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„(…) cum se face cã bãtrânii n-au cu 
toþii chipuri chinuite, îndrãcite, sfâşiate, 
rãvãşite, ci, dimpotrivã, sunt atât de 
senini ? Singurul lucru precis este motivul 
pentru care putrezesc morþii. Cu atâta 
venin cât au în ei”

     

Cesare Pavese (1908-1950)

Interogaþia* istoricã având în centrul 
ei un teritoriu şi o „aventurã” ştiinþificã 

destinatã sã decodifice, sã înþeleagã şi sã explice o temã precum cea a corpului 
uman, în diversele sale straturi de percepþie temporale şi spaþiale, nu are cum sã 
evite sau sã uite chestiunea ultimei condiþii inevitabile impusã de regula generalã 
a vieþii ce trece prin moarte sau a fiinþei ce devine nefiinþã: carnea inertã lipsitã 
de cuvânt şi mişcare – cadavrul. Situaþie incomodã prin natura ei, situaþie fãrã 
posibilitate de scãpare; miros, descãrnare, scârbã, vierme, pãmânt şi uitare într-o 
dinamicã implacabilã, ce egalizeazã şi înspãimântã, cadavrul poate şi trebuie sã 
reprezinte latura necesarã de întregire şi finalizare a unui dosar ce vrea sã priveascã 
modalitãþile concrete de transpunere a privirii, gestului şi conduitei în faþa 
materialitãþii lipsite de viaþã ce alcãtuieşte, la un moment dat,  compusul/individul 
care a trãit cu mai mult sau mai puþin înaintea noastrã. Prin urmare, lucrurile sunt, în 
registrul enunþat, împinse mai înainte decât la prima vedere: dacã acceptãm ideea cã 
moartea este organul-obstacol al vieþii şi corpul este organul-obstacol al sufletului1, 
o investigaþie asupra corpului ca şi rest/cadavru într-un loc şi timp istoric va releva 
un ansamblu supus unei regim mult mai acut al necesitãþii de simbol, reprezentare 
sau „imaginar” în comparaþie cu cel obişnuit vizând trupul. Vorbim astfel despre 
ceea ce rãmâne din om în urma clipei dupã care nu mai existã un „Dupã” – moartea, 
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1  Vladimir Jankelevitch, Tratat despre moarte, Timişioara, 2002, p. 93-94.
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conform definiþiei lui Vladimir Jankelevitch - şi astfel ne vom situa la terminaþia 
definiþiei conform cãruia corpul este un vector semantic prin intermediul cãruia 
se construieşte evidenþa relaþiei individului cu lumea, dat fiind faptul cã existenþa 
umanã este, în primul rând, corporalã2. Oricum traseul ce se deseneazã este mai 
mult decât incitant, determinând multiple valenþe, semnificaþii şi mize puse în joc 
de o atare investigaþie pornind de la logica primarã şi autosuficientã  a „clasicei”, 
am spune premize de la care se construieşte celebra lucrare aparþinând lui Louis-
Vincent Thomas, dedicatã tematicii: „fantasmele ce graviteazã în jurul cadavrului 
justificã tipurile de tratament pe care acesta îl suferã (distrugere, conservare, 
abandon cu sau fãrã refugiu) şi diversele rituri ce-l transformã în obiect”3. Aşadar, 
chestiunea se deschide mai mult decât aparenþã, mergând pe firul celor enunþate 
de acelaşi Louis-Vincent Thomas, în latura clamatã a interdisciplinaritãþii ca şi 
cheie de enunþate şi interpretare a tematicii cadavrului. Dacã cadavrul intereseazã, 
în principal, biologul, chimistul şi medicul, nu este mai puþin adevãrat cã datoritã 
stadiilor de metamorfozã a cadavrului ce suscitã interpretãri şi atitudini diverse 
vor apãrea o serie de constante şi variaþiuni universale în registrul enunþat, pe 
care probabil le vor putea cuprinde antropologul, istoricul sau chiar sociologul4. 
Se poate spune astfel cã o anchetã subsumatã unei dorinþe de a descifra cât mai 
multe din modalitãþile concrete de tratament al cadavrului ca şi ultima fazã ce o 
cunoaşte trupul uman urmãreşte a înþelege aceastã situaþie ca şi un fel de structurã 
simbolicã ce nu are cum sã neglijeze reprezentãrile, imaginarul sau limitele ce 
prefigureazã variabilele percepþiei corpului ca şi rest într-o societate5. Oricum, în 
principal, toatã tematica ce o propunem se aşeazã mai întâi în realitatea biologicã 
a morþii şi anume cadavrul (ca şi rezid)  şi pornind de aici mai departe şi înainte 
de toate ea atinge faptul cultural desemnat de moarte/cadavru: este vorba despre 
mijloacele puse în scenã pentru a accepta, refuza sau depãşi situaþia creatã6.

Nu se va putea astfel contra relevanþa cercetãrii propuse iar, pe lângã 
chestiunile enunþate mai sus, având un caracter general, un alt punct de susþinere 
se capãtã în dinamica ce o înregistreazã spaþiul istoric ce îl avem în vedere şi 
anume Transilvania celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea unde cuvântul de 
ordine poate fi fãrã tãgadã modernizarea multiplelor sectoare ale societãþii. Aşadar 

2  David Le Breton, La sociologie du corps, Paris, 1992, p. 3.
3  Louis-Vincent Thomas, Le cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, 1980, p. 10. 
4  Pentru relaþia sociologie – corp finalizatã ca şi fundament al unei cercetãri ştiinþifice vezi 

David Le Breton, op.cit., pp. 13-25 (cap. I Corps et sociologie: Les étapes). Este evident 
faptul cã ancheta desfãşuratã asupra cadavrului, ca şi fazã ultimã a corpului uman, este 
influenþatã de spectaculozitatea subiectului în sine, ceea ce poate aşeza chestiunea într-o 
zonã ce privilegiazã supoziþiile şi interdisciplinaritatea. Aceasta însã nu înseamnã, cã 
asupra tematicii corpului în sine nu pot exista alte şi alte subiecte la fel de spectaculoase. 
Un astfel de exemplu pot fi chestiunile ce privesc sexualitatea ca raport direct a corpului 
cu mediul sau cu alte corpuri (vezi o excelentã analizã într-un asemenea registru la Patrick 
Baudry, Erotism şi pornografie, Iaşi, 1998 – erotismul sau pornografia denotã „pasiunea 
pentru corpul celuilalt”, p. 14).

5  Louis-Vincent Thomas, op.cit, p. 34.
6  Idem, Rites de mort pour la paix des vivants, Paris, 2001, p. 115.
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întrebarea va deveni una fireascã: sectorul ce-l urmãrim se supune unui atare 
regim? Dacã se supune, în ce fel şi în ce ritm? Totodatã nu se poate evita utilizarea 
formulei de investigaþie a diverselor tipuri de discurs asupra tematicii morþii7, ceea 
ce se susþine, de pildã, prin tratarea diferitã a cadavrului în cheia oferitã de un 
discurs medical sau, spre exemplu un discurs religios. Astfel, într-o repede privire 
în cazul unui discurs medical asupra cadavrului specificitatea percepþiei apãruse 
odatã cu anatomiştii prin intermediul cãrora corpul „intrã în imponderabilitate, 
e disociat de om, e studiat pentru el însuşi, ca şi realitate autonomã” (David Le 
Breton)8. Pe de altã parte, este evident cã percepþia sau tratarea cadavrului prezintã 
în situaþia unei discurs religios un alt calup de semnificaþii aparte, dictate de 
modul diferent de interpretare a sensului vieþii şi a lumii având ca şi final salvarea 
omului (predominarea sufletului ce va supravieþui ruinei corpului asigurându-şi 
nemurirea ce implicã în mod similar o intervenþie salvatoare a lui Dumnezeu ce 
dezrãdãcineazã moartea)9. Se prefigureazã astfel din start, douã direcþii distincte 
de tratament ale cadavrului, metamorfozate în discurs, ceea ce aduce cu sine un 
nou suflu asupra anchetei de faþã.

Oricum, înainte de a intra, propriu-zis în analizã se mai cuvin avute în vedere 
douã elemente, cu rol evident de a stabiliza şi mai bine veridicitatea subiectului 
în sine, ce-l propunem atenþiei. Pe de o parte este faptul cã dezvoltarea unor 
ritmuri aparte în jurul chestiunii cadavrului este direcþionatã, în ultimele secole, 
de avansul şi modalitãþile concrete de manifestare ale unui discurs medical 
asupra problematicii10. Aceasta nu exclude existenþa unor reacþii ce le-am numi 
„continue” în atitudinea lor ce persistã în a trata diferitele elemente ce derivã din 
situaþia specificã a corpului uman de a fi cadavru11. Pe de altã parte, este vorba 

7  Marius Rotar, Preliminariile unei anchete. Atitudinea în faþa morþii în Transilvania şi 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Caiete de Antropologie Istoricã, 
I, 1, Cluj Napoca, 2002, pp. 85-98.

8  David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, Timişioara, 2002, p.44.
9  Edgar Morin, L’homme et la mort, Paris, 1976, p. 217. Vezi, de asemenea,  pentru poate 

cea mai bunã încercare de a explicita o întreagã teorie asupra morþii din punct de vedere 
creştin, clasica lucrare aparþinând lui Pierre Chaunu, La mort à Paris au XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècles, Paris, 1977, pp. 28-58 (cap.II Une theorie de la mort chretienne).

10  La modul concret ar fi vorba în zilele noastre despre prevalarea de organe de la persoanele 
decedate ce evident se înscrie pe traiectoria dezvoltãrii deosebite a medicinei în ultimul 
secol, chestiune ce iese din discuþie pentru perioadele anterioare. Nicole Léry numeşte 
aceastã situaþie ca fiind „moartea utilã” (Nicole Léry, L’heure de la mort…, în La mort 
à vivre. Appproches du silence et de la souffrance, numãr special al revistei Autrement, 
coord. de Claudine Baschet, Jacques Bataille, 87, Paris, 1987, pp. 176-178).

11  Vezi situaþia reacþiei apropiaþilor defunctului în contextul în care aceasta trebuie sã fie 
autopsiat (Elisabeth Kübler-Ross, Accueillir la mort. Questions et réponses sur la mort 
et les mourants, Paris, 2002, p. 77 – Întrebare: Atunci când survine o moarte subitã, 
autopsia este obligatorie. Pentru numeroşi pãrinþi/rude, aceastã formalitate este vãzutã 
ca şi o insultã faþã de mort (ei spun: „el a suferit destul”). Ei sunt bulversaþi şi se pot 
opune. Cum îi sprijinim? Rãspuns: Noi trebuie sã le explicãm cã autopsia se face în 
cel mai mare respect, în ceea mai mare demnitate, şi cã ea nu este altceva decât un 
gest chirurgical. Informaþia astfel obþinutã poate explica decesul, atenua sentimentul de 
culpabilitate şi înlãturã îndoiala asupra faptului cã s-a fãcut tot ce era posibil în starea 
actualã a cunoştinþelor medicale).
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despre aceea cã o anchetã în jurul cadavrului poate fi consideratã o anchetã asupra 
tãcerii, dar nu în sensul „clasic” enunþat cândva de Michel Vovelle asupra morþii12, 
ci, mai degrabã, o investigaþie ce se focalizeazã în mijlocul unei serii de cercuri 
concentrice, având ca şi centru trupul fãrã viaþã, ca şi tãcere închircitã. Astfel, pe 
când ne îndepãrtãm de centru se va restitui cuvântului suveranitatea sa obişnuitã, 
iar discursul devine posibil13.

Propriu unei investigaþii din punct de vedere istoric asupra cadavrului, într-un 
spaþiu ca şi cel transilvãnean, dar nu numai, îi va fi, în primul rând, urmãrirea 
principalelor direcþii pe baza cãrora se instituie liniile generale de conduitã şi 
tratament a corpului ca şi rest. Va fi vorba astfel despre ceea ce legile statului 
prevãd asupra tematicii şi, mai mult decât atât, ele determinã în continuitate ca 
şi interpretare şi practicã. Este posibil, în asemenea mod, sã efectuãm o trecere 
în revistã a evoluþiei legislative a chestiunii în a doua jumãtate a secolului al 
XIX-lea ceea ce va duce, cu siguranþã, dincolo de sublinierea sporului de legi în 
registrul enunþat, la înþelegerea a ceea ce se considera important şi de evitat sau de 
urmat în aceea vreme, legat de cadavru. Dar punctul de pornire va fi acela cã dacã 
considerãm decesul ca şi punct zero al cadavrului14, din punct de vedere legal nu 
existã o definiþie a morþii, iar dreptul nu va face decât sã punã regulile de constatare 
a fenomenului şi sã le defineascã consecinþele (dreptul civil se preocupã de moarte 
în calitatea sa de pierdere a personalitãþii juridice, dreptul penal în mod similar 
va urmãri consecinþele unei fapte considerate ca şi infracþiune)15. Aşadar, putem 
afirma cã poate cele mai importante chestiuni ce se vor axa pe tematica cadavrului, 
din punct de vedere legislativ, în epocã,  vor fi cuprinse la nivelul Codului Penal16 
sau Codului de Procedura Penalã17 ale vremii, iar argumentul ce îl aduce pentru 
aceastã afirmaþie va fi acela cã din aceste documente/prevederi vor decurge liniile 
majore ale unui întreg discurs juridic ce se aflã în continuitate. Se implicã astfel 
concepte fundamentale ca şi putere, autoritate, prevenire sau pedeapsã18, iar în 

12  Michel Vovelle, La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, 1983, p. 13.
13  David Le Breton, Despre tãcere, Buc., 2001, pp. 261-263.
14  Louis-Vincent Thomas, Le Cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, 1980, 

pp. 14-17.
15  Patricia Belhassen, Le crémation: le cadavre et la loi. Memoire pour le diplôme d’etudes 

approfondies de sociologie du droit présenté et soutenu publiquement par: Patricia 
Belhassen. Sous la direction de Monsieur le Professeur Raymond Verdier, Université 
Panthéon-Assas (Paris-II), Paris, L.G.D.J., 2001, p. 3.

16  Pentru investigaþia de faþã am utilizat o ediþie din 1920 a Codului Penal Maghiar, apãrut 
la 1879 (legea V), valabil şi pentru Transilvania, aparþinând lui Ioan I. Predoviciu, Codul 
Penal din Transilvania cu toate modificãrile pânã la 15 martie 1920. Tradus de Ioan 
I. Predoviciu, procuror, profesor la şcoala de jandarmerie Oradea Mare, Oradea Mare, 
Tipografia Adolf Sonnenfeld. Soc. Anon., 1920. 152 p. (in continuare Codul Penal din 
Transilvania…1879).

17  Procedura Penalã din Ardeal conþinând: legile şi ordonanþele în vigoare, România, Curtea 
de Apel Cluj, f.a. (cuprinde printre altele Legea XXXIII din 1896 despre procedura penalã, 
Legea XVIII din 1907 despre modificarea şi complectarea procedurii penale, Legea XXXVI 
din 1908 despre întregirea şi modificarea codurile penale (Novela Codului penal) ş.a.m.d) 
(în continuare Procedura Penalã…).

18  Vezi pentru toate aceste concepte lucrarea aparþinând lui Michel Foucault, Anormalii. Cursuri 
þinute la Collége de France 1974-1975, Buc., 2002, pp. 19-22, 55-62, 94-96 ş.a.m.d.
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aceastã ecuaþie cadavrul sau corpul ca şi rest devine proba sau mecanismul prin 
care se ajunge la certitudine, din care vor deriva felurite consecinþe. Prin urmare, 
dacã în situaþia Codului Penal va fi vorba în principal despre definirea infracþiunii 
care are ca şi rezultat apariþia cadavrului (crima)19 sau, mai mult decât atât, 
definirea a ceea ce înseamnã leziunile corporale20, pentru aceiaşi problematica ceea 
ce se cuprinde la nivelul Codului de procedura Penalã va fi, din considerente de 
ordin „tehnic”, lesne de înþeles, extinsã. Este vorba despre elementele circumscrise 
cercetãrii cadavrului, unde datoritã avansului cunoştinþelor ştiinþifice asupra 
tematicii, îşi câştigã un loc primordial, specialistul sau profesionistul situaþiei şi 
anume medicul. În astfel de situaþii, rolul medicului va fi sã facã cadavrul/mortul 
sã „vorbeascã” cu instrumentele sale specifice şi ştiinþa de care dispune, devenind 
în cele din urmã, dupã Loius-Vincent Thomas, nodul relaþiei dintre cel care 
investigheazã o infracþiune şi cel care a comis-o (poliþist-criminal)21. 

În cazul Transilvaniei Codul de procedurã Penalã al vremii cuprinde toate 
aceste lucruri într-o dinamicã ce vizeazã un întreg ansamblu pus în funcþiune 
pentru a determinã şi afla misterele ce înconjoarã un cadavrul situat într-o poziþie 
suspectã22. În consecinþã se va ajunge la ocultaþia cadavrului, adicã consultarea 
corpului mort de cãtre un specialist (medicul) presupunând, în principal, ca şi 
tehnicã de investigaþie autopsia: „Dacã se bãnueşte cã moartea cuiva a provenit 
dintr’o crima sau delict, se va face ocultaþie de cadavru şi autopsie”. Se vor prevedea 
situaþii ipotetice, la prima vedere, dar a cãror realitate este evidentã întrucât dã 
naştere unei împrejurãri ce impun normalizarea sau legiferarea, pe o linie ce vizeazã 
procedura în sine de acþiune în cazurile de stringentã nevoie de clarificare a unor 
„morþi suspecte”: „Cadavrul, eventual înmormântat, trebue desgropat şi supus unei 
autopsii, dacã dupã pãrerea experþilor, între împrejurãrile date, se mai poate obþine 
un rezultat dela ocultaþie şi autopsie”. Se vor impune şi mai multe detalii privind 
„tehnica” specificã în situaþii de acest gen unde este necesar a se evita posibilele 
situaþii ce ar deforma mersul investigaþiei: constatarea identitãþii cadavrului, 
fotografierea lui sau obligativitatea prezenþei a doi medici ca experþi la autopsie. 
Scopul final al investigaþie va fi, la rândul sãu, foarte limpede enunþat: „Experþii 
trebue sã declare în opinia lor care a fost cauza directã a morþei şi a ce produs 
aceastã cauzã. Dacã se observã pe cadavru vreo leziune, trebue constatat dacã 
aceasta a fost cauzatã de altcineva şi în caz afirmativ: cu ce instrument, în ce mod 
şi cu cât înaintea morþei s’a comis, precum şi dacã acea leziune a cauzat moartea 
(…)”. Urmãtoarele articole vor dezvolta şi mai mult problematica, iar þinta înspre 
care se merge este edificarea prin intermediul specialistului/medicului asupra 
împrejurãrilor specifice ale decesului, prin mijlocirea semnelor oferite de cadavru: 
analiza atentã a leziunilor, în ce mãsurã acestea au produs moartea sau alte cauze 
specifice de moarte violentã regãsibile pe cadavrul – crima cu armã de foc („Dacã 

19  Este vorba, în principal, despre cap. XVIII: Crimele şi delictele în contra vieþii omeneşti - 
art. 278-292 din Codul Penal Maghiar (Codul Penal din Transilvania… 1879, pp. 87-90).

20  Ibidem, pp. 91-94 (cap. XX: Leziunile corporale – articolele 301-313).
21  Louis-Vincent Thomas, Le cadavre..., p.57.
22  Procedura Penalã…, pp. 71-74 (II. Ocultaþia cadavrului şi autopsia. Constatarea 

pruncuciderii, a otrãvirii, a leziunilor corporale şi a alienaþiei mintale – art. 240-246).
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moartea a fost cauzatã de împuşcãturã, se va constata de ce calibru era proectilul, 
din ce direcþiune şi aproximativ dela ce depãrtare a fost tras”), pruncucidere („(…) 
cu ocaziunea autopsiei cadavrului se va mai constata dacã copilul este nou nãscut, 
dacã s’a nãscut viu, dacã a fost matur şi viabil (…), se va cerceta de este cu putinþã 
– data morþei şi cauza”) sau crima prin otrãvire („(…)Obiectele cari vor fi examinate 
chimic vor fi puse într’un vas ori recipient, astfel încât sã se împiedice schimbarea 
cu alte substanþe şi alterarea (art. 236) iar apoi vor fi trimise chimistului legist al 
statului”). Concluzia ce se desprinde urmãrind prevederile Codului de procedura 
Penalã a vremii relevã astfel rolul important acordat specialistului/medicului în 
contextul unei probleme ce vizeazã tematica cadavrului, ceea ce ne îndreptãþeşte 
sã subliniem avansul decisiv înregistrat de un ansamblu ştiinþifico-medical în 
acest registru pe de o parte, iar, pe de altã parte, deschiderea unor noi orizonturi de 
percepþie, conduitã sau „muncã” focalizatã pe corpul uman ca şi rest. 

Sunt, în acelaşi timp, multe alte chestiuni ce trebuie avute în vedere în 
momentul în care discutãm despre problematica cadavrului din unghiul unei 
legislaþii decât cele ce se încorporeazã într-un Cod Penal sau Cod de Procedurã 
Penalã. Aceastã afirmaþie se susþine prin simplu motiv cã în situaþia unui 
„tratament” aplicat cadavrului, fondul problemei nu se epuizeazã doar în regimul 
deceselor suspecte. Astfel va fi necesar pentru ancheta de faþã sã tematizãm 
subiectul urmãrindu-i reverberaþii şi modificãrile posibile la nivelul legislaþiei 
vremii, într-o dinamicã ce aşeazã acest ansamblu (legea ca şi reglementare) ca 
fiind nucleul şi punctul de reper în situaþiile concrete circumscrise modalitãþilor 
de operare şi acþiune în jurul şi în preajma cadavrului. Poate fi astfel vorba 
despre ceea ce Louis-Vincent Thomas numea „gestiunea cadavrului” bineînþeles 
raportatã la modalitãþile concrete de percepþie şi conduitã în faþa corpului ca 
şi rest în Transilvania epocii23. În mod cert, în atare ecuaþie pusã problema, 
principala direcþie ce va trebui sã fie avutã în vedere va fi cea a cimitirelor, 
pornind de la truismul cã moartea nu este doar o rupturã, ci şi o acumulare24. 
Mai mult, deşi este evident cã o investigaþie asupra evoluþiei cimitirului ca şi 
spaþiul al acumulãrii, uitãrii şi al memoriei presupune instrumente şi surse 

23  Louis-Vincent Thomas aşeazã aceastã chestiune în contextul epocii actuale unde existã 
un fel de crizã a morþii. Astfel, într-o societate unde moartea este negatã, cadavrul nu 
poate fi decât un deşeu de care este nevoie urgentã de debarasare. Aceasta situaþie 
determinã modificãri profunde la nivelul conduitelor, riturilor etc., Louis-Vincent 
Thomas nesfiindu-se într-un atare context sã opereze cu concepte, în aparenþã, „brutale”: 
„cadavrul marfã” (Louis-Vincent Thomas, Mort et pouvoir, Paris, 1999, pp. 107-110).

24  Idem, Le Cadavre…, p. 9.
25  Vezi, de pildã, dosarul complet al unei asemenea investigaþii la Michel Vovelle, Regis 

Bertrand, La ville des morts. Essai sur l’imaginaire urbain contemporan d’après les 
cimitires provencaux, Centre National de la Recherche scientifique, Centre Regional 
de Publications: Marseile, Centre Méridonal D’histoire Sociale des Mentalités et des 
Cultures (U.E.R. D’Histoire – Université de Provence) en collaboration avec L’Institut de 
Recherches Méditerranéennes (G.I.G.- Aix -en-Provence), Paris, 1983. Pentru cimitir ca şi 
sursã specificã a unei investigaþii bazate, în principal, pe imagine vezi excelentul album 
Death’s Garden: Relationships with Cemeteries, editor Loren Rhoads, Automatism Press, 
1996.
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aparte25, ceea ce ne intereseazã în acest moment va fi modalitatea prin care acest 
„teritoriu” evolueazã în epocã din punct de vedere legislativ. Se poate realiza aşadar 
o privire de ansamblu asupra chestiunii, într-o evidentã ordonare cronologicã cu 
rolul de a demonstra ceea ce se percepea ca fiind semnificativ în Transilvania 
epocii. Prin urmare reglementarea din 31 martie 1854 „privitoare la direþerea şi 
întocmirea locului de îngropãciune” emisã sub tutela guvernãmântului militar26, 
poate fi consideratã drept capul de pod în cheia subliniatã. Oricum nu trebuie 
sã se creada cã aceasta este prima reglementare de acest fel, întinsã şi subîntinsã 
pe problematica cadavrului (mai corect spus de la cadavru la locul unde acesta 
se aşeazã: cimitirul), şi se remarcã în privirea enunþatã o anume continuitate cu 
un efort legislativ de la sfârşitul secolului precedet27. Pentru reglementarea din 
1854 apar însã o şi o serie de noutãþi ce se pot explica prin progresul unui discurs 
ştiinþifico-medical în epocã ce cautã sã înconjoare mult mai adecvat pericolele ce 
pot decurge din cadavru. Referinþa la problematicã va fi astfel la un ansamblu mult 
mai larg, încorporând o tendinþã generalã, o necesitate şi o îndreptare: „Îngritirea 
pentru locurile de îngropare potrivite şi întocmite dupã cuviinþã este o parte 
însemnãtore a poliþie de sãnetate şi e înrãdecinatu în sinþiemãntulu celu morale 
şi pelitiosu alu tuturor poporeloru civilizate. Primejdiile ce nascu din putreiunea 
cadavreloru, stricãtiunea aerului, împãrtãşirea din bolele cele molipsitore, reverinþa 
ce suntemu detori mortiloru, tote acestu ceru, ca locurile de repausu ale mortiloru sã 
le întocminu astfeliu, ca sã nu aducu stricãtiune cu supãrãtore de sãnetatea celoru 
vii, si totodatu sã fie si ele scutite de nãvãlirea animaleloru, de necuviinþã, spurcate 
si de profanatiune”. Motivaþia unei atari reglementãri va fi în asemenea condiþii 
şi mai uşor de evidenþiat: „Ordinãtiunile mai veki, cari s’au îndreptatu în contra 
acestoru rele, nu se pãzirã pe deplinu, în vreme ce prin sporirea poporaþiunei şi prin 
mai deasa latire a colonisatiuniloru, spatiului si pusetiunea cemeterieloru, precumu 
si prin neîngritinta de acele întocmirea loru a devenitu din ce în ce mai nepotrivitu 
si mai scãndãlitore”. Trasarea precisã a scopului reglementãrii îi va urma detalierea 
în şapte puncte a ceea ce în sine se urmãreşte a fi legiferat. Primele cinci puncte se 
centreazã pe chestiunii mai degrabã tehnice privind amplasarea cimitirului („(…) 
departatu de bisericã, case si de drumuri le cele de þearã, ceva rãdicatu si liberu, 
pãmântulu sã nu fie espusu la esundaþiunile apeloru, prea nisiposu, stâncosu 
seau paladasiu”), amplasarea gropii, împrejmuirea cimitirului, þinerea evidenþei 

26  Buletinulu Guberniului Provinciale pentru Marele Principatu Transilvania. Cursulu anului 
1854, II. Sentiune. Mãnunchiulu II. Estradatu si transmisu in 30 Aprilie 1854, Sibiiu, 
1854, pp. 26-28.

27  Este vorba despre o serie de decrete aulice începând din 1785 şi reluate sau accentuate, 
cu evident scop de implementare la 1788 sau 1805 (mormintele sã aibã dimensiuni 
moderate, sã nu fie zidite pentru a nu ocupa mult loc, sã nu se ridice capele în cimitire, 
sã nu se facã înmormântãri în incinta bisericilor, cimitirele sã fie în afara localitãþilor 
prin respectarea unor distanþe exacte, interzicerea înmormântãrii cu sicriu deschis 
etc.). Mai mult asemenea reglementãri legislative sunt reluate prin circulare bisericeşti, 
chestiune ce se va regãsi şi de-a lungul secolului al XIX-lea şi prima jumãtate a secolului 
XX (Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Alba Iulia – în continuare D.J.A.A.N. -, fond 
Cabinetul Mitropolitului, 51/1786, fila 2, 58/1788, filele 1-2; fond Mitropolia Greco-catolicã. 
Arhiva Generalã – acte inv., 9/1805, fila 1 etc.). 
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înmormântãrilor de peste an sau reîngroparea „oselor despropate”. Oricum dintre 
aceste reglementãri majoritatea sunt nişte reluãri conforme unui spirit general în 
epocã, cum ar fi locul cimitirului28 sau îngrãdirea acestora29.

În ceea ce priveşte ultimele douã reglementãri ale legii din 1854 se poate 
afirma cã reprezintã practic un suflu nou în registrul enunþat. Astfel, dacã pentru 
prima dintre ele, avem de-a face cu delimitarea în marginea inferioarã a unui 
„profesionist” al morþii – „sãpãtoriu de grope” – cãruia i se delimiteazã atribuþii 
clare („6. Pentru fiecare cemeteriu sã se aşezã unu sãpãtoriu de grope, care sã se 
locuescã în aporpiere şi sã fiã însãrcinatu peste acele şi cu deosebire îndetoratu a 
sãpa gropele în mãrimea, adâncimea, depãrtarea şi şirulu hotãrâtu şi pãnã nu trecu 
zece ani sã nu întrebuinþeze unu mormântu vechiu spre îngroparea altui mortu”), 
ultima dintre prevederi va reprezenta, fãrã tãgadã, noutatea absolutã adusã. La 
modul concret este vorba despre înfiinþarea unei „camere pentru morþii”, pe baza 
unor considerente de ordin natural menite a înconjura pericolele ce decurg din 
cadavru: „7. La fiecare cemeteriu regulatu, dacã e cu potinþã, sã se înfiinþeze şi o 
cãmarã pentru morþi, ca trupurile omeniloru, cari au muritu de bole lipiciose şi 
peste totu trupurile cele morte, cari din lipsa încãperei nu se potu lãsa în locuinþe 
pãnã la timpulu înmormântãrii, sã se aducã în cãmãrele acele”. Oricum în finalul 
reglementãrii se va reveni asupra acestui punct, dupã ce în prealabil se vor fixa 
termeni concreþi în ceea ce priveşte, îndreptarea unor stãri de lucruri dorite a fi 
corectate: se stabileşte un interval de şase luni pentru închiderea cimitirelor cu 
garduri atât pentru cele ce mai pot primi în interiorul lor cadavre, cât şi cele care 
pot fi lãrgite, la care se adaugã un termen de graþie de un an pentru strãmutarea 
„locurilor de îngropãciune ce se aflã în mijlocul sateloru, în apropierea caselor de 
locuinþã sau în pregiurulu bisericeloru, cari sunt prea strâmte şi nu se pot lãrgi 
(…)”. În condiþiile în care cuvântul cadavrul desemneazã o datã pericolul şi o datã 
jalea30, revenirea în  finalul reglementãrii asupra chestiunii „camerelor pentru 
morþi”, constituie, pânã la urmã încheierea fireascã a problemei puse în discuþie 
şi clarificatã, iar acest lucru se observã prin enunþarea instanþelor civile ce trebuie 
sã vegheze asupra îndeplinirii acestei cerinþe: „În cetãþi şi în sate mai mari, unde 
pânã acumu încã nu se aflã cãmare pentru morþi, seau cari se aflã, nu corespundu 
scopului pe deplinu, deregãtoriele politice au sã conlucre amestecatu cu scopulu 

28  Schimbarea locului cimitirelor pare sã aibã loc cândva între secolele XVI-XVII, în 
atmosfera dezbaterilor iscate de Reformã şi Contrareformã, pentru ca din secolul al 
XVII-lea „expulzarea lor înspre periferie sã rãspundã unor imperative demografice”. În 
Franþa sfârşitului de secol al XVIII-lea se va produce încã o mutaþie esenþialã: desfiinþarea 
tuturor cimitirelor parohiale în favoarea unui cimitir mare general. Oricum, dupã cum 
demonstreazã Phillipe Ariès, chestiunile vor converge înspre instituirea unui cimitir laic 
sau public situat înspre periferia localitãþilor, cu toate cã nu au lipsit reacþii de respingere 
ce denotã rezistenþe sau nu au lipsit diverse alte proiecte îndrãzneþe (Phillipe Ariès, Omul 
în faþa morþii, vol. II, Buc., 1995, pp. 32-39, 260-298).

29  Problematica îngrãdirii cimitirelor este una constantã de-a lungul secolului al XIX-lea şi 
în prima jumãtate a secolului XX. Materialele arhivistice pe care le-am consultat denotã 
cã problema s-a rezolvat cu mare dificultate în urma unei duble presiuni aparþinând 
autoritãþilor laice şi ecleziastice.

30  Louis-Vincent Thomas, Le cadavre..., p. 23. 
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pentru repãrarea şi mai buna întocmire a acestora, cerându mai înteiu pãrerea 
doftoriloru de prefepturã au de preturã şi procedânduse în privinþa reîmpãrþireai 
speseloru întocmai ca la locurile de îngropare”. Mai mult, se delimiteazã modalitãþile 
concrete prin care sã se evite situaþiile neplãcute ce decurg din trupul fãrã viaþã, 
enunþându-se un fel de provizorat: „Pânã cându se voru înfiinþa camere de morþi 
şi în sate mai mici antistii comunali şi inspectori de morþi au sã priveascã la aceea 
ca trupurile cele morte sã se aşezã în odãi de locuinþe, în cari încã earna sã se pota 
face focu, pânã la timpulu înmormântarei, şi îndatu ce lãþescu unu mirosu mai 
tare de putreziciune sã se astupe bine sicriele”. Momentul pe care l-am enunþat 
nu este lipsit de importanþã, ci dimpotrivã este unul extrem de semnificativ în 
evoluþia tratamentului cadavrului. Mai clar, deşi nu putem spune cu exactitate 
când avem de-a face cu apariþia unei „instituþii” atât de neplãcute pentru noi 
astãzi, cum este morga în Transilvania, reglementarea din 1854 constituie una 
dintre primele menþiuni detaliate ale unui asemenea spaþiu. Prin urmare, miza 
apariþiei morgii a fost şi pentru spaþiul ce-l avem în vedere, una utilitarã şi 
aratã, mai mult, penetrarea în interiorul unui discurs legislativ a unui discurs 
ştiinþifico-medical ce cautã sã evite pericolele într-o cheie nouã. Este aşadar vorba 
despre un pas evident pe calea unei modernizãri şi pânã la proba contrarie vom 
considera momentul 1854 drept anul apariþiei acestei instituþii în Transilvania, ce 
pe viitor se va integra perfect în peisajul trasat de moarte31. Cu toate cã se situeazã 
la nivel de ipotezã aceastã afirmaþie îşi câştigã un punct de sprijin în faptul cã pe 
plan european asemenea camere mortuare ca şi forme primare ale morgii nu au 
apãrut cu foarte mult timp înainte faþã de spaþiul pe care-l investigãm, dupã cum 
aratã Louis-Vincent Thomas32.

Dupã cum s-a putut remarca o reglementare care are în vedere o problematicã 
cum este cimitirul spre exemplu nu poate sã se cantoneze doar în spaþiul pe care şi-l 
propune, luând în calcul şi alte elemente subsumate chestiunii pe care se focalizeazã. 
În atari condiþii, a tematiza, dupã cum ne propuneam, este o întreprindere dificilã 
şi riscã sã segmenteze şi sã deraieze înþelegerea subiectului. Este cazul poate a celei 
mai importante reglementãrii din perioada pe care o avem în vedere şi anume legea 
XIV din 1876, capitolul XV ce se dezvoltã în jurul procedurii privind cadavrele, 
înmormântãrile şi cimitirele33. Se vor aloca 14 articole acestei chestiuni dintre care 
doar câteva se vor focaliza pe problematica cimitirului, bineînþeles integrate în 
contextul general propus de lege. Este vorba despre articolele 116-122 ce vor trata 
chestiuni privind raportul dintre creşterea populaþiei şi extinderea cimitirelor, 
raportul dintre confesiune şi cimitir, amenajarea cimitirului, construirea de 

31  Christian de Cacquery aratã cã existã astãzi, ceea ce el numeşte un traseu/parcurs funerar 
devenit „clasic” printr-o serie de etape succesive : Spital – Morgã – Bisericã – Cimitir/
Crematoriu pe care îl urmeazã cadavrul. În asemenea condiþii, cel puþin azi avem de-a 
face cu o colaborare perfectã între Bisericã şi Serviciile de Pompe Funebre (Christian de 
Cacquery, La mort est notre métier, în Mourir aujourd’hui. Les Nouveaux rites funéraires, 
sous la direction de Marie-Frédérique Bacqué, Paris, 1997, p. 41).

32  Este vorba de 1792 la Weimar, 1803 la Mainz, 1818 la München (Louis-Vincent Thomas, 
op.cit., p. 35).

33  Corpus Juris Hungarici.1000-1896. Magyar Törvénytár 1875-1876. Évi Törvényczinkkek, 
Budapest, 1896, pp. 381-383.
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noi cimitire peste cele pãrãsite (se acordã un interval de 40 de ani cu condiþia 
respectãrii normelor sanitare), amenajarea cavourilor în cimitire (permisã doar cu 
acordul autoritãþilor), interzicerea înmormântãrii în bisericile sau în jurul acestora 
în oraşe, modalitãþile de acordate a permisiunii înmormântãrii în proprietãþile 
particulare sau faptul cã „orice acþiune privind cimitirele sau cavourile cerute 
de situaþia socialã, pe baza acestei legi şi a reglementãrilor care derivã din ea 
reprezintã obiectul legii comunale, respectiv a instanþelor de judecatã comunale”. 
Oricum dintre aceste elemente cea mai spinoasã va fi cea privind înmormântarea 
în cimitire confesionale unde o anumitã confesiune este minoritarã într-o anumitã 
localitate. Astfel problema se va pune şi înainte şi dupã 1876 şi se decide adoptarea 
unei formule care sã evite conflictul între confesiuni sau etnii: „La comunitãþile (…) 
cu locuitori de felurite religiuni creştine şi acumu voru sa’şi înfiinþeze unu cemeteriu 
nou, trebuie midlocitu într’acolo ca sã se înfiinþeze unu locu de îngropãtore obstescu 
pentru tote confesiunile. Hotãrându-se pentru astfeliu de confesiuni religiose unu 
locu obstecu de îngropare pentru toti, remane la buna aflarea partilor respective a 
împãrþi cemeteriu cu linea, seau a lasa ca sã se înmormânteze morþii fãrã osevire 
de religiune în şirulu regulatu”34. Prin urmare datoritã şi acestei reglementãri 
tendinþa în Transilvania epocii este una conformã cu sensul general şi anume 
expulzarea cimitirelor înspre periferia localitãþilor alãturi de tendinþa, este drept 
încã slabã în epocã de a transforma cimitirul într-un spaþiu public. Este vorba fãrã 
îndoialã despre o acþiune concertatã la nivelul statului având la bazã raþiuni de 
ordin demografic şi medical ce capãtã profilul normalului de a aşeza un asemenea 
registru într-o cheie nouã. Aceasta nu înseamnã cã relaþia între Cimitir şi Bisericã 
este distorsionatã sau se încheia ci, mai degrabã semnificã faptul cã situaþia este 
pusã sub tutela reglementãrilor Puterii/Statului, ce vine cu un eşafodaj distinct 
în a ordona chestiunea. Oricum şi aceastã lege reprezintã un pas înainte înspre 
ceea ce am numi procesul complex de „expulzare” sau îndepãrtare a cimitirului 
înspre periferia localitãþilor, chestiune ce va determina în viitor mutaþii esenþiale35. 
Totodatã avem de-a face cu o evidentã interpenetrare între un discurs legislativ, 
pe de o parte, şi unul ştiinþifico-medical, pe de altã parte, cu posibilitatea de a 
influenþa şi alte tipuri de discursuri. În aceastã direcþie meritã evidenþiate o serie 
de studii sistematice fãcute de cãtre medicii perioadei ce dau un nou suflu şi o 
nouã interpretare diferitelor fenomene din jurul cadavrului, inclusiv cimitirul36.

34  Este vorba despre o serie de legi din 1868 şi 1879 (Dr. Ştefan Pop, Toleranza bisericeasca 
la îngroparea eterodoxilor, Jezvin, 1907, pp. 7-22). Chestiunea mai fusese pusã printr-o 
serie de ordonanþe ale Guberniului Transilvaniei pe baza unor decrete ale lui Iosif al II-lea 
la 1788 şi 1789.

35  Dupã Louis-Vincent Thomas evoluþia cimitirelor demonstreazã intenþia de afirmare a 
rupturii între cei morþi şi vii. Altãdatã un loc public şi frecventat de toþi, situat lângã 
bisericã ce astfel reamintea amprenta sacrului, cimitirul modern aşezat la periferia 
oraşelor este, în general, înconjurat de ziduri şi ascuns printre arbori. Deschizãtura 
morþii şi a morþilor ce traduce acceptarea morþii face loc, în atari condiþii, închiderii ce îi 
subliniazã refuzul (Louis-Vincent Thomas, Rites de mort pour…, p. 23).

36  Spre exemplu Népszerü egészségtan irta dr. Erismann Frigyes az eredeti második kiadás 
után dr. Imre Jozsef az erederivel összehanlittota dr. Fodor József (Studiu de sãnãtate 
publicã scris de dr. Erismann Frigzes, a doua ediþie dupã original tradusã de Imre Joszef,



67

Aceastã interpenetrare se remarcã şi în alte domenii circumscrise 
problematicii corpului ca şi rest în epocã decât cimitirele. Dar pentru a înþelege 
toate acestea va fi nevoie a se sublinia din nou avansul semnificativ în domeniul 
dobândirii de noi cunoştinþe medicale, unde cele privitoare la cadavrul nu sunt 
singulare (putem evidenþia, spre exemplu, chestiunea vaccinãrii37 sau o nouã 
luare în calcul a durerii38, ce îşi fac, este adevãrat, încã timid loc şi în societatea 
transilvanã a celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea). Oricum, influenþa 
unui discurs ştiinþifico-medical la nivel legislativ îşi gãseşte în Transilvania 
epocii, ecoul cel mai profund în ceea ce priveşte problematica autopsiei. Având 
o istorie aparte, punctatã periodic de respingeri şi avansuri39, a cãrei importanþã 
pentru un ansamblu general de cunoştinþe în domeniu, îşi face apariþia şi se 
implementeazã şi în Transilvania. 

Vor fi astfel legiferate o serie de elemente ce aşeazã autopsia pe un teritoriu 
al normalului sau naturalului în spaþiul enunþat, ceea ce din nou aratã o evidentã 
modernizare. Spre exemplu la 1857 se va adopta o lege strict focalizatã pe 
autopsierea cadavrelor pentru scopuri „judecãtoresci or sanitari politienesci”40. 

  comparat cu originalul de dr. Fodor Joszef), Budapest, 1880 – la un moment dat (pp. 43-46) se 
discutã  despre problematica „înmormântãrii morþilor ca şi murdãrire a solului”, unde se 
desfiinþeazã ideile cum cã din cimitire ies particule de gaze ce ar putea afecta sãnãtatea 
viilor, chestiuni privind putrezirea – ajutatã de prezenþa aerului şi lipsa umiditãþii (cel mai 
propice este pãmântul cu pietriş, cel mai „rãu” este pãmântul argilos), concluzionându-se 
asupra luãrii în calcul a unor asemenea elemente în deschiderea de noi cimitire sau 
deshumarea morþilor).

37  Vezi, de pildã, pentru orientare lucrarea L’aventure de la vaccination, sous la direction de 
la Anne- Marie Moulin, Paris, 1996, 500 p.

38  Spre exemplu, o analizã extrem de interesantã pentru spaþiul Europei Occidentale regãsim 
la Roselyne Rey, Histoire de la douleur, Paris, 1993, 414 p. (autoare subliniazã cã existã 
douã mari rupturi în ceea ce priveşte percepþia şi atitudinea în faþa durerii în ultimele 
trei secole – prima dintre ele se datoreazã gândirii Epocii Luminilor, ce a determinat, în 
condiþiile unei laicizãri şi decreştinãri a societãþii, un studiu/observaþie mai obiectivã 
aspra durerii; - a doua mare rupturã este una mai savantã şi mai tehnicã realizatã prin 
apariþia practicii anesteziei ce începe sã se dezvolte, fãrã a se impune instantaneu, dupã 
1850).

39  Pentru problematica autopsiei în epoca Renaşterii este esenþialã lucrarea lui Jonathan 
Sawday, The Body Emblazoned. Dissection and the Hunam Body in Rennaissance Culture, 
Londra, 1995. Vezi şi David Le Breton, Antropologia corpului…, pp. 27-50; Michel Foucault, 
Naşterea clinicii, Buc., 1998, pp. 162-189 (cap. Deschideþi câteva cadavre: punctul de 
reper este secolul al XVIII-lea – „din ziua în care a fost admis faptul cã leziunile explicau 
simptomele, a trebui sã fie chematã în ajutor o istorie transfiguratã, în care deschiderea 
cadavrelor, cel puþin cu titlul de experienþã ştiinþificã, preceda observaþia, în fine pozitivã 
a bolnavilor; nevoia de a cunoaşte mortul trebuie sã fi existat deja atunci când a apãrut 
grija de a înþelege omul viu”.

40  Ordinãciunea ministerului de interne si de justitia din 8 Aprilie 1857 pentru tote terele 
imperiului afarã de confiniulu militare despre întreprinderea sãintecãrei cadavreloru 
pentru scopuri judecãtoresci or sanitari politienesci, în Buletinulu imperiale mãnunchiulu 
XVII, nr. 73, estradatu în 15 Aprilie 1857, în Buletinulu Guberniului Provincilale alu 
Marelui Principatu alu Transilvaniei, Cursulu anului 1857. I. Sepciune. Mãnunchiulu III, 
estradatu la 22 Aprilie 1857, Sibiiu, 1857, pp. 144-145.
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Privind lucrurile în ansamblu, avem de-a face în acest caz cu o încolãcirea a nu mai 
puþin de trei tipuri de discursuri în registru cadavrului: existenþa/preexistenþa unei 
discurs medical cu evident rol de clarificare a chestiunii; un discurs juridic ale cãrui 
efecte vor decurge din concluziile precedentului tip de discurs; un discurs legal ce 
are un evident rol de a impune ca şi normã practica în sine. În sine, reglementarea, 
dupã cum o prevede şi titlul sãu, se va centra pe rolul autopsiei ca şi instrument de 
clarificare a unor situaþii ce decese suspecte, unde pe lângã faza clasicã a acestei 
situaþii – crima – în ecuaþie se pune şi sinuciderea. Astfel, se va prevederea cã întrucât 
datoritã unei sinucideri pot decurge situaþii neplãcute pentru înmormântarea celui 
ce a sãvârşit gestul sau pentru urmaşii acestuia, despicarea cadavrului va trebui 
sã aducã o luminã nouã asupra împrejurãrii. În mod similar, legea XIV din 1876, 
pe care deja am enunþat-o, stabileşte şi mai clar la articolele 111 şi 112 când şi 
asupra cui se poate efectua autopsia („111. Autopsiile pot fi solicitate: a) În cazul 
cadavrelor gãsite; b) pentru stabilirea unor epidemii, boli contagioase; c) în cazul în 
care autoritãþile socotesc necesar acest lucru. 112. Cadavrele celor trataþi în spitale 
şi sanatorii, dacã aceia au fost trataþi pe banii comunitãþii, şi cei apropiaþi nu sunt 
împotrivã - pot fi supuşi unor autopsii în scopuri ştiinþifice pentru a fi studiaþi”. 
Mai mult, ultima reglementare se va extinde la 1900 (Ordonanþã a Ministerului de 
Interne, nr. 6757 din 14 noiembrie 1900) şi asupra condamnaþilor la moarte, a cãror 
cadavre pot fi studiate din punct de vedere ştiinþific: „7. Procurorul regesc poate 
permite înainte de înmormântare efectuarea autopsiei în interesul medicinii”41. 
Se poate remarca realizarea deplinã a tranziþiei şi în spaþiul transilvan al vremii, 
dinspre prima fazã a „copilãriei” autopsiei, când era folositã doar în scopuri 
ştiinþifice (explorarea şi înþelegerea funcþionãrii corpului) înspre utilizarea acesteia 
în alte scopuri. Din acest punct de vedere faptul cã un discurs legislativ utilizeazã 
cunoştinþele dobândite de un discurs ştiinþifico-medical în domeniu trebuie 
înþeleasã ca un vârf al icebergului, deoarece în partea sa nevãzutã acesta ascunde 
cunoştinþe, limbaj şi tehnici aparte. Astfel, tratatele de medicinã ale vremii prevãd 
în cuprinsul lor rezultatul acestor cercetãri ce sunt adaptate nevoilor specifice 
ale investigaþiei în cazuri de situaþii suspecte. Mai mult, ele se dezvoltã pe baza 
prevederilor legale în funcþiune, devenind la rândul lor sursele unei pãrþi a unui 
discurs juridic. În atari condiþii, se va explica apariþia, sub directa acumularea de 
cunoştinþe ştiinþifico-medicale în domeniu, a unor Instrucþiuni privind procedurile 
de examinare a cadavrelor de cãtre judecãtor şi poliþist42. Oricum dincolo de faptul 
cã se reiau o serie de elemente ce au mai fost prezentate aici, ceea ce este important 
în aceastã reglementare este faptul cã se detaliazã posibilele situaþii de moarte 
suspectã, ceea ce traduce sau pune în paginã multiple forme de violenþã ce pot 
lãsa urme pe cadavru: „5. (…) lovire, înjunghiere, tãiere, împuşcare, înec, cãdere de 

41  Az egészégüyre vonatkzó törvények és rendeletek gyujteménye. Hieronymi Károly Magyar 
Királyi Belügyminister megbizából összeállitota Dr. Chyzer Kornéministeri tanácsos a magu. 
Kir. Belügyministerium osztályának fönöke, vol. II: 1895-1904, Budapest, 1900, p. 47.

42  Törvényszéki orvostan irta dr. Belky János a törvényszéki orvostan ny tanára kolosvártt. A 
holttest jelenségeiro és a személzazonosságrol szóló részt kidolgozta dr. Generich Antál a 
kórbonczolástan ny r. Tanára kolozsvártt, Budapest, 1895, pp. 636-644 (este vorba despre 
un Ordin al Ministerului de Interne nr. 78.879/II din 1887).
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la înãlþime sau în adânc, boalã; sau prezintã simptome de otrãvire dupã ingerarea 
unor mâncãruri, bãuturi, medicamente sau folosirea de pomezi, bãi, în urma unor 
vizite la vrãjitoare; din culpã medicalã chirurgicalã sau din naştere; în urma unor 
activitãþi care comportã riscuri asupra sãnãtãþii corporale”. În continuare, dat fiind 
importanþa tematicii se va proceda la o şi mai atentã descriere a acestor situaþii 
tocmai pentru a nu se lãsa loc discuþiilor: „Astfel de situaþii sunt: dacã moartea 
survine din manevrare cu arme încãrcate, foc pus în loc nepermis, folosirea sulfului 
şi a mercurului, producerea, deþinerea, comercializarea materialelor de artificii, 
nerespectarea instrucþiunilor de protecþia muncii în fabrici, cariere, construcþii, 
deþinerea de animale periculoase, conservarea necorespunzãtoare a alimentelor şi 
bãuturilor, violenþa în familie, neglijarea copiilor, aruncarea lucrurilor din geamuri 
şi balcoane; daca moartea a survenit în urma neîngrijirii bolnavului”. Din acest 
punct de vedre se va dezvolta detalierea modalitãþilor concrete de examinare ale 
cadavrului, având ca şi principal resort înþelegerea şi sublinierea locului pe care 
specialistul, în speþã medicul legist îl ocupã, în rezolvarea şi clarificarea acestor 
chestiuni de interes public: „Examinarea cadavrului. Încãperea sã fie luminoasã, 
spaþioasã şi cadavrul trebuie sã fie protejat atât vara, cât şi iarna, contra frigului 
şi cãldurii. Dacã cadavrul este îngheþat se mai aşteaptã”. Se vor trece în revistã 
condiþiile, instrumentele şi precauþiile pe care medicul este nevoit sã le respecte 
într-o operaþiune atât de delicatã cum este autopsia: „În camera de autopsie 
trebuie sã fie o masã de lungimea de 2 m, lãþimea de 70 cm, mai multe vase cu 
apã, prosoape, masã de scris, ustensile de scris şi ajutoare pentru autopsie. Pentru 
autopsie sunt necesare ustensile, cuþite lungi, mai scurte, foarfece – cuþite pentru 
creier de 12 cm., cleme, foarfece de autopsie, foarfece pentru intestine; ferãstrãu, 
ciocan, aparat de mãsurat în lungime, cârlig, daltã, cântar pânã la 10 kg, mai multe 
ace lungi şi sfoarã; hârtie de turnesol, cilindru de mãsurat. Pentru dezinfecþie se þine 
la îndemânã concentrat de fenol, din care se va face diluþie 3-5:100. Dacã se rãneşte 
mâna se dezinfecteazã şi se dã cu collodiu”. Totodatã se va preciza şi procedura 
de analizã a cadavrului, bazatã pe o examinare externã şi apoi una internã, plus 
formalitãþile ce trebuie îndeplinite pentru ca o asemenea cercetare sã devinã o 
probã în instanþã.

Nu doar acestea vor fi elementele ce se cuprind într-un discurs legislativ ce 
are în vedere problematica autopsiei. O altã chestiune ce meritã trecutã în revistã 
va fi şi cea a autopsierii militarilor sinucigaşi ce odatã cu începutul secolului XX, 
se va realiza dupã o procedurã ce are ca şi pilon autoritatea militarã, nu cea civilã 
la nivelul întregii armate austro-ungare (cuprinzând aici evident şi cea cantonatã 
în spaþiul transilvan)43.

Altã chestiune ce se cuprinde în legislaþia timpului şi care se focalizeazã direct 
pe problematica cadavrului va fi şi cea a exhumãrii şi transportãrii cadavrului 
dintr-un loc în altul care, de altfel nu poate fi deloc neglijatã datoritã pericolelor ce 
subzistã în corpul mort. Atenþia autoritãþilor focalizatã pe o asemenea chestiune 
denotã conştientizarea acestui risc şi încercarea de a izola pericolul prin mãsuri 

43  Vezi, pe larg, dr. Anton Brosch, Die selbstmörder. Mit besonderer berücksichtigung der 
militärischen selbstmörder, ihrer obduktionsbefunde und der hirlichne vorschriten, Leipzig 
und Wien, 1909.
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concrete având în spate cunoştinþe de ordin ştiinþifico-medical. În acest sens se 
vor detalia formalitãþile ce trebuie urmate sau chestiunile stricte ce sunt standard 
pentru asemenea operaþiuni (exhumare – „3. Autoritãþile de sãnãtate publicã, care 
conduc exhumarea au datoria: exhumarea sã se facã la temperaturi mai mici în 
anotimpul rece, fãrã privitori; mirosurile urâte sã nu afecteze mai mulþi oameni şi sã 
se procedeze la dezinfectare”44; transport de cadavru – „5. Transportul cadavrului 
sã se facã doar în sicrie duble, ermetice (fãcute cu smoalã) şi doar însoþit de o altã 
persoanã (…)”45).

Mai importante decât aceste aspecte vor fi cele ce se referã la practica în 
sine a înmormântãrii prevãzute la nivelul unui discurs legislativ ce se dezvoltã 
în jurul relaþiilor de putere ce impun anumite norme obligatorii evident pentru 
toþi indivizii şi comunitãþile. În fapt va fi vorba despre timpii de ascundere ai 
cadavrului, prevãzuþi, din considerente utilitare, extrem de clar, urmãrind a 
înconjura o datã în plus riscurile ce decurg din trupul fãrã viaþã expus inevitabil 
putreziciunii. În aceastã dinamicã se înscriu câteva dintre reglementãrile legii XIV 
din 1876, pe care am mai pomenit-o aici46, ce se referã la chestiunea înmormântãrii 
într-un interval strict de timp: „110. Constatãrile/procedurile privind decesul se vor 
stabil pentru întreaga þarã şi nimeni nu va fi înmormântat înainte sã se  prezinte 
raportul în scris a celui ce a constatat decesul (n.n este vorba, în principal despre 
inspectorul/verificatorul/ visitatoriul de morþi, principalul personaj în Transilvania 
epocii ce graviteazã în jurul cadavrului, dupã cum vom vedea alãturi de medic). 
Cu excepþia acelor cazuri care sunt stabilite prin aceastã lege, este interzisã 
înmormântarea mai repede de 48 de ore de la deces”. Acele situaþii ce legea din 
1876 le prevede vor fi cele ale deceselor în timpul epidemiilor şi cazurile de moarte 
aparentã: „Din articlulu de lege mai susu citatu estragemu: cumcã visitatorii de 
morþii, invietiati, medicii scl. Potu da licentia a ingropa mortii si dupa 36 de ore; 
er despre ingroparile in casuri de bole epidemice dispune juristictiunea civila. In 
casuir de morte paruta, letargia, nu e iertatu a ingropa trupulu pana nu se vede 
semnele putrediunei. Trupulu nu e iertatu alu tine ne ingropatu mai incolo de 60 
de ore, afara de casulu imbalsamarei”47. Oricum faptul cã legea XIV din 1876 este 
de departe cea mai importantã care graviteazã în jurul chestiunii cadavrului se 
remarcã şi prin aceea cã ea este reprodusã în diverse circulare bisericeşti ce se 
trimit de la Mitropolie înspre parohii sau se vor relua anumite fragmente din ea, 
tot prin aceiaşi modalitate, periodic48.

44  Törvényszéki orvostan irta dr. Belky János…, p. 636 (este vorba despre Ordinul Ministerului 
de interne, nr. 25.194/1875 referitor la exhumarea cadavrelor sau a unor pãrþi din cadavre 
precum şi transportul acestora).

45  D.J.A.A.N., fond Comitat Alba Inferioarã – acte – inv., 2306/1873, filele 1-4 (cuprinde o 
ordonanþã ministerialã trimisã de la Budapesta cãtre toate „autoritãþile judecãtoreşti”, 
nr. 11230/1865 – se va preciza şi forma unui formular tip necesar asigurãrii valabilitãþii 
transportului – „Scrisoare de transport al cadavrului”).

46  Vezi nota 33.
47  Titu Budu, Îndreptariu practicu pentru pastorii sufletesci, Gherla, 1883, p. 240.
48  Cerculariu catra intregu cleru archidiecesanu, nr. 1438/1876, D.J.A.A.N, fond MRUB – 

registratura generalã, 5/1876, fila 11.



71

Totodatã, nu poate fi omis faptul cã discursul legislativ în sine trateazã inclusiv 
chestiuni care se aflã dincolo de zona „normalului” şi care într-o discuþie despre 
cadavru atinge spre exemplu problematica necrofiliei. Situaþia va fi astfel prevãzutã 
la nivelul Codului Penal al vremii, valabil în Transilvania, unde spectrul pedepsei 
cautã sã previnã o astfel de situaþie: „Codicele Penalu ungaru din 1876 in &. 168 
pedepsesce cu inchisore de doi ani pre acela, care duce mortulu pusu sub paz’a 
cuiva, precum si pre acel’a care strica mormintele si care face fapta necuviintiosa 
cu mortulu”49. Chestiunea aceastã ultimã nu este lipsitã de importantã prin simplu 
fapt cã şi in Transilvania epocii se conştientiza pe deplin şi mai mult se aplica, 
ceea ce Loius-Vincent Thomas numea inviolabilitatea cadavrelor50.

Se mai pot discuta extrem de multe elemente raportate la un discurs legislativ 
ce se dezvoltã în jurul cadavrului, dar ceea ce este esenþial s-a putut remarca: 
sporul legislativ în epocã asupra tematicii demonstreazã, fãrã tãgadã, noua privire 
şi conduitã în jurul şi în preajma cadavrului, ce se transpune prin norme obligatorii. 
Însã, ca orice discurs ce reglementeazã, discursul legislativ asupra tematicii fiind 
bazat pe o relaþie directã de putere lasã prea puþin loc unor explicaþii ce sã ajute 
cercetãtorul prins într-o asemenea analizã sã comenteze şi sã interpreteze. Astfel 
trebuie interogate alte tipuri de discurs asupra corpului fãrã viaþa pentru a se 
reîntregi un tablou şi, mai mult decât atât, privirea trebuie focalizatã, pe viitor, şi 
la ceea ce a fost înainte şi dupã a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în spaþiul 
transilvan în registrul enunþat51.

Tot în domeniul puþin-comentabilului se înscrie şi traiectoria unui discurs 
medical ce vizeazã aceiaşi problematicã a cadavrului. Explicaþia unei asemenea 

49  Titu Budu, op.cit., p. 241. Din nefericire, ediþia Codului Penal Maghiar de la 1879 
consultatã de cãtre noi nu cuprinde aceastã reglementare deoarece articolele 163-170 au 
fost înlocuite prin legea XL din 1914 numitã şi „Legea pentru protecþiunea autoritãþilor” 
(Codul Penal din Transilvania… 1879, pp. 52-56).

50  Prin inviolabilitatea cadavrului Louis-Vincent Thomas înþelege forma de respect a 
persoanei decedate prin care se pãstreazã integritatea cadavrului, în virtutea respectului 
memoriei defunctului, din punct de vedre moral şi practic (Loius-Vincent Thomas, Le 
cadavre..., pp. 118-120).

51  Este elocvent pentru secolul al XX-lea, de pildã, Ordinul Ministerial privind îngrijirea 
cimitirelor nr. 76718 din 9 aprilie 1941 ce se referã la îngrijirea cimitirelor. Aceasta cuprinde 
numai puþin de 10 puncte şi este semnificativ într-o analizã pe duratã mai lungã ce cautã 
sã surprindã evoluþia percepþiei şi atitudinii/conduitei în ceea ce priveşte cimitirul: „preoþii 
sunt datori de „buna stare a cimitirelor” din parohiile lor, în fiecare localitate se înfiinþeazã 
comisii mixte, la iniþiativa preotului, cuprinzând membrii marcanþi ai respectivei localitãþi, 
având ca şi sarcinã îngrijirea cimitirului – se va forma inclusiv o delegaþie permanentã 
-, scopul precizat al acestei comisii va fi: împrejmuirea cimitirelor, alinierea crucilor şi 
mormintelor, pavarea „aleelor”, estetica vegetaþiei din cimitire, repararea crucilor şi 
mormintelor, „aşezarea unor inscripþii, din care sã se vadã meritele morþilor, care cinstesc 
comuna, regiunea sau Neamul, prin viaþa lor curatã, prin patriotismul şi eroismul lor sau 
prin operele de valoare ce au lãsat”, angrenarea elevilor în vizitarea şi îngrijirea cimitirului 
urmãrind „desvoltarea sentimentului de creştineascã pietate faþã de morþi, evocarea 
personalitãþilor dispãrute ale comunei, regiuni sau Neamului şi desvoltarea sentimentului 
de legãturã între generaþii ca şi a noþiunii de continuitate a Neamului” ş.a.m.d. (D.J.A.A.N, 
fond Parohia greco-catolicã Blaj I, 2/1940-1942, fila 19).
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stãri de lucruri se aflã în specificitatea acestui tip de discurs ce manevreazã metode, 
instrumente şi limbaj specific, puþin deschis înspre ochii marelui public (aceastã 
deschidere se manifestã doar pânã la un punct). Astfel, în condiþiile unor mutaþii 
semnificative produse odatã cu secolul al XVIII-lea52 ce se vor rãsfrânge treptat 
şi asupra spaþiul transilvan, epoca ce o avem în vedere, cunoaşte din punctul de 
vedere a unui discurs medical cel puþin trei caracteristici ce ni se par evidente: 
dezvoltarea orizontalã şi verticalã a cunoştinþelor de ordin medical asupra morþii 
şi cauzelor care o produc, o acþiune concertatã din partea discursului ştiinþific 
medical de prevenire a unor genuri aparte de morþi (epidemice în esenþã), un 
caracter de recunoaştere şi limpezire a unor situaþii de deces prin intermediul 
acestui tip de discurs în legãturã cu altele (laic - legislativ/ juridic). Ori în aceastã 
„partiþie” triplã, se va pune problema tratamentului cadavrului prin intermediul 
unui discurs medical în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în Transilvania. 
În orice caz suntem încã totuşi departe de impunerea puterii medicale, conform 
expresiei lui Loius-Vincent Thomas53, pe deplin la nivelul societãþii acelor vremuri, 
deşi dupã cum am subliniat se fac paşi importanþi înainte pe o asemenea direcþie 
(dezvoltarea cunoştinþelor de ordin medical-ştiinþific ce vor influenþa, de pildã, 
discursul legislativ al vremii).

Aşa cum am arãtat acumularea de noi elemente, din punctul de vedere al 
medicinei, asupra cadavrului îşi gãseşte expresia în apariþia unor tratate despre 
un atare subiect, a cãror finalitate va fi în cele din urmã apariþia unei ramuri 
specializate în domeniu (medicina legalã). Tratatul medicilor clujeni Belky 
János şi Generisch Antál, pomenit mai sus, deşi apare la Budapesta la 1895, este 
elocvent într-o atare direcþie. Este vorba despre o lucrare extrem de extinsã, cu 
aproape 750 de pagini ce trateazã pe larg elemente generale, particulare, directe 
sau indirecte centrate pe moarte şi cadavru. În plus, ca şi noutate lucrarea este de 
la un moment dat ilustratã cu desene şi chiar fotografii, ceea ce semnificã, o datã 
în plus caracterul practic, nedisimulat urmãrit de autori, tocmai pentru a asigura 
o comprehensiune superioarã cunoştinþelor ce se doreau a fi transmise. Astfel, 
în cazul spânzurãrii, apar tot felul de schiþe ce aratã ce se întâmplã la nivelul 
gâtului într-o asemenea operaþiune sau tehnicile propriu-zise de spânzurare54 sau 
ştrangulare55 (ambele extrem de importante având în vedere contactul între acest 
tip de discurs şi cel juridic), ajungându-se în final la diverse fotografii ce detaliazã, 
spre exemplu, fotografia unui cadavru exhumat al unui honved de la 184856 sau 

52  Mutaþia se produce, dupã Michel Vovelle, odatã cu secolul al XVIII-lea când, pe de o 
parte, moartea este demistificatã, în numele unei argumentãri reînnoite, încetând a mai 
fi consideratã pedeapsã, ci, mai degrabã, un fenomen natural. Pe de altã parte, aceastã 
situaþie favorizeazã întâlnirea  sau întretãierea cu personajul care-l reprezintã medicul, în 
jurul cãruia se produce o emergenþã ce þine de multiplicarea unei psihologii şi anatomii 
umane. Aceasta devine precisã şi raþionalã chiar dacã ignoranþa constituþiei celulare 
a organismului impune o barierã provizorie sau la încã un imens teritoriu nedefrişat, 
descoperit treptat din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ( Michel Vovelle, op.cit., 
pp. 399-401).

53  Loius-Vincent Thomas, Mort et pouvoir…, pp. 17-20.
54  Törvényszéki orvostan irta dr. Belky János…, pp. 466-469.
55  Ibidem, pp. 471-476.
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cea care prezintã autopsia unui cadavru aparþinând unui individ înecat ce a stat în 
apã 9 zile57 (însoþite de explicaþiile aferente). Însã principala parte ce se focalizeazã 
în acest tratat de medicinã pe chestiunea cadavrului ca şi rest al corpului uman 
dupã moarte va fi cel de al cincilea, prin care se urmãreşte metamorfozele corpului 
lipsit de viaþã58. Se vor detalia astfel etapele putreziciunii pornindu-se de la moarte, 
semnele morþii - culoarea interioarã şi exterioarã a corpului mort, fenomenul rãcirii, 
rigiditatea, deshidratarea –, faza putreziciunii – exfolierea/transformãrile la nivelul 
epidermei, revenirea la temperatura mediului înconjurãtor, putrezirea în apã, în 
mediul uscat, înmuierea cadavrului (toate lichidele din corp devin fluide). Şi în 
final dispariþia definitivã a cadavrului cu o dinamicã proprie şi deloc comodã, am 
spune: „rolul insectelor şi al mucegaiului în putrezire”. Ceea ce se poate remarca în 
acest punct este totuşi faptul cã din punct de vedere medical cunoştinþele asupra 
cadavrului erau destul de dezvoltate şi într-un evident progres, iar acest lucru se 
verificã prin concordanþa elementelor ce le-am subliniat mai sus cu cele pe care 
se jongleazã astãzi în ştiinþa medicalã59. Caracterul practic al acestui tratat va fi 
subliniat şi de ultimul sãu capitol ce cuprinde modalitãþile concrete de identificare 
a persoanelor decedate60.

Ceea ce s-a putut remarca pânã în acest moment este cã elementele ce le-am 
subliniat ca şi, caracterizând discursul medical al vremii centrat pe moarte/cadavru 
se regãseşte în toate cele trei direcþii enunþate, ceea ce dã o datã în plus valoare 
de sursã istoricã tratatului celor doi medici clujeni. Oricum, în direcþia prevenirii 
diverselor situaþii de  decese, în principal de naturã epidemicã, eforturile medicale 
sunt poate cele mai accentuate în situaþia unei acþiuni concertate de medicalizare 
şi igienizare la nivelul lumii rurale în principal61. Aceastã situaþie se regãseşte 
inclusiv la nivelul presei vremii în situaþiile de holerã, spre exemplu62, sub forma 
pericolelor ce decurg din cadavru şi sunt necesare a fi evitate.

Faptul cã mai mult decât în teorie, ci propriu-zis în practicã se poate sublinia 
rolul medicinei în identificarea unor situaþii de deces „suspecte”, cu o acþiune 
concertatã pe cadavru se remarcã în numeroasele materialele arhivistice regãsibile 

56  Ibidem, p. 677.
57  Ibidem, p. 685.
58  Ibidem, pp. 633-689.
59  Loius Vincent Thomas discutã despre existenþa mai multor etape în ceea ce se întâmplã cu 

cadavrul dupã moarte: decesul – punctul zero al cadavrului, cadaverizarea, putreziciunea 
(la 24 de ore de la deces depinzând de vârsta defunctului, starea sa în momentul decesului, 
condiþiile mediului ambiant etc.) şi mineralizarea (are trei forme mineralizarea-digestie, 
mineralizarea-conservare şi mineralizarea-combustie). Aceştia ar fi ceea ce se poate numi 
„timpii cadavrului” (Loius-Vincent Thomas, Le Cadavre…, pp. 10-30).

60  Törvénysztéki…, pp. 690-716.
61  Constantin Bãrbulescu, Istoria unui şantier ştiinþific: imaginarul corpului uman, în Caiete 

de Antropologie Istoricã, I,1, Cluj Napoca, 2002, pp. 99-122.
62  „12. Cadavrele celoru morþi de colerã se voru desinfecta asemenea îndatã dupã morte 

învelindu-se într’unu cearceafu (lepedeu) muiatu în acidu carbolicu, o parte topitu în 20 
pãrþi de apã. (…) Mortulu se va pune în grabã într’unu sicriu (cosciugu) care se va stropi 
pe din lãuntru li pe din afarã cu acidu carbolicu 5 sutã şi se va închide. Îmnormentarea 
se va face dupã ce medicul comunalu va fi verificatu mortea (…)” (Gazeta Transilvaniei, 
191, LVI, Braşov, 29 augustu/10 septemvre 1893, pp. 6-7).
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la nivelul Transilvaniei ce dezvãluie o procedura ce se standardiza, condusã de 
medic, pentru identificare („constatare externã şi internã asupra cadavrului” 
– ultima se referã la autopsie)63. Dintre toate elementele care le presupune însã 
tehnicile ce se dezvoltã din punct de vedere medical în jurul cadavrului, cea mai 
spectaculoasã evoluþie în perioadã o va înregistra autopsia, instrument eficace de 
aflare a cauzele morþii şi a invizibilului ce îl ascunde corpul ca şi rest. Scopul acesteia 
va fi astfel dublu: „autopsia este un element important în anchetele judiciare, cât şi 
un experiment ştiinþific şi de aceea fiecare stat are propriile reglementãri în materie 
de autopsie”64.

Ajungem astfel, la cel pe care l-am numi principalul profesionist sau personaj 
ce graviteazã în jurul morþii/cadavrului în perioada ce o avem în vedere: inspectorul/
vizitatorul/inspectorul de morþi. Deşi aparent afirmaþia acesta pare surprinzãtoare, dat 
fiind cã azi el nu mai existã, pe de o parte, iar pe de altã parte, cã în perioada actualã, 
locul sãu în societatea postmodernã este deþinut de departe de medic (stãpânul vieþii 
şi a morþii)65, supoziþia noastrã se susþine atât din punct de vedere orizontal, cât şi 
vertical. Aşadar, inspectorii de morþii erau mai numeroşi decât medicii în perioadã66 
iar, în al doilea rând, pornind de la aceastã idee – faptul cã ei se specializeazã direct 
şi fãrã menajamente doar pe chestiunea morþii/cadavrului aratã cã avem de-a face cu 
nişte profesionişti (atât cât se poate înþelege prin „profesionist” în a doua jumãtate a 
secolului al XIX-lea în Transilvania).

Oricum faptul cã inspectorul de morþi se situeazã în aceastã problemã înaintea 
medicului, nu trebuie luatã cu naivitatea cã ar fi un schimb de locuri, deoarece 
tehnica pe care aceşti „profesionişti” o dezvoltã în jurul morþii şi a cadavrului este 
direcþionatã de cunoştinþe medicale. Dovada va fi fãrã tãgadã manualul pentru 
inspectorii de morþii scris de cãtre doctorul Emmanuil Kállai67, medic cercual 
şi judecãtor în Oraviþa. Scopul lucrãrii privind lucrurile strict din perspectivã 
practicã se dezvoltã în necesitatea legilor din 1876, pe care le-am pomenit mai 
sus: „In decursul alor 3 ani decându a intratu in viatia legea noua sanitarie (art. de 
lege XIV 1876) si ordinatiunea inalt. Minister din 4 Julie 1876 nr. 31025 referitoare 
la aceasta, m’am convinsu, cumca nici unul dintre visitatorii de morti nemedci 
aplicati in comunitãþi nu corespunde chiamarii sale in modul precum prescrie legea 

63  Ne limitãm la câteva exemple D.J.A.A.N, fond Comitat Alba Inferioarã – acte înregistrate 
16/1867 fila 1, 6863/1876 – fila 2, 2306/1873, fila 9, 3019/1873, filele 2-3; fond Primãria 
Alba Iulia 1/1831, filele 1-24, fond Pretura Blaj – acte neinreg. 9/1857, filele 1-3 ş.a.m.d. 

64  A Pallas Nagz Lexikona. Az Összes ismeretek enciklopédiája. Tizenhat Kötetben, III. Kötet 
Békalencse Burgonyavész, Budapest, p. 484 (este vorba despre definiþiile autopsiei, unde 
în finalul ei, lucru important, este anexatã o bibliografie minimalã asupra tematicii 
cuprinzând 7 lucrãri de specialitate dintre care şase sunt în limba germanã şi una în 
limba maghiarã).

65  Vezi pe larg Pierre Viasson-Ponté, Docteur, vous qui savez, în Leon Schwartzenberg, Pierre 
Viasson-Ponté, Changer la Mort, Paris, 1977, pp. 125-149.

66  Se poate demonstra acest lucru foarte simplu prin luarea în discuþie a statisticilor privind 
numãrul inspectorilor de morþi comparabil cu numãrul medicilor în diferite preturi ale 
Transilvaniei, raportate la numãrul populaþie în aceleaşi zone (de pildã, D.J.A.A.N, fond 
Pretura Plasei Ocnei Mureş – acte neinv., 1/1913 – filele1-2, 1/1914 – filele 1-2).

67 dr. Emmanuil Kállai, Catechisul Visitatorilor de morþi, Biseric’a-alba, 1879, 41 p.
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si ordinatiunea referitore”68. Astfel autorul subliniazã necesitatea manualului sau 
într-o cheie ce accentueazã necesitatea însuşirii cât mai bine a elementelor ce se 
cuprind în lucrare.

Din capul locului trebuie spus, la fel, cã inspectorul de morþi ce se roteşte 
prin acþiunile sale în jurul şi în preajma morþii şi a cadavrului, percepe moartea 
din perspectiva unui proces biologic. În acest fel el va combina, este drept nu la o 
foarte înaltã scarã, o practicã cotidianã cu o tehnicã „biomedicalã”69, ceea ce ne va 
îndreptãþi sã aşezãm personajul nostru la limita inferioarã a discursului medical.

Mai mult, dacã acceptãm ideea conform cãreia nu existã nici astãzi mãcar 
o definiþie certã şi unanimã a morþii, ci doar un mãnunchi de indici ce stabilesc 
prezumþii solide, dar, în mod rar, ele apar sub forma unor certitudini absolute70, va 
fi din nou accentuatã poziþia pe care personajul nostru îl ocupã în epocã. Oricum 
întreaga chestiune este vizatã de la nivelul primei întrebãri şi a primului rãspuns 
din manualul lui Emmanuil Kallai „1. Ce înþielegemu sub visitarea mortului şi ce 
este scopul acelei’a ?” Rãspunsul se deseneazã în dinamica „specializãrii” proprii 
a inspectorului de morþi ceea ce aplicã calificativul de „profesionist al morþii” 
în epocã: „ Visitarea mortului este acea procedare, cându unu individu espertu 
(pricepetoriu de lucru) cerceteazã şi esamineazã, deacã cinev’a întru adevãru a 
trecutu din viatia, constatându într’una şi causa morþii. Individul, ca împlinesce 
aceasta funcþiune se numesce visitatoriu de morþi”. Încã de la bun început se 
contureazã într-o asemenea manierã, domeniul de activitate şi de competenþã a 
personajului nostru, care are aşadar un rol de clarificare şi ordonare a elementelor 
circumscrise morþii în epocã: „Cercetarea se intempla spre scopul de: 1. A constata, 
deaca respectivulu intru adeveru a muritu? 2. A constata, deaca respectivulu a 
muritu de morte fireasca, - ori, ca de pe cadavrul repausatului se aratã semne de 
morte silnicã? 3. A constata, deaca mortulu nu a muritu cumva de or’unu morbu 
epidemicu, seau vr’o boala, carea adesea pote deveni epidemicã”71. În acord cu o 
punere a problemei în atari termeni, manualul lui Emmanuil Kallai se va trasa, 
fiind organizat atât pe o analizã de suprafaþã (capitolul I Partea generalã)72, cât 
şi pe o analizã de conþinut (capitolul II Despre moartea pãrutã73, Capitolul II, 
Despre moartea silnicã74, Capitolul IV, Despre epidemii75). La aceastea se adaugã şi 
câteva anexe, inteligent poziþionate de cãtre locutor în finalul producþiei sale ceea 
ce semnificã, o datã în plus caracterul utilitar al lucrãrii (Adausu I. Regulamentu 
de procedare pentru visitatorii qualificaþi respective priviþi a constata casul morþii 
(Ordinaþiunea inalt. Ministeriu de interne de sub nr. 31,025 ex 1875, partea II)76, II, 
Formularie)77.

68  Ibidem, pp. 2-4.
69  Louis-Vincent Thomas, Le cadavre…, p. 15.
70  Patricia Belhassen, op.cit., p. 4.
71  dr. Emmanuil Kallai, op.cit., p .6.
72  Ibidem, pp. 6-14.
73  Ibidem, pp. 14-18.
74  Ibidem, pp. 19-21.
75  Ibidem, pp. 21-24.
76  Ibidem, pp. 25-32.
77  Ibidem, pp. 33-40.
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Nu vom intra în foarte multe detalii privind inspectorul de morþi din motive 
obiective (lipsã de spaþiu) şi ne vom mãrgini în a sublinia câteva dintre interesele, 
instrumentele şi tehnicile pe care aceasta le uziteazã în jurul cadavrului. Astfel 
se va accentua necesitatea ca  inspectorul de morþi sã cunoascã semnele morþii, 
într-o dinamicã dezvoltatã pe timpii cadavrului, extinşi pânã în faza a treia, dupã 
cum a enunþat-o Louis-Vincent Thomas, şi anume cea a putrezirii: „2. Cari suntu 
semnele cumca cineva intruadevaratu a muritu? Semnele adeveratei morþi sunt 
aratate mai josu si se ivescu de comunu unul dupa altul in ordinea urmatoare: 
a) Antâiu se curma resuflarea; b) apoi inim’a si artierele nu mai batu si preste 
totu circularea sângelui înceatã; c) toate partile corpului amurtiescu si madulariele 
deaca le redici si le lasi, cadu de sine prin greomentul lor; todeodatu se tulbura 
si ochii; d) corpulu totu mai multu recesce; e) cadavrul incepe a intiepeni; f) pe 
partea corpului, carea zace de desuptu esu petele (semnele) mortiei; g) in fine se 
arata semnele putrejunii”. Se remarcã astfel faptul cã se conştientiza de cãtre 
inspectorul de morþi fazele metamorfozei cadavrului şi, mai mult, cã moartea este 
un fenomen dispersat în timp: „Din aceste semne trebue cautate mai multe odatã 
şi nici cându nu este iertatu a statori casul morþiei de dupã unu unicu semne”78. 
În aceastã cheie, cunoscându-se semnele pozitive şi negative ale morþii79, se 
vor dezvolta câteva dintre tehnicile inspectorului de morþii în a se convinge de 
realitatea morþii, operaþiune direct desfãşuratã pe cadavru: punerea unei pene pe 
gurã, punerea unui petic de pânzã pe piept, împungerea buzei cu un ac, mişcarea 
mâinilor cadavrului din cot, împungerea petelor cadaverice cu un cuþit, frecarea 
pielii cu o perie aspra sau picurarea cadavrului cu cearã. În plus faþã de aceste 
tehnici, inspectorul de morþi trebuie sã se convingã de realitatea cadavrului prin 
cunoaşterea unor semne particulare ale acestuia: „(…) pe foale se ivesce o pata 
galbena verde şi corpulu se îmflã: fati’a butavesce şi obrazul se schimbã în câtu 
abia’l mai recunosci. Pe gura şi maþiul curului adesea pornesce poşoaca de o 
scursoare roşie întunecatã şi cadavrul se imputiesce totu mai tare. Pe pele se facu 
ici cole besici şi pelea d’asupra se desface uşioru. Beşicele se ivescu numai la 24-48 
ore dupã morte (…)”80. În toata aceastã explicaþie, criteriu care predominã în 
definirea morþii este preponderent cel al opririi inimii, ceea ce trimite, conform 
lui Pierre Chaunu la un model arhaic81.

Este necesar a fi spus cã parcurgându-se manualul lui Emmauil Kallai, senzaþie 
care se degajã este cã principala îndatorire a inspectorului de morþii în a certifica 
realitatea morþii, urmãrind semnele apãrute pe corp/cadavrul vizeazã, în principal, 
evitarea uneia dintre cele mai acute spaime ce pot înconjura fiinþa vie: frica de a 
fi înmormântat de viu. Ori faptul cã acestei situaþii îi va fi alocat cel mai extins 
spaþiu în economia lucrãrii ca şi întrebãri şi rãspunsuri susþine afirmaþia noastrã, 
iar dacã combinãm aceastã chestiune cu numeroasele relatãri imaginare sau nu 
despre asemenea întâmplãri regãsibile la nivelul presei transilvane a vremii, 
ipoteza noastrã se va verifica şi mai mult. Oricum, tema morþii aparente era una 

78  Ibidem, pp. 7-12.
79  Nicole Lery, op.cit., pp. 174-176.
80  dr.Emmanuil Kallai, op.cit., pp. 21-22.
81  Pierre Chaunu, op.cit., p. 39.
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care fãcuse deja „carierã” în alte spaþii decât Transilvania82, iar faptul cã o regãsim 
pusã în atari termeni în analiza noastrã nu poate fi întâmplãtoare.

Ceea ce se poate spune în concluzie despre inspectorii de morþii raportat la 
problematica cadavrului în epocã este faptul cã munca acestora cãuta sã înconjoare, 
pe un temei al unei practici cotidiene brãzdate sau cauþionatã de un discurs 
medical, situaþii neplãcute şi deraiante ce ar deriva din nerealitatea unui proces 
cum este moartea. Mai mult, faptul cã poziþia lor este una esenþialã în Transilvania 
epocii, deşi „instituþia” lor apãruse, în Europa din secolul al XVI-lea83, spune, în 
mod similar, multe despre profilul unei societãþii transilvane aflate încã într-un 
decalaj cu ceea ce se petrecea în alte zone.

La fel ca şi în situaþia discursului legislativ asupra cadavrului şi cel medical 
trebuie situat pentru a-i cuprinde întreaga materialitate într-o analizã pe mai lungã 
duratã84, ceea ce ar scoate mult mai uşor în evidenþã specificitatea într-un timp 
istoric cum este Transilvania celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea.

Problematica unui discurs religios asupra corpului ca şi rest în Transilvania 
celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea nu este o întreprindere facilã pentru 
cercetãtorul care se înhamã în a decripta sensurile unei atari direcþii. Explicaþia 
unei asemenea afirmaþii se dezvoltã în multiple planuri ce se întretaie şi dau 
profilul specific al unui tip de discurs ca şi aceasta. În primul rând este vorba 
despre faptul cã, mai mult decât în celelalte tipuri de discurs enunþate pânã acum, 
latura „imaginarului”, se aşeazã mai bine în scenã, în situaþia în care o ideologie 
religioasã poate, într-un mod aparte sã orienteze, semnele şi sã determine un 
tip de vocabular, ceea ce denotã cã resursele terapeutice ale discursului sunt 
inepuizabile85. În al doilea rând, va fi vorba despre mutaþiile care le înregistreazã 

82  Dupã Philippe Ariès mortul viu era o temã constantã, de la teatru baroc pânã la romanul 
gothic şi cândva din secolul al XVII-lea aceastã temã nu a rãmas izolatã în imaginar, ci a 
coborât în viaþa cotidianã. Autorul exemplificã prin prevederile testamentare ce trateazã 
tema încã din secolul al XVII-lea şi utilizarea tehnicii conclamatio. La nivelul unui discurs 
medical problematica morþii aparente a bântuit trei generaþii de medici din secolul al 
XVI-lea, pânã în secolul al XIX-lea. În aceastã direcþie, medicii din secolul al XIX-lea au 
ajuns la concluzia cã moartea aparentã nu constituie un pericol real, în condiþiile în care 
nu existã o stare mixtã între viaþã şi moarte. Pentru celelalte generaþii moartea realã însã 
nu intervenea decât în momentul descompunerii, iar dacã acest proces întârzia putea 
apãrea suspiciuni angoasante (Philippe Ariès, op.cit., vol. II, pp. 141-146, 151-153).

83  Dupã Louis-Vincent Thomas primul corp al inspectorilor de morþi a luat naştere la Geneva 
în 1545 la îndemnul lui Jean Calvin (Louis-Vincent Thomas, Le cadavre..., p. 35).

84  Ceea ce ar trebui în principal pe viitor lãmuri este când şi cum a luat, în mod exact, 
naştere ramura legalã a medicinei în Transilvania. Un indiciu poate sã reiese, de pildã, 
din consultarea fondurilor existente la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale din 
Târgu Mureş unde sunt o serie de materiale arvihistice semnificative referitoare la 
Facultatea de Medicinã începând din prima jumãtate a secolului al XIX-lea. Dupã 1918, 
avântul medicinii legale este evident în Transilvania prin simpla prezentare a unor titluri 
semnificative în domeniu apãrute acum: Nicolae Minovici, Mihai Kernbarch, Tehnica 
autopsierii medico-legale, Cluj, 1926; George Bogdan, 76 rapoarte medico-legale, Cluj, 
1925, Nicolae Mohaiu, Contribuþie la studiul infecþiilor arteriale pe cadavru, Cluj, 1932, 
Vasile Spineanu, Semnele morþii şi stabilirea datelor morþii. Tezã, Cluj, 1935 ş.a.m.d.

85  Louis-Vincent Thomas, op.cit., pp. 56-57.
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discursul religios asupra morþii în epocã (implicit rãsfrânt şi asupra cadavrului) 
– influenþa unui discurs laic/legislativ/medical-ştiinþific asupra sa. Astfel, deşi 
discursul religios asupra morþii/cadavrului este o expresie a discursului în formele 
sale cele mai stabile, în epocã discursul Bisericii, datoritã mutaþiilor produse se 
înscrie ca şi o opþiune posibilã, printre altele, determinând, dupã Michel Vovelle, 
sfârşitul unui monopol86. În al treilea rând nu poate fi la fel trecutã cu vederea 
situaþia proprie a aceluiaşi tip de discurs, cel religios, în interioritatea sa, poziþionat 
pe chestiunea morþii şi a cadavrului (rit, ritual funebru, reglementare religioasã sub 
forma circularelor, omileticã funebrã sau de alt tip). În aceastã dinamicã, trebuie 
aşezat sensul unei ritualitãþi funerare  în epocã cu cele trei mari caracteristici 
ce le incumbã (trãsãtura colectivã, trãsãtura obligatorie şi trãsãtura care cautã sã 
elaboreze un sens urmãrind crearea unui cadru strict raþional utilitar)87.

Fiecare dintre acestei trei direcþii constituie fundamentele unei cercetãri 
vizând ansamblul desemnat ca fiind tipul de discurs religios asupra cadavrului, 
dar, din nou ne vom limita, din lipsã de spaþiu doar în a sublinia câteva dintre 
direcþiile sale, care-i trãdeazã profilul. În principal, dupã cum s-a putut deduce 
din prima parte a studiu nostru ascensiunea unui tip de discurs laic asupra celui 
religios focalizat pe cadavru este evident, dat fiind modalitãþile concrete prin care 
se înconjoarã pericolele decurgând din cadavru. Ori acestea se instaleazã evident în 
faþa unei practici discursive ce cautã sã linişteascã indivizii prin tipul de discurs ce-l 
avem acum în vedere. Chestiunea se verificã, de pildã, prin intermediul omileticii 
funebre unde influenþele unui discurs de facturã laicã sunt cât se poate de clare: 
noua percepþie a bolii ca şi sistem explicativ al morþii, „eroizarea” unor figuri de 
personalitãþi trecute în nefiinþã, grija acutã faþã de „supravieþuitorii” defunctului 
ce eliminã extrem de mult imaginile angoasante (multe dintre ele þesute în jurul 
cadavrului!), regresul fricii de iad ş.a.m.d.88. Însã aceasta nu înseamnã cã vechile 
imagini ce cãutau sã îndrepte şi sã impresioneze auditoriul prin intermediul 
predicii de înmormântare, cum ar fi contemptus mundi sau ubi sunt?89 (brodate 
şi ele în jurul cadavrului) dispar în întregime. Dimpotrivã, ele sunt prezente dar 
într-o formã redusã şi, mai degrabã am spune, implicitã decât explicitã. Lucrul 
acesta reiese simplu prin parcurgerea manualelor de omileticã funebrã, din mediul 
greco-catolic şi ortodox al perioadei, ce cunosc acum o adevãratã explozie90, şi care 

86  Michel Vovelle, op.cit., pp. 532-534 (Afirmaþia trebuie însã luatã cu foarte mare prudenþã, 
întrucât existã ritmuri aparte în epocã în Transilvania faþã de cele ale Europei Occidentale, 
Franþa în principal).

87  Patrick Baudry, La place des morts. Enjeux et rites, Paris, 1999, p. 59.
88  Vezi pe larg Marius Rotar, Despre profilul omileticii funebre transivãnene la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Symposia. Caiete de antropologie şi 
etnologie, 1, I, Craiova, 2002, pp. 215-234.

89  Jean Delumeau, Pãcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident (secolele XII-XVIII), vol. I, Iaşi, 
1997, pp. 13-17, 21, 51. etc.

90  Trecem în revistã câteva dintre aceste manuale de omileticã funebrã pentru orientare 
Joannu P. Papiu, Cuventãri funebrali seau la casuri de morte, Gherl’a, MDCCCLXXV; Titu 
Vespasianu Gheja, Anghir’a creştinã, seau cuventari funebrali pentru diferite casuri cu 
privire la etate, secsu si stare sociale, Sibiiu, 1875; Mateiu Voileanu, Cuvântãri ocasionale, 
Sibiu, 1902; Zacharia Boiu, Cuventãri funebrali şi memoriale. Cu Adaos de Texturi Biblice 
pentru Cuventari Funebrali, Sibiiu, 1889; pr. Dumitru Voniga, Omiletica sau studiul
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prezintã problema în temeni ca şi aceştia: „Jubiti fii sufletesci Si or’a nostra ultima 
va suna odata (…). Sangele‚ si-va opri cursulu in vinele nostre, anim’a va inceta 
a bate, sudorile mortiei voru iesi pre fruntea nostra, tote medularile nostre se voru 
reci, lumea si tote voru dispare dinaintea nostra si in urama sufletulu se va desparti 
de trupu. Aceast’a e mortea”. Pentru a fi şi mai convingãtor locutorul (Tit Bud) 
recurge la tehnicile specifice oratoriei pentru a acumula şi mai multã tensiune 
aparent nerezolvatã în al sãu discurs: „Cugetaþi voi vre odatã la acest’a? Venitu-va 
vre odata in minte minutele cele groznice ultime? Cum se nu va fie venitu in minte 
caci in tote locurile si de multe ori vedeti si auditi despre morte? Si ore ce cugetati, 
canduve aduceti aminte de morte? Ore nu ve infricoşati atunci?”91. Scenariu astfel 
trasat se va putea foarte simplu încadra şi rezolva de cãtre acelaşi autor în sensul 
morþii „bune” creştine, moartea în lumina credinþei şi în adevãrul oferit de Iisus 
Hristos.

Nu doar la nivelul omileticii funebre regãsim chestiuni ce se poziþioneazã în 
ceea ce priveşte cadavrul. Relaþiile stricte şi extrem de precise stabilite între Bisericã 
şi cimitir traduc la rându-le o altã direcþie de dezvoltare a unui discurs religios 
asupra cadavrului în perioadã, cu toate mutaþiile ce se înregistreazã la nivelul 
legislativului într-un asemenea registru. Privind lucrurile din prisma Bisericii, 
cimitirul continuã sã rãmânã „grãdina bisericii unde la umbra crucii odihnesc fiii 
sei osteniþi. Cemeterul e un fel de societate şi cetate de sub pãmânt; e biserica celor 
adormiþi în Domnul”. Astfel puse lucrurile, eufemizarea în situaþia cadavrelor 
ce zac şi putrezesc în cimitire este cât se poate de evidentã şi scoasã la luminã: 
„Cemeterul e suma acelor trupuri, a cãror suflete viazã în bisericã. Cemeterul e 
biserica trupurilor înanimate; a acelor trupuri, cari erau animate, erau dupã S. Pavel: 
biserica Duhului sfânt”92. Însã principalele douã probleme cu care se va confrunta 
Biserica privind cimitirul în epocã vor fi, dupã cum am mai subliniat, chestiunea 
înmormântãrilor în acelaşi cimitir a unor decedaþi de diferite confesiuni, pe de o 
parte, iar pe de altã parte, chestiune îngrãdirii cimitirelor. Tangenþa cu un discurs 
tradiþional privind cadavrul al discursului religios se remarcã în ritualul pregãtirii 
cadavrului pentru înmormântare, ajungându-se, de la un moment dat, ca acestea 
douã se suprapunã, îmbinându-se foarte puternic. Se intrã astfel în ceea ce se poate 
numi obiceiurile la înmormântãri unde este extrem de dificil pentru un cercetãtor 
sã delimiteze între cele douã tipuri de discurs enunþate. Un exemplu în asemenea 
direcþie este lucrarea aparþinând lui Justin Popfiu dedicatã subiectului93, unde se 
amalgameazã elemente tradiþionale, istorice (ce fac evident trimitere la riturile 
funerare romane, într-o tradiþie ce o putem detecta pânã la Vasilie Popp), toate 
sub umbrela justificatoare şi autosuficientã a modelului biblic. Aşadar, în lumina 

  oratoriei bisericeşti, Oraştie, 1907; Georgie Meteşu, Cuvântãri funebrale şi ertaciuni la 
Omeni morþi dupã totu secsulu dela Mitropolitu in josu pentru preoti şi mireni romani ai 
publicului nostru, Sibiiu, 1870 ş.a.m.d.

91  Titu Budu, Cuventari funebrale şi iertatiuni din auctori renumiþi şi din scriptele 
repausatului Georgiu Molnar, tom II, Gherl’a, 1887, pp. 78-79.

92  dr. Ştefan Pop, op.cit., p. 18.
93  Justiunu Popfiu, Preparatiunea trupuriloru mortiloru pentru înmormentare. Studiu 

liturgicu, fragmentu dein unu traptatu liturgicu mai lungu despre inmormentarea crestina 
dupa ritulu orientalu. Retiparitu dein „Predicatoriulu Sat. Romanu”, Gherla, 1877.
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acestei situaþii sunt cinci momente principale în „preparaþiunea trupului” pentru 
înmormântare:”1. Inchiderea ochiloru si a gurei. 2. Spalarea si intruneori ungerea. 
3. Imbracarea in vestminte noue funebrale. 4. Culcarea in secriiu si espunerea 
cu cruce si intre lumine. 5. Priveghiulu langa cadavru pana la inmormentare”94. 
Fiecare dintre aceste cinci elemente vor fi în mod extins detaliate şi mai mult prin 
faptul cã tonul uzitat de locutor este unul imperativ şi cauþionat evident de forurile 
superioare ecleziastice, capãtã valoare de normã.

În fine, o ultimã direcþie în care problematica corpului, ca şi rest, este atinsã la 
nivelul unui discurs religios va fi cea a presei de facturã religioasã, unde pe lângã 
o serie de comentarii vizând diferite practici greşite, apar şi articole ce condamnã 
o serie de elemente considerate extrem de nocive (incinerarea sau problematica 
crematoriilor dupã cum vom vedea ceva mai târziu).

În ceea ce priveşte gradele eufemizãrii privind cadavrul la nivelul discursului 
funebru religios şi laic se mai remarcã faptul cã aceasta este cu atât mai accentuatã 
cu cât este vorba despre moartea unei personalitãþi a vieþii politice sau culturale 
transilvane, ceea ce evident impune, dupã cum spuneam, o „eroizare”. Ori, în atare 
dinamicã, se poate discuta în termenii unui capital simbolic ce fapte ale defunctului 
le transmitea, eliminând realitatea incomodã a trupului prefãcut de moarte în 
cadavru95. Oricum o asemenea chestiune este prezentã la nivelurile întregului 
discurs ce se rosteşte la decesul cuiva prin simplu fapt cã în epocã ca şi acum nu 
se prea poate vorbi despre metamorfozele cadavrului identificând persoana cãruia 
murind i se întâmplã acest lucru la nivel corporal! Dar, cum spunea, sunt mai 
multe paliere la acest nivel.

Vorbind despre corp ca şi rest în Transilvania epocii se mai poate spune cã 
aceastã chestiune, focalizatã efectiv pe cadavrul sau cimitir se va mai afla încã 
în cel puþin doua tipuri de discurs ale epocii, pe care din lipsã de spaþiul doar le 
vom trece în revistã: pe de o parte este vorba despre un discurs la nivelul presei 
ce se traduce prin chestiuni de la fapt divers, cadavre gãsite, tema morþii aparente, 
sau chiar reclame pentru pompe funebre în epocã96, iar, pe de altã parte la nivelul 
literaturii transilvane a epocii. Acesta din urmã trebuie spus cã nu se dezvoltã 
foarte mult în registrul detalierii metamorfozei cadavrului, ci mai degrabã pe tema 
cimitirului, ca spaþiu al unei trãiri aparte şi intense pentru cei vii, ceea ce poate 
reprezenta inclusiv o continuitate cu, de pildã, mutaþiile survenite în acest registru 
odatã cu Romantismul.

A doua mare temã în ceea ce priveşte ceea ce se poate întâmpla cu cadavrul în 
epocã va fi cea a incinerãrii şi a crematoriilor. Din capul locului trebuie subliniat cã 

94  Ibidem, p. 10.
95  Vezi o excelentã analizã a unei asemenea chestiuni la Katherine Verdery, The political 

lives of dead bodies. Reburial and Postsocialist Change, Columbia University Prees, 1999, 
pp. 1-53.

96  Un astfel de exemplu poate fi reclama la „antreprisa de pompe funebre” aparþinând 
lui E. Tutsek din Braşov ce apare pe un interval de câþiva ani în presa transilvanã: 
„Comisiune şi depou de sicriuri de metal ce se pot închide ermetic, din prima fabricã din 
Viena. Fabricarea propria a tuturor sicriurilor de lemn, de metal şi imitaþiuni de metal 
sau lemn de stajaru. Depou de cununi pentru monumente si plantici cu preþurile cele mai 
moderate (…)” (Gazeta Transilvaniei, 101, LIX, Braşov, 8/20 maiu 1896, p. 6).
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o astfel de modalitate de eliminare a corpului mort reprezintã fãrã tãgadã un mod 
specific de moarte laicã. Chestiunea se explicã prin întreaga conduitã a Bisericii, 
ce pânã târziu în secolul XX a respins aceastã idee, apãrând vehiul model de 
tratament al resturilor umane dupã deces: este vorba despre înhumare. Aşadar 
prin incinerare şi problematica crematoriilor avem de-a face cu un tip specific 
de „moarte” laicã, ca şi conduitã şi tratament în faþa „viitorului ultim”97. A doua 
jumãtate a secolului al  XIX-lea pune cu acuitate aceastã problemã determinând 
în cele din urmã modalitãþi concrete de acþiune a susþinãtorilor acestei practici 
(societãþi de sprijin)98. Mai mult problematica „trece” oceanul gãsindu-şi susþinerea 
în Statele Unite ale Americii unde dupã 1876 chestiunea crematoriilor cunoaşte un 
evident avânt (deschiderea primului crematoriu)99, la fel şi dupã 1883 (înfiinþarea 
National Funeral Directors’s  Association)100. Oricum, practica incinerãrii, privitã 
din punct de vedere istoric comportã pentru cultura occidentalã un specific ce nu 
poate fi neglijat: incinerarea este un exemplu foarte reuşit a unui procedeu arhaic 
ce a suferit odatã cu secolul al XIX-lea o modificare esenþialã de sens – incinerarea 
nu mai are justificarea sa metafizicã, ca odinioarã în Antichitate, sã zicem, ci 
argumentele sale sunt, în principal, unele de ordin pragmatic: igienã, aglomeraþia 
locurilor de înhumare sau preþul scãzut ce-l presupune101.

Întrebarea care se pune acum raportatã la ceea ce vizeazã studiul de faþã 
va fi cea care cautã sã rãspundã modalitãþilor în care o atare problematicã se va 
regãsi în spaþiul transilvan al celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea. În 
condiþiile în care în epocã, nu apar în spaþiul enunþat crematorii, chestiunea se 
pune mai degrabã la un nivel teoretic am spune, deşi cel puþin, prin intermediul 
unui discurs religios cu caracter oficial ea este condamnatã puternic: este vorba 
de Ordinul Papal din 9 mai 1886 primit de Mitropolia Greco-catolicã de la Blaj 
ce interzice o atare practicã, asociind-o cu masoneria102. În peisajul enunþat 
referinþele la practica incinerãrii şi a crematoriilor vor apãrea în majoritatea 
lor covârşitoare la nivelul presei transilvane ce se situeazã în esenþã pe douã 
coordonate: prima de respingere, iar cea de a doua doar cu un caracter informativ, 
datoritã spectaculozitãþii subiectului în sine.

În prima dintre direcþiile enunþate intrã presa de facturã religioasã unde, în 
mediul ortodox Nicolae Bãlan, spre exemplu, condamnã în termeni extrem de duri 
incinerarea: „ea (n.n.incinerarea) nu poate fi aprobatã nicicum. Obiceiul şi praxa 
de veacuri a creştinãtãþii întregi este ca corpul lipsit de viaþã sã fie aşezat (…) ca 
un grãunte în agrul celor morþi (…). Şi poate la nici un popor nu a fost împreunatã 

97  Vezi excelenta lucrare Fulvio Conti, Anna-Maria Isastia, Fiorenza Rarozzi, La morte laica, 
vol. I Storia della cremazione in Italia (1880-1920), Torino, 1998, 271 p.; Augusto Comba, 
Emma Mana, Serenella Nonnis Vigilante, La morte laica, vol. II Storia della cremazione a 
Torino (1880-1920), Torino, 218 p.

98  Patricia Belhassen, op.cit., pp. 41-63.
99  Stephen Prothero, Purified by Fire: A History of Cremation in America, University of 

California Press, 2001, pp. 15-16.
100 James J. Farrel, Inventing the American Way od Death: 1830-1920, Philadelphia, 1980, 

pp. 147-178.
101  Louis-Vincent Thomas, Rites de mort…, p. 34.
102  D.J.A.A.N., fond Cabinetul Mitropolitului – inventar suplimentar, 1/1886, fila 1.
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pãtrunzãtoarea slujbã a îngropãciunii cu obiceiuri de un înþeles atât de profund ca la 
poporul nostru (…). Cearã-sã crematore în numele ştiinþãi, a higienei, a progresului 
şi a oricãrei puteri, noi nu putem înþelege acele glasuri, cãci ele rãsunã dintr-o lume 
rece şi strãinã de simþirea noastrã. Ceremoniile nostre dela înmormântãri n’au loc 
în antişambra crematoriului, deslegarea nu se face la gura cuptorului înfierbântat. 
Noi avem cãldurã în suflete…”103. În termeni similari problema se discutã în mediul 
greco-catolic, unde se asociazã din nou cu „lupta pe care o poartã francmasonii 
împotriva oricãrei forme a creştinismului, dar cu deosebire împotriva catolicismului 
(…)”, ceea ce poate afecta, în opinia autorilor, credinþa în Dumnezeu şi viaþa dupã 
moarte104. Poziþii identice vom regãsi şi în presa maghiarã a vremii105.

În a doua direcþie dintre cele enunþate, cel puþin la nivelul Gazetei 
Transilvaniei ştirile despre aceastã problematicã sunt destul de rare, se dezvoltã 
într-un spirit informativ cu un evident caracter repetitiv fãrã a se adopta o poziþie 
proprie. Explicaþia acestui fapt rezidã cred, în aceea cã pânã târziu incinerarea şi 
crematoriile au rãmas o problemã externã spaþiului transilvan. Astfel se vor vorbi 
despre arderea cadavrelor la Paris106, despre o serie de probleme cu care se confruntã 
adepþii unei asemenea practici în Germania107 sau inaugurarea crematoriului din 
cimitirul Père-Lachaise108 sau acþiunile societãþilor de susþinere a incinerãrii109.

Concluziile la care acest studiu, ce a cãutat sã propunã în principal o 
problematicã decât s-o rezolve (datoritã multiplelor valenþe ale subiectului ce vor 
solicita o adâncire mult mai profundã în temã), vor gravita în jurul faptul cã în 
Transilvania celei de a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea percepþia şi tratamentul 
pe care cadavrul ca şi parte a corpului uman ca şi rest îl suportã suferã mutaþii 
semnificative. Acestea sunt direcþionate de avansul pe care îl înregistreazã un 
discurs ştiinþifico-medical asupra tematicii şi care influenþeazã mai mult sau 
mai puþin alte tipuri de discurs (legislativ, religios sau juridic). În aceastã direcþie 
se impune treptat ramura specializatã a medicinii ce vizeazã cadavrul, în speþã 
medicina legalã, cu tot arsenalul ce-i urmeazã (autopsia ca şi tehnicã de muncã pe 
cadavru cunoaşte poate cel mai important avans).  Alt semn al mutaþiei enunþate 
este rolul pe care inspectorul de morþi ca şi „profesionist” al chestiunii îl ocupã, 
alãturi de noul tratament aplicat cimitirelor, ca şi adãpost al cadavrelor, ale cãror 
riscuri, pentru sãnãtatea celor în viaþã, cãutau a fi cât mai bine înconjurate. Pe 
de altã parte, continuã sã subziste în societatea transilvanã a vremii, modele 
tradiþionale în jurul şi în preajma cadavrului, influenþate şi încã puternic susþinute 

103  Nicolae Bãlan, Arderea cadavrelor, în Revista Teologicã, 1, II, ianuarie 1909, pp. 36-38.
104  Arderea cadavrelor, în Cultura creştinã, 2, II, Blaj, 25 ianuarie 1912, pp. 55-56.
105  Tárca. Hallottegétés, în Közmüvelödes, 43, XXXV, Gyulafehervar, 26 oct. 1912, pp. 1-3. 
106 Arderea cadavreloru la Parisu. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 168, XLIX, Braşov, 27/8 

augustu 1886, p. 3.
107  Arderea morþiloru. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 74, LII, Braşov, 1/13 aprilie 1889, p. 3.
108 Arderea cadavreloru la Parisu. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 138, LII, Braşov, 20/2 iulie 

1889, p. 3.
109 Crematiuni si crematori. Diverse, Gazeta Transilvaniei, 284, LI, Braşov, 25 decemvre 

1888, p. 3.
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de un discurs religios ce încã impun practici şi conduite greu dislocabile110, cu 
toatã influenþa unui discurs laic, modernizator. Sunt poate câteva dintre posibilele 
idei ce reies din munca de faþã, care pe viitor vor trebui confirmate pentru a-şi 
demonstra viabilitatea sau nu, trecând peste orice umbrã de îndoialã asupra 
relevanþei şi persoanei celui care construieşte în acest registru, ce naiv i s-ar pune 
în cârcã, datoritã faptului cã se ocupã de un subiect atât de incomod, ştampila unui 
gust îndoielnic111. Pânã la urmã, rãsucind ideea lui Emmanuel Levinas referitoare la 
fiinþã care este în esenþa sa o moarte cu suspendare, nu putem decât sã acceptãm 
inevitabila şi propria noastrã viitoare condiþie: trupul nostru, indiferent de 
prospeþimea sa, nu este decât o fragilã suspendare a neplãcutei situaþii de a fi 
cadavru. Timpul pentru aşa ceva, deşi îl ştim dar nu credem în el, cu certitudine 
va veni… suntem doar un preludiu.

110 Un indiciu pentru profilul unui discurs tradiþional/folcloric asupra cadavrului în epoca 
enunþatã ar fi lucrarea lui Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, ce apare la 
1892, prin referinþele care le cuprinde la spaþiul transilvan. De aici pornind şi urmãrind, 
de pildã, alte culegeri de folclor sau analize fãcute în acelaşi spaþiu şi timp istoric, ipoteza 
de mai sus ar putea fi mult mai bine verificatã.

111 Problema o pune pentru prima datã Louis-Vincent Thomas în finalul prefeþei clasicei sale 
lucrãri dedicate cadavrului.


