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Cimitirele creştine din principalele 
centre urbanistice ale Transilvaniei, Ţării 
Româneşti şi Moldovei constituie un de-
mers privilegiat dar sumar radiografiat, 
din perspectivele investigaţiilor istoriogra-
fice româ  ne şti, şi, dincolo de raţionalitatea 
argumentativă, identificăm un nivel sim-
bolic identitar, prin care istoria şi specificul 
etnic se regăseşte puternic ilustrat în incinta 
spaţiilor de înhumare. Incintele cimitirelor 

rămân dovada schimbărilor ce s-au fructificat pe baza deciziilor impuse şi mediatizate, 
la nivel preventiv prin intermediul discursurilor legislative şi medicale distincte, 
emise după anul 1860, ce aveau să puncteze elementele prioritare în desfăşurarea 
mecanismelor şi a proiectelor modernizatoare. 

Spaţiile civice urbane, cu o specificitate ce se defineşte gradual, după mĳlocul 
secolului al XIX-lea, în intervalul 1850-1914, prin conjunctura generală existentă 
se disting cele două medii prioritare: civic şi ecleziastic. Potrivit autoarei Simona 
Nicoară, religia ” apare definită ca o reprezentare, fiind tratată ca un produs cultural, 
despuiat de orice privilegiu al adevărului, în raport cu alte produse culturale”, însă 
gândirea ştiinţifică şi credinţa religioasă persistă să meargă împreună1. Astfel se 
delimitează, ceea ce urmează să argumentăm de-a lungul investigaţiei, iar finalitatea 
întregului demers o reprezintă pătrunderea şi descrierea conceptului mental şi tehnic 
fundamentalizat în discursul epocii.
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1  Simona Nicoară, O istorie a secularizării. Avatarurile creştinismului şi triumful mesianismelor 
noilor ere (sec. XIX-XX), Volumul II, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2006, p. 27, [„… mai exact: 
ştiinţa şi religia merg împreună, într-o bătălie comună... contra scepticismului, a dogmatismului, 
contra ignoranţei şi a superstiţiei”].
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În consecinţă, prin intermediul surselor interogate şi a discursului laic „progresiv”, 
impus sub formă ştiinţifică şi civică2 şi prin analiza de conţinut a surselor derivate 
din discursul medical al vremii, de genul: Legile despre sănătatea publică – cu referire la 
morţi, înmormântare şi cimitire; Coleţiunea legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor sanitare 
actualmente în vigoare cu jurisprudenţa respectivă şi adnotări; Periodul III (1851-1875), 
înfiinţarea Facultăţii de medicină; Periodul IV (1876-1900), emis de către Facultatea de 
medicină de la Iaşi şi cea din Bucureşti, Adaosul D, II, Serviciuri sanitare. Statistică, legi, 
regulamente, instruc ţi uni, de la Direcţia sanitară, judeţe, oraşe, societăţi, etc. privind 
Rapoartele de igienă3, constituie un excelent material documentar, pentru înţelegerea 
demersurilor impuse de un discurs asupra cimitirelor civice, şi a multiplelor elemente 
determinante prin normele sanitare ce imprimă o strictă atitudine de supunere 
indiscutabilă. Discuţia despre acest tip de sursă va fi dezvoltată în mod distict, pentru 
fiecare provincie istorică în parte, cu specificul ei, urmărind totodată implicaţiile şi 
ramificaţiile problematicii cimitirelor la nivelul societăţii, în disticte intervale cronolo-
gice: 1850-1870; 1880-1914 şi 1915-1918, prin perspectiva specificităţii acestor inter-
vale. 

Distribuirea normelor şi a modalităţilor de comportament în această anchetă, 
prin intermediul surselor primare, mai exact o decriptare a surselor obiective, din 
perspectiva documentelor emise în principal de către instituţiile deţinătoare ale Puterii: 
Statul4, Biseri ca5, Instituţia medicală6, fără a ignora că între aceste instituţii a existat o 

2  Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, Volumul I, Zece ani de concubinaj 
cu moartea. Dimensiuni istorice şi perspective contemporane asupra morţii, Cluj-Napoca, Editura 
Accent, 2006, p. 150.

3  Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Literatura medicală românească. Biografii şi bibliografie de Dr. Gheorghe 
Crăiniceanu, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, 1907, p. 97-319; Rapoarte de igienă 
în Bucureşti [„… mai exact: Rgulament pentru înmormântare în com. urbană Ocna jud. Bacău, 
Bacău, 1889; Brăila. Regul. pentru înmormântare în cimitirele ortodoxe şi de alte rituri, 1886;  
Focşani. Regul. pentru trasportarea cadavrelor omeneşti, Focşani, 1899; T.- Severin. Regul. pentru 
înmormântării, aplivabil în com. urb. T-S., 1888; Serviciul sanitar particular. Statutele primei societăţi 
de vindecarea membrilor bolnavi şi conducerea lor în caz de încetare din vieaţă la locul de repaos., 
Iaşi, 1876; Statutele primei societăţi izraelite pentru vindecarea bolnavilor şi înmormântarea celor 
decedaţi Montefiori din Bârlad, Iaşi, 1886; Statuten für dieVerwaltung der Fridhofes der röm. Kath. 
Geminde von Craiova, Craiova, 1887; Victoria. Societate de ajutor mutual şi reciproc pentru cazuri 
de boală şi înmorântări, Bucureşti, 1890; Statutele şi regulamentul societăţii sacre de înmormântare 
pentru izraeliţii de ritul occidental,  Bucureşti, 1892; etc.].

4  A se consulta prevederile legale: 1868. évi LIII. Törvénycikk a törvényesen bevett keresztyén 
vallásfelekezetek viszonosságáról (Legea LVIII din 1868 despre reciprocitatea religiilor/confesiunilor 
creştine acceptate. Membrii diferitelor confesiuni pot folosi cimitirele comune şi fără obstacole), a 
se consulta pe siteul: http://www.1000ev.hu/index. php?a=3&paaram = 5727 , Cluj-Napoca, 
17.05.2007, ora 14.40; 1876. évi XIV. Törvénycikk a közeg észségügy rendezéséről, Cap. XV, Eljárás a 
hullák körül, a temetkezésről és a temetőkről (Legea XIV. din 1876 despre sănătatea publică, Partea a II-
a, Cap. XV., Despre morţi, înmormântare şi cimitire), a se consulta pe site-ul: http://www.1000ev.
hu/index. php ?a   =3&paaram = 5727, Cluj-Napoca, 17.05.2007, ora 14.40;  (…”115. § Dacă 
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relaţie de intercondiţionare şi subordonare7, pentru consolidarea dinamicului proces 
de moderni zare, atât urban cât şi rural8.

 înmormân ta rea în timp util este împiedicată de reprezentantul bisericii, acesta trebuie tras la 
răspundere. 116 § Fiecare localitate are obligaţia de a întreţine un cimitir comun cu o dotare 
potrivită care să corespundă nevoilor demografice şi sanitare locale. Excepţie fac comunele 
în care există unul sau mai multe cimitire confesionale şi libertatea de înmormântare este 
asigurată. 117 § Deschiderea, mărirea sau închiderea cimitirelor, distanţa dintre cimitire şi 
casele de locuit, situarea, înconjurarea cu gard a cimitirelor, plantarea arborilor, la fel ca şi 
mărimea, adâncimea mormintelor, distanţa dintre ele, în funcţie de condiţiile locale şi de 
calitatea solului se vor reglementa prin decrete în cadrul acestei legi. 118 § Construirea de 
clădiri în cimitirele părăsite se poate permite doar după 40 de ani de ultima înmormântare, 
deschiderea mormintelor sau criptelor, dezgroparea cadavrelor se poate efectua doar cu 
acordul autorităţilor şi prin respectarea strictă a regulilor sanitare care urmează să fie emise 
prin decret”); 1908. évi XXXVIII. Törvénycikk a közegészségügy rendezéséről szóló 1876:XIV. tc. II. 
rész I. fejezetének (Közegészségügyi szolgálat a községeknél) módositásáról (Legea XXXVIII. din 1908 
despre modificarea cap. I din partea II a legii XIV din 1876 privind sănătatea publică), a se consulta 
site-ul: http://www.1000ev. hu/index.php ?a =3&paaram=5727, Cluj-Napoca, 17.05.2007, 
ora 14.40; [... Comitat-Prefectură-Pretură-Primărie, Pimăria în aplicarea prevederilor, şi 
Prefectura ca autoritate superioară, de acreditare în diverse urgenţe.].

5  [... Sistemul ecleziastic: Mitropolie-Episcopat-Vicariat-Protopopiat-Parohie.].
6  Al. Al. Pretorian (avocat şef al Contenciosului Direcşiunei Generale al Serviciului Sanitar), 

Colecţionea legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor sanitare  actualmente în vigoare cu jurisprudenţa 
respectivă şi adnotări de Al. Al. Pretorian , cu prefaţă de Doctor Teodor Dumitrescu-Brăila 
(Inspector general sanitar) , Volumul II, Bucureşti, Editura „Viaţa Românească”, 1921, pp. 
671-691; [„…  amănunte despre: Consiliul de igienă pubică şi salubritate, Fondul Direcţiei sanitare, 
Consiliul local de higienă şi de salubritate publică, Ministerul de interne, avizul Consiliului medical 
superior, Administraţiunile sanitare locale,  şi avizul Consiliului local de higienă şi de salubritate 
publică.].

7  Marius Rotar, op. cit., p. 154.
8  Pentru detalii: Constantin Bărbulescu, Morţii şi Viii. Mormintele şi cimitirul din Oniceşti, în 

Anuarul  Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1997, serie nouă, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 
1997, pp. 267-279; Gheorghe Berviconi, Necropola capitalei, Institutul de Istorie ″N. Iorga″, 
Bucureşti, 1972; Cimitirul Eternitatea Iaşi. Dictionarul personalităţilor şi documentare: Olga Rusu, 
Constantin Ostap, Adrian Pricop; Arta monumentelor funerare: Gheoghe Macarie; Mormintele 
militarilor: Constantin Bucos, Album iconografic, coperta şi machetare: Constantin-Liviu 
Rusu; Copertare generală şi revizie Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Iaşi, Editura “Cronica”, 
1995; Mihaela Grancea (coordonator), Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX, 
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005; Vasilie Pop, Despre înmormân tările comune 
la daco-români sau la românii de astăzi şi despre unele superstiţii, Viena, 1817, Tradu cere din 
limba latină: Andreea Mârza. Studiu introductiv, ediţie, note şi indice: Marius Rotar, Iacob 
Mârza, Rezumat: Laura Stanciu, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2004; Gigler Richárd, H.Ág 
Éva, Horváti Andor, Kovács Sándor, Mőcsényi Mihály, Schrenk Ágnes, Seléndy Szabolcs, 
Temetőkert (Cartea cimitirului), magyar és külföldi temetők, kolumbáriumok; a temetőkert dísítése és 
ápolása a tervetés feladatai – jogok és kötelességek sírgondozási szolgáltaások növényválasztási tanácsok 
(istoricul şi arta cimitirelor maghiare şi de peste hotare, stâlpul funerar, placa comemorativa, cavoul; 
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Primul nivel, cel al prescrisului, intervine prin conţinutul său oficial, în intervalul 
cronologic 1850-1900, spre direcţionearea acceptări ca atare a situaţiei concrete ce 
urma să fie restabilită, pas cu pas, pe făgaşul de funcţionalitate. 

Dificultatea apare în cadrul demersului investigaţiei privind realizarea legăturilor dintre 
documente şi prezentarea acestora în manieră progresivă, impunându-se, însă, necesitatea 
de lămurire a două probleme fundamentale şi prioritare: problema sensului şi perspectiva 
semnificaţiei. 

Proiectele în sine le putem înţelege numai prin intermediul unei perspective 
comparative, pentru a înţelege etapele instituirii şi consolidării unei necropole civice 
extinse, atât prin prisma surselor primare, cât şi a surselor specifice. 

Întregul proces de moderinzare civică ce include nevoia unei necropole periferice o 
regăsim reglementată, în mod pragmatic prin Regulament pentru inmormântări (Aprobat 
prin ordonanţa domnească din 1860)9 urmat de Regulament pentru trasportul cadavrelor 
omeneşti (Publicat în Monitorul Oficial No. 3 din Ianuarie 1877) 10 şi de Regulament 
pentru verificarea morţilor (Acest regulament datează din anul 1890, reglementat şi în 
Art. 46 din legea pt. înmormântări, Vol. I, p. 168)11 în cele două centre urbane istorice 
Iaşi şi Bucureşti. Mai exact Iaşiul, care îşi propunea realizarea unui „cimitir fastuos, 
după model european, încă din 1853”12, fiind vorba despre o „necropolă” gândită de 

 ingrĳirea şi ornamentarea curţii cimitirului. Problemele proiectelor- legislaţie obligaţie, srviciile de 
îngrĳire a cimitirelor, îndrumări în alegerea vegetaţiei  pentru  morminte), Budapest, Mezőgazdasági 
Kiadó, 1972; Marius Rotar, Cadavre, cimitire, crematorii sau despre corp ca şi rest în Transilvania 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Caiete de Antropologie Istorică, Cluj-Napoca, Editia 
II, 2(4), iulie-decembrie 2003, pp. 57-83.

9  Al. Al. Pretorian (avocat şef al Contenciosului Direcţiunei Generale al Serviciului Sanitar), 
Colecţionea legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor sanitare actualmente în vigoare cu jurisprudenţa 
respectivă şi adnotări de Al.Al. Pretorian , cu prefaţă de Doctor Teodor Dumitrescu-Brăila 
(Inspector general sanitar), Vol. II, Bucureşti, Editura „Viaţa Românească”, 1921, pp. 671-
683; [„…  Regulamentul dezbate: Sepultura şi locurile ce-i sunt consacrate (Art. 1 – Art. 24); 
Clasificarea terenului înmormântărilor (Art. 25 – Art. 46); Personalul cimitirelor (Art. 47 – Art. 56); 
Măsuri de ordine şi îngrĳirea interioară a cimitirelor (Art. 57 – Art. 68); Măsuri medico-poliţieneşti 
(Art. 69– Art. 86); şi Statutele privitoare la persoanele bisericeşţi (Art. 87 – Art. 115) ]”.

10  Ibidem, p. 689-692, [„… prevede următoarele probleme: Măsuri generale (Art. 1 – Art. 4); 
Trasportul cadavrelor la distanţe mici (Art. 5– Art. 8); Trasportul la distanţe mari (Art. 9 – Art. 
15) şi Penalităţile (Art.16)” ].

11  Al.Al. Pretorian, op. cit., pp. 684-689, [„… Regulamentul reglementează: Despre medicul 
verificator şi procedura sa la verificarea morţei (Art. 1 – Art. 18); Despre moartea aparentă (Art. 19 
– Art. 23); Despre moartea violentă (Art. 24 – Art. 25); Dispoziţiuni generale (Art. 26); şi Dispoziţii 
tranzitorii (Art. 27)” ].

12  Cimitirul Eternitatea Iaşi. Dictionarul personalităţilor şi documentare: Olga Rusu, Constantin 
Ostap, Adrian Pricop; Arta monumentelor funerare: Gheoghe Macarie; Mormintele militarilor: 
Constantin Bucos, Album iconografic, coperta şi machetare: Constantin-Liviu Rusu; 
Copertare generală şi revizie Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Iaşi, Editura “Cronica”, 1995, 
p. 5, (…de exemplu, Dosarul 112/1871, Dosarulu Oprirei Înmormântărilor di pi la Bisericile 
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către Gheorghe Asachi, urmând a fi amplasată „pe cornişa dealului de Galata”, iar 
grandoarea acelei necropole avea să rezulte din suprafaţa de „221 712 palme pătrate” 
şi o impunătoare intrare principală prevăzută cu trei arcade, fiind consultat pentru 
proiect arhitectul italian M. Croce, din Tessim. Din păcate proiectul conceput la 1853 
nu se va realiza, dar s-a reţinut amplasamentul propus, unde ulterior avea să fie 
instituit cel de-al doilea cimitir periferic– Cimitirul Galata, la 187613. Tot în Iaşi, doar 
la 1868 s-au creat condiţiile favorabile pentru începerea construirii unui astfel de 
cimitir-necropolă, datorită unui act de filantropie, făcut de Scarlat Pastia, fost senator şi 
primar în 1877, iar prin donaţia din octombrie 1868 „s-a cumpărat pentru acest finitu 
(scop – n.a.) unu anume locu spaciosu numitu Via lui Enache Dragoşi şi care înfăţişează 
toate condiţiunile cerute pentru statornicia unui bun cimitiru”14. Actul de donaţie a 
fost aprobat la 1869 de către regele Carol I şi totodată înregistrat şi legalizat, însă abia 
în 1871, la insistenţele primarului C. Cristodolu Cerchez au fost demarate începerea 
lucrărilor de amenajare a cimitirului, conform proiectului întocmit la 1868 şi regândit 
la 4 iunie 1871 de către inginerul A. Bobuş. Cu toate acestea, în incinta necropolei 
ieşene s-au plantat 2406 arbori de diferite esenţe, iar pe poarta de intrare proiectată de 
către M. Tzoni urma să troneze inscripţia „Moarte este viaţă”. În concluzie, în şedinţa 
din iunie 1875 regulamentul necropolei a fost aprobat de către Comisia de igienă 
publică şi salubritate, cât şi de către Consiliul comunal al Primăriei, însă aprobarea 
Ministerului de Interne a fost mult amânată. Începând cu data de 3 septembrie 1876, 
înmormântările în cimitirele bisericeşti sunt interzise, urmând a fi oficiate înhumări 
în cele două cimitire periferice: Eternitatea şi Galata15. Ambele proiecte ce au dat viaţă 
actualelor necropole grandioase, sub titulatura de Cimiti rul „Eternitatea” din Iaşi, 
Cimitirul „Şerban Vodă” şi Cimitirul „Bellu” Romano-Catolic din Bucureşti, sunt 
mărturia vie a proiectelor de mutare a cimitirelor identi tare din interior spre periferie, 

 din mĳlocul urbii. Ideea dezefectării unor astfel de cimitire bisericeşti, în special a celor din centrul 
oraşului era susţinută de edilii oraşului… Există documente şi mai vechi care atestă că,  încă înainte 
de Regulamentul Organic, 1832, au existat proiecte pentru dezafectarea cimitirelor bisericeşti din 
motive de igienă publică ). 

13  Ibidem, p. 9, („… să fie amplasat pe „cornişa dealului de Galata”, amplasament care „expus 
fiind privirei, prin a sa menire nu poate produce decât o mântuitoare înrăurire asupra moralului 
locuitorilor, înfăţişând totodată, prin a sa măreaţă (...) o podoabă monumentală ”).

14  Cimitirul Eternitatea Iaşi, op. cit., p. 10 („…Donatorul punea următoarele condiţi:
1. Cimitirul se poarte pentru totu de una titlul de Cimitirulu Eternităţiei, cu următorulu 

verset din Psaltire drept motu: „Omul ca iarba, dzilele lui ca floarea câmpului”
2. În terminu de 2 ani să se pregătească cimitirulu pentru a pute funcciona, adică a se îngrădi, a 

se nivele loculu, a se face plantaţiunile trebuitoare, a se împărţi loculu după pilda cimitirulu din 
străinătate

3. De a se deschide şi pava în acelaşi terminu o stradă  cîtu se va pute mai dreaptă din Valea Căcaniei 
şi pînă la cimitiriu, sub numele de strada Eternităţii”.

Donatorul cere să i se pună la dispoziţie un loc pentru un” mormânt de familie de mărimea şi în 
partea aceea a cimitirului” aleasă de el.).

15  Ibidem, pp. 11-13. 
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concretizând modalitatea nouă de urbanizare civică şi includerea acestora în demersul 
civic european de modernizare urbană. 

Normele şi modalităţile noi de comportament civic din perspectivă teoretică şi 
factuală, se reglementează prin dispoziţiunea finală definitivată a Legii sanitare, Art. 
105, spre respectarea unui comportament de supunere şi constrângere, şi o strictă 
atitudine clar argumentată în Legea pentru înmormântări din 17 Martie 186416 . Legea, 
prin conţinutul său, este general valabilă pentru toate identităţile confesionale, fără 
diferenţiere de apartenenţă etnică sau de rit, în spaţiul Vechiului Regat. Ministerul 
de  Interne, abia la 31 martie 1864, anunţă promulgarea Legii pentru înmormântări, 
prin Decretul 339, semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza17. Cauza principală 
de amânare a înfiinţării noilor cimitire, a fost  lipsa unor terenuri adecvate, deşi Art. 
4 şi 5 al Legii din 17 martie 1864, oferă soluţia. 

Schimbările urbanistice declanşate în a doua jumătate a  secolului al XIX-lea în 
Bucureştiul de atunci, determină înfiinţarea viitoarelor „cimitire speciale”18, fiind 
revendicate din motive igienice pentru siguranţa urbei. Potrivit autorului George 
Bezviconi, prima încercare se declanşează la 9 martie 1809, „când autorităţile ruseşti cer 
Divanului ca morţii din Bucureşti şi Iaşi să nu mai fie îngropaţi în curţile bisericilor”19. 
Din 2 aprilie1830 au fost stabilite cele opt cimitire periferice noi, dar numai sub formă 
de proiecte şi toate acestea urmând a fi acceptate prin regulamentul oraşului Bucureşti, 
emis la 6 iulie 1830. Actualul cimitir Şerban Vodă, sub titulatura veche Bellu Ortodox, 
în documentele din Arhiva „Serviciului Cimitirelor din Bucureşti”, la 1821, a existat 
curtea boierească şi grădina cea mare a lui Bellu cel Bătrân şi, astfel de la proprietarul 
locului vine numele cimitirului de mai târziu. Tradiţia îl aminteşte şi pe Barbu Bellu 
(1825- 1900), fost ministru al Cultelor şi Justiţiei, care rămâne donatorul terenului 
viitoarei incinte20. În 1852 Sfatul Orăşenesc hotărăşte începerea lucrărilor viitorului 
cimitir Bellu pe baza unui proiect arhitectural întocmit de către Alexandru Orescu, 
iniţiativă urmată la 1855 de lucrările de amenajare a incintei ce va fi dată în folosinţă 
la septembrie 1858. În 1859 aplică cu hotărâre legea de mutare a cimitirelor din oraş 

16  Al.Al. Pretorian (avocat şef al Contenciosului Direcţiunei Generale al Serviciului Sanitar), 
Colecţionea legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor sanitare actualmente în vigoare cu jurisprudenţa 
respectivă şi adnotări de Al.Al. Pretorian, cu prefaţă de Doctor Teodor Dumitrescu-Brăila 
(Inspector general sanitar), Vol. I, Bucureşti, Editura „Viaţa Românească”, 1921, pp. 167-168; 
[„… Art. 1 – toate culturile a-şi întocmi cimitire, la depărtare de 200 metri dela marginea fiecărui 
oraş;  Art. 4 -  avertizează consecinţele în cazul de nerespectare a legi, Art. 5 - autorizează intervenţia 
guvernului, de alocare a unui spaţiu de înhumare gratuit şi Art. 6 – determină îngrădirea acestora 
în termen de cinsprezece ani.].

17 Cimitirul Eternitatea Iaşi, op. cit., p. 10, (…”mai multe amănunte în dosarul 79/1857, Fond Eforia 
Iaşi).

18  Gheorghe Berviconi, Necropola capitalei, Institutul de Istorie “N. Iorga, Bucureşti, 1972, 
p. 3.

19  Ibidem, p. 4, (…”cimitirele trebuiesc înconjurate cu şanţ, sănătatea publică cerând scoaterea 
din incinta oraşului şi a cimitirelor altor confesiuni”).

20  Ibidem, pp. 5-7.
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şi din jurul bisericilor afară din oraş, demers ce forţează parohiile să interzică radical 
înhumarea defuncţilor în interiorul capitalei21. Din 1862, potrivit autorului Paul 
Filip, cimitirul Bellu trece sub autoritatea Municipalităţii urbei. Prin Monitorul Ţării 
Româneşti, din aprilie 1860 se anunţa amenajarea şi altor cimitire în afara urbei, mai 
exact spaţii oferite comunităţilor identitare israelite, catolice, evanghelice, protestante, 
calvine, musulmane, armene, un cimitir pentru deţinuţi şi altul pentru săraci22. Întregul 
demers de reamplasare a cimitirelor identitare şi confesionale din interiorul oraşului 
spre zona marginală şi periferică a acestuia a impus totodată transportarea din vechile 
locaţii a unor oseminte familiale în spaţiul cimitirului Bellu23 sau a viitoarelor incinte 
revendicate de grupurile etnice mai sus amintite. În concluzie, statutul umilitor de 
paznic impus cercetătorului Bezviconi a declanşat consolidarea celei mai importante 
monografii existente până în prezent, ce surprinde şi expune întregul proces istoric 
de modernizare şi sistematizare a viitoarelor incinte civice bucureştene. 

La final de secol XIX autorităţile urbane reuşesc parţial să transpună identităţile 
etnice, într-o identitate civică asumată printr-un statut identitar civic mixt.

Abundenţa informaţiilor documentare existente în Direcţiile Judeţene a Arhivei 
Naţionale de la Bistriţa, Cluj-Napoca, Aba-Iulia şi Târgu-Mureş ne împiedică să 
dezbatem în profunzime nuanţele şi relevanţele problematicii cimitirelor confesionale, 
desfăşurate pe segmentul cronologic 1850-1918. Această radiografiere a surselor îşi 

21  Paul Filip, Panteon Naţional, Ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Afir, p. 11;  Pentru detalii a se 
vedea: Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată 1885-1900, Vol. II, Bucureşti, Editura 
Ziarului “Universul”, 1928; ***Bucureştii vechi. Documente iconografice, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1936; Dimitrie A. Băleanu (Preotul), Monografia Bisericei Parohiale Bellu 
din Capitală, Bucureşti, 1935; Dan Berindei, Un ansamblu istoric în pericol: Cimitirul Bellu din 
Bucureşti, în Academica, 1994, 4, nr. 10, p. 8; ***Bucureştii vechi. Documente iconografice, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1936; Cristina Chiţa, Bucureştii în anii interbelici. Arhitectură 
şi mentalitate, Bucureşti, 2001, 4, nr. 4, pp. 6-9; Nicolae Ionescu, Bucureştiul de altădată, 
Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, 2002; George I. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Iaşi, 
Editura Tehnopress, 2003; Nicolae Lascu, Aspecte privind sistematizarea oraşului Bucureşti la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, în AAMB. [Anuar al Arhivelor Municipiului Bucureşti. Bucureşti], 
1997, 1, pp. 56-61; Ulysse de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-lea. Prefaţă, note şi 
antologie de Adrian-Silvan Ionescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999; Adrian Rezeanu, 
Relaţia urban-rural în urbanonimia bucureşteană, SCO, 2003, 8, pp. 67-86; Zoltan Rostaş, Chipurile 
oraşului. Istorii de viaţă în Bucureşti. Secolul XX . Prefaţă de Andrei Pippidi. Iaşi, Editura 
Polirom, 2002.

22  Ibidem, p. 12; Pentru detalii: Panait I. Panait, Etnii convieţuitoare în istoria multiseculară a 
Bucureştilor, Bucureşti, 2002, 5, nr. 2, pp. 12-14.

23  Gheorghe Berviconi, op. cit., p. 14; Pentru detalii: Teodora Speranţa Diaconescu, Adrian 
Ionescu – Silvian, Lucian Mşek, Alexandru Seferovici, Repertoriul monumentelor de for public şi 
funerare ale sculptorilor Starck (1826-887), în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti, 
1995, 6, nr. 1-2, pp. 60-86; Teodora-Speranţa Diaconescu, Aurelian Stroie, Ansambluri funerare 
bucureştene de secol XIX, în BMIM. [Bucureşti Materile de istorie şi muzeografie], 1992, 11, pp. 
106-110.
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propune o anchetare a metodelor şi instrumentelor de abordare, şi, totodată, expunerea 
priorităţilor ce ne ajută la limpezirea problemei şi a elementelor particulare descoperite 
pe baza instrumentarului ştiinţific de cunoaştere.

În cazul Transilvaniei documentele legislative erau emise de către puterea 
imperială prin intermediul unor ordonanţe ministeriale sau a unor coduri de legi. 
Aceste demersuri legislative urmau un sistem strict de mediatizare, pornind dinspre 
Comitat, Pretură, Prefectură şi Primărie24. Un traseu identic îl urmează şi instituţiile 
ecleziastice prin intermediul propriului lor sistem de difuzare a ordinelor circulare 
emise şi difuzate de la Mitropolie spre Episcopat şi Vicariat. Tot la nivel ecleziastic 
poate să apară încă o formă de difuzare a ordonanţelor de la Protopopiat spre Parohie 
ca specific religiei greco-catolice25. În cazul Vechiului Regat informarea şi aplicarea legii 
din perspectivă legislativă se desfăşura mult mai simplu, prin aplicarea ordonanţelor 
ministeriale de către autoritatea Sfatului Orăşenesc. 

În Transilvania, Imperiul Austro-Ungar impune respectarea celor două legi 
majore emise pentru reglementarea cimitirelor existente în spaţiul multietnic şi 
multiconfesional al Transilvaniei. Pentru început amintim Legea LVIII din 1868 despre 
reciprocitatea religiilor/confesiunilor creştine acceptate26, lege care conform conţinutului 
ei ar fi trebuit să soluţioneze fără probleme dreptul oricărui cetăţean, indiferent de 
apartenenţa confesională, de a se putea înhuma în cimitirul comun. Însă aceste legi 
statale din nefericire nu au putut fi aplicate şi respectate în conformitate cu cerinţele 
impuse. Datorită acestui impediment în oraşele multietnice şi multiconfesionale 
transilvănene, greco-catolicii şi ortodocşii vor revendica atât în antebelic, cât şi în 
interbelic dreptul de a li se acorda un spaţiu de înhumare27. Din prisma discursului 

24  Pentru amănunte a se vedea: Marius Rotar, Atitudinea în faţa morţii în Transilvania secolului al 
XIX-lea. Teze de doctorat, Cluj Napoca, Catedra de Istorie Modernă, 2005, p. 131; Marius Rotar, 
Cadavre, cimitire, crematorii sau despre corp ca şi rest în Transilvania în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, în Caiete de Antropologie Istorică, Cluj-Napoca, Editia II, 2(4), iulie-decembrie 2003, 
pp. 57-83; Marius Rotar, Tăceri concentrice. Despre percepţia cadavrului în Transilvania la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Cum scriem istoria?, pp. 297-321. 

25  Ibidem, p. 155.
26  1868. évi LIII. Törvénycikk a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról  (Legea 

LVIII din 1868 despre reciprocitatea religiilor/confesiunilor creştine acceptate. Membrii diferitelor 
confesiuni pot folosi cimitirele comune şi fără obstacole), a se consulta pe siteul: www.1000ev.
hu/index.php?a=3&paaram=5727

27  Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud (în continuare vom cita A.N.D.J 
Bistriţa-Năsăud), Fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, nr. act. 120, 1889, Memoriul 
Comunităţii Graco-Catolice din Bistriţa în problema cimitirului central al oraşului; Idem, 1899, 
Reprezentarea comunităţii bisericeşti în cauza cimitirului central (Ediţie trilingvă: română, maghiară, 
germană), fila 9-11, Fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, nr. act. 127, 1900, Acte referitoare la 
cimitirul din Bistriţa, Statutele “Reuniunii de înmormântare a locuitorilor greco-catolici din Tractul 
Bistriţa”; Fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, nr. act. 603, 1937, Acte privind regulamentul 
cimitirului greco-catolic din Bistriţa, file 1-9; Fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, nr. act. 
627, Regulamentul cimitirului greco-catolic din Bistriţa, 1938, file 1-4.
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legislativ vom aminti cea de-a doua lege axată mult mai exhaustiv pe problema morţii, 
a înhumării şi a cimitirelor, mai exact Legea XIV din 1876 despre sănătatea publică28. 
Punctele 116, 117, 119, 120 evidenţiază riguros toate obligaţiile impuse pentru 
întreţinerea unui cimitir comun care trebuiau să corespundă nevoilor demografice 
sociale şi locale. Totodată paragraful 117 impune regulile de gestionare a cimitirelor, 
distanţa necesară dintre cimitire şi casele din apropiere, stricta nevoie de îngrădire 
a cimitirelor şi necesitatea plantării arborilor. Legea XIV din 1876 va fi îmbunătăţită 
de încă două ordine ministeriale: Ordinul Ministerului de Interne, nr. 19172 din 1889 şi 
Ordinul Ministerului de Interne, nr. 54919, din 1895. În anul 1908 are loc modificarea 
Cap. I din partea a II-a a Legii XIV din 1876, iar noua Lege XXXVIII reglementează 
problemele de sănătate publică29. 

Aceste două legi valabile şi pentru provincia Transilvania pe tot parcursul perioadei 
antebelice reprezintă documentele primare ce evidenţiază interferenţele vizibile 
dintre putere şi stat, şi, totodată, dincolo de conţinutul lor strict nu pot să ne divulge 
funcţionalitatea aplicativităţii lor. Aceste documente primare le putem considera 
funcţionale doar în cazul în care va avea loc corelarea dintre discursul ecleziastic şi cel 
laic. Pornind de la acest amănunt se justifică importanţa şi rolul exclusiv de aplicare a 
prevederilor legale la nivel de instituţie ecleziastică de la Mitropolie spre Episcopat şi 
Vicariat, sau mult mai direct de la Protopopiat spre Parohie. Veridicitatea informaţiilor 
mai sus amintite şi greutatea funcţionalităţii măsurilor impuse o putem verifica prin 
identificarea fondurilor arhivistice existente în arhivele naţionale din Transilvania şi 
care prin conţinutul lor trădează traseul greoi şi impedimentele concrete ce înfrânau 
aplicarea demersurilor în mod pragmatic la nivel de Parohie cât şi de Consiliu Local. 
Menţionăm că întreaga cercetare se află în plină desfăşurare şi suntem puşi în situaţia 

28  1876. évi XIV. Törvénycikk a közegészségügy rendezéséről, Cap. XV, Eljárás a hullák körül, a 
temetkezésről és a temetőkről (Legea XIV. din 1876 despre sănătatea publică, Partea a II-a, Cap. 
XV., Despre morţi, înmormântare şi cimitire), a se consulta pe site-ul: www.1000ev.hu/index.
php?a=3&paaram=5727 (…”115. § Dacă înmormântarea în timp util este împiedicată 
de reprezentantul bisericii, acesta trebuie tras la răspundere. 116 § Fiecare localitate are 
obligaţia de a întreţine un cimitir comun cu o dotare potrivită care să corespundă nevoilor 
demografice şi sanitare locale. Excepţie fac comunele în care există unul sau mai multe 
cimitire confesionale şi libertatea de înmormântare este asigurată. 117 § Deschiderea, mărirea 
sau închiderea cimitirelor, distanţa dintre cimitire şi casele de locuit, situarea, înconjurarea 
cu gard a cimitirelor, plantarea arborilor, la fel ca şi mărimea, adâncimea mormintelor, 
distanţa dintre ele, în funcţie de condiţiile locale şi de calitatea solului se vor reglementa 
prin decrete în cadrul acestei legi. 118 § Construirea de clădiri în cimitirele părăsite se poate 
permite doar după 40 de ani de ultima înmormântare, deschiderea mormintelor sau criptelor, 
dezgroparea cadavrelor se poate efectua doar cu acordul autorităţilor şi prin respectarea 
strictă a regulilor sanitare care urmează să fie emise prin decret”);

29  1908. évi XXXVIII. Törvénycikk a közegészségügy rendezéséről szóló 1876:XIV. tc. II. rész I. 
fejezetének (Közegészségügyi szolgálat a községeknél) módositásáról (Legea XXXVIII. din 1908 despre 
modificarea cap. I din partea II a legii XIV din 1876 privind sănătatea publică), a se consulta site-ul: 
www.1000ev.hu/index.php?a=3&paaram=5727;
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dificilă de a putea prezenta amănunţit întregul proces greoi de soluţionare în cazul 
unor confesiuni (greco-catolice şi ortodoxe) privind soluţionarea şi acordarea unui 
spaţiu de înhumare.

Argumentele mai sus amintite în cazul problematicii cimitirelor pot fi demonstrate 
prin existenţa unor situaţii concrete în Transilvania epocii, spre exemplu cel mai 
relevant şi distinct caz îl constituie discuţiile interminabile privind acordarea unui 
spaţiu disponibil pentru înhumarea enoriaşilor greco-catolici din Bistriţa. Revendicările 
parohiei sunt păstrate în inventarul vicariatului Rodnei (1821-1948) unde regăsim 
contabilizate succesiv fiecare nouă doleanţă venită din partea Parohiei30. Atitudinea faţă 
de cimitir în intervalul 1880-1918 trădează un amplu proces de dispute revendicative 
ale confesiunilor defavorizate din principalele centre urbane transilvănene, unde 
regăsim existenţa unui statut privilegiat, datorită gestionării cimitirelor existente de 
către romano-catolici sau protestanţi. În ciuda prevederii legale din 1868, confesiunile 
aflate în minoritate greco-catolică şi ortodoxă vor continua să ducă o luptă acerbă 
pentru soluţionarea şi acordarea unui teren de către autorităţile locale în conformitate 
cu normele sanitare impuse. Totodată, contiuă să subeziste în societatea transilvăneană 
a vremii şi modelele tradiţionale31 în jurul şi preajma cimitirului, influenţate şi puternic 
susţinute de un discurs religios, ce impunea practici şi conduite greu dislocabile32. 

În cazul Vechiului Regat încercarea de modernizare urbană trădează un proces 
mult mai facil, datorită reuşitei de soluţionare a problemelor care apar şi care erau 
controlate prin intermediul principalelor instituţii responsabile: statul şi puterea 
medicală. Pentru Ţara Românească şi Moldova, perioada 1880-1918 rămâne segmentul 
cronologic de realizare a amplului plan edilitar şi urbanistic ce dă viaţă viitoarelor 
oraşe cu statut modern. Spre exemplu, Craiova, alături de Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, 
Botoşani rămâne unul din principalele centre urbane ale ţării ce au fost „gratuate” de 
regele Carol I, oferindu-i-se chiar titlul de „capitală a României Mici”33. Prin studierea 
surselor secundare laice din perioada 1911-1918, reuşim să ne creionăm o imagine 
complexă a Vechiului Regat prin intermediul articolelor rămase în ziarele timpului şi 
a publicaţiilor periodice. Potrivit autorului Marius Dobrin, acesta crede cu tărie că este 
nevoie să ne cunoaştem istoria reală, în special pe cea modernă, „pentru ca societatea pe 
care o construim de după 1989 să înţeleagă firesc demersurile realizate până în 1947”34. 
Totodată documentele principale, mai exact fondurile primăriilor, păstrează prin 
conţinutul lor amănunte despre principalele demersuri ce au fost discutate şi aplicarea 

30  A.N.D.J. Bistriţa-Năsăud, Fond Vicariatul Rodnei (1812-1948), nr. dos. 279, Reparaţia şi 
întreţinerea cimitirelor, 1870; (se află în cercetare: nr. dos. 345/1874; nr. dos. 362/1875; nr. dos. 
446/1880 etc lista dosarelor continuă în fiecare an până în anul 1935).

31  Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea. 11 ipostaze ale morţii, Vol. II, Cluj-
Napoca, Editura Accent, 2007, p. 569.

32  Ibidem, p. 569.
33  Luchian C. Deaconul, Otilia E. Gheorghe, De la Alexandru Ioan Cuza la Carol I (1859-1878), 

vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2000, p. 44.
34  Marius Dobrin, În căutarea memoriei, Editura Aius, Craiova, 2003, p. 5.
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conceptelor moderne de sistematizare în vederea asigurării sănătăţii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă şi de confort al cetăţenilor urbei35, perspective influenţate în mod 
direct de rigurozitatea discursului ştiinţifico-medical al vremii. 

Perioada antebelică şi interbelică, dar în special antebelicul rămâne momentul concret 
de declanşare a proceselor de sistematizare urbane ce includeau de la sine asigurarea 
optimă a principalelor proiecte arhitecturale oficiale, religioase sau private, crearea 
condiţiilor optime de realizare a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminare 
electrică, linii de tramvai, parcuri şi nu în ultimul rând soluţionarea problemei noilor 
incinte periferice de veci. Tot prin intermediul documentelor primare se evidenţiază 
autoritatea locală, mai exact Primăria şi Consiliul Comunal, ambele prin atribuţiile pe 
care le aveau rămân instituţiile ce condiţionează identificarea şi rezolvarea problemelor 
stringente ale comunităţilor respective. Însă, pentru autorităţile României reîntregite 
după 1918 doar Transilvania rămâne un nesfârşit teren de bătălie în soluţionarea 
problematicii cimitirelor şi a problemei rămase nerezolvată faţă de cele două confesiuni 
greco-catolice şi ortodoxe.

Pentru identificarea altor referinţe speciale privind disputele de înfiinţare sau 
sistematizare a incintei cimitirelor vom enumera documentele secundare mult mai diverse 
ce pot fi grupate pe două direcţii semnificative: ecleziastic şi laic. Cele ecleziastice le găsim 
păstrate în fondurile Mitropoliei, Vicariatului şi Protopopiatului şi acestea în sine ne 
evidenţiază şi revendică multitudinea de sensuri a atitudinilor socio-culturale desfăşurate 
în cadrul unei comunităţi. Printre acestea amintim Statutul Reuniunilor de Înmormântare, 
Protocoalele Şedinţelor Parohiale, Protocoalele Vizitelor Canonice, Reuniuni de Înmor-
mântare aparţinând cultului greco-catolic şi Institutele de Igienă şi Sănătate Publică. 
O analiză de conţinut asupra acestor documente impun un cadru moral şi social prin 
inter mediul căruia întregul discurs emis soluţionează diverse probleme privind o bună 
organi za re şi gestionare a cimitirelor. Întreaga semnificaţie o regăsim precizată încă din 
enunţ şi prin conţinutul ei ne prezintă amănunţit totalitatea etapelor ce pot să imprime 
o bună desfăşurare şi soluţionare a neajunsurilor existente. Documentele de factură 
laică, care ne ajută să ne îmbunătăţim o mare parte din zonele lacunare existente spre o 
înţelegere mult mai concretă a problematicii, sunt: testamentele (conside rate documente 
morale)36, presa, monumentele funerare prin conţinutul plăcii comemo rative, fundaţiile şi 
anumite amănunte din discursul literar al vremii. În cadrul acestor surse secundare laice 
privind domeniul presei, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi primul deceniu al 
secolul XX, ziaristica românească ardeleană dezbate în paginile sale o amplă campanie 
de mediatizare a virtuţilor moralo-religioase atât din partea clerului, cât şi din partea 
enoriaşilor37. Amplu sau restrâns expuse, articolele din presă reprezintă o literatură 

35  Dr. Luchian C. Deaconul, Craiova, 1898-1916. Saltul la urbanismul modern. Nicolae P. Romanescu, 
Editura Sitech, Craiova, 2001, p.77; A se vedea: Nicolae Romanescu, Senator de drept, Legi 
neaplicate. Legi rău aplicate. Deprinderi rele, Bucureşti, 1927.

36  Marius Rotar, op. cit., p. 104.
37  A se vedea ziarul Unirea, Anul X, Blaj, 13 ianuarie 1900, nr. 2; Idem, Anul X, Blaj, 27 ianuarie 

1900, nr. 4 “Apel – către Onoratul cler arhidiecezan şi poporu credinciosu”, “Păstoriul sufletesc în 
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documentată atât etnografic cât şi mintal. Dincolo de scăpările inerente ale modelului 
analitic de radiografiere a surselor şi metodelor necesare în radiografierea pro ble maticii 
cimitirelor creştine dimensiunea lor completă şi multitudinea de repere ce pot să mai 
apară plasează nivelul cercetării de faţă în plină desfăşurare. Dificultatea enunţării tuturor 
cadrelor generale şi particulare ce pot să divulge statutul şi influenţele reale ale cimitirului 
în spaţiul civic antebelic este înfrânată de inexistenţa unor studii sau anchete centrate 
pe subiectul avut în discuţie. Problema surselor şi metodelor se prefigurează sub forma 
unei radiografieri din perspectivă informativă a celor mai relevante surse ce ne ajută să 
înţelegem modificările şi  transformările particulare sau distincte desfăşurate în segmentul 
cronologic 1850-1918. Elementul preponderent al acestei problematici de-a lungul întregii 
dezbateri îl reprezintă perspectiva comparativă prin care se încearcă o reconstituire a 
valoricului identitar şi transpunerea acestuia în noile spaţii civice.

Antebelicul a incubat dorinţa de instituire a unui sistem civic instituţional viabil, 
dar şi palpabil, precum şi nevoia de depăşire a realităţii specifice fiecărui cimitir 
identitar aflat la un nivel de suprasaturaţie şi nesiguranţă igienico-sanitară, tendinţă 
amplificată în ultimele decenii ale secolului  al XIX-lea.

 Istoricul este tot mai conştient de un fapt real: “în spatele documentelor se află 
aspiraţii, frământări, scheme de gândire ce trebuiesc reconstituite” dacă se doreşte 
o înţele gere a trecutului38 istoric. Socio-cultura rămâne o ştiinţă cu norme şi legi 
proprii, dar o ştiinţă cu graniţe imposibil de delimitat, în continuă transformare şi 
adaptare la nevoile societăţii - un spaţiu de cercetare exploatat inadecvat şi care poate 
oferi soluţii şi variante pertinente pentru numeroase dileme ale societăţii româneşti 
contemporane. 

 praxa sau Inviaţiuni pentru preoţi faţă de credincioşii bolnavi, din punct de vedere moral, pastoral, 
medical şi hygienic” (acest articol continuă în numărul 5 din 3 februarie 1900); Idem, Blaj 17 
februarie, 1900, nr. 7, p. 66; Idem, Blaj, 10 mai 1900, nr. 10, “Îndrumări hygienice”, p. 91; Idem 
1 martie 1902, nr. 9, “Providenţa”, p. 82, “Hygiena clericală”, p. 83; Idem 8 martie 1802, nr. 10, 
“Obiceiuri pe lângă ceremoniile sacre la noi”, p. 98; Idem, Blaj, 24 ianuarie 1903 “Iubirea curată 
nu se sfârşeşte în mormânt”, p. 27; Idem, Blaj, 27 martie nr. 13, „Sărbătoarea în amintirea morţilor, 
iluminându-le mormintele”, p. 108; Idem, Blaj, 21 mai 1910, nr. 21, „Reuniunea de înmormântare 
a districtului protopopesc greco-catolic a Sibiului”, p. 182.

38  Alexandru Zub, Obţiuni, metode, controverse. Istoria culturii la o continuă răspântie (reflecţii 
marginale), în Xenopoliana, X, Iaşi,  2002, http:// istitutulxenopol.tripod.com/xenopol iana/pagi ni / 1.
htm. Cluj-Napoca, 14.04.2007, ora 18.40.




