transpusă în imageria Apocalipsului, a generat spaime aparent insurmontabile
şi obsesia colectivă a sfârşitului, stări dominante, cu toate eforturile depuse de factorii
oficiali pentru relativizarea morţii, pentru perceperea acesteia ca fenomen natural, dar
şi ca dat. Discursul creştin despre murire şi moarte era concentrat pe imaginea morţii
escatologice , a morţii ca unică poartă de acces spre Judecata de Apoi şi spre eternitate.
Atitudinile şi afectele faţă de murire şi moarte s-au concretizat mai ales în repulsia,
chiar în oroarea manifestate faţă de moartea fizică, faţă de descompunerea „păcătoasei
cărni umane". Boala şi moartea erau/mai sunt considerate în spaţiul percepţiilor colective, cu toată insistenţa discursului creştin şi apoi a celui ştiinţific (în special tanatologic),
efecte ale păcatului, anticamera pedepsirii slăbiciunilor umane prin rigorile infernului.
O astfel de reprezentare a fost şi efectul îmbinării dintre discursul precreştin şi vulgata teologiei creştine a păcatului. Singura „alinare" consta în „dreptatea socială" pe
care o instituia „moartea egalizatoare" şi imparţială (vezi iconologia şi iconografia
dansului macabru, care ilustrează această reprezentare socială a morţii în spaţiul Europei
Occidentale, dar şi în periferiile estice ale acesteia, ca rod al contagiunii culturale).
Renaşterea, apoi afirmarea discursului protestant despre moarte, scăderea ratei mortalităţii în premodemitate păreau că oferă mai multe şanse pentru împlinirea escatologiei
individului. Şi totuşi, moartea a rămas şi în acele contexte sistemul referenţial în funcţie de care era definită viaţa.
Tipologia morţii, tipologie propusă de Philippe Aries, presupune o multiplicare a
chipurilor morţii în funcţie de evoluţiile socioculturale. Conform teoriei lui Aries, în
istorie se succed moartea „îmblânzită", moartea sinelui, moartea Celuilalt, moartea
,,interzisă" (Aries, 1975; 1977). Moartea „interzisă" este specifică societăţii postindustriale, care încerca să minimalizeze moartea, să o „exileze" în afara cadrului familial
şi cotidian, să o marginalizeze, să-i şteargă caracterul de eveniment final şi inevitabil,
care în mod firesc îşi pune pecetea pe tot ce este de natură organică.
Michel Vovelle propune o altă interpretare a muririi şi a morţii, una oarecum mai
precaută. Istoricul considera că moartea este o structură complexă de fenomene, de acte
de civilizaţie (practici, credinţe etc.), o expresie socioculturală fluctuantă, modurile de
a muri şi imaginarul despre moarte fiind determinate de evoluţiile majore ale socialului,
de dinamica lui, de succesivele etape de creştere sau de criză ale acestuia, inclusiv de
crizele de conştiinţă (Vovelle, 1974; 1983). Într-un astfel de sistem de relaţii/niveluri,
murirea şi moartea sunt „trăite" în interacţiunile dintre realitatea concretă (instituţii
economice şi sociale, demografia, familia) şi reprezentările şi discursurile despre moarte.
Pornind de la asemenea contextualizări, Vovelle descrie trei niveluri de manifestare a
morţii: ,,moartea suportată" (moartea colectivă ca fenomen istoric studiat de demografi,
investigat prin interogarea surselor cantitative), ,,moartea trăită" (mai complexă, care
presupune analiza surselor „calitative", adică a izvoarelor ce prezintă şi imaginează
murirea şi moartea, iconografia morţii, practicile şi credinţele legate de momentul
funerar, imaginarul despre postexistenţă) şi „moartea ca discurs" (de fapt, aceasta presupune „întâlnirea" şi întrepătrunderea discursurilor unei societăţi cu referire la
moarte - discursul religios oficial/savant şi popular, discursul laic, discursul literar şi
artistic, discursul ştiinţific).
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În cercetarea românească, Marius Rotar a preluat şi a adaptat tipologia impusă în
istoriografia franceză, aplicând-o în spaţiul românesc transilvănean (Rotar, 2006, 2007).
Studiile de tanatologie istorică referitoare la Evul Mediu, la epocile modernă şi contemporană, care valorifică o mare varietate de izvoare, precum şi abordările de tanatologie etnografică, filosofică sau psihanalitică, antropologie istorică şi filosofie aplicată
s-au afirmat cu putere la noi mai ales după 1990.

Moartea traditională
J

În cultura română, reprezentarea morţii este dominată de tradiţia populară. În toate
investigaţiile interdisciplinare moartea tradiţională este un subiect de analiză de lungă
durată. Conform teoriilor lui Mircea Eliade, cele mai cunoscute texte despre arta de a
muri, texte escatologice, sunt Pretash-raddha, Cartea egipteană a morţilor, Cartea
tibetană a morţilor sau opusculele medievale De Arte Moriendi . Aceste texte învaţă
tehnica morţii, arta de a trece peste agonia sfârşitului biologic. Pentru Eliade, baladele
populare Meşterul Manole şi Miori/a exprimă atitudinile populare faţă de moarte. Dacă
prima baladă vorbeşte despre misterul morţii ca jertfă constructivă, ca necesitate în
raport cu funcţionalitatea comunităţii, Miori/a cuprinde mesaje care pot fi reinterpretate
în modalităţi diverse. Eliade invocă jertfa voluntară a păstorului (Eliade, 2006, p. 242),
ceea ce nu pare logic în relaţie cu eposul baladei. Nunta cosmică a presupusei victime
este corespondentul cosmic al ritului de trecere. Luna este astru al morţii, iar nunta
celui mort nenuntit/nelumit este o formă de apărare în raport cu caracterul malefic al
acestuia ; cine moare de moarte violentă este neîmpăcat şi furios.
În mod similar, destrigoirea era o tehnică des întâlnită în creştinismul popular. Ion
Agârbiceanu, în romanul etnografic Strigoiul (1944), reaminteşte riturile de trecere din
mediul rural ardelean şi superstiţiile legate de teama de moarte şi prezintă modul în care
moartea unui sătean fruntaş determină destine. Se spunea că Moise Mărginean, care îl
pusese pe fiul său, cu limbă de moarte şi sub ameninţarea blestemului, să jure că va
realiza o căsătorie care să aducă prosperitatea în neam, s-a transformat în strigoi deoarece refuzase ajutorul preotului. Şi tot sistemul de semne şi credinţe precreştine pare să
confirme acţiunile malefice ale strigoiului : sicriul cu mortul se opune de trei ori intră
rii în groapă, au loc apariţii ale defunctului, boli şi morţi subite, îmbolnăvirea şi moartea nefirească a animalelor, pedepsirea familiei şi a altor consăteni care nu au pus în
practică testamentul. Omul care s-a strigoit a fost atât de înrăit, încât nici moartea nu
l-a putut lua până ce acesta nu a impus familiei un testament ingrat, ultimele dorinţe
care, de fapt, erau porunci draconice. În comunitate, slujbele preoţeşti ameliorează
starea materială a viilor, dar nu au putere asupra sufletelor terifiate. Destrigoirea tradiţională nu are loc. S-au modernizat mentalităţile în Ardeal sau preotul Agârbiceanu nu
concepea existenta unor asemenea acte considerate păgâne şi profanatoare ? În orice
caz, romanul abundă de poveşti şi stereotipuri specifice satului tradiţional, anistoric.
Potrivit lui Andrei Oişteanu, moartea tradiţională din poetica populară românească
este soră cu somnul letargic , pereche mitică valorizată preponderent negativ. Astfel, în
cultura populară, somnul este o moarte vremelnică, iar moartea - un somn veşnic
(,,somnul de veci"). În textele repertoriului funerar (colinde funerare, bocete) se
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presupune că defunctul se reintegrează (se „dizolvă") în lumea vegetală. După cum arăta
Ernest Bernea, în cultura tradiţională, dar şi în cea savantă practica funerară tradiţională
apelează la semnificaţiile unor plante şi animale psihopompe, precum paltinul funerar,
corespondent terestru al arborelui cosmic şi simulacru arhaic al coloanei cerului, cerbul,
pasărea, lupul infernal, bradul.
Practicile funerare, cele mai conservatoare practici societale, definesc spiritualitatea
unei macrocomunităti, fiind expresia reprezentărilor escatologice ale acesteia. Caracterul
multiform al riturilor funerare demonstrează că pentru omul religios moartea nu este
doar un eveniment biologic final, ci şi o metamorfoză ontologică şi socială. Mortul
trebuie să facă faţă obstacolelor/probelor călătoriei spre lumea de dincolo/viata de dincolo. Pentru unele popoare, doar înmormântarea rituală poate să confirme moartea fizică
şi să asigure drumul spre şi în lumea cealaltă, poziţionarea în comunitatea morţilor. De
aceea, apropiaţii celui mort sunt obligaţi să îndeplinească cu rigurozitate ritualurile
funerare tradiţionale. Cum moartea este un portal spre altă lume, doar rigurozitatea
ritualică asigura călătoria defunctului spre rai.
Studiile de antropologie au acreditat ideea existentei unui „sens al vieţii", respectiv
al morţii, care pot fi surprinse în structura şi semantica obiceiurilor legate de ciclul
vieţii, pentru că mentalităţile colective concep moartea ca un fenomen firesc derivat din
planul divin, nu ca pe o ruptură de nivel care anihilează sensul vieţii. Prin întregul
ansamblu atitudinal pe care îl dezvoltă, valorizarea morţii ca drum final reglementează
desfăşurarea actelor rituale potrivit unui scenariu configurat de imperativele călătoriei
spre altă lume, unde sufletul defunctului se strămută. Deşi în România referirile la
funcţia cathartică şi regenerativă a morJii eroice au caracterizat şi discursul istoric din
perioada regimului comunist, perspectiva etnocentristă se manifestă obsesiv abia de la
începutul anilor 1970. Eroul este expresia altruismului desăvârşit, se jertfeşte pe sine
pentru salvarea comunităţii. Dar această viziune este una de lungă durată, fiind întâlnită
în baladele populare (eposul medieval, baladele legate de rezistenta ţărănească în fata
duşmanului extern), în romanul istoric şi în filmele istorice.
La români există credinţa că nu trebuie să-ti afli destinul, chiar „ceasul morţii", prin
mijloace oculte, prin divinaţie. Este un tabu, o normă asumată şi în cultura urbană. Şi
totuşi, există şi excepţii, precum în romanul La Jigănci de Mircea Eliade şi în filmul
Funeralii fericite. Cu toate acestea, în mod paradoxal, tradiţiile româneşti sunt determinate de creştinismul popular, de tradiţii precreştine tolerate de Biserica Ortodoxă, mai
puţin de cea Greco-Catolică (catalogate încă din secolul al XIX-lea drept „eresuri").
În trecutul îndepărtat, în toate societăţile primitive, moartea nu era personificată.
Mai târziu, în majoritatea culturilor arhaice, moartea a fost asociată unei divinităţi. Ca
entitate antropomorfă, moartea este întâlnită în „verşurile la morţi" din Maramureş, în
textele bocetelor din mediul rural din Transilvania, Oltenia şi Banat. În cultura românească, noţiunea de moarte are două accepţiuni complementare : moartea ca fenomen
biologic care presupune încetarea oricărei funcţii vitale a organismului şi moartea ca
entitate care, în conformitate cu legea divină, ia/răpeşte sufletele tuturor vieţuitoarelor.
După creştinarea populaţiilor europene, imaginea neolitică a morţii, care până atunci
fusese o zeiţă a regenerării lumii, a fost substituită cu o reprezentare mitică cumplită :
o femeie scheletică, fără vârstă, înveşmântată în negru şi cu coasa în spate. Această
entitate îl obligă pe om să bea dintr-un pahar apa morţii. Frica de „Dânsa" era expresia
lipsei de credinţă. Un efect al creştinării românilor îl reprezintă repoziţionarea acestei
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entităţi în raport cu Arhanghelul Mihail, călăuzitorul sufletului. În mitologia românească,

ea va deveni

egală

ca

influenţă

cu Arhanghelul Mihail. Viziunea

oficială faţă

de

Înfricoşata Judecată şi faţă de distribuirea geografiei etice a lumii de dincolo determina

inevitabil spaima de moarte.
Piesă de teatru rezolvată în cheie simbolică şi expresionistă, Săptămâna Luminată
de Mihail Săulescu (scrisă în 1911, pusă în scenă în 1921) este fundamentată pe credinţe
şi acţiuni specifice creştinismului popular. Ioana, femeia care îşi iubeşte necondiţionat
fiul scelerat, care speriase satul prin furturi şi crime, îşi ucide fiul rănit de moarte de
jandarmi, pentru ca muribundul să nu îşi dea sufletul după încheierea Săptămânii
Luminate, săptămâna de după Paşte, când se spunea că toate sufletele morţilor ajung în rai.
Interesează imaginea morţii aşa cum o vede Ilie, cel care păzea, din ordinul jandarmeriei,
casa criminalului agonic. Moartea era o entitate, o mogâldeaţă neagră care se transformă
într-o arătare lungă şi îngherată. Ea priveşte pe fereastră, intră în casă, căci Ioana îi
deschide uşa, dar nu poate să-l ia pe muribund din cauza păcatelor grele şi a faptului
că era bântuit de spiritele copiilor ucişi. Doar după ce mama îşi ucide fiul, devenind astfel
criminală, moartea îi ia sufletul celui rănit. Ioana pusese în practică o etică amorală
fundamentată pe un hybris, dragostea necondiţionată faţă de fiul nelegiuit. Desigur, o
astfel de credinţă primitivă, păgână şi paradoxală se opune dogmei creştine. În rai, conform
altor tradiţii, cei care au parte de o moarte violentă accesează cu greu Lumina. Imaginea
morţii este una tradiţională. Împrejurarea că această entitate nu este niciodată descrisă
complet ţine de un tabu scriitoricesc, întrucât descrierea completă ar spulbera fiorul mistic.
Teme macabre realizate în cheie tradiţionalistă, comică şi realistă (un acord care pare
imposibil) sunt prezente în filmul Tache (Igor Cobileanski, 2007). Tache, un gropar care
a aflat că mai are doar două luni de trăit, devine obsedat de ideea de a-şi proiecta, cu
orice efort, o înmormântare fastuoasă şi un loc de veci privilegiat, situat pe o movilă
din centrul cimitirului în care a săpat toată viaţa gropi pentru defuncţi. Tache considera
că, dacă mormântul său va fi aşezat pe un deluşor, după moarte el va deveni atotputernic. Într-un fel, morţii şi cimitirul îi aparţineau. Cum administratorul necropolei, care
poate fi localizată oriunde în spaţiul românesc, i se opune, Tache încearcă să-l compromită. Administratorul este sedus şi atras printre morminte de o fostă prostituată. Noapte,
cimitir, scenă de amor nebun ! Asemenea motive macabre abundă în filmul gotic. În
filmele horror, un astfel de episod dezlănţuie furia supranaturală sau apetitul unui psihopat. În cultura postdecembristă, în condiţiile în care a dispărut tabuul referitor la
grotesc şi macabru, încep să fie abordate chiar şi cele mai terifiante clişee gotice. Mai
mult chiar, acestea sunt domesticite, aşa cum se întâmplă şi în Funeralii fericite, peliculă
în care regizorul şi actorul Horaţiu Mălăele dezlănţuie o cavalcadă de motive care amintesc de misterul eliadesc.
o moarte care se desfăşoară după scenariul morţii tradiţionale este cea a lui Ilie
Moromete, ipostaziată sugestiv şi în ecranizările operei lui Marin Preda. Odată cu
moartea lui Moromete dispare şi lumea tradiţională (MoromeJii 2, 2018, regia Stere
Gulea). În filmul din 2018 (ecranizare liberă a celui de-al doilea volum din MoromeJii
şi a romanului Via/a ca o pradă), cronica familiei continuă după al Doilea Război
Mondial într-o realitate istorică nouă şi dificilă. Venise timpul apocaliptic pentru lumea
care nu a acceptat comunismul. Ilie Moromete refuză să abdice de la viziunea sa despre
lume şi despre rostul său ca individ într-o comunitate rurală tradiţională, o lume a
micilor proprietari. Scena morţii lui Ilie Moromete este impresionantă şi genială ca
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realizare artistică. Obosit, cu ochii duşi în fundul capului, Ilie refuză să semneze actul
pus în faţă de autorităţile comuniste, conform căruia acceptă să intre, cu tot avutul său,
în gospodăria colectivă. După ce comisia îl deposedează de animale şi de utilajele agricole, Ilie Moromete intră cu greu în casă. E îmbătrânit şi se sprijină în baston, casa
este austeră, Ilie rămăsese singur. Moromete se aşază cu greu pe pat, se întinde, îşi
aprinde o ţigară. Fereastra este întredeschisă. Prin fereastră, vedem cum moartea coboară
peste trăsăturile lui Moromete. Aparatul de filmat pare că se opreşte şi se fixează pe
profilul omului peste care a coborât pacea, în timp ce ţigara arde mocnit. Ilie Moromete
moare în somn, fără zbucium, de oboseala de a fi într-o lume pe care nu o acceptă.
Ultimele imagini sunt panoramice. Un cântec tradiţional românesc, de îngropăciune,
oferă fondul sonor al plecării lui Moromete în ultima călătorie, pe drumul lung şi fără
umbră.

Moartea colectivă
Răscoala

din 1907 a dat naştere unor reprezentări literare şi vizuale expresive ale morţii colective. Astfel, Octav Băncilă (1872-1944) a realizat o serie de compoziţii impresionante, în spiritul realismului pictural, acuzate de criticii epocii de propagandă socialistă.
Lucrarea cea mai cunoscută este 1907, cu un personaj în prim-plan, un ţăran înspăi
mântat care aleargă, paradoxal, tocmai către ucigaşi. Cea mai impresionantă este însă
lucrarea intitulată Recunoaşterea, în care supravieţuitorii îşi caută rudele în grămezile
de morţi.
Ulterior, Liviu Rebreanu, în romanul social Răscoala (1932), va readuce în atenţia
publică această mişcare violentă. Reţinem din roman fragmente din ultimele pagini,
imagini covârşitoare ce redau represiunea sălbatică a răscoalei, o răzbunare asimetrică
a autorităţilor: "Ţăranii fugeau mâncând pământul, îmbulzindu-se, strivindu-se, urlând.
Se îngrămădeau mai ales pe şosea, dar mulţi se împrăştiau şi prin grădini, prin curţile
caselor de margine, fiecare grăbit să dispară în faţa gloanţelor. Pe câmp rămâneau doar
câteva zeci de trupuri, unele zvârcolindu-se şi văitându-se, altele înţepenite cum le-a
găsit moartea. Lângă şanţul şoselei, Anghelina zăcea cu faţa-n sus nemişcată, lovită de
un glonte în frunte ; copilaşul în braţele ei moarte plângea şi vrăjea din mânuţele goale,
parcă ar fi căutat să se smulgă de la pieptul mamei. Aproape de ea, un bătrân se zvârcolea între un băieţel ucis, cu faţa strâmbată de spaimă, şi Chirilă Păun, care horcăia
nemişcat, vărsând la fiecare horcăit sânge negricios, năclăindu-i barba, gâtul, pieptul,
închegându-se în dungi groase".
Războiul oferă prin excelenţă ipostaze dramatice ale morţii colective. O viziune a
morţii produse de marele carnagiu, o reprezentare complexă, hrănită de o maşinărie
care face parte din angrenajul vieţii în vreme de război şi refugiu, găsim în romanul de
război Balaurul de Hortensia Papadat-Bengescu. Este o imagine unică în literatura
noastră, expresia unui suprarealism neasumat. Balaurul, metaforă a războiului, este
trenul, iar gara este un pasaj sinistru, care duce spre front. Trenul este comparat cu o
reptilă sumbră, lungă şi neagră, un balaur cu ochi de foc şi capete hâde care înghiţeau
tot conţinutul bubei, adică răniţi, soldaţi combatanţi şi refugiaţi. Acolo, în burta reptilei,
fiinţele deveneau altceva, mumii anonime, voci cu chip, voci îndurerate, maşini stricate.
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Fiara apocaliptică seamănă cu monstrul marin Leviathan, cel care a vrut să-l înlocuiască
pe Dumnezeu.
La rândul său, Cezar Petrescu (în Întunecare, 1927) nu foloseşte metafore pentru
moartea colectivă, ci doar interogaţii şi secvenţe crude, care oferă o panoramă dantescă
a morţii în război : "Hoituri puturoase cu larve în globul ochilor, cadavre fără nume,
aruncate de-a valma în gropi, cu ceafa pe căpătâie de piatră. Şi cuţite retezând brate cu
osul zdrobit. Şi batalioane îngenunchind cu capul în piept sub rafale. Carne înveninată
pe trupurile încă vii. Pleoape închise pe lumina ochilor opac sleită, dinţi încleştaţi, vine
golite de sânge, carne amestecată cu postav, cu prund, cu rădăcini, cu sfărâmături de
alamă. Acesta era războiul?".
Cele mai impresionante imagini ale morţii colective le întânim în poezia expresionistă
a lui Camil Petrescu, în care se dezeroizează soldatul. Coloana soldaţilor aflaţi în marş,
un fel de miriapod uriaş, coabitează cu moartea. Este victima colectivă pregătită să
devină ucigaş colectiv. Scriitor pacifist, Camil Petrescu a surprins dimensiunile suferinţei colective. Soldaţii, o mulţime determinată de o rutină ancestrală, de rutina războiu
lui, sunt în poezia Marş greu (1923) o coloană de morţi-vii: ,,Sleiţi noi ducem înainte/
Picior după picior,/ Împleticit/ Stăruitor./ Nu ştim/ Nici unde mergem,/ Nici unde ne
găsim./ […] Ţi s-ar părea că-n şanţul lung a năvălit/ O specie gigantică şi nouă/ De
viermi masivi şi cenuşii,/ Un alt semnal,/ Noi tresărim/ Şi iar pornim./ Câţiva nu pot
să se mai scoale./ Zadarnic ofiţeri/ Le dau târcoale,/ Strigând la ei./ […] Coloana uriaşă
înseamnă-n urmă drumul/ Cu cadavre de soldaţi sfârşiţi ca scrumul".
Dezastrele au interesat şi ele dintotdeauna, în calitate de microapocalipse, repetiţii
ale extincţiei la o scară globală. Astfel, în plin comunism, spre sfârşitul perioadei de
relativă liberalizare, în timpul cumplitelor inundaţii care au afectat România în mai 1970,
a fost filmat documentarul Apa ca un bivol negru (cu Dan Piţa printre realizatori). Filmul
este straniu, curge într-un univers uman întunecat de tragedie, de aşteptări. Coloana
sonoră este asigurată de vocile oamenilor care povestesc despre tragediile lor şi ale celor
din comunitate, cu toate că în comunism, exceptând moartea eroică, moartea colectivă,
a oamenilor biruiţi de sinistru, era un subiect tabuizat. În acest film există o secvenţă
şocantă, cea a recuperării cadavrului unui soldat mort în timpul operaţiunilor de salvare,
o imagine macabră, care în cinematografia românească nu va mai fi depăşită decât de
cea a fetusului avortat din 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile de Cristian Mungiu. În Matca
(Marin Sorescu, 1973), piesă de teatru inspirată şi ea de tragediile potopului din 1970,
de ravagiile făcute de ape, autorul ne oferă o pledoarie pentru continuitatea biologică.
Moartea se confundă cu naşterea, ,,înălţarea" pruncului nou-născut deasupra apelor este
plătită cu scufundarea mamei în apele potopului. Simetria ireductibilă viaţă-moarte,
proprie aici condiţiei umane, este portretizată printr-o imagine inegalabilă în literatura
perioadei comuniste.

Ipostaze tanatice literare
Reprezentările

cele mai ilustrative pentru imaginarul morţii, care au generat clişee reţi
de pildă, moartea cu coasa, moartea ca hău ascuns într-o
pelerină neagră, scheletul uman sau craniul, sunt imagini emblematice în poezia clasică,

nute de

conştiinţa culturală,
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Acestea sunt reprezentările comune ale morţii, iar evoluţia
tanatice poate fi privită ca o succesiune de substituiri, inventări, deplasări şi antagonisme semnificative în planul imaginarului.
Propensiunea romantică spre moarte marchează, de exemplu, poezia eminesciană şi
cea a epigonilor acestuia. Pentru Eminescu, moartea proprie nu este finitudine, ci o
stare, adormirea amestecată cu starea de veghe ; spiritul său ar rămâne conectat la natura
animistă, proprie universului său poetic : ,,Iar când voi fi pământ,/ În liniştea serii,/
Săpaţi-mi un mormânt/ La marginea mării". La Octavian Goga, mai ales în volumul
Poezii (1905), ethnos-ul arhaic absoarbe orice tendinţă individualist-centrifugă. La Goga,
percepţia individuală a morţii apare foarte rar, în asociere cu clişeul romantic al pierderii iubitei/iubirii, expresie predilectă a „morţii celuilalt" : Jmi cântă moartea la
fereastră/ Ca o vecernie-n surdină,/ Îmi cântă-ncet povestea noastră : / Un joc de umbre
şi lumină". Chiar şi atunci când moartea indivizilor pare a trece în prim-plan, ea nu e
decât un suport al unei proiecţii supraindividuale. De pildă, în La groapa lui Laie, nu
faptul în sine al trecerii în nefiinţă coagulează semnificaţiile textului, ci posibilitatea ca,
prin această transsubstanţiere, bătrânul lăutar să permanentizeze drama colectivităţii din
care face parte : ,,Povesti-va atunci struna/ Înălţimilor albastre/ Vremea lungă câtă jale/
Scris-a-n sufletele noastre".
De la Goga, Blaga a preluat în primul rând complexul „apocalipsului natural",
reprezentarea unei naturi funebre atinse de o maladie misterioasă care vesteşte sfârşitul
grabnic, iar din inventarul morţii, cerbul ca animal psihopomp: ,,Poduri vor tăcea./ Din
clopote avântul va cădea./ Din depărtatele sălbăticii cu stele mari/ doar căprioare vor
pătrunde în oraşe/ să pască iarba rară din cenuşă./ Cerbi cu ochii uriaşi şi blânzi/
intra-vor în bisericile vechi/ cu porţile deschise,/ uitându-se miraţi în jur./ Lepădaţi-vă
coamele moarte,/ bătrânilor cerbi,/ cum pomii îşi lasă frunza uscată,/ şi-apoi plecaţi : /
aci şi ţărâna înveninează,/ aci casele au încercat cândva/ să ucidă pe copiii omului"
(Semne). Pe de altă parte, imaginarul morţii resimte o mutaţie la nivel simbolic. În lirica
blagiană, elementele sunt prelucrate prin filtrul dens al unei culturi mitice. De altfel,
celor două surse le corespund două reprezentări divergente ale morţii. Mai întâi, Blaga
recurge la mitul biblic pentru a reliefa prin contrast desacralizarea lumii. De pildă, în
poeme ca Pe ape, Paradis în destrămare sau Ioan se sfâşie în pustie, fabula biblică este
golită de orice sens transcendent pentru a face loc dominaţiei regimului tanatic :
„Porumbii mi i-am slobozit/ să-ncerce pajiştea cerului,/ dar sfâşiaţi de vânturi/ se-ntorc
înapoi. Pe vatra corăbiei/ inima mi-o-ngrop subt spuză/ să-şi ţină jăratecul. Paserea
focului/ nu-mi mai fâlfâie peste pereţi./ Dăinuie veşnic potopul". Sensul textului biblic
este aici deturnat către ceea ce expresioniştii germani numeau, pe urmele lui Nietzsche,
„amurgul zeilor" : imaginea unui deus otiosus , care a întors spatele lumii, refuzând să
încheie noul legământ simbolizat de curcubeu, echivalează cu un abandon al omului,
care se vede acum destinat morţii. Iar mitul escatologic se vede amputat într-una din
dimensiunile sale defmitorii, căci sfârşitul lumii nu mai este urmat acum de resurecţie,
iar moartea exclude orice speranţă a unei învieri (Braga, 1997, pp. 113-114). Din cauza
îndepărtării de sursele ancestrale, de tradiţie, lumea se alienează, profeţii predică apropierea sfârşitului ; se iese din istorie şi lumea are doar şansa întoarcerii la originile
preistorice. ,,Moartea sălbăticită" redevine atunci „moartea îmblânzită" (Aries), fiind
resimţită nu ca o ruptură feroce, ci ca un semn al împlinirii individuale.
reprezentărilor
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Max Blecher, în prozele sale confesive, şi în poezie, este o sursă literară redescopeîn ultimii ani. El a scris mai ales despre încercarea de a trăi în boală, despre psihologiile muririi (,,ucenicia de bolnav"). Deşi aşteptată, moartea ca final este atroce,
dar în acelaşi timp firească. Doar grotescul situaţiilor este o constantă în sanatoriu.
Autorul/victima manifestă, în tot noianul de dureri, multă ironie, Inimi cicatrizate (1938)
fiind de fapt jurnalul nuvelizat al unei dureri fizice dezumanizante. Murirea este un
proces complex. Moartea celor din sanatoriu, loc care este în cele mai multe cazuri o
anticameră a morţii, vine uneori neaşteptat de repede ; alteori, oferă amânări. Rareori,
bolnavul se desprinde, prin vindecare, de lumea sanatoriului, de relaţiile din/cu acea
lume. Sistemul morţii îi ţine captivi chiar şi pe cei vindecaţi. De altfel, aparţinătorii îl
prezintă ca pe un loc confortabil. Aici, moartea pare şi ea confortabilă, medicalizată.
Iluzia vindecării care îi animă pe cei internaţi este de cele mai multe ori una dintre
etapele muririi. Sanatoriul este un locus, oraş al bolnavilor, pasaj între lumi, un purgatoriu în care se desfăşoară eroismul bolnavilor care ajung de la negarea morţii la dezumanizare, la descompunerea eului (vezi cazul unui pacient care se transformă dintr-un
bărbat viril într-o mână de oase, apoi într-un cadavru îngropat pe timp de ploaie într-o
groapă noroioasă, în cimitirul sanatoriului). Dacă aceasta ar fi fost o lume fictivă, am
numi-o kafkiană. Chiar şi oraşul la marginea căruia era sanatoriul este un oraş al damnaţilor, ,,Mecca tuberculozei osoase". Murirea presupune şi schimbarea imaginii de sine,
un fenomen tragic. Blecher ne oferă o imagine unică în literatură, cea a bisericii-corabie
a morţii, o biserică umilă, construită de marinari precum un vas străvechi.
Emil Cioran a vrut să lase posterităţii imaginea unui gânditor obsedat de moarte,
tema morţii fiind axială în opera sa. Deşi viaţa lui personală a fost relativ confortabilă,
Cioran mima suferinţa şi depresia. Pentru el, chiar şi luciditatea era o sursă majoră de
suferinţă. Destinul, prin boala Alzheimer, i-a descompus luciditatea şi i-a dat o formă
teribilă de suferinţă, uitarea comportamentului uman primar, intrarea în noapte. Deşi
nu era tanatofil, Cioran părea că îşi imaginează propria moarte, că o individualizează.
În Tratat de descompunere (1949), moralistul construieşte imaginea morţii hegemonice
pornind de la ideea că moartea, deşi este dimensiunea cea mai intimă şi invizibilă a
viului, se manifestă ca un un fals liant. De fapt, moartea împarte umanitatea între omul
care are sentimentul morţii şi cel care nu îl are, omenirea fiind astfel divizată în două
categorii ireductibile. Conform lui Cioran, cel care ştie poate ajunge la voluptatea
angoasei şi chiar la pofta de a-şi trăi propria moarte.
Cultivarea macabrului în cultura populară sau chiar în cea savantă are o tradiţie
destul de firavă în imaginarul românesc premodern. O putem reduce doar la câteva
reprezentări plastice din Evul Mediu şi din premodernitate. Imaginea scheletului care
rânjeşte sau a scheletului cu coasă este întâlnită destul de rar în pictura murală. În
schimb, începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, literatura românească este plină de
producţii care ne introduc în universul morţii.
O relaţie atipică cu moartea întreţine Alexandru Macedonski. Legătura stranie este
certificată de numărul semnificativ de poezii dedicate acesteia. Mai ales poezia Cu
morţii este reacţia unei personalităţi excentrice, în care mizantropul devine ataşat de
lumea morţii. Poetul „rozelor ce mor" ajunge la o anumită familiaritate, aproape
necrofilă, cu moartea, cu morţii: ,,Cu viii nu mai am de-a face/ De mult,/ Şi foarte
des, când totul tace,/ Chemând pe morţi, ce dorm în pace, I-ascult./ Din gropi ei vin
rită

şi mă-nconjoară".
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Tudor Arghezi este, probabil, în relaţie cu tema morţii, cel mai preocupat poet român.
Din acest motiv este dificil să alegi texte reprezentative. Ne putem opri la motivele
clasice, universale, care vorbesc despre moarte şi despre raportarea omului la ea ca la
„ceasul de apoi" (Flori de mucigai , 1931), călătoria ultimă, ,,taina cea mare pe care nu
ai cum să o împărtăşeşti altcuiva", ,,taina celor taine fără număr", dar şi teama specifică
vârstnicului, aceea că moartea 1-a abandonat.
O fiară aparent telurică, ,,Mistreţul cu colţi de argint" este materializarea morţii care
îl va ucide pe vânătorul devenit vânat, pe prinţul din Levant obsedat de vânarea morţii pe care doar el o vede pretutindeni (o alegorie a cunoaşterii artistice, a neliniştii
axiologice?) : ,, Croindu-şi cu greu prin hăţişuri cărarea,/ cânta dintr-un flaut de os şi
zicea : / - Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse/ mistreţul cu colţi de argint, fioros,/
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse/ copita şi blana şi ochiul sticlos […] Dar vai !
sub luceferii palizi ai bolţii/ cum sta în amurg, la izvor aplecat,/ veni un mistreţ uriaş,
şi cu colţii/ îl trase sălbatic prin colbul roşcat". În schimb, pentru acelaşi poet, Ştefan
Augustin Doinaş, Trandafirul negru devine imaginea morţii ca efect al căutării obsesive
a frumuseţii absolute. Trandafirul negru este un efect frumos, dar letal, semnificând
cunoaşterea ca sacrificiu steril.
Alături de poezie, filmul românesc ne oferă câteva prelucrări elaborate ale imaginarului morţii. Concurs (Dan Piţa, 1982) părea povestea unui concurs de orientare turistică
în pădure, o formă de competiţie agreată în comunism. De fapt, filmul este construit pe
două dimensiuni. Una reală, cu episoade tensionate, şi alta mistică, bine camuflată.
Grupul de excursionişti alcătuit din colectivul unei instituţii (muncitori, intelectuali şi
membri din conducerea organizaţiei de partid) participă la concursul de orientare în
natură, într-o pădure care urma să fie distrusă în aceeaşi zi, în vederea construirii unei
uzine. Apocalipsa pădurii, echivalentul vieţii, nu îl afectează emoţional pe nici unul
dintre animatorii grupului. Un tânâr (Puştanul), apărut de nicăieri, devine ghidul si apoi
liderul grupului, chiar dacă părea la un moment dat desprins de grupul de excursionişti.
Din acest motiv, înfricoşaţi de apropierea orei exploziei, unii îi neagă existenţa. Oameni
meschini, dominaţi de teama de ridicol, căreia îi cedează chiar şi atunci când din pădure
se aud strigăte de ajutor. În acest timp, tânărul care a rămas în urma grupului ca să
strângă fanioanele găseşte cadavrul femeii care strigase. Un cal alb, rătăcit şi speriat,
simbol al morţii, îi iese în cale. Descoperirea trupului neînsufleţit îl umple pe tânăr de
remuşcări. Deşi excursioniştii grăbiţi nu doreau să-l aştepte pe Puşti, susţinând că el nu
există, atunci când acesta apare din fumul exploziilor, pe bicicletă şi cu fanioanele sub
brat, îl vor urma spre pădurea morţii, hipnotic. Tânărul nu este o călăuză în sens tarkovskian, ci un înger al morJii.

Sinuciderea ca fenomen cultural
Emile Durkheim definea comportamentul suicidar din perspectivă socioculturală, afirmând că sinuciderea este o „specie de moarte" prin care omul preferă moartea în locul
vieţii; ea apare celorlalţi ca „act de disperare", abandon moral şi religios. Conform
altor analize, moartea voluntară este o acţiune autoagresivă sau de autodistrugere (Minois,
2002). Din această perspectivă, sinuciderea nu este o decizie disperată sau o aplicaţie
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finală a „urii de sine", ci mai degrabă incapacitatea unei persoane de a-şi manifesta
agresivitatea asupra celuilalt şi canalizarea acesteia asupra sa. Dacă suicidologii încearcă
să înţeleagă şi să prevină moartea voluntară, opinia publică, în schimb, rămâne captivă
în arhetipuri şi stereotipuri seculare. Condamnarea publică, socială şi religioasă a sinuciderii derivă din teama omului faţă de propria moarte ; o asemenea frică primară şi
atavică face ca sinuciderea să fie considerată o ofensă la adresa societăţii şi a divinităţii.
În La Belle Epoque, moartea suicidară nu era agreată nici în societatea românească,
deşi paginile ziarelor erau pline de astfel de relatări. Mai ales cele legate de sinuciderile
din dragoste ocupau un loc central. De regulă, moartea voluntară era parodiată, presa
oferind aşa-zise reţete de sinucidere. Întâlnim nu numai condamnarea în spirit creştin a
actului suicidar, ci şi parodierea acestuia, precum în cazul criticului de artă D. V. Cioflec,
devenit celebru doar prin moartea sa voluntară.
După Primul Război Mondial, angoasa devine un fenomen social. Experienţa răz
boiului devitalizează spiritele sensibile şi dedicate cauzelor comune. Jurnalele erau pline
de ştiri îngrijorătoare despre conflictele de după război, bolşevism, criza socială şi
economică, crize politice interne. Astfel, până şi sinuciderea, care este o decizie personală, ajunge o ştire publică. Literatura şi realitatea literară erau mereu vizitate de sinucigaşi. Îi întâlnim, de pildă, în opera lui Camil Petrescu (Gelu Ruscanu din Jocul
ielelor , 1916, şi George Ladima din Patul lui Procust , 1933). Aceştia sunt victimele
unei lumi haotice, care îşi uită axiologiile şi eroii. Sunt victimele crizei raţionalităţii,
căreia războaiele îi dau lovituri de gratie. În perioada interbelică, epocă plină de efervescenţă, au existat de altfel sinucideri celebre. Dar marţile voluntare care nu au avut
o cauză evidentă au fost catalogate drept „sinucideri fără rost", de exemplu, moartea
scriitorului avangardist Urmuz, care, la 40 de ani, vârstă a maturităţii, se sinucide cu
un foc de revolver în boschetele din spatele unui bufet popular din nordul Bucureştiului.
Experienţa războiului, marţile succesive din familia sa, singurătatea l-au făcut să fie
obsedat de moarte şi convins de lipsa de semnificaţie a vieţii. Sinuciderea a declanşat
interesul publicului. Fiind funcţionar al statului, dar aproape necunoscut ca poet, circumstanţele morţii au absorbit atenţia presei şi au alimentat speculaţiile despre moartea
sa. În mod evident, viaţa pe care nu o mai simţea, în miezul căreia se simţea străin, l-a
împins la actul suicidar.
Influenţat de Proust şi de Gide, romancierul Anton Holban a scris texte specifice
naraţiunilor analitice şi autobiografice. În primul roman care i-a asigurat recunoaşterea
literară, O moarte care nu dovedeşte nimic (1931), autorul se identifică cu personajul
principal, Sandu, un tânăr dilematic, narcisist, dar şi nesigur pe sine, mai ales în relaţiile cu femeile. Acest roman citadin surprinde şi maniera în care, în tumultoasa perioadă
interbelică, iubirea şi moartea se condiţionează în spaţiul urban. Irina, o tânără aparent
comună, pentru care, când avea nevoie de revalorizarea excepţionalismului său, Sandu
devenea un Pygmalion, mărturiseşte într-un moment tensionat că s-ar sinucide pentru
Sandu, doar pentru a-i demonstra că îl iubeşte. Captivă într-o relaţie aproape înjositoare,
precum cea dintre victimă şi călău, ea se sinucide aruncându-se de pe o stâncă, epuizată
de asediile şi abandonările lui Sandu. Irina punea capăt astfel unei relaţii împovărătoare
pentru ambii parteneri. Structura nefericită a personajului principal îl face însă pe acesta
să se îndoiască uneori de sinuciderea Irinei. Actul suicidar devine de fapt un exit de
anvergură, un act de care imaturul Sandu nu ar fi fost niciodată în stare.
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În 1943, un sinucigaş celebru a fost tânărul Emil Ivănescu (pianist, scriitor, gânditor),
fratele mai mare al scriitorului şi traducătorului Mircea Ivănescu. Acesta din urmă s-a
considerat încă din copilărie un substitut. Înainte de Emil i-a murit şi o soră, pe care
poetul nu a cunoscut-o. Mircea Ivănescu, care a rămas cu convingerea că fratele său a
fost de fapt geniul familiei, mărturisea că, după moartea acestuia, în casa părinţilor săi
se trăia ca într-un cavou. Umbra fratelui sinucigaş l-a afectat toată viaţa, sentimentului
de substitut adăugându-i-se un puternic complex de inferioritate. După multe decenii,
textele lui Emil au fost antologate în volumul Artistul şi Moartea (2006). Criticii s-au
concentrat mai ales asupra jurnalului intim pentru a determina motivaţia sinuciderii,
ajungând la concluzia că Emil Ivănescu era un personaj wertherian (Eugen Simion). În
opinia noastră, avem de a face mai curând cu un proiect personal, sinuciderea ca proiect,
decât cu efectul unui topos cultural. Întreaga sa literatură este obsedată de moarte, de
sinucidere. Societatea românească trăia în acei ani războiul, unul extrem de nesigur, iar
pentru acest spirit hipersensibil conflictul militar şi ideologiile totalitare de care se ţinea
departe erau expresia eşecului raţiunii umane. Emil Ivănescu era imaginea unei generaţii geniale sfâşiate de dilemele existenţiale ale epocii.

Ceremonialele moderne ale

morţii şi

cimitirul

Ceremoniile sau riturile publice, indiferent dacă se numesc serbări naţionale, sărbători
religioase sau comemorări, sunt un ansamblu de acţiuni şi comportamente cu efect
anamnezic care sprijină solidaritatea colectivă şi încurajează ataşamentul societăţii faţă
de anumite valori sau persoane. Astfel, ceremoniile publice sunt canalele de comunicare
ale regimurilor politice care încearcă să împiedice uitarea valorilor structurante în jurul
cărora s-a format comunitatea socială. În centrul ceremoniilor tanatice se plasează
cimitirul.
Dintodeauna, cimitirul a îndeplinit roluri sociofuncţionale şi simbolice. Spaţiu de
depozitare a cadavrelor, cimitirul devine şi comunitate a morţilor preparaţi pentru Înviere,
dimensiune a interacţiunii dintre vii şi morţi, spaţiu fizic şi metafizic totodată, pasaj
sacralizat. Aceste funcţii au determinat, alături de raţiunile de igienă care impun un
cadru legislativ în secolul al XIX-lea, amenajarea cimitirului ca spaţiu natural, ca imagine a grădinii edenice. Acestor funcţii le este adăugată şi una pedagogică : prin simbolistica religioasă a monumentelor funerare, cel viu era/este pregătit pentru marea
trecere. Evident, mai întâi, textele inscripţiilor funerare ne reamintesc că viata este
supusă normei şi că existenta mundană determină postexistenţa. Cimitirul modern, urban
dobândeşte noi funcţii sociale în calitate de loc identitar (îndeosebi după apariţia monumentelor funerare şi a secţiunilor panteonice), de loc al comemorării şi celebrării personalităţii. Ca urmare a acestor atribute complexe, cimitirul se manifestă ca peisaj
cultural cu o evoluţie influenţată de mutaţiile de mentalitate, precum şi de cele instituţionale. Defmirile cimitirului ca spaţiu al memoriei au devenit un loc comun, însă
despre acesta ca patrimoniu cultural (istoric şi artistic) se vorbeşte sau se scrie doar de
câteva decenii.
Cimitirul premodern are încă o topografie normată după felul în care Biserica evalua
existenta, apartenenţa etnoculturală a celor răposaţi şi contextul morţii. Astfel, în partea
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a cimitirelor creştine (considerată un loc ambiguu) erau înmormântaţi decedaţii
cu handicapuri fizice, bastarzii, străinii şi sinucigaşii. Schimbări în această diviziune
topografică tradiţională se realizează odată cu modernitatea, care a presupus dezvoltarea
urbană rapidă, mobilitatea geografică, ,,exploziile demografice", creşterea gradului de
alfabetizare şi educaţie şi propensiunea romantică pentru cimitir. Noile monumente
acordă un rol special stilisticii pietrei funerare şi textului epitafial. Problemele create
de noua structură spaţială în care erau comemoraţi defuncţii constau în parcelările terenului destinat înmormântărilor şi crearea unor căi de acces (pentru administrarea cimitirelor în secolul al XIX-lea, aceasta va fi o problemă la fel de importantă ca şi cea a
respectării normelor de igienă). De aceea, cimitirele urbane din Transilvania şi Banat,
dar şi cele urbane din Regatul României vor fi construite după criteriile specifice igienei,
dar şi după o topografie care impune infrastructura necesară.
Dacă Antichitatea nu a construit morţii o imagine terifiantă, Europa medievală a
ciumei, a războaielor particulare, a fricii de Judecata de Apoi şi a epidemiilor a impus
imaginarul morţii hâde ; reprezentări precum cea a scheletului descărnat şi a dansului
macabru domină spaţiile funerare. În modernitate, mai vizibil din epoca victoriană,
monumentului funerar elaborat i se acordă o semnificaţie deosebită în economia cultului morţilor. Cripta devine o prezentă constantă, iar epitaful câştigă în individualitate,
deşi cavoul ca element specific arhitecturii funerare, ca evoluţie, este efectul cultului
familiei. Mormântul simplu, constând doar din crucea care marca „locuinţa" defunctului/defunctei, exprimă de regulă statutul economic precar al succesorilor săi. Cei de
condiţie modestă apelau încă din secolul al XIX-lea la „producţia în serie". Firme
specializate reproduceau piese metalice care standardizau însemnele creştine fundamentale (vezi articolele funerare metalice care îi reprezintă pe Isus crucificat, pe Arhanghelul
Mihail şi pe îngerii protectori). Astfel de piese, de producţie austriacă, care substituiau
lespedea funerară, se utilizau şi în cimitirele romano-catolice urbane din Banat şi din
Transilvania (vezi cimitirele municipale din Timişoara, Cimitirul Militar din Reşiţa,
cimitirul din Anina, cimitirul romano-catolic din Gherla, Cimitirul Central din Bistriţa,
Cimitirul Municipal din Sibiu - secţiunea catolică etc.). Fenomenul este constant, îl
întâlnim şi în secolul XX în cimitirele sărace, dar şi în cele municipale, de data aceasta
şi ca efect al impunerii în perioada postbelică a monumentului cazon, neindividualizat
prin elemente de artă funerară (ca reprezentări religioase se reproduc în „gips" efigia
lui Isus suferind pe cruce, Isus Păstorul, Fecioara Maria, îngerii păzitori). Cel mai vechi
simbol, expresie a identităţii confesionale, este crucea ca imagine a salvării şi renaşterii.
În secolele XVIII-XX, numai în cimitirele Bisericii Romano-Catolice întâlnim peste 50
de forme ale crucii. În secolele XVIII-XIX, cele mai utilizate şi mai populare aplicaţii
ale crucii sunt: crucifixul (utilizat frecvent din secolul al XIX-lea), crucea latină, reprezentări ale lui Isus crucificat, crucea celtică (des utilizată în secolul al XIX-lea), crucea
greacă (sau „rusă", cum e numită în spaţiul anglofon), crucea scoţiană (numită şi „a
Sfântului Andrei"), cea egipteană.
Expulzarea cimitirelor la periferia oraşului pare a dovedi teoria despre existenţa unei
rupturi între lumea viilor şi cea a morţilor. Cimitirele parohiale şi cele urbane nu mai
sunt locuri frecventate ca orice spaţiu public, îndeosebi din cauza încadrării lor spaţiale
în afara topografiei comunităţii celor vii. Dacă cimitirul parohial era o prezenţă definitorie pentru spaţiul creştinătăţii (amplasarea cimitirului respecta diviziunea spaţială
specifică lumii rurale, care presupunea ridicarea bisericii în mijlocul comunităţii, în
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calitate de ax al acesteia), în schimb, cimitirul urban modem, bine delimitat spaţial,
pare proiectat pentru a fi ascuns privirii, periferizarea lui părându-le uneori tanatologilor o imagine a refuzului morţii. De fapt, localizarea sa este în primul rând un efect al
legislaţiei sanitare din secolul al XIX-lea.
Înmormântările celebrităţilor, după cum observăm în presa antebelică şi interbelică,
erau evenimente publice cu semnificaţii multiple. În literatura interbelică, edificatoare
pentru asemenea ceremonii funerare publice este înhumarea lui Teofil Steriu (Cezar
Petrescu, Calea Victoriei, 1931). Romancierul începe naraţiunea cu pregătirile de la
domiciliul defunctului, ce par a-l ignora pe decedatul aşezat pe patul său, din care părea
că priveşte cu indiferenţă vânzoleala din casă. Încă din viaţă devenise mort şi nu îl mai
interesa freamătul vieţii. În continuare, prozatorul ne dezvăluie modul în care se realiza
politizarea/confiscarea ceremonialului, autopromovarea celor vii şi desacralizarea, în
acest mod, a înmormântării celebrităţilor.

Moartea în epitaful laic
Tema morţii ca răpitor viclean este un loc comun în inscripţiile funerare din România.
O astfel de imagine relativ romantică întâlnim în epitaful laic încă din secolul al XIX-lea
(Grancea, 2004). Plastica funerară reacţionează şi ea la ubicuitatea unui asemenea motiv
cultural. Coexistenţa felului în care este percepută (în manieră tradiţională ! ) moartea
ca rău infernal, credinţă străină de explicaţia creştină, şi siguranţei aproape unanime a
supraveţuitorilor cu privire la dobândirea mântuirii, a vieţii veşnice, de către fiinţele
dragi dispărute este, poate, unul dintre cele mai „interesante" aspecte reflectate de
tematica epitafurilor. Această coexistenţă este încă un paradox care face fertilă, vie şi
dramatică retorica despre moarte.
Mentalitatea arhaică, încă puternică, nu percepe moartea ca pe o ruptură de nivel
care anihilează sensul vieţii, ci, dimpotrivă, o consideră un corolar derivat din ordinea
firească a lumii. Această viziune este accentuată şi de mesajele omileticii funerare, unde
moartea, o componentă indispensabilă a planului divin, este privită nu ca o trecere în
nefiinţă, ci în viaţa de apoi. Mutarea în eternitate este un mister/taină. Prin sistemul de
sensibilităţi pe care îl dezvoltă, valorizarea morţii ca „ultim drum" reglementează desfăşurarea actelor rituale potrivit unui scenariu configurat de imperativele „călătoriei"
spre lumea de dincolo, spaţiu al comuniunii cu divinul şi al fericitei reuniuni cu cei
dispăruţi.
Această idee este prezentă în imaginarul discursului popular, fapt relevat şi de epitaful transilvănean al secolelor XIX-XX atât catolic sau ortodox, cât şi al cultelor
reformate. De altfel, în textele liturgice iudeo-creştine se configurează reprezentarea
morţii ca o călătorie prin care defunctul „se strămută" într-un spaţiu mai generos decât
cel al lumii mundane. Deşi textele creştine au dat un alt înţeles separării de existenţa
mundană, prin mortificare sau prin moarte, drept cale a îndumnezeirii transcendente,
lumea morţilor nu este aceeaşi cu lumea obţinută prin mântuire. Elementele mentalită
ţii tradiţionale referitoare la moarte au supravieţuit în Europa de Est (în structurile
creştinismului/culturii populare) şi după ce creştinismul s-a afirmat ca singura alternativă
spirituală. În lumea creştină răsăriteană, ca de altfel şi în societăţile arhaice, moartea
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capătă o funcţionalitate complexă, de excepţie. Biserica tradiţională nu o priveşte ca pe
o descompunere a omului, aceasta fiind doar un fenomen care tine de natura organică,
mundană a trupului. Dimpotrivă, moartea este poarta prin care se face trecerea spre
eternitate, vehiculul prin care omul ajunge în fata judecăţii divine, treapta care hotărăşte
poziţionarea în lumea de dincolo. Moartea, cale de strămutare într-o existenţă superioară,
dar care mai păstrează canale de contact cu lumea celor vii, comunitatea de existenţă
(de altă natură) dintre cei morţi şi cei vii, se manifestă în cultul funerar. Analiza practicilor şi credinţelor legate de moarte, precum şi textele epitafurilor din spaţiul religiozităţii româneşti relevă faptul că în concepţia supravieţuitorilor defunctul rămâne într-o
stare de dialog, de dincolo de moartea fizică, cu cei vii, în conştiinţa cărora se conservă
prin virtutea reamintirii/comemorării. Cu toată această concepţie iluzorie şi consolatoare,
parţial acceptată şi de Biserică, moartea rămâne, conform definiţiilor de pe inscripţiile
funerare, aceeaşi „nemiloasă" şi „neîmblânzită" forţă stihială care îl desparte pe om de
haina vieţii, singura pe care o cunoaşte nemijlocit, pe supravieţuitori de cei iubiţi, provocând marile dureri ale tuturor timpurilor şi spaţiilor umane laolaltă cu perceperea
angoasantă a finitudinii şi ireversibilităţii.

Feţele morţii în artele tradiţionale
Artele, chiar şi arta funerară, nu au prezentat prea frecvent, în România, feţele morţii.
Sensibilitatea catolică a păstrat imaginea morţii sub forma scheletului scabros, hulpav,
întâlnit în plastica lui Holbein cel Tânăr şi în grafica lui Albrecht Diirer. Scheletul, chiar
sărutul morţii, reapare în spaţiul catolic mediteraneean (vezi în cimitirele Barcelonei,
dar şi în Cimitirul Central din Budapesta) îndeosebi după Primul Război Mondial. În
România există un singur caz, o lespede mare, verticală, de statul unui om de înălţime
medie, monument funerar aflat în cimitirul romano-catolic din Orăştie, judeţul Alba. El
aparţine unui băiat de 19 ani care a murit în 1932. Piatra de mormânt reproduce sculptural imaginea tânărului. Băiatul tine în mână o paletă şi pensule pentru pictură asupra
cărora se concentrează. În spatele lui este însă moartea, reprezentată printr-un schelet
acoperit cu o glugă : moartea care răpeşte. O mână scheletică este pusă, în forţă, pe
capul tânărului, în timp ce cealaltă mână a morţii este înfiptă în gâtul victimei, într-o
mişcare specifică efortului de a trage fiinţa umană sub mantia sa tenebroasă.
În plastică, înfrumuseţarea morţii începe din baroc. Imaginea medievală nu supravieţuieşte. Moartea va fi reprezentată cel mult în ipostaza de secerătoare a lanului de
grâu. Aceasta este o imagine de lungă durată (vezi două basoreliefuri ale unor monumente
din Cimitirul Central din Sibiu, monumente de la începutul secolului XX). Moartea care
răpeşte sau care este îndurerată de plecarea sufletului apare, ca reprezentare, în secolul
al XIX-lea. Este uşor de recunoscut după recuzita moştenită din Antichitate. Este vorba
mai ales despre gestul care presupune stingerea făcliei, făclia simbolizând viaţa. Cimitirul
catolic din Braşov avea un Thanatos din marmură albă, monument aflat acum în grădina
episcopiei. Este un înger îngenuncheat, cu o făclie scăpată la picioare. Un altul, de
dimensiuni mai mici, se află în cimitirul evanghelic din centrul Braşovului. De asemenea,
panourile de lemn din secolul al XIX-lea aflate în interiorul criptelor specifice mediului
protestant săsesc sunt pictate cu îngeri de lumină care răpesc sufletele defuncţilor cu
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acordul tacit al acestora. Defuncţii sunt îmbrăcaţi în haine de sărbătoare (vezi acelaşi
cimitir evanghelic din Braşov, dar şi cimitirele care au aparţinut etniei săseşti din oraşele
Râşnov, Codlea şi Ghimbav).
Cele mai bogate reprezentări ale lui Thanatos se găsesc în Cimitirul Central/
Hâzsongârdi temeto din Cluj-Napoca. Dacă monumentele din secolul al XVIII-lea sunt
tumbe sau mari lespezi verticale care au înscrise simboluri masonice şi expun cea mai
comună trimitere la moarte, adică oasele încrucişate sub un craniu, secolul al XIX-lea
impune cavoul luxuriant gotic (amestec de gotic medieval şi Egyptian revival) şi neoclasic (vezi cavourile familiilor princiare şi nobiliare, precum Teleki, Bethlen, Kendeffy,
Banffy, Apor). Stilul arhitecturii şi artei funerare devine "internaţional" încă din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Atât în SUA, cât şi în Europa modernă, implicit în
Transilvania şi Banat, cimitirele presupun spaţii deschise şi largi, iar amplasarea monumentului funerar respectă principii estetice, acesta fiind conceput ca ax al spaţiului
comemorativ. În schimb, în lumea ortodoxă, în secolul al XIX-lea, dar şi în cel următor,
spaţiile sunt fragmentate, monumentele fiind poziţionate haotic. Din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, cimitirele urbane devin supraaglomerate. Istoria cimitirelor surprinde şi maniera în care variază preferinţa pentru monumentul individual sau pentru
cel familial, în funcţie de raţiuni pragmatice sau/şi de strategiile sociale, victoriene, care
impun cultul "burghez" al familiei.
Diferite sunt şi atitudinile faţă de monumentul funerar. În anumite culturi europene,
înlocuirea lespezilor funerare vechi este o deprindere (mai ales în ruralitatea românească); în schimb, în alte ţări (vezi Anglia) conservarea cimitirelor parohiale ţinea de
prezervarea memoriei comunitare. Prin comparaţie cu plastica funerară din lumea occidentală, bogată în reprezentări cu referire la moarte, cea ortodoxă este conservatoare.
Doar în Ardeal şi Banat, ca urmare a contagiunii culturale specifice cimitirului municipal, motivul tanatic este prezent şi în secţiunile ortodoxe. Reprezentările de tip Mater
Dolorosa se întâlnesc pretutindeni în cimitirele orăşeneşti din România, în toate confesiunile (cea mai impresionantă statuie din această categorie este Uriaşa, o alegorie a
durerii, din Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi, situată în faţa cavoului Rosetti, sculptură
de producţie franceză).
În secolul al XVIII-lea, apariţia imaginii morţii în plastica funerară din spaţiul de
astăzi al României este uşor de recunoscut în cazul cimitirelor catolice care s-au conservat în Transilvania şi Banat (Hâzsongârdi temeto/Hasengarten/Cimitirul Central din
Cluj-Napoca), Cimitirul catolic din Lugoj, Cimitirul Calea Lipovei din Timişoara. În
cimitirele ortodoxe din Transilvania pătrunde monumentul-tumbă, edificiu ce reproduce
sicriul defunctului (vezi Cimitirul ortodox din Sebeş, judeţul Alba, şi "Cimitirul din
Groapă" din Sibiu).
Procesul de secularizare, reforma sanitară a cimitirelor şi propensiunea romantică
vor determina explozia imageriei morţii în secolul al XIX-lea. Apoi, războiul a presupus
conturarea unei noi imagini a morţii colective. Cele mai des întâlnite şi de lungă durată
reprezentări sunt cele ale femeilor îndoliate sau ale entităţilor cereşti protectoare, alegorii ale durerii, îngeri care pun pe mormânt o ramură de salcie ca simbol al renaşterii.
Reprezentarea romantică a lui Thanatos ca înger frumos şi înaripat care răpeşte sufletul
defunctului este specifică cimitirelor catolice şi protestante din secolul al XIX-lea din
Europa creştină. În Sibiu, în secţiunea romano-catolică a cimitirului municipal domină
imaginea paradoxală a morţii ca secerătoare. Aceasta este o imagine biblică întâlnită şi
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în mediul greco-catolic din lumea rurală. Dacă la intrarea în „Cimitirul Vesel" din
Săpânţa te întâmpină o cruce uriaşă ce are la bază imaginea morţii hâde şi negre care
îşi flutură secera, în cimitirul din Sibiu moartea care seceră este o tânără frumoasă şi
calmă.

Plastica

funerară din cimitirele „Bellu" din Bucureşti şi „Eternitatea" din laşi,
de artişti recunoscuţi precum Jules Roulleau sau Rafaelo Romanelli-fiul, insistă
pe temele tradiţionale. O excepţie este monumentul familiei Poroineanu (1902), care
presupune o adaptare la modă a gisantului tradiţional realizat în manieră academistă.
Soţia zace moartă pe catafalcul-pat de moarte, iar soţul o jeleşte pe soţia care s-a sinucis. Cei doi aflaseră că erau fraţi naturali, aşadar relaţia era incestuoasă, iar căsătoria
ilegală. Monumentul funerar al lui Eugeniu Carada din Cimitirul Sineasca din Craiova
este o realizare a sculptorului Ion Mateescu. Catafalcul pe care este amplasată statuia
defunctului este de fapt un gisant modern, cum întâlnim în cimitirele occidentale şi
central-europene.
După Primul Război Mondial, în Bucureşti, la Ateneul Român şi la Sala Dalles au
avut loc expoziţii colective inspirate de dramele şi tragediile războiului şi de efectele lor
posttraumatice. În acest context, apelul la sculptură şi la arhitectura monumentală era
firesc pentru un stat care şi-a atins obiectivele pentru care a intrat în conflictul mondial.
Cele mai cunoscute monumente sculpturale cu tematică eroică şi comemorativă sunt
Monumentul soldaţilor francezi căzuţi pe teritoriul României (de Ion Jalea, Bucureşti,
1922, Parcul Cişmigiu) şi basorelieful Mausoleului de la Mărăşeşti (de Ion Jalea şi
Cornel Medrea). Din această perspectivă, cel mai interesant este monumentul Ecaterinei
Teodoroiu din Târgu Jiu (finalizat în 1936 de Militza Petraşcu), un sarcofag uriaş realizat din travertin italian, cu basoreliefuri care îi prezintă viaţa şi eroizarea. În România,
mai ales după 1925, după constituirea unui cadru legislativ încurajator, arta monumentală a cunoscut o perioadă de realizări spectaculoase. Constantin Brâncuşi a dedicat
Coloana recunoştinţei fără sfdrşit ( Coloana Infinitului) soldaţilor români morţi în 1916
în bătăliile de pe Jiu.
executată

Concluzii
nu este doar o istorie a morţii în sine, ci istoria trăită. Ca dimensiune
a umanităţii, prin universalismul ei, dar şi prin felul în care înglobează
manifestări ale unor fenomene şi credinţe particulare, moartea a fost şi este o realitate
proteică, sumă de reprezentări, atitudini şi sensibilităţi care ne edifică cu privire la natura
oricărei civilizaţii, dar mai ales cu referire la felul în care, indiferent de mutaţiile survenite în sensibilitate, conservă, peste epoci, teme majore, forme de asumare şi de refuz,
această atât de umană retorică paradoxală.
Imaginarul morţii în cultura românească este mai puţin fertil decât cel manifestat în
alte culturi. În cultura savantă, în literatură şi artă, el explodează în La Belle Epoque şi după
Primul Război Mondial, în perioada interbelică. Sincronicitatea culturală, dar şi trauma
colectivă provocată de război vor încuraja exerciţiile avangardiste, moderniste, simbolismul, dadaismul, expresionismul şi suprarealismul. În acest context, aparent paradoxală
este sculptura lui Constantin Brâncuşi, revoluţionară prin apelul la neconvenţionalul
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avangardei, dar cu trimiteri la tradiţia comemorativă populară. La fel, ciclul poetic La
Lilieci (1973-1998) de Marin Sorescu este o reinventare a satului dominat de perspectiva
morţii. Deşi are un nume cu inflexiuni gotice, cimitirul din dealul satului reprezintă
comunitatea morţilor conectată la cea a viilor. Marţile petrecute în sat sunt în general
neviolente. Cu toate acestea, tradiţia ancestrală (vezi tehnicile de destrigoire) determină
viata satului care, în aparenţă, pare încremenit în timp. În comunism, imaginarul morţii este unul secătuit de retorica oficială, care pune accent pe moartea eroică. Viziunea
lui Sorescu era însă una singulară, în timp ce poezia militantă exersa teme ale morţii cu
impact emoţional (vezi Eugen Jebeleanu, Surâsul Hiroşimei, 1958). În timp ce cimitirul
şi comemorarea cunosc cel mai sugestiv presiunea epocii, secularizarea şi chiar exilarea
morţii, poezia rămâne singurul mijloc de expresie care formulează interogaţii şi propagă
imagini extrase din tradiţie. O tradiţie pe care o reface, pentru că şi în problematica
morţii inovaţia este de cele mai multe ori o tradiţie reinventată. În încercarea de a surprinde imaginarul tanatic românesc, ne-am oprit asupra imaginilor care au făcut carieră
culturală, care au inspirat şi au fost fie retransmise cu fidelitate, fie metamorfozate în
funcţie de contextele istorice.

