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Discuþia* care am purtat-o în legãturã 
cu problematica violenþei ar trebui cred, 
pentru a atinge o respiraþie cât mai largã, 
sã fie pornitã şi sã evolueze circumscrisã 
principiului limitei sau graniþelor. 
Astfel, de la un plus la minus infinit 
sau de la puþin la mult sau la cel mai 
mult, ancheta trebuie susþinutã vizând 
multiplele valenþe ale fenomenului de la 
cele mai uşoare forme ale sale (violenþa 
de limbaj, insulta de pildã) pânã la cele 

mai grave/grele manifestãri (violenþa fizicã în forma sa maximalã trasatã, spre 
exemplu, pe scarã ei cea mai extinsã – rãzboiul1). Toate se petrec ca-ntr-un dans 
obligatoriu, dans cu doi parteneri pe un ritm susþinut de un tempo aparte: omul şi 
umbra sa (ultima sub aspectul violenþei inclusã în natura firii umane). Comparaþia 
nu se va petrece, cum aparent s-ar crede, între minim şi maxim, ci se orienteazã 
într-un ansamblu situat într-o interioritate conturatã pe un acelaşi nivel de 
intensitate. Aşadar, fie cã este vorba despre formele ei de manifestare minimã, 
fie maximã, valorile pe care le încorporeazã fenomenul violenþei nu sunt înscrise 
sau încadrabile într-un interval discret ci, mai degrabã, într-unul continuu, dupã 
o „formulã” matematicã arhicunoscutã. Pentru violenþa maximã ea are ca şi punct 
de reper dispariþia fizicã a unui individ sau a mai multora, ceea ce, în conformitate 
cu cele afirmate mai sus, aratã cã, inclusiv în cazul unei crime, diferenþierea, între 

*  Mulþumesc d-rei Kiss Renilda pentru ajutorul acordat în traducerea documentului şi d-l 
Ioan Retegan, fost procuror, pentru sugestiile domniei sale în analiza cazului.

1  Pentru o analizã a rãzboiului şi violenþelor sale (percepute inclusiv ca şi traumatisme) pe 
termen scurt şi pe duratã mai mare vezi, de pildã Paul Fusell, The Great War and Modern 
Memory, Oxford University Press, London, Oxford, New York, 1975.
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manifestãrile sale mai agravante sau nu, funcþioneazã (de la tentativã de crimã/
omor prin imprudenþã pânã la limita superioarã a unui singure crime, în cazul 
unui omor sãvârşit asupra unei rude de gradul I).

Nu cred cã ar avea rost sã zãbovim într-o explicare a ceea ce ar reprezenta 
violenþa, a posibilelor tipologii ce i se atribuie şi a resorturilor care o fac posibilã, 
situate în interiorul şi proximitatea fiinþei umane. Ar fi inutil deoarece cercetãrile 
provin din multe zone ale ştiinþei care au fãcut din chestiunea avutã în vedere 
obiectul lor de “joacã”2. Dar din multiplul efort de descifrare a misterului 
agresivitãþii umane, nu poate fi omis istoricul sau istoria capabilã sã aducã o 
cercetare diferitã de celelalte tentative: a releva, a traversa traseele disponibile 
care sunt faptele trecutului3. Iar, cum trecutul ne poate dezvãlui ceea ce ştim 
şi trãim astãzi (incluzând aici şi formele violenþei), meritã sã ne oprim la acele 
fapte de viaþã/de existenþã umanã ce de dincolo de perdeaua impusã de scurgerea 
vremurilor reclamã mãcar o repede privire4. Fãrã sã fim retorici sau îmbãtaþi de 
suflul adierilor de astãzi, unde este evident faptul cã noutatea a devenit moneda 
de schimb ce se epuizeazã chiar în clipa întrebuinþãrii sale5 sau cã apare o evidentã 
valorizare a extremei, vom încerca în cele ce urmeazã sã supunem analizei un caz 
de presupusã violenþã maximã (în fapt o anchetã asupra unei crime) la mijlocul 
secolului al XIX-lea în Transilvania plasatã, am spune, în umbra suspiciunilor 
adevãrului sau neadevãrului sãu. 

Îmi pare cã putem accepta fãrã reþineri, dupã cum am subliniat şi la debut, 
termenul de violenþã maximã şi încerc sã plasez când mai departe tentaþia de a da 
un verdict asupra cazului de faþã, ceea ce ar presupune un demers eminamente 
subiectiv şi implicit greşit. La fel încerc sã pãstrez cât mai la distanþã ispita de 
a povesti materialul pe care se desfãşoarã ancheta, dar riscurile unei asemenea 
întreprinderi mi se par evidente începând cu generalizarea, lipsa relevanþei 
cercetãrii şi sfârşind cu posibilã influenþã a perspectivei asupra violenþei existente 
azi, regãsibilã atât de clar în mass-media (presã, televiziune6) sau alte forme de 

2  Vezi studiul clasic aparþinînd lui Hannah Arendt închinat violenþei unde se vorbeşte la 
un moment dat despre „polemologie” (Hannah Arendt, Crizele republicii. Minciuna în 
politicã, nesupunerea civicã, despre violenþã, gînduri despre politicã şi revoluþie, Buc., 
1999, pp. 109-207).

3  Jõel Guibert, Guy Jumel, La socio-histoire, Armand Colin, Paris, 2002, p. 15.
4  Vezi o încercare de sistematizare a fenomenului violenþei pentru Franþa secolelor 

XVI-XVIII, unde, printre altele, se discutã despre tendinþa descrescãtoare a acesteia 
datoritã lentei confiscãri a violenþei de cãtre puterile stabile – justiþie sau de faptul 
cã mobilurile proprii criminale (în sensul secolului XX) sunt minoritare la Robert 
Muchembled, Société et mentalités dans la France moderne XVIe – XVIIIe siécle, Paris, 
Armand Colin, 1990, pp. 63-67.

5  André Julliard, Urgia sorþii. Vrãjitoria zilelor noastre în Franþa, în Robert Muchembled, 
Magia şi vrãjitoria în Europa din Evul Mediu pânã astãzi, Buc., 1997, pp. 277-278.

6  Vezi discuþia „clasicã” care s-ar purta, de pildã, legatã de profilul ştirilor TV de la ora 17 
sau cea a producþiilor care au în vedere prezentarea cât mai adâncã a realitãþilor violentei 
maxime în primul rând – de exemplu la emisiuni gen Brigada mobilã (ProTV), Poliþia 
în acþiune (Prima TV), Forensics Detectives, Dosarele FBI, Medical Detectives (Discovery 
Channel) etc. 
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manifestare (literaturã şi mai ales filme artistice7). Discuþia legatã de formele 
violenþei astãzi aduce în prim-plan aceea “culturã a Accidentului” (Octavio Paz)8, 
sau, mai clar spus, aceea pasiune a artificialului care va valoriza, în mod evident, 
moartea accidentalã, criminalã sau catastroficã în detrimentul celei naturale9. 
Mai mult, termenul de violenþã maximã nu presupune doar agresiunea urmatã 
de dispariþia fizicã a unui Celãlalt, ci şi sinuciderea sau autodistrugerea10 ceea ce 
poate accentua neclaritatea. Din acest punct de vedere, dat fiind produsul unui 
act de violenþã maximã şi anume moartea, nu par sã existe diferenþieri în sistemul 
reprezentãrilor morþii dominant astãzi, indiferent de forma sub care survine, în 
care, dupã expresia aparþinând lui Louis-Vincent Thomas “noi refuzãm sã ne 
gândim la moarte sau noi estimãm cã este un fenomen nici natural, nici necesar; 
noi îl comparãm cu o agresiune”11. 

Pentru secolul al XIX-lea, fenomenului morþii privit la modul general îi 
corespunde ca şi un nivel de definire a cifrei sale, un procentaj destul de însemnat 
provenind dinspre multiplele forme ale violenþei. Aşadar, pe lângã rãzboi ca şi 
forma cea mai extinsã de manifestare a violenþei maxime dar care, dupã expresia 
lui Michel Vovelle, “nu absoarbe toatã violenþa dintr-o epocã”, epoca începe sã 
insereze în statisticile sale şi cele mai mãrunte monede ale violenþei la nivel 
individual. Graniþele acestora sunt unele mobile, într-un crescendo pe tot parcursul 
secolului, şi cuprind fapte de la omucideri care cunosc cel puþin în Franþa un recul, 
dupã acelaşi Michel Vovelle şi sinucideri (în creştere) şi ajungând la “rubrici” noi 
cum ar fi accidentele de muncã.

7  Se pot cita douã filme mai recente, esenþiale dupã cum prezintã fenomenul violenþei: 
Fight Club, lansat la 15 octombrie 1999, regia David Finger, scenariul Jim Uhlms, cu Brad 
Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter etc, distribuitor Twenty Century Fox (premiul 
Oscar pentru cele mai bune efecte sonore) sau, pe de altã parte, American History X, lansat 
la 28 octombrie 1998, regia Tony Kaye, scenariul David McKenna, cu Edward Norton, 
Edward Furlong, Beverly D’Angelo etc, distribuitor New Line Cinema (Edward Norton a 
primit pentru rolul sãu o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol 
principal). Un alt calup esenþial de filme au în vedere problematica violenþei, dezvoltatã 
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, pentru gustul marelui public,  şi sunt cele care 
au ca şi personaj principal criminalul în serie (vezi mai recent filme ca şi Seven (1995 – 
regia David Fincher) sau Les Rivieres Pourpres (2001 – regia Mathieu Kassovitz).

8  Apud. Jean Braulliard, L’Échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, pp. 245-246.
9  “Moartea naturalã  este lipsitã de sens pentru cã grupul nu o mai are în nici o parte. Ea 

este banalã pentru cã este legatã de subiectul individual banalizat, de celula familialã 
banalizatã şi pentru cã nu se mai exprimã prin doliu şi bucurii colective. (…) toatã 
moartea este socialã, publicã, colectivã, şi este întotdeauna efectul unei voinþe adverse 
ce trebuie absorbitã de grup. (…) Pentru noi ce nu mai avem un rit eficace de absorbþie a 
morþii şi a energiilor sale de rupturã, ne mai rãmâne fantasma sacrificiului, a artificialului 
violent a morþii. Ceea ce fascineazã în accidentul mortal este artificialitatea morþii (…)” 
(Ibidem, pp. 251-252).

10  Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Editions 
Robert Caffont, Paris, 1981, pp. 171-273.

11  Dupã expresia aceluiaşi Louis-Vincent Thomas, în mod curios când existã astãzi un mort 
se întreabã: „De ce a murit? Ce l-a omorât?”. Aşadar moartea are astãzi mai degrabã profilul 
unui agent exterior distructiv decât un fenomen natural. (La mort au XXe siècle. Entretien 
avec Louis-Vincent Thomas, în Serge Bureau, Aujourd’hui, La Mort, Fides, Radio-Canada, 
Chaîne culturelle FM, 1996, p. 43).
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Oricum ancheta noastrã se aflã la nivelul unei microistorii sau mai bine zis are 
profilul unui istorii punctuale şi, în mod necesar, ea va trebui pe viitor extinsã iar, 
pentru momentul de faþã poate lua inclusiv aspectul unui sugestii pentru un câmp 
de investigaþie necercetat dar, cu atât mai mult, incitat pentru un istoric12. 

În natura lui cazul este la urma urmei unul simplu: un morar este acuzat cã şi-
ar fi ucis soþia împingând-o în stãvilarul morii13. Dacã considerãm acesta punctul 
zero se nasc mai multe chestiuni ce problematizeazã ancheta de faþã şi anume: pe 
ce se fondeazã acuzarea, cum se desfãşoarã propriu-zis ancheta – instrumentele 
acesteia propriu-zise, în ce mãsurã ea rãspunde unor exigenþe capabile sã dezvãluie 
adevãrul şi, în final, rezolvarea care se dã de fapt cazului. Dupã cum va reieşi şi 
în urma analizei noastre nu va fi vorba doar de produsul finit al violenþei maxime 
care ar fi omorul. Dimpotrivã vor reieşi şi alte forme de la violenþa verbalã sau 
cea familiarã şi pânã la ceea ce pe care am numi-o “legalã” şi care prin natura sa 
aduce cu sine modul de pedepsire/rezolvarea a cazului. Aşadar vom avea toate 
ingredientele necesare unei anchete ce depãşeşte în sine caracterul sãu strict 
subliniat în titlu şi mai mult va releva o lume puse în faþa unei crize şi implicit 
forþatã sã se mişte. Întrebarea este însã urmãtoarea: toate acestea sunt necesare 
a susþine o analizã aparte? Rãspunsul va fi valabil doar dacã se vor trasa pânã la 
urmã nişte piste posibile de urmat pe viitor atât de necesare unui istoric ce îşi 
bazeazã pânã la urmã munca pe o mare dozã de anterioritate14. Astfel, se confirmã 
ceea ce spunea mai demult Hannah Arendt ce sublinia (element valabil şi pentru 
preocupãrile la noi asupra unui asemenea subiect cum este violenþa) şi anume 
cã sunt totuşi prea rare studiile şi analizele pe aceastã tematicã cu toate cã rolul 
violenþei în treburile obşteşti şi comportamentul oamenilor este imens. Şi dacã 
continuãm, în aceeaşi linie, ea, violenþa, este inseparabilã de alte concepte cum ar 
fi puterea, vigoarea, forþa sau autoritatea15.

Durata temporalã pe care se întinde cazul este unul destul de scurt, raportat la 
o perioadã istoricã, din luna ianuarie pânã în luna octombrie ceea ce aduce cu sine 
un evident semn de întrebare în legãturã cu complexitatea momentului suprapus 
cãutãrii adevãrului. Pe de altã parte, cu toate cã este evident faptul cã de la mijlocul 
secolului al XIX-lea pânã astãzi tehnicile de care se dispune pentru a elucida o 
crimã au evoluat, ceea ce apare ca şi componentã asemãnãtoare este modul de 
încercare a rezolvãrii crimei (interviul) şi apelul la alte ştiinþe (medicina – cercetarea 
fenomenului criminal, a crimei în speþã implicã o cercetare pluridisciplinarã16). Dar, 
în mod evident, comparaþia este una cam forþatã existând totuşi puþine elemente 
comune în legãturã cu „pilonii” ce stau la baza rezolvãrii unei crime atunci şi acum, 
iar dacã aceştia existã diferenþa dintre ei, ca şi tehnicã de investigaþie, a crescut 

12  Michel Vovelle, La mort en Occident des 1300 à nos jours, Paris Gallimard,1983, pp. 516-517.
13  Întregul material este în limba maghiarã şi se regãseşte la Direcþia Judeþeanã Alba a 

Arhivelor Naþionale (în continuare D.J.A.A.N), fond Primãria Alba Iulia - acte neînregistrate, 
cota 5/1847, filele 1-55.

14  Marius Rotar, Între refuz, durerile naşterii şi necesitatea înnoirii. Istoriografia româneascã 
asupra morþii – o scurtã privire, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 4-5, 
Alba Iulia, 2002, pp. 126-127.

15  Hannah Arendt, op.cit., pp. 116, 148-150. 
16  Ion Oancea, Probleme de criminologie, Buc., 1998, p. 14.
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în continuu17. Oricum, privitã dintr-un punct de vedere mult mai larg, crima 
(criminologia) se desfãşoarã, ca şi modalitate de abordare şi înþelegere, într-un 
context mult mai larg, unde inclusiv sociologia are un cuvânt important de spus18 
sau poate avea la bazã tehnici şi metode ce vor pãrea unui istoric greu de înþeles 
datã fiind complexitatea lor şi a cazurilor ce le genereazã/sãvârşesc19.

Având în vedere cele spuse, apare însã evident faptul cã comparaþia care se face 
între anchetarea unei posibile crime la mijlocul secolului al XIX-lea şi una ce ipotetic 
ar avea loc în acelaşi fel azi nu prea îşi are rostul, deformând investigaþia. Cu toate 
acestea, în ciuda faptului cã suntem cel puþin într-o fazã „romanticã” a investigaþiilor 
de acest gen, întrebãrile esenþiale puse de cel ce ancheteazã presupusul caz de 
violenþã maximã şi care, de altfel vor constitui baza procesului menit a lumina 
situaþia, rãmân întrucâtva asemãnãtoare: unde s-a întâmplat, când s-a întâmplat, de 
ce s-a produs, cu ce anume, cum şi, în final, întrebarea cheie cine a fost autorul/dacã 
acuzatul este vinovat?20. Astfel, interviul va constitui baza anchetei ce va gravita în 
jurul acuzatului (în speþã morarul Moldovan Ioan) şi a mai multor martori, unii cu 
mai mare, alþii cu mai micã importanþã. Desigur chestiunile vor fi astfel discutabile, 
atât în ceea ce priveşte calitatea martorilor, numãrul acestora precum şi, de cealaltã 
parte, abilitatea anchetatorilor de a pune întrebãri semnificative în jurul subiectului. 
Suntem încã departe de accentul pus pe probe ca şi „mãrturie mutã” cu posibilitãþi 
de elucidare a situaþiei. În aceste condiþii vor apãrea pentru cazul de faþã contradicþii 
în declaraþii, schimbãri de ton sau alte şi alte neclaritãþi la nivelul mãrturiilor celor 
ce pot spune ceva în legãturã cu acest caz.

Presupusa violenþã maximã (crima în sine) are loc pe 5/18 ianuarie 1847, iar, în 
dinamica investigaþiilor prima mãrturie ce aruncã umbra crimei asupra morarului 
provine dinspre protopopul greco-catolic Molnar Constantin Petru ce mãrturiseşte 

17  Vezi tehnicile de investigare psihologice ale criminalului care au fãcut trecerea de la 
crimogenezã la crimodinamicã. În mod similar nu poate fi omisã psihanaliza, cu toate cã 
metodele ei sunt cel puþin discutabile şi se pot aplica cu mare succes în domenii mai mult 
sau mai puþin „neutre” cum este, de pildã, criminalitatea juvenilã („Se ştie cât de dificil 
este sã te ocupi de criminalul adult şi sã-l vindeci, deşi nu aveam nici un motiv sã fim 
prea pesimişti în aceastã privinþã; dar experienþa aratã cã putem aborda şi vindeca atât 
copii criminali, cât şi pe cei psihotici” – Melanie Klein, Despre criminalitate, în Melanie 
Klein, Iubire, vinovãþie, reparaþie şi alte lucrãri: 1921-1945, Cluj-Napoca, 1994, p. 253), 
literatura (Vladimir Marinov, Figuri ale crimei la Dostoievski. Crime, deliruri, culpabilitãþi 
în „Crimã şi pedeapsã”, Buc., 1993).

18  Sorin M. Rãdulescu, Dan Banciu, Sociologia crimei şi a criminalitãþii, Buc., 1996.
19  Vezi, de pildã, pentru metodologia propusã în munca criminalisticã (ceea ce implicã 

şi aspectele lãmuritoare pentru un anchetator legat de natura crimei) astãzi lucrarea 
Ghidul procurorului criminalist, vol. I-III, ediþie îngrijitã de Ieronim Ursu, Ioan Doru 
Cristescu, Timişioara, 1994; Ioan Mircea, Criminalistica, Buc., 1999 (cap. III. Mijloace 
tehnico-ştiinþifice utilizate în cercetãrile criminalistice, pp. 10-12); Tratat de metodicã 
criminalisticã, vol. I, coord. Constatin Aioaniþoaiei, Vasile Bercheşan, Craiova, 1994, pp. 
21-78 (cap. II. Cercetarea omorului) etc. Se va face şi distincþia esenþialã între criminalisticã 
şi criminologie.

20  Paul Ştefãnescu, În slujba vieþii şi a adevãrului. Pagini din istoria medicinii legale şi a 
criminalisticii, vol. II, Buc., 1984, pp. 239-245 (cu toate cã de la un moment dat aceastã 
lucrare alunecã înspre o dimensiune „romanþatã”, ea este extrem de utilã).
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un antecedent de acelaşi fel al acuzatului: „Mãrturisesc cã anul trecut (n.n.1846), 
pe 22 decembrie, în timp ce mã îndreptam cãtre piaþã, am fost ajuns de Burkus 
Jusztina, soþia lui Moldovan Ioan (n.n. presupusa victima a ipoteticei crime). Acesta 
s-a plâns cum cã soþul ei ar fi încercat s-o înece, în timp ce încerca sã ia apã, cu 
douã vase din stãvilarul de la moarã. Acesta (n.n. morarul Moldovan Ioan) în timp 
ce ea încerca sã umple gãleþile, a împins-o în apã şi dacã n-ar fi scos-o þiganul 
Ruszan ar fi murit”. Protopopului afirmã cã a vorbit despre acest caz şi altora, 
mirându-se de ce nu depune plângere femeia21. Ceea ce reiese dupã parcurgerea 
actelor cazului va fi cã protopopului nu va mai fi anchetat, lucru ce nu va avea o 
foarte mare importanþã datoritã mãrturiilor în acelaşi sens ale altor martori. 

În continuare ancheta se va trasa pe ascultarea martorilor şi a presupusului 
criminal ceea ce încearcã sã respecte traseul clasic al unei asemenea întreprinderi 
ce încorporeazã douã aspecte. Pe de o parte, se transpune într-un mijloc de culegere 
de date, iar, pe de altã parte, se va constitui ca şi un instrument de verificare a 
probelor deja existente. Dar, pânã se va ajunge la „miezul” adevãrului procesul este 
încã cale lungã întrucât pentru cunoaşterea vinovãþiei sau nevinovãþiei acuzatului 
nu se poate recurge doar la o cercetare izolatã a cazului, înþeleasã ca şi o unicã 
modalitate de exteriorizare a acestuia, ci se va recurge la o investigare mai amplã, 
pe multiple planuri. Astfel, lucrurile vor fi mişcate înapoi, temporal vorbind, 
pentru a se cunoaşte mult mai multe elemente ce ar putea lumina situaþia. Din 
acest punct de vedre ancheta cautã sã lãmureascã cauza crimei, forma crimei (de 
la obiectul lezat – în speþã soþia acuzatului – pânã la latura obiectivã – urmarea 
gestului (omorul), spre exemplu – şi cea subiectivã – mobilul presupusei crime) 
sau, de pildã, fiind vorba evident de o presupusã crimã individualã, problematica 
trecerii la sãvârşirea faptei22.

Dupã cum se poate remarca personajul central al întregului caz este morarul 
Ioan Moldovan care, de altfel, va constitui obiectul unui termen de anchetã (20 
ianuarie 1847). Din punct de vedere al tacticii criminalistice importanþa ascultãrii 
sale derivã din trei elemente esenþiale. În primul rând este vorba despre faptul 
cã în calitatea sa de punct nodal al cazului se presupune cã ar cunoaşte cele mai 
multe detalii; în al doilea rând, dacã ipotetic ar fi nevinovat, ar şti elemente ce ar 
putea îndrepta lucrurile înspre aceastã direcþie şi, în final, al treilea element este 
acela cã pânã la urmã ar fi persoana cea mai interesata în toatã situaþia conturatã. 
Desigur aceasta este o interpretarea actualã a situaþiei ascultãrii unui inculpat23. 
Pentru perioada avutã în vedere (mijlocul de secol al XIX-lea) probabil lucrurile 
nu sunt atât de clare24, însã ceea ce se poate spune faþã de ascultarea acuzatului 
Moldovan Ioan25 este faptul cã în momentul în care se produce, anchetatorul 
dispune de suficiente elemente ce fac trimiteri la situaþii concrete ce ar fi putut 
sã arunce ancheta pe un traseu la capãtul cãruia sã se afle crima. Aşadar, dupã 

21  D.J.A.A.N., fond citat, fila 2.
22  Ioan Oancea, op.cit., p.119.
23  Ion Mircea, op.cit., pp.273-279.
24  Spre exemplu în cazul ascultãrii inculpatului se delimiteazã astãzi cel puþin douã faze: 

pregãtirea ascultãrii, faza discuþiilor prealabile, a relatãrilor libere şi a întrebãrilor şi 
rãspunsurilor.

25  D.J.A.A.N., fond citat, filele 3-4.
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întrebãrile preliminare privind statutul, vârsta şi motivul acuzãrii se va trece 
direct la subiect într-o abordare frontalã şi lipsitã de menajamente: „3. Pe data 
menþionatã de 18 ian. A.c., când soþia ta a cãzut în apã, mãrturiseşti cum s-au 
petrecut lucrurile, cine a fost prezent la moarã, unde erai în acel timp, ce fãceai?” 
Rãspunsul dat de morar se va desena în jurul idei nevinovãþiei sale care de altfel va 
fi teza susþinutã de acesta pe întreaga durata a anchetei şi a procesului: „Pe data de 
18 ian. A.c., seara, la noi se afla soldatul Moldovan Petru al stimabilului domn Gal 
Joszef care (…) a venit la moarã pentru a mãcina. Dupã puþin timp, i-am spus soþiei 
mele cã merg pânã la sora ei dupã varzã, ea rãspunzându-mi: du-te, pânã atunci 
pun apã de mãmãligã, dupã care eu am ieşit din camerã, lãsând soldatul acolo 
cu soþia mea, iar eu am plecat la cumnatul meu Vinþan Ioan. Acesta pentru a-mi 
da ce i-am cerut, a ieşit din camerã, timp în care a venit Strãjan Nicolae, spunând 
cã soþia mea, cãzând în apã, a fost scoasã moartã (…). Mirat de cele auzite, i-am 
spus cumnatului meu cã merg la tatãl meu sã-i spun cele întâmplate, ceea ce am 
şi fãcut, dupã care m-am grãbit sã vãd nenorocirea, dar am gãsit-o pe soþia mea 
deja moartã, pe podeaua casei”. În spiritul întrebãrii precedente, urmãtoarele trei 
întrebãri se vor orienta înspre posibila recidivã la nivelul faptic al morarului în 
jurul cãruia planeazã suspiciunea cã ar mai fi încercat sã-şi ucidã prin înecare 
soþia la Kisfalud (Miceşti). La aceastã chestiune acuzatul rãspunde negativ dupã 
ce, în prealabil, recunoaşte cã a fost un incident în care nu a fost de vinã (cel relatat 
de protopop). Oricum mãrturia sa este cât se poate de clarã în spiritul nevinovãþiei 
aruncând, mai mult, o umbrã de suspiciunea asupra celei care i-a fost soþie: „Soþia 
mea putea sã afirme multe cât timp a trãit, dar nu este adevãrat deoarece aşa cum 
am spus şi înainte, n-am motive”(n.n. pentru sãvârşirea faptei).

În condiþiile în care apare interacþiunea între ceea ce ar putea dovedi faptele 
şi mãrturia acuzatului se va recurge la ascultarea martorilor, proces desfãşurat în 
decursul mai multor şedinþe de anchetã. Explicaþia acestei situaþii va fi numãrul 
mare a martorilor chestionaþi a cãror importanþã, ca şi ceea ce declarã, rezidã în 
faptul cã, la modul abstract, ei percep infracþiunea ca şi persoane neinteresate. 
Lucru acesta însã nu se va petrece remarcându-se schimbãri de ton, ritm şi direcþie 
sau chiar contradicþii ce determinã apelul la tactica confruntãrii. În prima rundã 
de ascultare a martorilor26 vor fi prezenþi cinci „actori” în frunte cu martorul cheie 
Moldovan Petru care de altfel va fi şi primul audiat. Mãrturia sa, cu toate cã nu 
aratã implicarea directã, ci indirectã a morarului în faptã este o mostrã a aceleiaşi 
neclaritãþi legatã de acþiunea posibilului criminal: „Pe 18 ian. A.c., ca soldat al 
casierului regal (…) am fost trimis cu câtva saci la moarã, unde amintitul morar i-a 
spus soþiei sã facã mãmãligã, întrucât intenþioneazã sã mãnânce cu varzã şi cum nu 
aveau în casã, a mers la oraş. Nu dupã mult timp, femeia a ieşit sã aducã apã pentru 
mãmãligã, iar dupã ieşirea ei abia a trecut un minut, când la un moment dat am 
auzit strigãte. Am ieşit, iar femeia era sub roata morii şi, deşi am încercat s-o ajut, 
nereuşind, am strigat dupã ajutor, la care au mai apãrut doi oameni, dintre care 
cunosc doar Strãjan Nicolae – iar cu ajutorul acestor oameni am scos-o pe femeia 
aflatã sub roatã, şi referitor la asta mai pot sã mãrturisesc cã în momentul în care am 
încercat singur s-o scot (…) ea a spus pe româneşte: „m-a distrus”. În cazul celorlalþi 

26 Ibidem, filele 5-6.
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patru martori declaraþiile acestora vor gravita în jurul precedentelor încercãri ale 
morarului de a-şi ucide soþia, tot prin înec şi a relatãrii întâmplãrii din 18 ianuarie 
1847. Astfel, în cazul ultim, cel de al treilea martor (Strãjan Nicolae) aduce în plus 
un element asupra cãruia acuzarea va mai insista pe viitor şi anume cã fiind morarul 
înştiinþat de cele întrebate (de decesul soþiei sale) nu a fost surprins. Mai mult, tot 
în acelaşi spirit, apare declaraþie celui de al cincilea martor (Solomon Samuilã) ce 
relateazã spusele martorului Moldovan Petru: „Referitor la acest fapt doar atât pot 
mãrturisi cã pe 18 ian. A.c., soldatul Moldovan Petru a venit la mine şi m-a chema 
la moarã. Pe drum a spus cã la moarã, încercând sã scoatã femeia de sub roatã, 
aceasta i-a spus: „vai de capul meu, de douã ori m-a împins în apã, am scãpat, dar 
a treia oarã trebuie sã mor”.

Contradicþia între declaraþia primului şi celui de al cincilea martor determinã 
necesitatea confruntãrii acestora a cãrui scop pânã la urmã, din punctul de 
vedere al tacticii criminalistice, este descoperirea de noi probe sau întãrirea celor 
spuse27, prilej cu care se va ajunge la un consens în sensul în care Moldovan Petru 
recunoaşte cele aflate în discuþie cu Solomon Samuilã. În concluzie, organul de 
anchetã aratã necesitatea adunãrii de noi probe şi elucidarea unor chestiuni ce 
rãmân în suspensie, element ce inevitabil va mãri cercul martorilor şi va pune 
pe tapet noi dimensiuni ale anchetei: relaþiile morarului cu soþia, caracterul şi 
obiceiurile prezumtivului criminal, o mai acutã detaliere a momentului ipoteticei 
crimei şi a celor de dupã producerea ei (spre exemplu faptul cã morarul ar fi vãrsat 
apa pentru mãmãligã pentru ca soþia sa sã fie nevoita sã aducã alta sau „dacã 
atunci când a ieşit şi a strigat dupã ajutor (n.n. martorul Moldovan Petru), a vãzut 
pe cineva îndreptându-se spre oraş, cum afirmã unii, şi dacã da, cine era?” Tot 
pe linia problematicã lansatã pentru elucidarea enigmei se va pune şi problema 
neefectuarii autopsiei cadavrului de cãtre organele abilitate28.

În evoluþia medicinei, în general29, şi a ramurii sale legale, în special30, 
problematica cadavrului31 este una fundamentalã. În acest domeniu pregãtirea 
juristului este insuficientã pentru elucidarea unei situaþii fiind necesarã intervenþia 
specialistului (medicului) care vine astfel în ajutorul unei anchete cu probele 
obþinute prin expertizã. În cazul nostru, cu toate cã suntem într-o perioadã destul 
de „timpurie” în direcþia enunþatã, medicul legist este chemat sã se pronunþe 
putând aşadar influenþa cursul lucrurilor. Chestiunea se va petrece în mai multe 
etape32 care corespund necesitãþilor anchetei, prima corespunzându-i constatarea 
dr. Varadi Kiraly, din data de 19 ianuarie 1847 unde se prezintã starea generalã a 
decedatei ca fiind una normalã. Mai mult, semnaleazã anumite vânãtãi pe corpul 

27  Ioan Mircea, op.cit., pp. 285-290.
28  D.J.A.A.N, fond citat, fila 7.
29  Michel Foucault, Naşterea clinicii, Bucureºti, 1998, pp. 162-192 (cap. Deschideþi câteva 

cadavre).
30  Paul Ştefãnescu, op.cit., vol. I, pp. 245-397 (vezi mai recent Paul Ştefãnescu, Lazãr Cârjan, 

Ştiinþã versus crimã, Buc., 2001).
31  Pentru problematica cadavrului vãzutã prin perspectiva antropologiei vezi lucrarea 

clasicã aparþinând lui Louis-Vincent Thomas, Le cadavre. De la Biologie a l’Anthropologie, 
Bruxelles, Editions Complexe, 1980.

32  D.J.A.A.N., fond citat, filele 17-19.
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decedatei (frunte coate, genunchi) dar la o analizã mai amãnunþitã nu reiese 
cã acestea ar fi cauzat decesul. Celelalte douã referinþe la problema investigãrii 
medicale a cadavrului se centreazã pe rãspunsul la întrebarea comisiei de anchetã, 
de ce nu s-a efectuat autopsia cadavrului? Motivul invocat va fi faptul cã autopsia 
cadavrului ar fi fost fãrã elocvenþã pentru anchetã: „Este adevãrat cã chirurgul Varadi 
Kiraly s-a prezentat la oficiul de poliþie şi a solicitat efectuarea autopsiei cadavrului 
(…), dar considerându-se necesarã pãrerea medicului şef al oraşului, Imre Mihaly, 
şi ajungând la un acord cu acesta, au hotãrât ca fiind inutilã efectuarea autopsiei, 
sub motivul cã se ştiau cauzele decesului femeii” (semneazã cãpitanul de poliþie 
Erdelyi Janos). Ceea ce se poate observa sunt câteva lucruri ce par contradictorii. 
Astfel, de pe o parte, ca şi un aspect pozitiv se numãrã elementele ce denotã, în 
perioada avutã în vedere, ascendentul unui apel/instrumentalizare de cãtre putere 
a unor ramuri ale ştiinþei în rezolvarea unor situaþii (autopsie în caz de ipoteticã 
moarte suspectã). Pe de altã parte, particularizând la nivelul cazului de faþã, apare 
cel puþin ca şi bizar motivul neefectuãrii autopsiei, într-o privire aruncatã dinspre 
o obişnuinþã a unor asemenea situaþii în medicina legalã de azi. Dar, pentru acele 
vremuri, motivul invocat era autosuficient în a pune capãt unor alte posibile 
concluzii (o detaliere a urmelor de violenþã pe corpului decedatei putea scoate 
în evidenþã de pildã mult mai clar relaþiile între cei doi soþii şi, mai mult, în ce 
mãsurã o eventualã „împinsãturã” de cãtre morar a soþie sale în stãvilarul morii s-ar 
fi identificat ca şi urmã pe corpul aceleiaşi victime). Tot în mod similar, se putea 
spune cu certitudine, prin disecarea cadavrului, dacã a fost sau nu cauza decesului 
moartea prin înec – ipotetic am putea vorbi de ştrangulare – iatã doar câteva dintre 
problemele care pot fi puse sau cel puþin trecute în umbra suspiciunilor. Oricum 
instrumentalizarea presupusului caz de violenþã maximã (omor) a continuat fãrã a 
se mai acorda vreo atenþie „expertizei” medico-legale). 

În economia desfãşurãrii anchetei asupra ipoteticului omor, direcþionat de 
insuficienta clarificare a situaþiei, dupã prima ascultare a învinuitului şi a câtorva 
martori, se înscrie dezvoltarea cercului celor interogaþi într-o perioadã urmãtoare, 
în câteva şedinþe33 consecutive. Pânã la urmã se poate afirma cã strângerea dovezilor 
pentru proces, ca de altfel şi procesul ce-i urmeazã, se deseneazã, este drept 
la scãri şi tempo-uri distincte, în acea înrudire cu jocul, subliniatã mai demult 
de cãtre Johan Huizinga. Dacã în cazul procesului judiciar apare conceptul de 
competiþiei, duelul oratoric34 iar chestiunile par clare, cu toate cã se diferenþiazã 
de izul arhaic ce le-a dat cândva viaþã, la palierul strict al strângerilor dovezilor 
afirmaþia existenþei jocului se susþine prin aducerea în ecuaþie a luptei pentru 
apãrarea/dovedirea crimei la nivelul acuzatului sau martorilor. Bineînþeles cã 
miza va fi enormã, dupã cum vom observa în momentul în care acuzarea solicitã 
pedepsirea morarului, dar îmi pare evident cã „jocul” existã între negaþie faptei şi 
„adevãrul” ei. Oricum, punctul de plecare în problematica avutã în vedere va fi 
moartea, spiralã în jurul cãreia se desfãşoarã „jocul” şi a cãrei definiþie35 trebuie 

33  Ibidem, filele 12-28.
34  Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii, 

Buc., 1998, pp. 140-156.
35  Vezi teoriile lui Jean Ziegler despre thanatocraþii şi evoluþia definiþiei morþii de la 

Hippocrate la declaraþia adoptatã în 1968 de Harvard Medical School (Jean Ziegler, Les 
vivants et la mort, Paris, Éditions de Seuil, 1975, pp. 65-86. 
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înþeleasã raportatã la spiritul timpului. Astfel, se poate înþelege mai uşor, pe de 
o parte, cercetãrile pentru gãsirea cauzei reale ale decesului, iar, pe de altã parte, 
locul specialistului (medicul) în toatã aceastã poveste.

Lãrgirea anchetei este reflectatã în „runda” ascultãrii martorilor din 13 
aprilie 1847 (ultima în fapt), investigaþie condusã de reprezentantul consiliului 
Szaboszlai Gyorgy care adreseazã celor şase martori şase întrebãri. Acestea au în 
vedere, pornind de la legãtura între martor şi acuzat, obþinerea de noi informaþii 
în legãturã cu decesul soþiei morarului Burkus Jusztina, elucidarea aspectelor 
privind anterioarele tentative de crimã, caracterul şi comportamentul acuzatului 
şi despre cele douã episoade considerate cheie în caz şi anume vãrsarea apei de 
mãmãligã de cãtre morar pentru a-şi scoate soþia afarã, iar, pe de altã parte, dacã 
martorul „l-a vãzut martorul pe Moldovan Ioan în seara respectivã, când a avut 
loc nenorocirea, îndreptându-se spre oraş şi apoi întorcându-se la moarã; la ce 
interval s-a întâmplat asta şi ce a fãcut când a ajuns acolo ?” Rãspunsurile vor 
varia de la rãspunsuri preponderent negative (al treilea martor, Cricovan Gheorghe, 
30 ani, unit, cãsãtorit) pânã la altele mai detaliate. Problematizând pe întrebãrile 
puse de cãtre anchetator reiese faptul cã martorii în majoritate îl cunosc pe morar 
ceea ce determinã rãspunsuri aproape identice în legãturã cu caracterul sãu: spre 
exemplu este elocventã mãrturia primului martor (Samoilã Solomon, 37 de ani, 
greco-catolic, cãsãtorit: „Moldovan Ioan nu era un om vorbãreþ, în rest nu-i cunosc 
latura rea a caracterului” sau a celui de al cincilea martor (Barb Nicolae, 64 de ani, 
greco-catolic) – „Moldovan Ioan a lucrat la mine timp de doi ani, dar nu am putut 
descoperi în aceastã perioadã caracter rãu (duşmãnos)”. În mod similar se poate 
discuta şi în legãturã cu rãspunsurile la cea de a treia întrebare ce are în vedere 
precedentele tentative de crimã ale morarului, relaþia sa cu soþia şi descrierea 
reacþie acestuia la aflarea ştirii decesului. Printre cele mai importante relatãri se 
numãrã cele ale lui Ruszan Andras (al doilea martor) ce reia cele spuse cu ocazie 
primei faze a anchetei (episodul de dinainte de Crãciun). Apare însã un element în 
plus şi anume reacþia morarului la acuzaþia de tentativã de crimã lansatã de soþia 
sa: „Într-un târziu am scos-o amândoi, am dus-o în casã, am dezbrãcat-o şi am pus-o 
în pat (…), mi s-a plâns cã soþul ei a împins-o în apã. Mai târziu, intrând iar la ea 
afirma, de faþã cu soþul ei, cã acesta a vrut s-o omoare dar acesta (n.n. morarul) nu-i 
da nici o atenþie”. Cel de al patrulea şi cel de al cincilea martor afirmã şi ei ceva 
asemãnãtor dar trecut prin „filtru” poveştii care circulã („Am auzit cã (…); (…) 
iar în momentul decesului, aflat în casa cumnatului sãu, amintindu-i-se decesul, 
n-a mişcat deloc”) şi, mai mult, confirmã relaþiile încordate dintre cei doi: „(…) în 
timpul cãsniciei lor, n-au trãit în cea mai bunã înþelegere”. Tot într-o cheie identicã 
se va rãspunde şi la celelalte întrebãri. Oricum, în toatã aceastã poveste, martorul 
cheie rãmâne soldatul Moldovan Petru care se va afla şi el, în calitate de al şaselea 
martor, la cea de-a treia „rundã” de interogatorii. Rãspunsurile sale sunt identice cu 
cele de la precedenta sa anchetare dar tonul sãu discursiv este mult mai limpede, 
element datorat poate îndepãrtãrii de momentul zero al petrecerii faptei. Spre 
exemplu este semnificativ descrierea care o oferã întâmplãrii din 18 ianuarie 1847 
la câteva luni dupã aceea: „Am fost la moarã încã din timpul dimineþii, timp în care, 
fiind boboteazã, femeia se afla la bisericã. Dupã ce a venit acasã, m-au chemat sã 
rãmân la masã, morarul chemându-şi soþia, dar aceasta a spus cã a mâncat deja. 
Nu a avut loc nici o ceartã între ei doi. Spre înserat femeia a pus o oalã plinã de apã 
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pe foc, dar nefiind rece, bãrbatul a luat-o de pe foc. Ea i-a pus oala acolo întrucât 
vrea sã facã mãmãligã. Morarul a vãrsat apa, ieşind apoi sã meargã la oraş. Femeia 
a rãmas în casã, apoi peste vreun sfert de orã a ieşit dupã apã, eu ocupându-mã de 
foc. Nu peste mult timp am auzit strigãte, am ieşit şi dupã ce m-am uitat în toate 
pãrþile, am vãzut-o pe femeie care striga dupã ajutor din stãvilar. Singur nu puteam 
s-o scot. Eram speriat, am strigat dupã ajutor şi în timp ce încercam s-o ajut, mi-a 
apucat mâna şi a spus cã în douã rânduri cã este a doua oarã când a fost aruncatã 
în apã sã moarã (…) dar nu a spus numele nimãnui – cine ar fi împins-o. Eu vãzând 
cã singur nu mã descurc, i-am spus sã se prindã de roatã pânã fug dupã ajutor – am 
alergat spre oraş strigând, venind mai mulþi în ajutor, dar când ne-am întors femeia 
era deja moartã. Cu greu am scos-o de acolo, am dus-o în casã; mai târziu a sosit 
soþul ei şi s-a aşezat posomorât pe vatrã. Toate acestea s-au întâmplat sub ochii 
mei”. La cea de-a şasea întrebare rãspunsurile vor fi în totalitate negative ceea ce 
lasã umbra îndoielii pe posibilitatea elucidãrii cazului.

Mai detaliatã decât acesta rundã de ascultare a martorilor fusese precedenta 
derulatã la sfârşitul lunii februarie a aceluiaşi an (1847) şi care încearcã sã rãspundã 
mult mai clar problemelor ridicate de comisia de anchetã. Respiraþia investigaþiei 
este una mult mai amplã atingând în jur de douãzeci de martori unii dintre ei 
revenind din nou în faþa comisiei. Întrebãrile se vor circumscrie importanþei 
pe care anchetatorul o identificã la nivelul fiecãrui martor extinsã astfel la una, 
doua sau chiar trei interogaþii. Esenþial, în aceastã ordine de idei, va fi zugrãvirea 
portretului morarului, presupus criminal, şi a relaþiilor sale cu soþia. Este cazul 
celui de al patrulea martor chestionat şi anume soþia lui Limbin Carol din Alba 
Iulia pe numele sãu Kerekes Sofia de 20 de ani, greco-catolicã cãreia i se vor pune 
douã întrebãri pe aceastã temã. Rãspunsurile sale vor dezvãlui latura negativã a 
morarului în acea luminã datã de un alt tip de violenþã şi anume cea familialã, în 
aparenþã, suficientã pentru a duce la maximul violenþei şi anume omorul: „(…) 
biata femeie încã din timpul vieþii, mi s-a plâns mie (ca şi naşã de cununie) cã 
trãieşte foarte rãu cu soþul ei, în timpul nopþii acesta o înghiontea în aşa mãsurã 
încât corpul îi era plin de vânãtãi; şi cã pe ea soþul ei ar fi încercat de douã ori s-o 
omoare şi ar şti cã dacã ar fi fost aruncatã în apã a treia oarã în mod sigur ar muri”. 
În urma celei de a doua întrebãri martora va aduce noi elemente: „Este adevãrat 
cã ai vãzut cu ochii tãi vânãtãile de pe corpul femeii? Vânãtãile de pe corpul femeii 
decedate nu le-am vãzut, dar cum şi am spus şi înainte, femeia s-a plâns încã din 
timpul vieþii cã datoritã împunsãturilor soþului ei, pe corpul ei sunt vizibile mai 
multe vânãtãi. Altceva nu pot sã mai spun referitor la asta. Mai adaug cã femeia mi-a 
spus cã în mai multe rânduri morarul, când e supãrat, spune cã este a diavolului 
(n.n. sublinierea noastrã), care trebuie s-o şi ducã”36. Meditând la aceastã mãrturie 
se contureazã din nou viciul de fond subliniat şi mai sus şi anume neefectuarea 
autopsiei, cu toate cã dupã mãrturia doctorului ce a examinat cadavrul pe corpul 
decedatei se aflau urme de violenþã. Probabil autopsia ar fi adus noi elemente în 
aceastã direcþie la nivelul unor posibile corelaþii în leziunile interne şi externe 
suferite de Burkus Jusztina şi asupra cãrora, pe urmã, anchetatorul ar fi putut sã-l 
chestioneze pe morar. Şi alþii martori vor prezenta o laturã identicã a caracterului 
negativ al morarului şi a cãsãtoriei sale cum de pildã ar fi al doisprezecelea

36  D.J.A.A.N., fond citat, fila 22.



98

(Pãcurar Gheorghe, 45 ani, greco-catolic, cãsãtorit) şi al paisprezecelea martor 
(Maria Viorel, soþia preotului din Kisfalud de 27 de ani). Astfel primul dintre ei 
cã morarul „era un om rãu, distrugãtor, ameninþãtor, fiind nevoit sã-l dau afarã din 
cauza caracterului; ocazie cu care m-a ameninþat cã ştie el ce mi-ar trebui mie” iar, 
cel de al doilea, va merge în acelaşi „tempo”: „Despre comportamentul şi caracterul 
acestuia pot spune cã acesta era un om perfid, zgârcit, care dupã cum mi-a povestit 
biata femeie, se purta foarte rãu cu ea, o chinuia, o pişca în aşa mãsurã încât corpul 
bietei femei era plin de vânãtãi. L-am auzit şi pe Moldovan Ioan spunând cã el 
nu-şi iubeşte soþia şi cã ar fi obligat s-o ia de nevastã. Odatã aflându-mã la moarã, 
biata femeie cerându-i cheia de la ladã, nu i-a dat-o înjurând-o, ci ca unui câine i-a 
aruncat-o la picioare. Mi s-a mai plâns biata femeie cã în momentul în care se culca 
lângã ea, a lovit-o cu coatele”37. Situaþia de a fi fost forþat sã-şi ia soþia în cãsãtorie 
pare un alt motiv care ar fi fost şi el suficient sã genereze un lanþ de neînþelegeri 
în cãsnicie la capãtul cãruia s-ar fi aflat crima. Ea evocã, fãrã îndoialã, posibilitatea 
declanşãrii la nivelul ipoteticului criminal a procesului de trecere la sãvârşirea 
crimei favorizat aşadar, de o indiferenþã afectivã (absenþa emoþiei) înþeleasã ca şi 
factor propulsiv, orientativ şi de mişcare în acþiunea propriu-zisã. Astfel, poate 
apãrea, într-o asemenea situaþie, acea grijã predominantã faþã de prezent care 
colaboratã cu indiferenþa moralã (depãşirea temerii de pedeapsã şi a dezaprobãrii 
publice)38 va determina recurgerea la unica soluþie pentru un criminal şi anume 
apelul la violenþa maximã (omor) ce rezolvã toate problemele. Considerãm cã pusã 
în legãturã cu situaþia forþãrii morarului de a o lua pe Burkus Jusztina de soþie 
mai uşor se poate înþelege toatã aceea situaþie cu evocarea figurii diavolului ce 
apare ca şi „þap ispãşitor” în explicaþia/rezolvarea unei chestiuni39. Elementele 
ce compun vehicularea figurii diavolului ca explicaþie/justificare evolueazã în 
mãrturiile martorilor de la o simplã identificare a consoartei morarului cu diavolul 
din partea acuzatului (a patrulea martor) pânã la situaþia în care aceasta va face 
singurã obiectul unei întrebãri adresate unui martor (al treisprezecelea martor – 
izraelitul Nathan Samuel de 55 de ani): „Este adevãratã afirmaþia dumneavoastrã 
fãcutã la moarã în prezenþa lui Cricovan Gheorghe şi (…) alþii, cã l-aþi auzit pe 
Moldovan Ioan afirmând cã pe el diavolul l-a îndemnat ã-şi arunce soþia în apã? 
Dupã cum se obişnuieşte sã se vorbeascã la moarã, şi eu am auzit vorbind despre 
cele ce m-aþi întrebat, dar nu ştiu nimic sigur”. Oricum chestiunea va fi din nou 
adusã în prim-plan în momentul definitivãrii anchetei ceea ce aratã semnificaþia 
diavolului într-un sistem explicativ ce exista atunci atât pe un registru individual 
cât şi colectiv.

Se poate totodatã remarcã cã nu doar aceste elemente vor fi singurele care vor 
transpare ca şi noutate în aceastã rundã de ascultare a martorilor. Aşadar printre 
cele mai importante într-o ierarhie stabilitã aleatoriu se vor numãra, din nou, 
încercarea de elucidare a episodului privind posibilitatea ca unii dintre martori sã-l 
fi vãzut pe morar plecând de la locul faptei (face obiectul unei întrebãri separate 

37  Ibidem, filele 26 (verso)- 27.
38  Ioan Oancea, op.cit., pp. 139-154.
39  Vezi mai recent Robert Muchembled, Istoria diavolului. Civilizaþia occidentalã în secolele 

XII-XX, Buc., 2002; Alfonso M. di Nola, Diavolul. Chipurile, isprãvile, istoria Satanei şi 
prezenþa sa maleficã la toate popoarele din Antichitate pânã astãzi, Buc., 2001 etc.
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pentru cel de al optulea martor – Adam Culiþã, 21 ani, greco-catolic, cãsãtorit: „2. 
Tu afirmi cã despre înecarea soþiei lui Moldovan Ioan nu ştii nimic, pe când ni s-a 
spus cã în momentul în care femeia a fost aruncatã în apã şi se striga dupã ajutor, 
chiar atunci l-ai fi vãzut pe morarul Moldovan Ioan trecând, este adevãrat? Ce am 
ştiut, am spus mai departe, altceva eu nu ştiu şi nu este deloc adevãrat cã l-aş fi 
vãzut trecând pe morar în momentul în care se striga dupã ajutor. Mai menþionez 
cã dacã l-aş fi vãzut pe morar trecând, în mod sigur eu aş fi fost primul care l-aş fi 
denunþat, dar cum nu ştiu nimic, nu pot afirma aşa ceva”). Alte elemente noi care 
se vor rezolva însã pe un traseu insuficient în economia anchetei vor fi întrebãrile 
privind un posibil dialog între morar şi tatãl sãu şi alt calup referitor la ipoteticele 
tentative de crimã ale morarului la Kisfauld. În prima situaþie, trei dintre martori 
vor fi chestionaþi şi poate nu lipsit de importanþã este faptul cã toate sunt femei 
şi nici mai mult, nici mai puþin îşi „paseazã reciproc” veridicitatea episodului: 
„Nu ştiu nimic despre înecarea soþiei lui Moldovan Ioan, dar am auzit cã o femeie 
ce stãtea la Gheorghe Brucuþã, ar fi spus urmãtoarele: în ajunul Bobotezei seara, 
intrând în casa tatãlui sãu,(n.n. morarul) i-ar fi strigat la geam în româneşte „Tatã, 
tatã!” la care acesta i-a rãspuns, iar morarul Moldovan Ioan a spus urmãtoarele 
„acum am þipat-o”, tatãl a întrebat ce-i, la care morarul a rãspuns „acum îi 
moartã” (Ciumbrudean Maria, 36 de ani, greco-catolicã, cãsãtoritã – al nouãlea 
martor). Femeia adusã în discuþie, în mãrturia anterioarã, se va dovedi cel de al 
unsprezecelea martor, Vinþan Maria de 37 de ani care însã neagã cele afirmate de 
precedentul martor „2. Despre tine am aflat cã în seara cu pricina, aşteptându-l 
pe iubitul tãu, ai auzit când morarul i-ar fi spus tatãlui sãu: (…). Cum se întâmplã 
cã ai evitat aceastã menþiune ? Ce am ştiut şi am auzit am spus în mãrturia de 
mai înainte, iar cã eu aş fi auzit aceste cuvinte, şi i-aş fi spus cuiva, asta nu este 
adevãrat”40. În cea de a doua situaþie elementele vor pivota în jurul mãrturiei lui 
Gheorghe Popuþa, 20 de ani (al cincisprezecelea martor) din Kisfalud ce ar fi fost 
de faþã la o tentativã de omor a morarului asupra soþiei sale, chestiune pe care 
acesta o susþine fãrã a confirma caracterul sãu de violenþã maximã: „2. Ni s-a spus 
cã tu i-ai fi spus lui Oltean Gheorghe cã l-ai vãzut pe morar prinzând-o de gât pe 
femeie ca sã o arunce în stãvilar. Este adevãrat? Nu este adevãrat, pentru cã n-am 
vãzut aşa ceva şi nici nu i-am spus lui Oltean Gheorghe”. Pe acelaşi traiect se vor 
mai înscrie mãrturiile aflate în contradicþie a încã douã persoane, dar care nu vor 
aduce nici o clarificare asupra ipoteticei crime, nici mãcar în urma confruntãrii 
martorilor.

În urma ascultãrii martorilor, în „runda” a doua, opinia comisiei de anchetã 
este una care totalizeazã elementele ce compun cazul şi care, în interiorul ei, 
subliniazã lipsa edificãrii asupra aspectelor ce ar da imaginea crimei cu toate cã 
se confirmã violenþa de tip familial: „(…) întrucât majoritatea martorilor au fãcut 
referiri doar la ce au auzit despre împrejurãrile decesului, sau nu pot menþiona de 
la cine anume au auzit cele spuse”. În asemenea circumstanþe se recomandã ca 
acest caz sã fie înaintat magistratului „întrucât probele legale împotriva morarului 
Moldovan Ioan, atât în ceea ce priveşte aceastã întâmplare (n.n. ipotetica crimã), 
cât şi cea din Kisfalud, acesta încã se mai aflã sub bãnuiala de a-şi fi ucis soþia, 
cerându-se pronunþarea pedepsei în acest sens”41.

40  D.J.A.A.N., fond citat, fila 26.
41 Ibidem, fila 34 (verso).
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Dinamica propriu-zisã a încercãrii de elucidare a cazului va presupune în 
dezvoltarea ei ajungerea la punctul cel mai important al atingerii „adevãrului” şi 
anume procesul. În primul rând „jonglarea” sau mai bine zis „jocul” dupã expresia 
lui Johan Huizinga are ca şi fundament actele acuzãrii/apãrãrii şi pedeapsa care 
aceasta o cere, ce vor presupune din nou un efort de însumare/sistematizare a 
datelor strânse, dublate de un evident efort de atingere a unei coerenþe absolut 
necesar atingerii scopului. Corpusul acuzãrii va fi format din nu mai puþin de 
opt puncte ce reiau direcþiile dezvoltate de anchetã şi, mai mult, depãşesc tonul 
problematic al acesteia şi dã o coloraturã afirmativã menitã a convinge. Astfel, 
operaþiunea esenþialã va fi selecþia întemeiatã pe dezvãluirea crimei, pentru 
acuzare, (argumente vor fi, spre exemplu, spusele soþiei morarului adresate 
soldatului Moldovan Petru în momentul în care acesta încerca s-o scoatã din 
stãvilar, tentativele anterioare de omor ale morarului, violenþa acestuia faþã de 
victimã şi prezentarea portretului ipoteticului criminal (caracterul)). Concluzia 
acuzãrii este aşadar cât se poate de clarã şi va fi adoptatã în prima fazã de cãtre 
instanþa de judecatã: „Toate dovedesc cã nimeni altul decât acuzatul a fost 
criminalul”. Şi cum balanþa trebuie sã echilibreze fapta cu pedeapsa situaþia se 
înscrie, în cazul nostru, în acea corelaþie constantã între crimã şi pedeapsã (crima 
atrage pedeapsa, iar pedeapsa nu poate exista fãrã crimã). Mai clar, logica primarã 
a acestei afirmaþii se dezvãluie în acest du-te-vino între atac (crima) şi apãrare 
(pedeapsa) întrucât faptele sau fapta, în cazul nostru, de violenþã maximã (omor) 
este o faptã interindividualã, socialã atingând aşadar un anumit grup social, fie şi el 
cât de restrâns. Privitã din acelaşi unghi, se poate spune despre pedeapsã, în cazul 
unei crime, cã ea este cel mai bun mijloc de prevenire a unor asemenea situaþii prin 
efectele care le produce atât la un nivel special (efectul asupra criminalului), cât 
şi general (segmentat la rându-i între grupul ce este apãrat şi prevenirea viitorilor 
criminali). Altcumva spus remarcãm pe acest palier, cel al pedepsei, tentativa 
reuşitã de a se instaura o stare de echilibru42. Având în vedere aceste consideraþii 
de ordin general şi întreaga configuraþie a cazului pe care-l analizãm se poate 
astfel înþelege mult mai simplu pedeapsa datã morarului Moldovan Ioan, în prima 
fazã, la 29 aprilie 1847. Hotãrârea în sine se va baza, în mod natural, în primul 
rând, pe referinþa la sursa juridicã pe care se întemeiazã pedeapsa: „Motiv pentru 
care se hotãrãşte, pe baza la Aprobatae Constitutiones, capitolul 3, paragraful 47 
şi alte asemenea legi, cã pentru moarte sã se plãteascã cu moarte, neuitând ca 
înainte de moarte, pentru asemenea crimã sã i se taie mâinile drept exemplu pentru 
alþii”43. Se poate lãrgi întreaga discuþie pe care încercãm s-o purtãm, pornind de la 
aceastã pedeapsã, iar configuraþia acesteia ar avea, în primul rând ca şi moment de 
plecare, lipsa unei detalierii ce poate fi semnalatã la nivelul sursei juridice pe care 
se hotãrãşte sancþiunea criminalului. Situaþia rezultã din formularea ambiguã care 
face referinþã doar la Aprobatae Constitutiones unde trimiterea fãcutã de organul 
de judecatã este de-a dreptul insuficientã44, nemaivorbind de „ceaþa” lãsatã prin 
referinþele urmãtoare („(…) alte asemenea legi”).

42 Ioan Oancea, op.cit., pp. 182-184.
43  D.J.A.A.N., fond citat, fila 36.
44  Partea a treia, titlul patruzecişişapte din Aprobate Constitutiones se referã de fapt la o serie 

de elemente diferite (Despre pedepsirea hoþilor), cu toate cã la un moment dat (art. XXI) 
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Totodatã se poate vorbi şi despre echilibrarea balanþei faptã-pedeapsã prin 
care, dupã cum spuneam, se încearcã atingerea unei stãri de echilibru şi care va 
avea ca şi finalitatea un rãspuns bazat tot pe violenþã maximã (condamnare la 
moarte), dar sub forma sa legalã în faþa unei fapte de acelaşi profil (dispariþia fizicã 
a unei persoane). Oricum, ar fi total greşit însã a se emite judecãþi de valoare în 
legãturã cu acest subiect, discuþia inflamându-se cu elemente provenind dinspre 
interpretãrile actuale ale pedepsei capitale45 şi ce, în mod evident, nu se potrivesc 
acelor timpuri. Şi nu trebuie uitatã în toatã aceastã ecuaþie „partea întâi” din actul 
pedepsei şi anume tãierea mâinilor ce întãreşte din nou afirmaþia precedentã.

Episoadele urmãtoare în derularea cazului vor urma procedura timpului 
atât în ceea ce priveşte recursul, cât şi derularea secvenþelor pânã la clasificarea/
rezolvarea situaþiei. În ceea ce priveşte recursul (24 iunie 1847)46, formulat de 
avocatul apãrãrii, Szekely Lajos, acesta se va baza pe respingerea unor puncte 
din actele acuzãrii cuprinzând declaraþia protopopului Molnar Constantin („(…) 
întrucât actul respectiv era dat de protopop care este preot şi n-ar putea fi inclus în 
proces”). Pe de altã parte, sunt respinse toate documentele cuprinse la punctul C 
din actul acuzãrii („anchetele fãcute asupra martorilor nu poate fi considerat ca act 
de judecatã, întrucât þelul ar fi fost ca fapta sã nu rãmânã nepedepsitã”), dublate de 
respingerea particularã a unor mãrturii individuale (legate de caracterul morarului 
Moldovan Ioan, discuþia cu tatãl sãu, relaþiile anterioare ale morarului cu soþia sa – 
pentru ultima dintre ele Moldovan Ioan neagã cã s-ar fi purtat rãu cu ea incluzând 
aici şi negarea tuturor posibilele forme de violenþã familialã). Rãspunsul acuzãrii 
nu va întârzia şi va cãuta ca soluþia datã recursului sã fie din nou identicã cu cea 
precedentã: „Toate cele aduse în discuþie şi clarificate prin aceste declaraþii dovedesc 
de la sine cã acuzatul este cel care a cauzat moartea soþiei sale prin înec. Cele 
aduse în discuþie în favoarea sa la punctul trei, adicã timpul scurs de la plecarea sa 
şi moartea femeii, nu sunt un argument bun cum cã n-ar fi comis fapta, deoarece 
el putea sã aştepte afarã pânã ce soþia sa a ieşit din casã. Nu se poate susþine nici 
cã femeia ar fi alunecat în apã, deoarece acolo exista locul dinainte pregãtit pentru 
a scoate apã, deci din neatenþie nu putea sã cadã în apã şi acesta este un motiv 
întemeiat. Nu este deci nevinovat acuzatul, toate pledând împotriva sa şi justificã 
executarea pedepsei care i s-a dat, ceea ce şi solicitã acuzarea”.

În virtutea principalului izvor juridic citat, pe baza cãruia se desfãşoarã ancheta, 
nu se poate omite totuşi „scurtimea” actului de judecatã47 atât în ceea ce priveşte 

discutã despre cu totul şi cu totul alte elemente (pedepsirea „preacurvarilor”) şi astfel 
sunt prea puþine chestiuni prin care sã-l legãm de cazul nostru (Constituþiile Aprobate ale 
Transilvaniei (1653), Traducerea, studiul introductiv şi note de Alexandru Herlea, Valeriu 
Şotropa, Romul Pop, Iuliu Nasta, Ioan N.Floca, ediþie îngrijitã şi prefaþã de Liviu Marcu, 
Cluj Napoca, 1997, pp. 144-151).

45  Vezi printre lucrãrile închinate subiectului pedepsei cu moartea Mario Germinario, 
Pedeapsa cu moartea, Cluj Napoca, 1997; Louis-Vincent Thomas, Mort et pouvoir, Payot, 
Paris, 1999, pp. 166-170; Jean Baudrillard, op. cit., pp. 254-269 ş.a.m.d.

46  D.J.A.A.N., fond citat, fila 38.
47  De pildã, partea a patra, titlul întâi (Despre procedurile legale), articolul XI din Aprobatae 

Constitutiones: „Având în vedere cã se pornesc mai multe procese scurte, care sã fie acelea 
le enumãrã în primul rând articolul din 1619 în modul urmãtor: cele cinci cazuri de silnicie 
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prima sentinþã, sentinþa în cazul recursului şi apelul. Sentinþa datã pe 4 august 
184748 va fi una care nu vine sã clarifice întrutotul situaþia produsã prin decesul 
soþiei morarului Moldovan Ioan. Aşadar, dupã ce are loc expunerea acuzãrii şi a 
apãrãrii bazatã pe acel „joc” pe care l-am mai enunþat având ca principal criteriul 
de operare selecþia, hotãrârea luatã va fi una cel puþin discutabilã întrucât lasã loc 
de interpretãri: „Pânã la pronunþarea definitivã a sentinþei judecãtoreşti, pe baza 
declaraþiilor martorilor, Moldovan Ioan este condamnat la un an de închisoare şi 100 
de lovituri de baston. Hotãrârea a fost fãcutã în faþa reprezentanþilor ambelor pãrþi. 
Acuzatul face recurs şi cere eliberarea sa pânã la pronunþarea noi sentinþe, cerere 
respinsã. Se aprobã recursul dar nu şi eliberarea”. Primul element ce transpare, în 
urma acestei hotãrâri, este distanþa mare între pedeapsa iniþialã şi acest moment ce 
aduce din nou în discuþie viciile investigãrii/rezolvãrii cazului. Elementul, probabil 
sesizat de acuzare, determinã o nouã luare de poziþie a acesteia materializatã la 17 
septembrie 1847 cerându-se ca „(…) acuzatul sã fie supus unei pedepse şi mai aspre, 
sãvârşind fapta criminalã împotriva sfinþenie cãsniciei”49. Se demonstreazã aşadar 
intrarea cazului pe un alt fãgaş şi anume cel al absolvirii morarului de acuzaþia de 
crimã, element paradoxal, în condiþiile în care nu sunt aduse noi probe în afarã de 
cele ce le-am expus, iar acuzarea acceptã aceasta stare de fapt.

Finalul cazului (12 octombrie 1847) – Apellandi Ratio - este stabilit de forurile 
de judecatã superioare Magistratului oraşului Alba ( în speþã, Guberniul – dupã 
cum va reieşi din parcurgerea documentelor în succesiunea lor cronologicã) 
şi se înscrie pe orbita absolvirii morarului de acuzaþia de crimã. Senzaþia care 
o degajã parcurgerea sentinþei este una care vizeazã încercarea organului de 
judecatã de a stabili aceea „stare de echilibru” deja evocatã, şi, mai mult, cea a 
unei „raþionalizãri” a pedepsei datoratã în principal lipsei unor dovezi directe 
capabile sã „lumineze” crima morarului Moldovan Ioan: „Aducându-se spre 
decizie Gubernului acþiunea intentatã şi desfãşuratã de magistratul oraşului Alba, 
împotriva cetãþeanului Moldovan Ioan, acuzat cã şi-ar fi ucis soþia, de asemenea 
prezentându-se recursul împotriva hotãrârii judecãtoreşti – chiar dacã lipseşte 
dovada judecãtoreascã în ceea ce priveşte fapta sãvârşitã (cã ar fi înecat-o), dar 
din scrisorile aduse în discuþie la proces reiese cã îşi bãtea soþia, o maltrata – 
pornind de la aceste considerente, acuzatul este demn de a fi pedepsit. Se modificã 
sentinþa din 4 august: considerându-se cã perioada de executare a pedepsei, timpul 
petrecut în lunile anterioare în închisoare din momentul anunþãrii oficiale a acestei 
hotãrâri, Moldovan Ioan mai este condamnat la o jumãtate de an de închisoare şi 
50 de bastoane (25 pe trimestru)”50. Aşadar, soluþia datã cazului se va înscrie în 
aceea gestionare a violenþei doar de cãtre stat, singurul în stare sã ordoneze şi s-o 
utilizeze în mod legal (în spiritul teoriilor lui Max Weber).

Concluziile acestei articol se pot dezvolta pe douã direcþii întretãiate. În primul 
rând, este vorba pe ceea ce s-ar putea spune despre presupusul caz de violenþã 

mare şi silnicie micã, apoi omorul cu premeditare (n.n. sublinierea noastrã), dota, bunurile 
parafernale, cele privitoare la quartalitãþi, tutele, ipoteci, convenii şi obligaþii, depozite şi 
defãimãri, delaþiuni false (…)” (Constituþiile Aprobate ale Transilvaniei…, p. 187).

48  D.J.A.A.N., fond citat, fila 42.
49  Ibidem, fila 47.
50  Ibidem, fila 54.
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maximã (crima morarului Moldovan Ioan) în sine şi care dincolo de inconvenintele 
şi scãpãrile analizei noastre relevã o lume supusã mişcãrii, chestiune datoratã unui 
fapt ce iese din cadrul obişnuit desenat de o moarte naturalã (este vorba despre 
omor). Aşadar, trecând peste modul în care un asemenea caz ar fi instrumentalizat 
azi, se pot remarca viciile de fond şi formã ale anchetei şi procesului care posibil ar 
fi deformat justeþea înþelegerii şi edificãrii asupra unui gest. Este vorba, raportându-
ne la ceea ce ne-a dezvãluit modul în care a fost condusã ancheta şi procesul 
în sine, despre neefectuarea autopsiei, slaba interogare a suspectului (morarul 
Moldovan Ioan) şi a principalilor martori (martorul principal, Moldovan Ioan, 
soldatul, îşi schimbã de câteva ori declaraþia, adãugând noi elemente şi, în plus, nu 
este solicitat sã descrie cu exactitate, „timpii” întâmplãrii – întrebare: neexistând o 
asemenea direcþie în anchetare era o percepþie diferitã a timpului atunci, resimþitã 
şi în cazuri excepþionale?). Alte elemente transpar în acelaşi „tempo”: nu au fost 
ascultaþi pãrinþii suspectului, chestiune importantã deoarece un episod relatat 
de unii din martori îi privesc în mod direct, şi, mai mult, nu apare nicãieri, o 
descriere exactã a locului ipoteticei crime care sã localizeze moara, sã delimiteze 
împrejurãrile şi sã arate astfel în ce mãsurã era posibil sau nu un accident. Sunt 
poate doar câteva elemente ce s-ar putea spune referitor la „natura” internã a 
anchetãrii cazului, repet, privitã prin unghiul a ceea ce se considera important 
atunci în astfel de cazuri ca şi deducþie logicã ce iese la suprafaþã prin consultarea 
actelor anchetei şi procesului.

În ceea ce priveşte al doilea element concluziv, el priveşte aspectele generale 
ale criminalitãþii sau violenþei maxime într-o anumitã perioadã. Pornind de la 
sugestia cã acest articol este, mai degrabã, o tentativã care cu greu scapã ispitei 
istoriei-povestire, trebuie, în mod necesar, sã o comparãm cu date obþinute pe de 
un acelaşi tip de surse şi altele de altã naturã. La primul nivel, cel al aceluiaşi tip 
de surse, se poate remarca bogãþia documentelor juridice regãsibilã în fondurile 
arhivistice, care corelatã cu legislaþia timpului pot mai uşor sã dea dimensiunea 
exactã a violenþei maxime (omor) la un palier interior al unei cercetãrii. Desigur, ar 
trebui comparate pe un interval continuu al faptei/violenþei maxime/omorul51 toate 
acestea, trecând astfel ancheta sub umbrela generoasã a unei durate temporale cât 
mai extinse. Apelul la alte tipuri de surse vor îmbogãþi şi mai mult o asemenea 
întreprindere, înglobând fenomenul violenþei maximale la dimensiuni cât mai 
apropiate de realitate ca şi procent al frecvenþei şi formelor care le poate încorpora. 
Dintre acestea, probabil, presa este cel mai util mijloc de culegere a datelor prin 
senzaþionalul ce în crescendo îl cultivã de-a lungul secolului al XIX-lea, urmate 

51  Într-o repede privire, printre acestea s-ar numãrã, de pildã, anchetarea unui cazuri de 
omor prin imprudenþã  (D.J.A.A.N., fond Primãria Alba, 6/1831, filele 1-42) sau cercetarea 
inclusiv a circularelor provenind dinspre autoritãþile locale şi centrale referitoare 
la urmãrirea unor criminali (regãsibile mai ales la nivelul  actelor de intrare-ieşire a 
primãriilor, preturilor sau comitatelor) la care trebuie adãugate diferite statistici ale 
criminalilor din secolul al XIX-lea (spre exemplu Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor 
Naþionale, colecþia Documente. Muzeul Bruckental, E2, 1, 17, 143 – statistica criminalilor 
din Transilvania 1855-1860) ş.a.m.d.
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îndeaproape de sursele unde se regãsesc, spre exemplu alte tipuri de discurs decât 
cel juridic52 şi care vor ajuta o asemenea anchetã.

Oricum cercetarea de faþã mai poate demonstra inclusiv şi alte aspecte ale 
unei anchete ce are drept scop analiza atitudinilor în faþa morþii într-un anumit 
spaþiu şi timp şi anume caracterul mobil al unui asemenea şantier53 care poate sã-şi 
regãseascã sursele în locuri şi umbre aparent fãrã prea multã rezonanþã54. Relaþia 
între moarte şi putere este una de fapt specialã55, dar violenþa, sub multiplele sale 
chipuri, prin care face ca clipele unora sã dureze mai mult decât la ceilalþi dureazã 
moartea, va avea un regim cu totul şi cu totul distinct: „Fie cã se opune legii 
Raþiunii, blândeþii naturii sau spontaneitãþii Naturii, fie cã înseamnã nedreptate, 
brutalitate sau constrângere în mişcare, violenþa implicã mai întâi violul, adicã 
legea de penetrare brutalã: incapabilã sã formuleze legea amestecului, i se pare 
mai expeditiv sã pãtrundã în compus prin efracþie, sã intre violent, forþând uşa” 
(Vladimir Jankelevitch)56. Aşadar, ea, violenþa, fie minimã, medie sau maximã, sau 
justificatã ori ba, nu are cum sã fie purificatoare, dar, în ciuda acestei axiome, 
continuã şi va continua sã existe ….

52  De exemplu cazul unei mamei care îşi ucide, prin otrãvire, fiul sãu de 24 de ani deoarece 
sãvârşise incestul cu sora sa. Ea îşi mãrturiseşte fapta preotului, dupã câtva timp, la care 
preotul sub sigiliu sacramental cere îndrumãri Mitropolitului greco-catolic de la Blaj. În 
rãspunsul care i se trimite, preotul este îndemnat, printre altele, sã nu sunã nimic despre 
acest omor autoritãþilor (D.J.A.A.N., fond Mitropolia Românã Unitã cu Roma (MRUB) – 
Cabinetul Mitropolitului, 1638/1912, filele 1, 7-9.

53  Vezi pe larg Marius Rotar, Preliminariile unei anchete: atitudinea în faþa morþii în 
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Caietele de 
Antropologie Istoricã, I, 1, Cluj Napoca, 2002, pp. 85-99.

54  Alãturi de cercetarea violenþei maxime în secolul al XIX-lea în Transilvania se pot 
delimita şi alte piste pentru cercetarea atitudinii în faþa morþii în acelaşi loc şi perioadã: 
spiritismul.

55  Louis-Vincent Thomas, op. cit., passim.
56  Vladimir Jankelevitch, Pur şi impur, Buc., 2001, p. 141.


