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Oamenii şi moartea în societatea româneascã

„Nimic mai sigur ca moartea, nimic mai nesigur ca şi clipa venirii sale”.  Un 
adevãr simplu, un adevãr imuabil, un adevãr evident pe toate meridianele şi în 
toate timpurile. Aşa începeau testamente, cuvinte de edificare, artes moriendi, 
inscripþii tombale sau alte producþii literare, etc., care încercau sã facã acceptabil, 
inacceptabilul, sã reprezinte nereprezentabilul.

Moartea reprezintã o constantã, poate singura, în orice caz, cea mai redutabilã 
a istoriei oamenilor, a fiecãrui istorii individuale dar şi colective. Ea a însoþit de 
aproape marea şi mica istorie, i-a urmat îndeaproape ritmurile şi cadenþele, a 
cenzurat şi a temperat marile elanuri ale umanitãþii.

Dincolo de toate însã, moartea este un dat al vieþii, peste tot unde existã viaþã 
moartea este prezentã şi complementarã acesteia. Naturalã sau accidentalã, moartea 
este indisociabilã vieþii. Ocultatã, neglijatã sau ascunsã, moartea a dat naştere unor 
prejudecãþi şi tabu-uri consistente. Omul primitiv şi cel medieval s-au consolat 
cu greu cu idea cã moartea este inerentã vieþii, şi a prelungit viaþa într-o lume 
imaginarã, „lumea de dincolo”, omul modern a trãit şi mai trãieşte încã o adevãratã 
angoasã în faþa morþii. Omul contemporan, încearcã, bon gré, mal gré, dacã nu sã 
se consoleze, cel puþin sã se obişnuiascã şi sã coabiteze cu ea. 

Sensibilitatea contemporanã a încercat sã dea la o parte vãlul care înconjoarã 
problematica morþii, propunând abordãri multiple. In scurtã vreme, câteva decenii 
doar, moartea a devenit obiectul de studiu al medicilor, psihologilor, juriştilor, 
filosofilor, antropologilor, demografilor, etc. Istoricii au pãrut cã ezitã o vreme, dar 
lucrurile nu puteau dura prea mult. Sub influenþa unor impulsuri care veneau 
dinspre ştiinþele sociale, istoricii şi-au asumat problematica, oferind ceea ce 
pot şi ştiu ei sã ofere, anume, perspectiva duratei, perspectiva istoricã a acestei 
confruntãri perpetue între oameni şi moarte. Si aşa cum o evidenþiazã deja imensa 
bibliografie de pânã acum, lucrurile s-au dovedit spectaculare.

Numãrul dublu al Caietelor de antropologie istoricã, dedicat problematicii 
confruntãrii omului cu moartea, reprezintã o premierã în istoriografia româneascã. 
El oferã pentru prima datã la noi, imaginea complexã şi uneori contradictorie şi 
derutantã, a unui şantier istoriografic pe cale de constituire, ca şi primele repere, 
primele certitudini ale unei cercetãri greu de imaginat cu câteva decenii în urmã 
în istoriografia româneascã. Ca multe alte subiecte de antropologie istoricã, 
problematica morþii a reprezentat multã vreme un tabu istoriografic. 

La o primã vedere doar, problematica thanatologicã se dovedeşte diversã şi 
surprinzãtoare. Reprezentarea morþii în monumentele funerare sau în pictura 
bisericeascã, moartea în testamentele din Transilvania şi Valahia, testamentul ca 
sursã a unei istorii a morþii la „cel de-al treilea nivel”, pedeapsa cu moartea în 
Valahia vechiului regim, sinuciderea în Transilvania, moartea şi ritualul celebrãrii 
în mediile universitare şi academice româneşti, epitaful contempran şi atitudinile 
în faþa morþii, imaginarul lumii de dincolo, jetfa christicã şi justificarea violenþelor 
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revoluþionare, moartea în lumea medievalã, etc., iatã doar câteva dintre cele mai 
importante chestiuni puse de istorici, chestiuni care refac în fapt relaþiile istoricului 
cu moartea, itinerariul parcurs în istoriografia româneascã a ultimului deceniu şi 
jumãtate.

Nu lipsite de interes pentru un public românesc sunt cele douã intervenþii, care 
ne semnaleazã şi ne introduc în problematici thanatologice din spaþiul american 
(Mexic şi Canada), ca şi interviul oferit de Michel Vovelle, unul dintre pionierii 
cercetãrilor thanatologice contemporane.

Autorii studiilor şi colaboratorii revistei noastre, reprezintã generaþii diferite şi 
aparþin unor şcoli istoriografice diverse sau vin dinspre discipline sociale diferite. 
Ii uneşte în numãrul de faþã, preocuparea de a descifra resorturile profunde, 
sentimentele şi atitudinile încercate de oameni de-a lungul istoriei faþã de 
moarte, aceastã limitã a limitelor, faþã de aceastã limitã insurmontabilã din istoria 
unanitãþii.

Se poate constata cu uşurinþã, cã avem de-a face cu o diversitate de probleme, 
cu abordãri metodologice dintre cele mai diverse, cu surse de o bogãþie şi o 
diversitate fãrã margini. Toate aceste aspecte, fac practic din istoria morþii, din 
istoria atitudinilor în faþa morþii, o istorie fãrã frontiere.

Cu siguranþã cã aceastã diversitate, ca şi subiectul în sine, grav, nu este de 
naturã sã aducã optimism, dar la fel de bine, decriptarea acestor resorturi profunde 
ale relaþiilor noastre cu moartea, ne poate face mai lucizi, mai înþelegãtori şi 
mai puternici. Tocmai datoritã acestui fapt, considerãm cã suntem la începutul 
unui demers ştiinþific, pentru decopertarea unei problematici, care nu exclude ci 
dimpotrivã, provoacã şi cere alte şi alte iniþiative similare.

       T.N.


