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Deşi pare un subiect mai puþin 
atractiv, prin faptul cã de regulã se evitã 
discuþiile despre moarte, aceasta a fost şi 
va rãmâne în veşnicie o realitate vizibilã, 
care ne înconjoarã la tot pasul, obsesia 
ei ne urmãreşte mereu, pentru cã este 
prezentã în conştiinþa omului, chiar 
dacã cel mai adesea la modul abstract. 
De aceea, pare dificil, chiar stânjenitor, 
a aborda tema morþii ca un câmp de 
studiu, poate nu atât prin aspectul 
„morbid” al subiectului, cât mai ales prin 
complexitatea lui. Pentru cã asemeni 
naşterii, moartea este extrema cealaltã 
a ciclului vieþii, de neocolit, inevitabilã, 
deşi nu au lipsit iluziile existenþei unui 
„elixir” al nemuririi. Cu alte cuvinte, 
ca un paradox, moartea este un dat 
existenþial, ideea ei ne urmãreşte mereu 
şi pretudindeni, poate de aceea existã 
în viaþa multora momente de bilanþ, 

de evaluare a trecutului propriu. Şi pentru cã este momentul final al existenþei 
umane, chiar dacã apare ca ultima experienþã pe care nimeni nu poate s-o mai 
împãrtãşeascã, moartea devine un subiect demn de a fi abordat, asemeni tuturor 
celorlalte ce þin de fiinþa umanã, cu atât mai mult cu cât de mai bine de trei 
decenii ample construcþii socio-istorice, antropologice şi psihanalitice i-au reliefat 
semnificaþiile1.
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1  Vezi în acest sens, oarecum selectiv: Edgar Morin, L’homme et la mort, Paris, Seuil, 
1970; Marcel Conche, La mort et la pensée, Villers sur Mer, 1973; Michel Vovelle, Mourir 
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În cazul nostru, interesul se mãrgineşte doar asupra câmpului universitar, 
încercând sã surprindem nu numai atitudinea acestui grup profesional faþã de 
moarte, ca o categorie importantã a intelectualilor, a celor predispuşi îndeobşte 
sã mediteze parcã mai vizibil asupra acestui proces, ca şi asupra vieþii, ci şi 
împrejurãrile în care au trecut spre veşnicie, a riturilor şi ritualurilor funerare, 
cu o bunã parte din semnificaþiile unor atari manifestãri. Pentru cã, fiinþe umane 
fiind, universitarii se supun aceloraşi legitãþi ale vieþii, dar totodatã manifestã şi o 
anumitã sensibilitate faþã de subiect – ca toþi ceilalþi de fapt –, însã nu oricum, ci 
adeseori ca expresie publicã. 

Vasile Pârvan, care definea existenþa într-o formulã cât se poate de simplã, 
dar atât de caracteristicã savantului pe care îl întruchipa – „a lucra, adicã a trãi”, 
„a se odihni, adicã a muri” –, a meditat ceva mai profund asupra subiectului, 
racordându-şi adeseori reflecþiile la o lume de mult dispãrutã, cea a antichitãþii. Şi 
totuşi, simþãmintele omului antichitãþii şi ale contemporanilor lui Pârvan nu erau 
cu nimic diferite. Individul, care se zbate atât de mult pentru a-şi atinge idealurile 
prosperitãþii materiale, ale fericirii, ale unui loc de frunte în ierarhia socialã etc, doar 
„vederea morþii e în stare sã-l tulbure şi sã-l sileascã a gândi asupra vieþii”. Pentru 
cã „în viaþa individului izolat, nenorocirea şi moartea sunt lucruri destul de rare: ca 
atare şi reflecþia asupra lumii şi vieþii e ceva excepþional”2. Şi tot el este cel care a 
rostit în cadrul unei prelegeri (Parentalia) o sentinþã frecvent invocatã de atunci: „Cei 
vii pomenesc pe cei morþi. E o datorie pe care muritorii şi-au statornicit-o, dintru 
însuşi începutul gândului despre moarte: liniştea de piatrã, în care cãdea dintr-o 
datã viaþa, era aşa de grozavã, încât minþii înspãimãntate a muritorilor moartea nu-i 

 autrefois. Attitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Julliard, 
1974; Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen-âge à nos 
jours, Paris, Seuil, 1975; Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 
1975; Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976; Robert 
Favre, La Mort dans la littérature et la pensée françaises au Siècle des Lumières, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1978; Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, 
Paris, Payot, 1980; La mort, les morts dans les sociétés anciennes, ed. Gherardo Gnoli et 
Jean-Pierre Vernant, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; Michel Vovelle, La 
mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983 (reeditat la aceeaşi editurã în 
2000); Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977; Michel Vovelle, Mourir 
autrefois, Paris, Gallimard, 1990; Michel Vovelle, L’heure du grand passage. Chronique 
de la mort, Paris, Gallimard, 1993; Regis Boyer, La mort chez les anciens scandinaves, 
Paris, Les Belles lettres, 1994; Michel Vovelle, Les âmes du Purgatoire, Paris, Gallimard, 
1996; Jennifer Woodward, The theatre of death. The ritual management of royal funerals 
in Renaissance England, 1570-1625, Woodbridge, Boydell Press, 1997; Michel Lauwers, 
La Mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen-âge, Paris, 
Beauchesne, 1997; The place of the dead. Death and remembrance in late medieval and 
early modern Europe, edited by Bruce Gordon and Peter Marshall, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000; Death and disease in the ancient city, edited by Valerie M. Hope 
and Eireann Marshall, London/New York, Routledge, 2000; Hélène Germa-Romann, Du 
„bel mourir” au „bien mourir”. Le sentiment de la mort chez les gentilshommes français 
(1515-1643), Genéve, Libraire Droz, 2001 ş.a.

2  V. Pârvan, Scrieri, ed. Al. Zub, Bucureşti, Edit. Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1981, p.458-459 
(în ciclul Memoriale).



205

putea fi decât un somn greu”3. De altfel, istoricul-filosof a oferit contemporanilor sãi 
un pachet coerent de cugetãri deja consacrate, stimulate de o predispoziþie tristã a 
celui care trãise ororile primului rãzboi mondial, dar mai ales de pierderea recentã 
a soþiei, în august 1917, odatã cu naşterea unei fetiþe care nu a supravieþuit nici 
ea. La 13 octombrie 1917 îi scria lui M. Simionescu-Râmniceanu din Odesa cã, „la 
mormântul Silviei, citindu-i numele pe marmura albã, lângã care mã aşez, închizând 
dupã mine uşa grãdiniþei ei, grãdiniþei noastre de iederã, mi-e singura mângâiere; o 
ştiu cã doarme jos, apãsatã de greutatea pãmântului de deasupra; mi-ar fi fost oribil 
sã ştiu cã o striveşte pãmântul; ea doarme şi eu veghez lângã ea pânã mi se face şi 
mie somn tare ca ei: viaþa noastrã e o clipã, va veni aşa de repede ceasul!”4.

Şi pentru a nu ne îndepãrta de reflecþiile lui Pârvan, ca o specificitate pentru 
oamenii celebri ai unei naþiuni – aşa cum se cuvine a fi apreciatã marea parte a 
universitarilor –, tot el invoca motivele pentru care se cuvine un plus de atenþie 
faþã de aceşti dispãruþi, cu ocazia evocãrii personalitãþii predecesorului sãu la 
Academie, Constantin Erbiceanu, la 28 mai 1914: „Pentru necunoscuþii cei mulþi, 
care au trecut dincolo, nu avem decât rãcealã de suflet ca faþã de milioane de 
indiferenþi încã în viaþã. Pentru aceia dintre cei adormiþi, care în viaþã au fãcut pe 
alþii sã sufere, gândul nostru cel bun ne cere iertare. Pentru cei care au suferit ei 
înşişi mult – şi aşa e toatã infinita mulþime a muritorilor – inima noastrã se umple 
de o compãtimire melancolicã. Iar pentru cei ce au fãcut bine în viaþa lor simþim ca 
un avânt spre închinare. Judecatã severã nu ne e îngãduit sã facem. Cãci noi înşine 
vom fi judecaþi de alþii – slabi şi neiertãtori – dupã noi”5. 

Într-un anume fel, Vasile Pârvan ne sugereazã şi argumentele pentru care 
circumscriem tema morþii doar asupra profesorilor universitari, dar mai ales asupra 
celor de la Facultãþile de litere şi filosofie. În primul rând, Universitatea a constituit 
mereu un câmp de investigaþie nu numai complex, dar şi deosebit de atractiv, fiind 
principala instituþie cu o realã putere socialã şi spiritualã, ce pregãteşte intelectuali 
profesionişti. Nu întâmplãtor, acest spaþiu a reþinut de-a lungul timpului atenþia 
specialiştilor, am putea spune cu obstinenþã, elaborându-se pânã acum o sumã 
apreciabilã de volume şi studii ce acoperã cele mai diverse aspecte. Însã nu ne 
putem abþine sã nu facem observaþia cã în istoriografia româneascã o mare parte 
din ceea ce s-a scris se racordeazã îndeosebi la festivismul mai mult sau mai puþin 
improvizat al diverselor comemorãri, aniversãri etc., ale unuia sau altuia din 
stabilimentele noastre universitare. Şi, evident, nu este nimic reprobabil în toate 
acestea, memoria istoricã servind în primul rând şi unor asemenea scopuri, de 
supralicitare a virtuþilor diverselor instituþii de învãþãmânt superior, de racordare 
a tradiþiilor la prezent, de imortalizare a ctitorilor şi a celor ce au contribuit la 
dezvoltarea şi prestigiul culturii naþionale.

Din multele componente pe care le presupune istoria universitarã, de mai multã 
vreme ne-am oprit chiar noi cu analizele asupra unui domeniu pe care îl apreciem 
esenþial: corpul profesoral, care reuneşte atât nume sonore, specialişti consacraþi, 
„prinþi” ai ştiintei şi ai erudiþiei, dar şi anonimi ajunşi în vârful piramidei fãrã sã 

3  Ibidem, p.524-525.
4  Vasile Pârvan. Corespondenþã şi acte, ed. Al. Zub, Bucureşti, Edit. Minerva, 1973, p.403.
5  V. Pârvan, Scrieri, p.479
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fi dovedit vreodatã – contemporanilor sau posteritãþii – motive convingãtoare de 
validare a poziþiei. Individual, majoritatea s-au bucurat de cel puþin câteva studii 
biobibliografice, iar unii chiar de tomuri întregi, adeseori modele ale genului, la 
fel cum sunt şi universitari despre care ne-au rãmas doar sumare necroloage. Şi e 
firesc sã fie aşa. Deþinãtori la un moment dat ai levierelor de comandã în câmpul 
culturii, promotori ai tendinþelor dominante din diversele domenii ale cunoaşterii, 
iniþiatori ai unor noi discipline, creatori de „şcoalã”, aceste personaje au încetat 
însã de-a mai fi vii, mãcar în sensul de „poveste a vieþii”6. Dacã unii au fost uitaþi cu 
totul, alþii au devenit simboluri şi subiecte ale ritualurilor comemorative, nume de 
strãzi, ale unor amfiteatre universitare, societãþi culturale ori instituþii publice şi, nu 
arareori, imaginea lor troneazã în cele mai diverse locuri publice, sub forma unor 
busturi sau tablouri atârnate pe pereþi. Fie cã au fost istorici, filologi, esteticieni, 
filosofi sau sociologi, fie matematicieni, fizicieni, chimişti, medici ori jurişti, 
aceştia au devenit în primul rând victimile acestui tip de memorie, ce-i prezintã 
într-o manierã staticã, figuri impenetrabile dincolo de postura lor academicã. 
Universitarii au devenit astfel victimile unei istorii trunchiate şi inerte, lipsind 
personajele de acele reconstrucþii care sã dea pãrþi din adevãrata lor viaþã, umanã, 
elemente care sã aibã cu adevãrat capacitatea de a putea explica multe din raþiunile 
devenirii şi afirmãrii în domeniile ce le-au onorat. Iatã de ce unul din scopurile 
noastre a fost de a pãtrunde mult mai adânc în biografia individualã şi colectivã a 
profesorilor universitari, de a aborda şi pãrþile obscure, adeseori necunoscute – dar 
şi frecvent ocolite – ale unor personaje ce meritã mai multã atenþie7. 

În acest context, vom cãuta sã abordãm în paginile ce urmeazã – chiar şi numai 
sumar – tocmai ultimele momente din trecerea lor prin lume, pragul ce-i poartã spre 
conştiinþa posteritãþii, a celebrãrilor de dupã moarte. Deşi ar pãrea o analizã extrem 
de restrânsã, un fel de microistorie, cu referire doar la ultimele clipe ale vieþii şi 
la ritualurile imediat urmãtoare ce marcheazã trecerea în nefiinþã a universitarilor 
de la facultãþile de filosofie şi litere, ea acoperã în fapt unul din elementele cele 
mai profunde şi fundamentale ale existenþei şi culturii unei societãþi. Pentru cã 
spre deosebire de larga categorie a intelectualilor, universitarul îşi asumã o funcþie 

6  Cf. P. Bourdieu, L’illusion biographique, în „Actes de la recherche en sciences sociales”, 
no.62/63, juin 1986, p.69-72.

7  Vezi în acest sens: Richard Sennett, Les tyrannies de l’intimité, Paris, Éditions du Seuil, 
1979; E. Hoffman, La biographie: vers un renouveau d’un genre décrié, în L’Homme face 
à son histoire, Publication de l’Université de Lausanne, Lausanne, Payot, 1983, p.77-93; 
Problemes et méthodes de la biographie. Actes du Colloque. Sorbonne 3-4 mai 1985, Paris, 
Sources, 1986; H.S. Becker, Biographie et mosaique scientifique, în „Actes de la recherche 
en sciences sociales”, no. 62/63, 1986, juin, p.105-110; Jean-Claude Passeron, Biographies, 
flux, itinéraires, trajectoires, în „Revue française de sociologie”, XXXI, 1990, no. 1, p.3-22; 
J. Peneff, La méthode biographique, Paris, A. Colin, 1990; Idem, Les grandes tendances 
de l’usage des biographies dans la sociologie française, în „Politix. Travaux de science 
politique”, no. 27, 1994, p.25-31; La biographie, modes et méthodes. Actes du deuxième 
colloque international Guy de Pourtales, Université de Bale, 12-14 fevrier 1998, réunis par 
Robert Kopp avec la collaboration de Regina Bollhalder Mayer et Catherine Gautschi-Lan, 
Paris, H. Champion, 2001 ş.a. 
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educativã, de cel mai înalt şi specializat grad; el nu doar „gândeşte” şi comunicã 
rezultatul cugetãrilor adeseori fãrã þintã bine definitã, ci mai mult, este un formator 
organizat, care îşi exercitã influenþa şi distribuie cunoştinþe unui public potenþial 
a intra în categoria intelectualilor, cu alte cuvinte este un magistru sau un mentor 
instituþionalizat.

Pe de altã parte, a fi profesor universitar este şi o chestiune de prestigiu social, 
ce s-a impus la noi încã de pe la mijlocul secolului XIX, odatã cu generalizarea 
meritocraþiei ca principiu fundamental în aprecierea individului, proces specific 
societãþilor moderne. În acest context, calitatea de universitar presupune cel puþin 
trei dimensiuni: socialã, culturalã şi politicã. Dacã cea dintâi este de tip funcþionalist, 
conform cãreia profesorul universitar este un înalt funcþionar al statului, celelalte 
douã conferã o perspectivã elitistã şi transformã pe profesorii universitari în 
categoria cea mai elevatã a intelectualilor. Din perspectivã culturalã, ei sunt – ca 
sã parafrazãm pe Pierre Bourdieu – profesioniştii manipulãrii bunurilor simbolice, 
adicã ni se înfãþişeazã ca principalii actori în cadrul dezbaterilor intelectuale, al 
confruntãrilor pentru dobândirea puterilor simbolice şi culturale, sunt instanþe 
de validare sau de respingere a produselor culturale. Şi nu în ultimul rând, 
dimensiunea politicã este datã de faptul cã aceştia, chiar dacã nu apar întotdeauna 
ca nãscocitori ai ideilor politice, ai ideologiilor, sunt însã mereu propovãduitorii 
acestora, cei care le pun în circulaþie, le susþin sau le combat, poartã polemici 
etc. În fapt, universitarii acþioneazã prin puterea ideilor, intervenind direct sau 
indirect şi în câmpul politic. Ideile sunt cele ce preseazã asupra evenimentelor, ele 
creeazã la urma urmelor istoria, iar intelectualii – deci şi universitarii – au animat 
de-a lungul timpului marile ideologii, acestea din urmã nefiind altceva decât 
sisteme de interpretare a lumii. De aici rezidã şi forþa  universitarilor, care prin 
poziþia şi intervenþia lor aduc la cunoştinþã, publicã idei şi principii, genereazã 
dezbateri, stimuleazã creativitatea, pun în lucru ideologii etc. În acest context, 
apar explicabile onorurile ce li se acordã, chiar şi odatã cu trecerea lor în nefiinþã, 
în posteritate.

Însã universitarii care s-au ocupat îndeosebi de filosofie au exercitat parcã cel 
mai mult o influenþã majorã în societatea româneascã. Ambiguã în fond, filosofia 
apeleazã la retoricã, ea cautã sã placã şi sã seducã. Nu întâmplãtor, deşi mulþi 
din ei au dovedit prea puþinã originalitate, au reuşit totuşi sã genereze nu doar 
entuziasme, ci au impus chiar conduite şi direcþii de evoluþie societalã. Aşadar, în 
termeni generali, se poate afirma cã disciplinele „filosofice”, aşa cum au fost multe 
profesate la noi, prin arta de a vorbi bine, de a seduce, de a pune în forme ideile, de 
a convinge şi de a persuada, de a se ataşa la sfera probabilului, s-au bucurat de o 
maximã cãutare, reuşind sã declanşeze mecanisme psihice adeseori iraþionale sau 
afectice. De aceea, s-ar putea afirma cã universitarii din România, pânã la finele 
celui de-al doilea rãzboi mondial, au exercitat o suficient de importantã influenþã 
asupra societãþii, uneori chiar au dominat-o prin simboluri şi prestigiu. În fond, 
ei au exercitat o putere enigmaticã şi nu întâmplãtor sunt cei care au stimulat şi 
reflecþiile asupra morþii.

În acest context, trebuie sã remarcãm totodatã cã atitudinea omului faþã de 
viaþã este în mare parte determinatã de concepþia sa filosoficã sau religioasã în ce 
priveşte sfârşitul, adicã moartea. Aproape fiecare individ are o definiþie proprie a 
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morþii, în funcþie de culturã, epocã, concepþii filosofice etc. Pentru mulþi, moartea 
este o separare a sufletului (spiritului) de corp, pentru alþii prevaleazã concepþia 
„ştiinþificã”, de sorginte biologicã, înrãdãcinatã în mintea „materialiştilor”, iar nu 
puþini sunt aceia care cred în „viaþa de dupã moarte”. A crede într-o altã viaþã este o 
exigenþã umanã atât de necesarã încât apare ca o parte integrantã a speciei umane, 
însã Bogdan P. Hasdeu pare sã fi excelat în aceastã direcþie. Zdrobit de durerea 
pierderii unicei sale fiice, Hasdeu va manifesta dupã 1889 un ataşament profund 
faþã de spiritism şi ocultism, dus aproape la extrem prin credulitate şi manifestare8. 
Savantul era convins cã poate intra în legãturã cu „lumea de dincolo”, pentru cã el 
credea în reîncarnare, în supravieþuirea sufletului şi în posibilitatea de a comunica 
cu cei morþi9. Deşi ridiculizatã de contemporani aceastã concepþie filosoficã a lui 
Hasdeu, iar de alþii exploatatã în propriul profit, ea rãspundea durerii unui tatã, 
prin soluþii şi rãspunsuri la câteva probleme fundamentale ale omului, iar printre 
celebritãþile literare nu era singur în epocã10. Mai mult chiar, „ştiinþificul” din 
Hasdeu s-a strãduit sã dovedeascã validitatea demersurilor sale prin experimente 
la care erau convocaþi mulþi din apropiaþii savantului, demonstrând „pe viu” cã este 
posibilã comunicarea între indivizi şi spirite prin intermediul unui medium11. Iar în 
postura acestuia din urmã era chiar el, rezultatele experimentelor şi dimensiunile 
concepþiei sale fiind prinse de Hasdeu în lucrarea sa nu mai puþin celebrã Sic 
cogito. Iar pentru economie de spaþiu invocãm doar cazul lui. Însã aproape toþi 
universitarii, fie filosofi, istorici sau esteticieni, prin forþa împrejurãrilor, a raþiunilor 
didactice sau a exigenþelor domeniului pe care îl profesau, au reflectat într-un 
fel sau altul asupra sensului vieþii, asupra a ceea ce se întâmplã dupã moarte. 
Astfel, apare explicabilã emoþia publicului la vestea dispariþiei unuia din aceşti 
universitari, care în faþa discipolilor sau a consumatorilor produselor lor culturale 
au fãcut adeseori referinþã la moarte, iar alþii – prin atitudinea lor în relaþie cu 
semenii – pãreau atât de departe de trecerea în nefiinþã.

Apropiindu-ne mai mult de ceea ce ne intereseazã, un aspect important îl 
prezintã cauzele morþii diverşilor universitari. La modul general, valabil pentru 
întreaga specie umanã, acestea sunt cât se poate de diverse. Finalmente, toþi ne 
îndreptãm în aceeaşi direcþie, însã ciclul vieþii nu este acelaşi pentru fiecare: existã 
decese premature sau la finele unei medii de viaþã specificã epocii; este rezultatul 
unor maladii sau accidente, ori sfârşitul natural biologic; şi nu în ultimul rând 

8  Pentru acest aspect vezi I. Oprişan, Romanul vieþii lui B.P. Hasdeu, Bucureşti, Edit. 
Minerva, 1990, p.549-571.

9  Asupra acestei concepþii: Christine Bergé, La voix des esprits. Ethnologie du spiritisme, Paris, 
Métailié, 1990; Pascal Le Maléfan, Folie et spiritisme. Histoire du discours psychopathologique 
sur la pratique du spiritisme, ses abords et ses avatars, 1850-1950, Paris, Harmattan, 1999; 
Encyclopedia of occultism & parapsychology. A compendium of information on the occult 
sciences, magic, demonology, superstitions, spiritism, mysticism, metaphysics, psychical 
science, and parapsychology, with biographical and bibliographical notes and comprehensive 
indexes, 2 vol., ed. J. Gordon Melton, Detroit, Gale Group, 2001.

10  Vezi, de pildã, Jean de Mutigny, Victor Hugo et le spiritisme. Histoire et documents, Paris, 
Fernand Nathan 1981.

11  Crina Decusarã-Bocşan, B.P. Haşdeu – Viaþã dupã viaþã?, în „Manuscriptum”, XXIII, 1992, 
nr. 1-4, p.39-49.
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autodistrugerea, conştientã, disimulatã în anumite tipuri de conduitã care grãbesc 
sfârşitul, sau direct prin sinucidere. 

Cert este faptul cã nici celebritatea şi nici anonimatul, nici bogãþia şi nici 
sãrãcia nu pot absolvi pe cineva de finalul inevitabil. Cu alte cuvinte, moartea nu 
ascultã de reguli, devenind astfel evenimentul cel mai important al vieþii care nu 
poate fi prevãzut, estimat. Omul poate decide asupra multor lucruri în viaþa sa (ce 
va profesa, pe cine va iubi, cum va acþiona în diverse situaþii etc.), dar nu şi asupra 
morþii. Chiar şi în cazul sinucigaşilor, individul nu are putere asupra lui. Pentru 
unii, sinuciderea este finalul unui proces de autodistrugere, însã pentru alþii pare 
mai degrabã un proces de conservare, pentru cã mulþi din cei care recurg la un 
atare gest nici nu-şi închipuie cã este un act ireversibil, îl privesc ca pe cãderea 
într-un somn temporar.

Ca regulã generalã însã, decesul survine dupã o perioadã „prevestitoare”, 
îndeobşte o afecþiune cronicã, o boalã. Puþini îndrãznesc sã gândeascã cã o stare 
maladivã va avea ca finalitate moartea, însã inevitabilul se produce. Abia agonia 
îi mobilizeazã pe cei apropiaþi în a percepe semnalul de alarmã cã trecerea în 
nefiinþã vine, inevitabil.

Aron Densusianu suferea de mai mulþi ani de stomac, însã din primãvara 
lui 1900 suferinþa a devenit acutã. Ca şi altã datã a cãutat alinarea printr-o curã 
balnearã la Slãnic Moldova, numai cã vara petrecutã acolo i-a fãcut mai mult rãu, 
aşa cã dupã câteva luni de suferinþã va închide ochii la 2/15 septembrie acelaşi 
an.

Deşi fusese scos la pensie de la Universitate şi de la direcþia Arhivelor Statului, 
în 1900, Bogdan P. Hasdeu era încã o prezenþã vie în conştiinþa contemporanilor 
şi mereu înconjurat de prieteni. Aşa cum am invocat mai sus, îşi pierduse fiica 
în 1888, îi murise şi soþia în 1902, iar anii bãtrâneþii şi-i petrecea între zidurile 
castelului de la Câmpina, cu amintirea celor douã fiinþe dragi pierdute, departe 
şi dezinteresat de viaþa politicã şi socialã la care altãdatã era profund ancorat. 
Ajunsese pe mâna unui servitor care-i încasa pensia şi gestiona toate cheltuielile 
gospodãreşti, privându-l pe Hasdeu de un minim confort, arãta mult îmbãtrânit, 
gârbovit, cu o barbã mare şi neîngrijitã. Nu fãrã greutate au reuşit apropiaþii sã-l 
scape de servitor, dându-l în grija unei menajere, de care savantul va fi mulþumit şi 
o va rãsplãti printr-o semnificativã parte de moştenire. În 1907, Hasdeu avea 69 de 
ani, de mai bine de un an se manifesta o boalã care-i producea adeseori suferinþã 
(arterosclerozã generalizatã şi comoþie cerebralã), dar mai ales îl þinea la pat. Nu 
putea mânca, lipsit de vlagã şi imobilizat, era practic la dispoziþia menajerei care 
totuşi nu-l întreþinea în condiþii cât de cât demne (era murdar, lenjeria neschimbatã 
şi mirositoare etc). În plus, face şi un „abces de perineu” şi se declanşeazã totodatã 
o diaree continuã. Cel care-l vizita mai des ca specialist, dr. C.I. Istrati, intuieşte 
apropiatul sfârşit, iar din 24 august 1907 Hasdeu intrã în agonie, chinuindu-se 
practic sã moarã, ceea ce se va întâmpla abia a doua zi pe la prânz, asistat doar de 
menajera Anica Manolescu12.

Deşi pãrea în puterea vârstei şi într-o bunã formã fizicã, în iunie 1925, pe când 
conducea o comisie de bacalaureat la Piteşti, istoricul Ioan Ursu capãtã o toxinfecþie 

12  Asupra sfârşitului sãu vezi I. Oprişan, Romanul vieþii lui B.P. Hasdeu, p.589-593.
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alimentarã care îi va afecta ficatul. Având dureri, îşi cautã vindecarea printr-o 
vacanþã binemeritatã la Vâlcele, unde urmeazã şi o curã de ape minerale. Pragul 
toamnei îl gãseşte oarecum refãcut, deşi în august fusese atins şi de febrã tifoidã. 
Însã ameliorarea nu a fost de lungã duratã. Aflat la Braşov încã în convalescenþã, 
durerile revin cu violenþã, slãbindu-l vizibil şi treptat cãpãtând şi conştiinþa unei 
inevitabile morþi. Refuzã însã gândul – avea doar 50 de ani –, îşi face încã proiecte, 
deşi neputinþa fizicã îl þintuise deja la pat. Intrã în agonie, iar la 6 octombrie 1925, 
la ora 18 trece pe celãlalt tãrâm, deplâns de mai toþi cei ce l-au cunoscut13.

Agravându-i-se boala, la începutul anului 1936 Garabet Ibrãileanu a fost 
internat la un sanatoriu din Bucureşti („Casa Diaconeselor”). Mai toatã viaþa a fost 
obsedat de „microbi”, de ideea „infecþiei”, ceea ce l-a fãcut ca aproape mereu sã 
cultive o igienã dusã la extrem: dupã fiecare strângere de mânã se dezinfecta cu 
alcool, nu era toleratã proximitatea insectelor – ca purtãtoare de microbi –, chiar 
capetele þigãrilor erau supuse unui proces de sterilizare înainte de a fi fumate etc. 
Ca mulþi alþii, este pudic faþã de ideea de a fi transportat pe o targã, într-un vagon 
de dormit. Renumele cãpãtat de-a lungul vieþii îi asigurã internarea într-un salon 
special amenajat pentru el, fãrã colegialitãþi maladive. Deşi bolnav, primea vizitele 
prietenilor scriitori, cu care se întreþinea mai multe ceasuri, dar mai ales citea. 
Dupã intervenþia chirurgicalã la care a fost supus, i s-a comunicat necesitatea 
unei alteia. Abia acum începe sã-şi prevadã sfârşitul, dând şi primele indicaþii 
„testamentare” în ce priveşte propriile ritualurile funerare. Agonia a venit cu 
aproape douã sãptãmâni înaintea decesului: nu mai vorbea, era hrãnit artificial, 
delira, nu mai suporta lumina. Într-un final, în noaptea de 10 spre 11 martie, 
aproape de miezul nopþii, a trecut în veşnicie la numai 65 de ani, în urma unei 
stãri generale uremice.

Manifestând un adevãrat cult pentru munca la catedrã, Ovid Densusianu a 
continuat sã predea studenþilor chiar dupã o severã crizã renalã, în urma cãreia a 
suferit o complexã intervenþie chirurgicalã. Nerespectând repausul recomandat de 
medici, Densuşianu s-a comportat de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat, mergând la 
facultate, întreþinându-se cu studenþii etc, ceea ce a determinat o agravare a bolii şi 
decesul sãu la 8 iunie 1938, la vârsta de 62 de ani.

Lucian Blaga avusese o copilãrie bolnãvicioasã, cu o infecþie tuberculoasã, 
însã odatã cu adolescenþa şi maturitatea se instalase un soi de echilibru fizic, care 
nu lãsa sã se întrevadã dezvoltarea unei boli necruþãtoare. Periodic de-a lungul 
vieþii acuza dureri de cap, insomnii, junghiuri, palpitaþii – dar cine poate spune 
sã fi trãit fãrã ele? Neexistând motive majore de îngrijorare, nu prea obişnuia sã 
se supunã unor controale medicale de rutinã, nici mãcar în ce priveşte tensiunea 
arterialã. Spre 65 de ani începuse sã-l chinuie uneori accese violente de tuse, iar 
din toamna anului 1960 se simþea tot mai obosit şi slãbit, chiar şi mişcãrile uzuale 
generându-i dureri la nivelul sistemului osos. Starea sãnãtãþii a început efectiv sã-l 
preocupe – pe el şi pe cei apropiaþi lui – abia din 6 noiembrie acelaşi an (în vreme 
ce se afla la Bucureşti), când în timpul zilnicului duş rece a fost secerat de durere, 
prãbuşindu-se în baie. Chemat de urgenþã medicul universitar Al. Ciplea, acesta a 

13  Ioana Ursu, Dumitru Preda, Biografia unei conştiinþe. Ioan Ursu, Cluj, Edit. Dacia, 1987, 
p.254-255.
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diagnosticat o sciaticã, administrându-i infiltraþii cu novocainã, însã fãrã efectele 
scontate. Abia dupã vreo zece zile de la crizã a reuşit sã ajungã acasã, la Cluj, unde 
pãrea cã se simte ceva mai bine. Iluzie doar! Tot mai mult era þintuit la pat, iar 
când douã prietene doctoriþe au trecut sã-l viziteze, Blaga şi-a manifestat temerea 
de a avea cancer. Era însã doar un gând trecãtor! S-a recurs pânã şi la tradiþionalele 
ventuze, iar când s-a constatat cã totuşi durerile nu dispar s-a recurs la consultul 
unui prieten, conferenþiarul Ştefan Hãrãguş. Acesta a recomandat internarea, 
pentru o mai temeinicã investigaþie, şi în consecinþã Blaga a intrat la Clinica 
Medicalã I din Cluj, sub oblãduirea academicianului Aurel Moga. Radiografia 
coloanei vertebrale a scos în evidenþã leziunea unei vertebre, fie pe fondul unei 
osteoporoze, fie în cadrul unui proces tumoral malign, motiv pentru care i s-a 
aplicat un aparat ghipsat. Pentru a-i face spitalizarea mai plãcutã, în afara soþiei 
sale, erau mai tot timpul prezenþi diverşii prieteni clujeni. Însã semnele clinice i-au 
îndreptãþit pe medici sã bãnuiascã faptul cã filosoful are şi o congestie pulmonarã, 
renunþându-se la ghips şi administrându-i-se antibiotice, fiind totodatã mutat într-o 
rezervã în care putea sã-i fie alãturi permanent şi soþia. Situaþia lui Blaga se tot 
înrãutãþea, începând şi un proces de tumefiere a gambei şi labei piciorului, ceea ce 
pãrea sã confirme diagnosticul acad. Aurel Moga, de tumorã malignã cu metastaze 
în coloana vertebralã, fãrã însã a se şti punctul de plecare al metastazelor. Dupã 
douã luni de la internare, Blaga era tot mai slãbit, refuza mereu orice mâncare, 
se retrãsese cu totul în sine, iar radiografiile şi consultul comun al bolnavului de 
cãtre o comisie de medici de la Cluj şi Bucureşti au confirmat un sfârşit nu prea 
îndepãrtat. De pe la mijlocul lui martie 1961 i se administra deja morfinã, pentru 
ca în noaptea de 5 spre 6 mai sã se trezeascã pe la ora trei şi jumãtate, cu o aparentã 
luciditate mãrturisindu-i soþiei care îi era alãturi cã peste o orã va muri. Întocmai 
aşa a fost14.

Deşi spre senectute medicii îi recomandaserã lui Tudor Vianu un regim de 
viaþã mai echilibrat, cu mai multã odihnã, dietã şi renunþarea la fumat, acesta a 
continuat acelaşi efort intelectual pe care-l susþinea de-o viaþã, mereu interiorizat 
şi totodatã sensibil la stimulii externi. Dacã infarctul miocardic din septembrie 
1960 a fost depãşit relativ uşor, în primãvara lui 1964 situaþia a devenit extrem 
de gravã. Debutul s-a produs în 28 aprilie, când într-o singurã zi a avut trei crize 
de anginã, urmate de o alta a doua zi, motiv pentru care se interneazã la Spitalul 
nr. 12 din Bucureşti, nu fãrã premoniþia apropiatului sfârşit. Crizele se repetã, iar 
diagnosticul este îngrijorãtor: miocarditã, arterosclerozã coronarianã cu infarct, 
anghinã pectoralã. Tot mai neputincios din punct de vedere fizic, fiul sãu va 
rãmâne mai tot timpul alãturi de el în spital, atacurile frecvente şi durerile atroce 
impunând chiar administrarea morfinei. Totul pãrea sã se îndrepte într-o singurã 
direcþie, inevitabilã, ceea ce s-a şi întâmplat în noaptea de 20 spre 21 mai 1964, 
când la ora trei dimineaþa s-a stins din viaþa, dupã o scurtã agonie15.

Conştient de mai mulþi ani de natura unei boli incurabile (cirozã hepaticã), 
George Cãlinescu s-a þinut mereu la curent cu cercetãrile medicale în domeniu, 

14  Pentru ultimilele luni de viaþã vezi Ion Bãlu, Viaþa lui Lucian Blaga, IV, Bucureşti, Edit. 
Libra, 1999, p.380-408.

15  Cf. Ion Biberi, Tudor Vianu, Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1966, p.66-67.
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respectând totodatã – pe cât posibil – prescripþiile specialiştilor, fiind însã dezolat 
cã dupã atâtea progrese în vindecarea altor maladii, în cazul lui nu se putea face 
încã mare lucru. Internat la 24 noiembrie 1964 la sanatoriul Otopeni din Bucureşti, 
pe când avea doar 65 de ani, cu diagnosticul menþionat mai sus, Cãlinescu a 
beneficiat de condiþii pe mãsura prestigiului sãu, chiar dacã regimul comunist 
predica egalitatea tuturor. Era vizitat zilnic de soþie, de prieteni şi de membrii 
institutului pe care îl conducea, vreo douã luni chiar a continuat sã lucreze, pânã 
când boala a tot progresat şi-i crea probleme de mobilitate, prin acumularea unor 
cantitãþi imense de apã în abdomen şi perfuziile zilnice la care era supus. Îşi fãcea 
chiar planuri de reprezentare politicã, prin acceptarea candidaturii la alegerile 
pentru Marea Adunare Naþionalã, afişa faþã de vizitatori o bunã dispoziþie care 
era însã contrazisã de aspectul fizic tot mai fragil: slãbise foarte mult, iar culoarea 
tenului devenise pãmântie. În plus, durerile deveneau acute, iar de pe la finele lui 
ianuarie i se administra deja morfinã, personalul medical pronosticând un sfârşit 
nu prea îndepãrtat. Controlul medical suplimentar efectuat de doi medici din 
Republica Democratã Germanã şi scepticismul descifrat la ei de prolificul critic 
literar l-au convins cã s-a intervenit prea târziu cu medicamentaþia asupra sa şi cã 
astfel i s-au rãpit mai mulþi ani de viaþã. De altfel, chiar G. Cãlinescu a realizat acest 
lucru cu multã deprimare, apelând la serviciile unui notar pentru a pune rânduialã 
în privinþa averii sale, devenise uneori neprietenos faþã de musafiri, manifestând 
totodatã un soi de pudoare a agoniei. Pe patul de boalã, la spital, încerca sã-şi 
pãstreze încã demnitatea, începând cu aspectul fizic şi pânã la þinuta vestimentarã. 
Şi totuşi, în noaptea de 11 spre 12 martie 1965, dupã un somn agitat, Cãlinescu s-a 
trezit pe la douã noaptea, şi-a aranjat sumar þinuta şi a rugat asistenta sã anunþe pe 
doctor cã probabil în scurtã vreme el va muri. S-a reaşezat în pat, intrând în comã, 
asistat fiind de medic. La trei şi jumãtate din noapte a trecut tãrâmul în veşnicie16.

În condiþii oarecum asemãnãtoare ca în exemplificãrile de mai sus s-au stins, 
la vârste mai mult sau mai puþin înaintate: Giovanni L. Frollo, la 19 aprilie 1899, 
fost profesor de istoria literaturilor neolatine la Bucureşti (avea 67 ani); Teohari 
Antonescu, la 11 ianuarie 1910, de “cancer al rãrunchiului” (la 43 ani)17; Ion 
Bogdan, datoritã unui cancer la intestine (în 1919, la 55 ani); A.D. Xenopol, la 27 
februarie 1920, dupã o îndelungatã suferinþã (la 73 ani), ultimii ani fiind imobilizat 
într-un fotoliu rulant; Gheorghe G. Marinescu, trecut în nefiinþã la doar 37 de ani, 
în urma unei tuberculoze (în 1929); Ilie Bãrbulescu, dupã ce a stat þintuit la pat 
ultimii doi ani de viaþã, a murit la 72 de ani (în 1945) etc.

Pe de altã parte asistãm şi la decese „neaşteptate”, subite, deşi semnele nu erau 
de neglijat. Acestea sunt cauzate de regulã de sincope (stop cardiac, hemoragie 
etc.), prin comã (în urma unei congestii cerebrale, traumatism cranian, otrãvire) şi 
chiar prin axfisie (paralizie, sufocare etc). La doar 57 de ani, Ştefan Vârgolici se afla 
ca de multe ori vara la Agapia, unde-şi petrecea vacanþa. Luni dimineaþa, în 28 iulie 
1897, se urcã în tren pentru a reveni la Iaşi, însã aproape de destinaþie i se face rãu, 
probabil ca urmare a unui infarct, este dus acasã, însã pe la ora 20 îşi dã obştescul 

16  Detalii asupra sfârşitului sãu vezi la Ion Bãlu, Viaþa lui G. Cãlinescu, Bucureşti, Edit. 
Cartea Româneascã, 1981, p.424-431.

17  Cf. Arh.St.Iaşi, Decese, doc. 92/1910.
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sfârşit18. Vasile A. Urechia, la numai 67 de ani, în timp ce pregãtea nişte pachete cu 
cãrþi, suferã un stop cardiac la 22 noiembrie 1901, deşi ca mai toþi în epocã boala 
pe care şi-o trata era reumatismul. În ceea ce-l priveşte pe Titu Maiorescu, acesta 
avea deja 77 de ani în 1917 şi de mai multã vreme suferea de inimã, boala având 
multe semne exterioare şi producând crize în repetate rânduri. Acest lucru nu i-a 
schimbat însã ritmul vieþii, continuându-şi nu numai însemnãrile zilnice, ci fãcând 
încã proiecte politice, întreþinându-se cu apropiaþii etc, în vreme ce o secretarã 
personalã, Olga Neuman, îi era mereu în preajmã. Şi totuşi, începutul lunii iunie a 
anului 1917 aducea semnele prevestitoare ale unui eventual sfârşit, prin violenþa 
durerilor stenocardiace, pentru ameliorarea cãrora Maiorescu utiliza chiar morfina. 
Oricum, slãbise mult, avea probleme de respiraþie, o stare de somnolenþã, stãtea 
mult în pat sau fotoliu, însã parcã nimic nu-l împiedica sã-şi împlineascã tabietul 
zilnic de a bea o cafea şi chiar de a manifesta proverbiala sa bunã dispoziþie, fãcând 
pe medicii care-l consultau sã fie optimişti. Şi totuşi, în dimineaþa zilei de 1 iulie 
1917 a avut o nouã crizã de anghinã pectoralã, şi cu tot efortul secretarei sale, 
Maiorescu a decedat în braþele acesteia19.

Bolnav în 1917 de febrã tifoidã, Constantin Giurescu a trecut cu bine de aceastã 
încercare, acceptând însãrcinarea de secretar general la Minsterul Instrucþiunii. 
Situaþia specialã a României din acea perioadã (partea de sud a þãrii era sub 
ocupaþie germanã) a solicitat la maxim energiile istoricului şi deşi în varã s-a retras 
pentru o necesarã odihnã la Chiojd, starea sa fizicã era deosebit de fragilã. În acest 
context, a contractat cu uşurinþã gripa spaniolã, cu complicaþia aferentã (bronho-
pneumonie), stingându-se la 15 octombrie 191820. Vasile Bogrea care încã din 1920 
fusese de mai multe ori internat pentru o severã boalã de stomac, şi-a aflat sfârşitul 
la Viena, la 6 septembrie 1926, în spitalul „Hera”, în urma unei operaþii de ulcer. La 
fel a trecut în nefiinþã Vasile Pârvan. Epuizat de travaliul la monumentala Getica, 
la începutul verii lui 1927 s-a simþit tot mai rãu, motiv pentru care a fost internat 
la Sanatoriul „Antoniu” din Bucureşti. Investigaþiile clinice nu au lãmurit cauzele 
suferinþei, iar la 26 iunie a murit (la 45 ani), diagnosticul stabilit fiind o apendicitã 
cronicã neoperatã la vreme (peritonitã).

În noaptea de 20/21 septembrie 1934, în timp ce se afla la Braşov ca preşedinte 
al comisiei de bacalaureat, George Bogdan-Duicã moare subit, la 69 de ani, în 
urma unui atac de anevrism, consecinþã a diabetului de care suferea21. Octavian 
Goga, dupã aproape 45 de zile agitate ca preşedinte al Consiliului de Miniştri (29 
decembrie 1837-10 februarie 1938) şi dezamãgit de felul în care a fost demis, s-a 
retras pentru odihnã la castelul sãu de la Ciucea, însã pe neaşteptate suferã un 
atac cerebral în seara zilei de 5 mai 1938, situaþia i se complicã printr-o bronho-
pneumonie, îşi pierde cunoştinþa, pentru ca a doua zi sã înceteze din viaþã, la doar 

18  Cf. Ibidem, doc. 680/1897. Vezi şi +Ştefan G.Vârgolici, în “Patria”, Cernãuþi, I, 1897, nr.14 
(1/13 aug.), p.2.

19  Z. Ornea, Viaþa lui Titu Maiorescu, II, ed. a II-a, Bucureşti, Edit. Style, 1997, p.259-261. 
20  Constantin C. Giurescu, Amintiri, ed. Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Edit. All, 2000, p.82-83.
21  Cum a murit profesorul G. Bogdan-Duicã, în „Patria”, XVI, 1934, nr. 218 (23 septembrie), 

p.4.
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57 de ani. În felul acesta şi-au mai gãsit sfârşitul, unii în floarea vârstei, alþii mai 
în etate: Cezar Papacostea, la numai 50 de ani (în iulie 1936), pe când prezida un 
examen de bacalaureat la Brãila; Orest Tafrali în urma unei intervenþii chirurgicale, 
la 5 noiembrie 1937, la doar 61 de ani; Ilie Minea în urma unei injecþii, la 20 
februarie 1943, pe când avea 62 de ani; Ioan Andrieşescu în 1944, la 56 de ani; Petre 
P. Negulescu, la 28 septembrie 1951, la 79 de ani; Constantin Rãdulescu-Motru, la 4 
martie 1957, la 89 de ani etc.

Deşi sãnãtatea lui Mihai Ralea dãdea semnale alarmante îndeosebi dupã 65 
de ani, având tensiunea ridicatã şi continuând sã fumeze, acesta se manifesta încã 
activ în câmpul universitar şi politic al noului regim comunist, acceptând diverse 
însãrcinãri, cu toate cã în 1964 existau deja semnele unei pareze incipiente. Mai 
mult chiar, manifestã faþã de prieteni frecvent „teama de moarte”, discutând însã 
despre ea „cu calm, exact ca pe ceva care nu se poate întâmpla decât altora”22. 
Spera cã în ce-l priveşte este ceva îndepãrtat, cã mai are încã multe de fãcut. Şi 
totuşi, deşi medicii i-au recomandat cât mai mult repaos, Ralea a acceptat sã plece 
la Copenhaga, cu trenul, aflându-şi subit sfârşitul în dimineaþa zilei de 17 august 
1964, la Berlin.

Evident, nu putem exclude din cadrul deceselor neaşteptate disparþia în urma 
unor accidente, deşi cazuistica nu este tocmai bogatã. Petre Mihãilescu, profesor 
de limba şi literatura latinã la Universitatea din Iaşi (1911-1917) şi-a gãsit sfârşitul 
cu ocazia gravului accident de tren de la Ciurea (lângã Iaşi), în februarie 1917.

Deşi extrem de rare, au existat cazuri când unii universitari au recurs la gestul 
suprem al sinuciderii. Tema a preocupat pe analişti de mai multe secole, îndeosebi 
sub aspectul moralei, fiind calificatã fie ca un act de curaj, fie de laşitate23. În 
sine, sinuciderea este un aspect complex, ce cunoaşte o abordare din cel puþin trei 
perspective diferite: sociologicã, biologicã şi psihologicã24. Nu vom insista însã 
acum asupra unei dezvoltãri a subiectului, deşi mediul intelectual românesc nu 
este lipsit de o cazuisticã semnificativã. Este însã cert faptul cã pentru sinucidere 
este nevoie de o dispoziþie particularã, contrarã filosofiei vieþii, dispoziþie ce poate 
proveni din porniri negativiste, maladive. Se poate vorbi mai degrabã de un impuls 
suicidar, şi nu de un instinct, aşa cum este adeseori prezentat. Instinctul este un 
dat, care mai degrabã se manifestã prin a-þi proteja viaþa, în vreme ce pasiunea este 
strâns legatã de complexitatea evoluþiei umane, a atitudinii faþã de viaþã, de cultura 
unei epoci, fiind fluctuantã de la o generaþie la alta. La sinucigaş, viaþa a ajuns la un 
dezechilibru pe care nici un motiv raþional nu-o poate repune pe linia de plutire. 
Sunt lucruri grave dacã un individ ajunge sã reflecteze asupra inutilitãþii vieþii! 

22  Demostene Botez, Memorii, Bucureşti, Edit. Minerva, 1970, 182.
23  Pentru o istorie a acestui aspect vezi Martin Monestier, Suicides. Histoire, techniques et 

bizarreries de la mort volontaire. Des origines à nos jours, Paris, Le Cherche-Midi, 1995.
24  Vezi Maurice Halbwachs, Les causes du suicide, avant-propos de Marcel Mauss, Paris, Felix 

Alcan, 1930; Larry Morton Gernsbacher, The suicide syndrome. Origins, manifestations, 
and alleviation of human self-destructiveness, New York, Human Sciences Press, 1985; 
Suicide. Biopsychosocial approaches, edited by Alexander J. Botsis, Constantin R. 
Soldatos, Costas N. Stefanis, Amsterdam/Oxford, Elsevier, 1997; François Caroli, Marie-
Jeanne Guedj, Le suicide, Paris, Flammarion, 1999; Glen Evans, Norman L. Farberow, The 
encyclopedia of suicide, New York, Facts On File, 2003.
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Şi totuşi, de prea puþine ori sinuciderea a fost provocatã de reflecþie, de raþiune, 
de voinþã, ci mai totdeauna de un dezechilibru intern, organic. Cred cã nimeni nu 
doreşte în realitate sã moarã, şi mai ales sã moarã de mâna proprie. Mai presus de 
„suferinþele” datorate unui motiv sau altul, existã totuşi bariere interioare. Cine 
poate refuza viaþa? Şi totuşi, asemenea gesturi s-au petrecut, din curaj sau laşitate, 
raþional sau iraþional.

Unul din exemplele relevante pentru noi ar fi cel al lui Alexandru Odobescu. 
Pentru mulþi din contemporanii acestuia, principala cauzã a sinuciderii a fost una 
de naturã sentimentalã. Deşi era cãsãtorit încã din 1858 cu Saşa, fiica naturalã 
a generalului Kisseleff, cu care avea şi o fiicã, prin 1891 Odobescu a cunoscut 
o tânãrã vãduvã, profesoarã de geografie, Hortensia Racoviþã. Orbit de o pasiune 
incontrolabilã pentru aceastã femeie, relaþia dintre cei doi nu a mers deloc bine, 
de altfel el fiind trecut de 70 de ani. Deşi chiar soþia lui Odobescu s-a oferit sã-
i redea acestuia libertatea pentru un nou mariaj, mama Hortensiei Racoviþã s-a 
opus cu îndârjire, dar probabil cã nici tânãra profesoarã nu a dat dovadã de o 
maturã chibzuinþã în relaþia cu ilustrul universitar, încurajându-l pe de o parte în 
speranþe, însã pe de alta oferindu-i şi multe pretexte de gelozie. De altfel, în chiar 
anul morþii acestuia, Hortensia s-a şi recãsãtorit cu un coleg de breaslã, Buzoianu, 
dupã ce anterior fusese soþia lui Alexandru Davila şi a unui Racoviþã. 

Motivele care l-au determinat pe Al. Odobescu sã-şi ia viaþa au fost explicate 
chiar de el într-o scrisoare adresatã lui Anghel Demetriescu şi publicatã dupã mai 
bine de patru decenii25. Iar în epocã, un fost discipol al lui Odobescu, universitarul 
ieşean Teohari Antonescu, nota în Jurnalul sãu, la 21 noiembrie 1895, lovitura de 
trãsnet a decesului acestuia: „Odobescu s-a sinucis. Ceea ce pot şti exact asupra 
lucrului e urmãtorul: înainte încã de concurs îmi spunea el: «dacã n-aş avea 
concursul tãu m-aş omorî, aşa sunt de necãjit în familie». Peste douã zile a luat 70 
grame de laudauum şi fiindcã medicamentul era foarte tare – Mãldãrescu doctorul 
spunea «zece cai de le-aş fi dat 70 gr. de laudauum şi pe toþi îi omoram» – l-a 
vãrsat tot. A plâns doamna Odobescu, s-a rugat de el şi astfel a luat contra otravã 
şi a scãpat. Când am fost la el şi i-am cerut sã facã ceva pentru mine, doamna îmi 
spunea cã a avut dispepsie, cã limba i se umflase, cã nu poate vorbi deloc şi nu 
simte. (…) Dupã prima încercare el s-a fãcut bine; am fost sã-mi iau ziua bunã 
de la el şi nu am fost primit de dânsul. (…) Sub imboldul lui, doamna a chemat 
pe mama Racoviceoaiei, profesoara, directoarea de la şcoala de fete, externat, 
şi a rugat-o sã primeascã pe Odobescu de ginere cã ea, femeia legitimã, va cere 
divorþul şi va lãsa stãpânã absolutã pe Racoviceoaia. Mahalagioaica a fãcut gurã, 
cã a dezonorat «scârnavul bãtrân» pe fatã, cã e corupt, un stricat – gura ei a fost 
aşa de mare cã Odobescu a auzit de unde era şi a intrat în odaie. Probabil o fi 
fost ceartã. Odobescu venind cu ultima speranþã de a pune mâna pe femeia asta, 
Racoviþã, pe care o iubea, s-a stins, s-a prefãcut cã e vindecat de orişice iubire şi 
ca semn de vindecare i-a spus doamnei Odobescu sã se ducã liniştitã la Curtea de 
Argeş, cã el nici nu se mai gândeşte deloc la «femeia infamã şi ingratã». Doamna 
Odobescu a ascultat şi seara primeşte telegramã din Bucureşti cã Odobescu e în 
agonie. Când a ajuns în [str.] Cuza Vodã el era mort. (…) Şi la groapã pe catafalc sau 

25  Al. Tzigara-Samurcaş, A. Odobescu, în „Convorbiri literare”, 67, 1934, nr. 7, p.594-611.
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pe marginea mormântului, figura tot frumoasã rãmãsese. Se fãcuse ceva mai gravã, 
mai serioasã, fiindcã mişcãrile feþei nu-i mai schimbau muşchii. Era senin şi curba 
frunþii şi nasului pãstrase şi aşa dupã moarte curba extraordinar de frumoasã pe 
care o ştim din viaþã. (…) Trebuie sã fi fost o durere prea acutã, sforþãrile sale de a 
o face sã-l iubeascã erau supraomeneşti şi atâtea amaruri, atâta durere, combinatã 
cu falita sa moralã intelectualã, cãci scrierea lui Trésor de Petroasa nu mai putea 
fi publicatã, combinatã cu durerile sale fizice, podagra teribilã care-l trântea la pat 
îndatã ce era vreme rea, pune şi situaþia rea financiarã, pierduse Şcoala Normalã 
Superioarã, averea lui o cheltuise şi p-a nevesti-sii, apoi pe ginere-su îl dãduse 
afarã din slujbã, toate acestea împreunã l-au exasperat şi fãcut sã-şi ridice viaþa”26. 
Aceste însemnãri surprind de altfel foarte bine o sumã de factori care au dus la 
decesul lui Odobescu, în ziua de 10 noiembrie 1895, ca urmare a faptului cã în 
noaptea de 8 spre 9 noiembrie a luat o dozã masivã de morfinã. Drama sentimentalã 
a fost alimentatã în ultimii ani de viaþã deopotrivã de o sãnãtate fragilã, afectatã de 
un reumatism ce-i producea dureri insuportabile, de periodicele şi îndelungatele 
solitudini, prin faptul cã soþia şi fiica sa locuiau de aproape un deceniu mai mult 
la Paris, dar şi de o umilitoare şi parcã perpetuã crizã financiarã.

Din motive cu totul diferite şi-a pus capãt zilelor sociologul ieşean Petre Andrei. 
Ca fost ministru al Educaþiei Naþionale în guvernele din perioada 1938-1940, care 
luaserã mãsuri aspre contra mişcãrii legionare, odatã cu instaurarea ei la putere, 
la începutul lui septembrie 1940, au fost declanşate o serie de arestãri şi asasinate 
în rândurile foştilor guvernanþi. În acest context, la Iaşi, în timpul unei percheziþii 
efectuate la locuinþa sociologului de cãtre legionari şi a eminentei arestãri, Petre 
Andrei şi-a pus capãt zilelor prin otrãvire cu cianurã, nu fãrã a lãsa familiei o 
epistolã testamentarã prin care-şi explica gestul27. Şi tot în aceleaşi împrejurãri 
politice a fost asasinat istoricul Nicolae Iorga, care la venerabila vârstã de 69 de 
ani, pe când se afla în vila sa de la Sinaia, a fost ridicat în dupã-amiaza zilei de 
27 noiembrie 1940 de o „echipã a morþii”28, special constituitã pentru el, şi dus în 
marginea pãdurii de la Strejnic, fiind rãpus de mai multe focuri de armã.

Cu premoniþie sau fãrã, mulþi din intelectualii pe care îi avem acum în vedere 
au þinut sã-şi regleze încã din viaþã succesiunea bunurilor materiale – mobile şi 
imobile – prin diverse acte testamentare, iar unii au profitat în cadrul unor asemenea 
documente sã-şi expunã chiar sumare concepþii de viaþã, motivaþii ale unor gesturi 
etc. Cu alte cuvinte, testamentul este de regulã un mijloc de a se exprima al celui 
care se gândeşte la moarte. 

Bogdan P. Hasdeu a început sã reflecteze la ceea ce se va întâmpla cu bunurile 
sale probabil nu mult dupã dispariþia unicei sale fiice, Iulia Hasdeu. La cumpãna 
dintre secole se gândea sã lase Academiei Române castelul de la Câmpina, unde 
sã fie gãzduiþi peste varã trei din membrii acesteia, bolnavi şi sãraci, imensa sa 
bibliotecã, cu colecþiile de documente şi manuscrise, precum şi drepturile de autor 

26 Arhiva Muzeului de Literaturã a Moldovei din Iaşi, fond 8569.
27  Petre Andrei, Jurnal, memorialisticã, corespondenþã, ed. Petru P. Andrei, V.Fl. Dobrinescu, 

Doru Tompea, Iaşi, Edit. Graphix, 1993, p.135-137, 145-146. 
28  Vezi Diana Cristev, Dosarul asasinilor lui Nicolae Iorga, în „Manuscriptum”, II, 1971, nr. 

3, p.69-76.
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în ce priveşte opera lui şi a Iuliei Hasdeu29. Treptat însã îşi schimbã intenþiile – poate 
şi datoritã atitudinii faþã de el a unor responsabili în coordonarea acestei instituþii, 
precum D.A. Sturdza –, în anii 1905-1906 modificând de mai multe ori hotãrârile 
testamentare. Prin documentul autentificat la 23 noiembrie 1906, Hasdeu doreşte 
sã transforme castelul într-un soi de muzeu, iar drepturile de autor sunt trecute 
în sarcina unor apropiaþi, ambii avocaþi, care sã constituie din sumele adunate 
un fond literar ce sã poarte numele fiicei sale defuncte. Printr-un adaos ulterior 
(neautentificat) prevede ca menajerei sã-i revinã cotã parte din bunurile mobile şi 
imobile pe care le folosea la castel, pentru ca cu vreo zece zile înainte de moartea 
sa sã-şi îndrepte tot spre Academie gândul încredinþãrii patrimoniului ce rãmânea 
în urma sa30. Ion Crãciunescu, profesor la Universitatea din Bucureşti, decedat 
în 1909, şi-a lãsat întreaga avere (90.000 lei) la dispoziþia stabilimentului unde a 
predat cursuri de psihologie, pedagogie şi esteticã, pentru constituirea unui fond 
pe baza cãruia sã fie trimişi în strãinãtate studenþii merituoşi, pentru specializarea 
în filosofie. Prin testamentul sãu, Ovid Densusianu lãsa Facultãþii de filosofie şi 
litere din Bucureşti întreaga sa bibliotecã, iar manuscrisele şi corespondenþa Mariei 
Puşcariu, în vreme ce drepturile de autor urmau sã se constituie într-un fond de 
burse pentru studenþii merituoşi care doreau sã se specializeze în dialectologie şi 
folcloristicã. Ca legatari testamentari au fost desemnaþi doi prieteni, poeþi, care 
intuind valoarea bibliotecii donate facultãþii au încercat s-o rãscumpere, fãrã a reuşi 
însã31. Octavian Goga şi-a redactat testamentul la 8 mai 1936, aflându-şi sfârşitul 
abia peste aproape doi ani. Abia când apropierea sfârşitului a fost cât se poate de 
evidentã, George Cãlinescu a cerut – pe patul de spital – prezenþa unui avocat, 
pentru a-şi redacta testamentul în formule cât se poate de simple şi la obiect. 
Redactat la 8 februarie 1965 şi autentificat în ziua urmãtoare, documentul stabilea 
ca moştenitor al tuturor bunurilor, inclusiv al drepturilor de autor, pe soþia sa, iar 
dupã ce şi aceasta va trece în nefiinþã întreg patrimoniul va trece în stãpânirea 
Institutului de istorie şi teorie literarã32.

Nu toate dispoziþiile cu caracter testamentar au luat forma unor documente 
oficiale, întãrite prin validarea notarialã. Multe au rãmas doar verbale, altele au 
luat înfãþişarea unor epistole adresate celor dragi sau unor oameni de încredere, ca 
în cazul lui Vasile Bogrea33 sau Petre Andrei, de pildã. Înainte de sinucidere, acesta 
din urmã a dorit sã-şi explice gestul în faþa familiei, reglând totodatã minimal şi 
chestiunile succesorale. Mai presus însã de orice a þinut sã sublinieze nedreptatea 
ce i se face de noii guvernanþi extremişti, rugând în final ca înmormântarea „sã 
fie simplã, aşa cum se cuvine unui învins al soartei, simplã de tot”34. În schimb, 
Vasile Bogrea îşi privea retrospectiv existenþa, ca „o viaþã sfãrâmatã, urgisitã”. 

29  Cf. B.P. Hasdeu, O nevastã româncã în traiul pãmântului românesc şi în viaþa dupã 
moarte, Bucureşti, Socec & Co., 1903, p.22-23.

30  I. Oprişan, Romanul vieþii lui B.P. Hasdeu, p.586-589.
31  Cf. Marin Bucur, Ovid Densusianu, Bucureşti, Edit. Tineretului, 1967, p.58-59.
32  I. Bãlu, Viaþa lui G. Cãlinescu, p.428-429.
33  Vezi Lucian Nastasã, Testamentul lui Vasile Bogrea, în „Dacia literarã”, VII, 1996, nr. 2, 

p.28.
34  Petre Andrei, Jurnal, memorialisticã, corespondenþã, ed. Petru P. Andrei, V.Fl. Dobrinescu, 

Doru Tompea, Iaşi, Edit. Graphix, 1993, p.137.
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Pe una din hârtiile aflate pe noptiera de spital, unde şi-a aflat sfârşitul, filologul 
clujean nota cã „jumãtate din ea [din viaþã] s-a risipit în dureroasã trândãvie pe 
paturi de spitale şi lungi nopþi albe de agonie fizicã şi moralã, iar jumãtate s-a 
risipit în dibuieli nesigure dupã un drum pe care nu mi l-am gãsit încã...”35 Pe de 
altã parte, nu de puþine ori, chiar în scrierile lor literare, filosofice sau ştiinþifice 
posteritatea defunþilor a aflat asemenea fragmente cu valoare testamentarã, pentru 
cã nu întâmplãtor moartea a inspirat mereu poeþii, cântãreþii, filosofii etc36.

Trecerea în nefiinþã a cuiva, momentul propriu-zis al decesului nu este decât 
evenimentul ce declanşeazã o serie de rituri şi ritualuri funerare care – în funcþie 
de apartenenþa confesionalã, de ideologia defunctului sau a familiei – are o duratã 
mai scurtã sau mai lungã, ca şi diverse forme de manifestare. În fond, importanþa 
morþii este relevatã tocmai de aceste cutume, de nenumãratele rituri existente 
în toate tipurile de societãþi37. De fapt, s-ar putea spune cã ritualurile funerare 
preced moartea, când aceasta este previzibilã, având ca scop aproape întotdeauna 
de a pregãti defunctul pentru „marea trecere”: cel mai adesea, muribundul este 
asistat de un reprezentant al confesiunii sale, dar şi de apropiaþi, i se administreazã 
ultimele sacramente şi se rostesc rugãciuni pentru a uşura trecerea etc. Abia dupã 
declararea oficialã a morþii se declanşeazã şi scenografia funerariilor. Deşi noþiunea 
de „scenografie” ar putea pãrea unora desuetã, iar mulþi intelectuali au considerat 
funeraliile şi doliul tradiþional ca practici superstiþioase şi arhaice, totuşi s-a recurs 
şi se recurge fãrã excepþie, îndeosebi în cazul dispariþiei diverselor personalitãþi ale 
comunitãþii, la o teatralizare a funeraliilor. În fond, se creeazã o ambianþã propice, 
prin care se transmit mesaje specifice, adaptate nu doar personajului invocat, ci şi 
spectatorilor, pentru cã funeraliile nu sunt altceva decât o modalitate de a transfera 
asupra defunctului statutul social avut în viaþã, iar ritualul, doliul, discursurile, 
necroloagele etc sunt momente prin care cei care l-au cunoscut evocã persoana 
dispãrutã.

Sigur, nu vom intra acum în toate detaliile pe care le presupun funeraliile. Însã 
multe din ele îşi au un rol bine definit şi motivaþii ce þin nu doar de tradiþie. De 
pildã, toaleta mortuarã este destinatã a conserva sau a retuşa corpul într-o imagine 
idealã a celui dispãrut. Însã în toatã aceastã derulare a evenimentelor, dominant 
este doliul, ca reprezentare a durerii de a pierde pe cineva. Membrii familiei, cei 
apropiaþi, chiar participanþii conjuncturali adoptã o þinutã vestimentarã sobrã, care 
apare în ochii comunitãþii ca un semn al durerii şi al inconsolãrii. Sobrietatea este 
dominantã, pentru cã ea conferã o dimensiune moralã durerii. În mai toate cazurile, 
Universitatea arbora în semn de doliu drapele negre, iar dacã defunctul avusese şi 
rosturi mai importante în viaþa politicã şi culturalã a þãrii şi alte instituþii fãceau 
acelaşi lucru.

La scurtã vreme dupã trecerea în nefiinþã, defuncþii universitari sunt aşezaþi 
adeseori într-un loc public, în cadrul Universitãþii, Academiei, o altã instituþie 

35  Cf. L. Kalustian, Facsimile, Bucureşti, Edit. Eminescu, 1975, p.131.
36  Vezi Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955 (îndeosebi cap. IV: 

„L’œuvre et l’espace de la mort”); Michel Picard, La Littérature et la mort, Paris, PUF, 
1995. 

37  Cf. Louis-Vincent Thomas, Rites de mort, Paris, Fayard, 1985.
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cu valoare simbolicã (precum Ateneul) sau la capela unui cimitir. În prea 
puþine cazuri defunctul este expus acasã. Aşadar, unora li se pregãtesc oficieri 
funerare de anvergurã mai mare sau mai micã, la care participã o masã imensã de 
oameni, cu mare ecou în presã etc, în vreme ce altele sunt intime, aproape cã trec 
neobservate.

La moartea lui V.A. Urechia, în semn de doliu s-au arborat drapele negre nu 
doar la Universitate, ci şi la Academie, Teatrul Naþional, Ateneu, diverse Societãþi 
la care savantul fusese fondator sau activist de frunte. Mai mult chiar, cele douã 
Camere ale Parlamentului şi-au suspendat lucrãrile. Serviciul funerar s-a desfãşurat 
la biserica Sfântul Gheorghe, iar în asistenþã se aflau personalitãþi de frunte ale 
momentului: D.A. Sturdza, preşedintele Consiliului de Miniştri, I.I.C. Brãtianu, 
Spiru Haret, V.M. Missir, dar şi literaþi precum I.L. Caragiale ş.a. În acest lãcaş 
s-au þinut câteva alocuþiuni, Spiru Haret din partea guvernului şi Gr.G. Tocilescu 
din partea Academiei, Ionescu-Gion în numele Ateneului, nelipsind nici ultimul 
omagiu adus de un reprezentant al studenþilor. Apoi, în acea zi ploioasã de sâmbãtã, 
înmormântarea a avut loc în Cimitirul Bellu.

Nu de aceleaşi onoruri a avut parte Bogdan P. Hasdeu, îndepãrtat încã de la 
cumpãna dintre veacuri din mai toate posturile deþinute, în vreme ce mulþi din 
vechii prieteni şi discipoli îi deveniserã chiar inamici. Dispariþia lui Hasdeu nu a 
însemnat şi reconcilierea defunctului cu cei rãmaşi în viaþã, deşi frecvent se aude la 
noi expresia „despre morþi – numai de bine”. Cu toate cã s-au fãcut propuneri pentru 
funeralii naþionale, fostul sãu prieten intim, D.A. Sturdza, acum prim-ministru al 
þãrii, a refuzat fãrã apel asemenea onoruri, însã nu fãrã a-şi motiva gestul. A acordat 
totuşi 2000 lei, pentru o înmormântare de categoria a II-a, în virtutea faptului cã 
Hasdeu a fost membru al Academiei Române. În aceste împrejurãri, înconjurat 
chiar şi dupã moarte de ostilitate, ultimul sãu drum a fost lipsit de strãlucirea ce i 
se cuvenea, derulat oarecum în pripã şi cu o minimã asistenþã. La douã zile de la 
deces (în 27 august 1907), prin grija lui C.I. Istrati, trupul a fost adus de la Câmpina 
la Bucureşti şi depus direct la Cimitirul Bellu, în cavoul familiei, alãturi de cele douã 
Iulii (fiicã şi soþie), în prezenþa a doar 9-10 persoane. Câteva cuvinte de omagiere 
au fost rostite de universitarul Dimitrie Onciul, din partea a trei instituþii pe care 
Hasdeu le onorase cândva: Facultatea de filosofie şi litere, Academia Românã şi 
Arhivele Statului. 

Deşi a fost una din figurile de seamã ale societãþii româneşti, în organizarea 
funeralilor lui Titu Maiorescu s-a þinut seama de dorinþele acestuia, de a i se face 
o înmormântare simplã, fãrã pompã şi fãrã discursuri. Decedat în locuinþa sa, la 
1 iulie 1917, a fost lãsat în pat pânã pe la orele 18, dupã care a fost îmbrãcat şi 
transportat la capela Cimitirului Bellu. Ceremonia de înmormântare a avut loc a 
doua zi, totul derulându-se într-o mare sobrietate (deşi nu cu mult timp în urmã 
ocupase funcþia de şef al guvernului), dar în prezenþa unui public impresionant, 
dupã care a fost coborât în cavoul familiei, unde se aflau şi pãrinþii sãi.

Trecut prematur în lumea umbrelor, la numai 50 de ani, Ioan Ursu a fost 
deplâns de toatã lumea academicã şi universitarã. Chiar de a doua zi a morþii sale, 
la 7 octombrie 1925, Academia Românã şi Universitatea au arborat steagul îndoliat, 
iar la slujba de înmormântare din 9 octombrie – ce s-a desfãşurat la Biserica Icoanei 
– a participat o masã enormã de intelectuali şi oameni politici, precum miniştrii 
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Al. Lapedatu şi C. Angelescu, Iuliu Valaori, Ch. Drouhet, N. Cartojan, C. Kiriþescu, 
C. Moisil, G. Popa-Lisseanu ş.a. Totodatã, la trecerea prin faþa Universitãþii s-au 
rostit discursuri prin care a fost omagiatã personalitatea celui dispãrut.

Decesul neaşteptat al lui Vasile Bogrea într-un spital din Viena, la 6 septembrie 
1926, a stârnit rumoare nu doar în mediile intelectuale şi universitare, ci întreaga 
urbe clujeanã a fost impresionatã de trecerea lui în nefiinþã. Fãrã cea mai micã 
reþinere, Universitatea a trimis pe medicul Marius Hãngãnuþ la Viena pentru a 
aduce corpul neînsufleþit, acesta achitând totodatã cheltuielile de tratament (500 
dolari)38, în vreme ce transportul a fost acoperit din încasãrile consulare ale oficiului 
diplomatic din capitala Austriei39. Nu întâmplãtor, funeraliile lui au adunat poate 
cel mai impresionant cortegiu, iar la cãpãtâiul sãu au fost prezente personalitãþi 
precum Nicolae Iorga, venit special de la Bucureşti, care a mers în spatele carului 
mortuar „cu ochii în lacrimi”, dupã ce rostise „emoþionante cuvinte de rãmas 
bun”40. Lui Virgil Bãrbat, decedat în noaptea de 23 spre 24 noiembrie 1931, la Cluj, 
i s-a organizat un serviciu funerar în 26 noiembrie la Universitate, fiind aşezat 
pe un catafalc imens, împodobit cu crizanteme albe. La 15.30 a început serviciul 
divin, celebrat de trei preoþi şi cu participarea corului Episcopiei, în prezenþa unui 
public impresionant (printre care şi Cezar Petrescu, cumnat al defunctului), dupã 
care o companie militarã a dat onorurile, pentru ca spre searã sicriul sã fie dus la 
garã şi transportat la Brãila pentru înmormântare. Cam dupã acelaşi ritual s-au 
petrecut lucrurile şi în cazul altor universitari: Teohari Antonescu, înmormântat 
într-o miercuri, 13 ianuarie 1910, orele 14, cortegiul pornind de la biserica Sf. 
Spiridon din Iaşi41; Gheorghe G. Mateescu, conferenþiar de antichitãþi şi epigrafie, 
tot la Cluj, dispãrut la numai 37 de ani (în 1929), şi care a fost condus pe ultimul drum 
de o masã enormã de liceeni şi studenþi, oameni de rând, dar şi colegi de breaslã; 
decedat la Braşov, în noaptea de 20/21 septembrie 1934, Gheorghe Bogdan-Duicã 
a fost dus la Sibiu şi aşezat în Palatul Astrei, serviciul funerar desfâşurându-se 
în Catedrala ortodoxã şi fiind oficiat de mitropolitul Bãlan, printre cei care i-au 
adus un ultim omagiu şi au vorbit în faþa catafalcului aflându-se Al. Lapedatu, Fl. 
Ştefãnescu-Goangã, N. Drãgan, I. Breazu ş.a.42; la Ioan Bianu, mort la venerabila 
vârstã de 80 de ani, la 13 februarie 1935, în urma unui atac de uremie, funeraliile 
au fost de amploarea poziþiilor sale deþinute la Universitate şi Academie, aceasta 
din urmã gãzduind catafalcul şi tot de aici pornindu-se pe strãzile capitalei spre 
Cimitirul Bellu; Cezar Papacostea, care şi-a aflat sfârşitul la Brãila, la 5 iulie 1936, 
a fost transportat apoi la Bucureşti şi înmormântat la 7 iulie, ora 18, în Cimitirul 
Bellu; la moartea lui Ovid Densuşianu, în 1938, în drumul spre Cimitirul Bellu, 
convoiul funerar a trecut prin faþa Universitãþii, unde atârna un steag de doliu, ca 
un ultim omagiu adus celui care vreme de patru decenii a predat neîntrerupt în 
aceastã instituþie; deşi ieşise la pensie pentru limitã de vârstã, în 1938, Demostene 
Russo pãrea a se bucura încã de sãnãtate şi apetit pentru munca intelectualã, 

38  Arh.St.Cluj, Universitatea «Ferdinand I». Facultatea de litere, dos. 18/1928.
39  Ibidem, dos. 13/1926.
40  Horia Stanca, Fragmentarium clujean, Cluj, Edit. Dacia, 1987, p.15.
41  Vezi Arh.St.Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”. Rectorat, dos. 3/1909-1910, f.14.
42  Cf. Înmormîntarea profesorului G. Bogdan-Duicã la Sibiu, în „Patria”, XVI, 1936, nr. 219 

(25 septembrie), p.4.



221

însã subit, la 5 octombrie acelaşi an, în timp ce dormea a avut un atac de cord, 
murind la 69 de ani; trecut în nefiinþã la 20 februarie 1943 (avea 62 de ani), în 
urma unei banale injecþii şi fãrã sã se fi întrevãzut un sfârşit atât de brusc, Ilie 
Minea, creator de „şcoalã” la Iaşi, s-a bucurat de toate onorurile funerare obişnuite 
unui universitar, deşi ororile rãzboiului pãreau sã mai estompeze din tragismul 
unei asemenea pierderi43; Petru Grimm, decedat la Sibiu, la 3 decembrie 1944, în 
urma unui ulcer perforat44, a fost înmormântat într-o procesiune simplã, impusã 
de sobrietatea momentului (rãzboiul mondial), înconjurat însã şi pe ultimul drum 
de colegi şi studenþi, fãrã a lipsi discursurile şi însemnele unui doliu universitar; 
Alexe Procopovici a murit la Cluj, în 22 iunie 1946, organizându-i-se funeralii 
universitare, la care au luat cuvântul G. Sofronie din partea Senatului, Şt. Paşca 
din partea facultãþii, R. Tudoran ca fost student, S. Dragomir din partea Academiei 
ş.a.45 

Imediat dupã decesul lui Octavian Goga, la 6 mai 1938, în locuinþa personalã de 
la Ciucea, trupul ilustrului poet, dar deopotrivã politician şi profesor universitar, a 
fost transportat în capitala þãrii, pentru a i se organiza funeralii naþionale, ca unuia 
care pânã nu demult fusese preşedintele Consiliului de Miniştri. În acest scop este 
pus la dispoziþie un tren special, care în drumul spre Bucureşti a oprit prin mai 
multe gãri importante, primind un ultim omagiu din partea ardelenilor. În capitalã 
a fost expus în holul Ateneului, iar la şapte zile de la deces fiind înmormântat în 
Cimitirul Bellu, în vecinãtatea altor defuncþi celebri, la 12 mai, în ziua respectivã 
fiind suspendate cursurile universitare. Însã dupã numai opt luni va fi reînhumat 
în cripta pregãtitã anume pentru el la Ciucea.

Nu la fel s-au petrecut lucrurile în cazul lui Nicolae Iorga. Personalitate 
proeminentã a culturii române, implicat deopotrivã şi în viaþa politicã, acesta 
şi-a gãsit sfârşitul în mod violent, fiind asasinat de un comando legionar la 27 
noiembrie 1940. Pentru cã aceastã grupare politicã extremistã se afla la putere, iar 
Iorga – asemeni altor foşti demnitari ucişi în aceeaşi zi – era într-un fel printre cei 
proscrişi de atotputernicii zilei care instituiserã teroarea în þarã, funerariile marelui 
istoric au fost de o simplitate ce a marcat pe oricine în epocã. Depus la capela 
Cimitirului Bellu, un memorialist precum Pericle Martinescu înregistreazã în 
imagini cât se poate de plastice preziua înmormântãrii lui Iorga. În primul rând era 
teama celor care l-au cunoscut (şi nu numai) de a veni pentru un ultim omagiu în 
faþa unei eventuale rãzbunãri legionare, apoi banalitatea imaginii din capelã, unde 
Iorga – „ca orice muritor de rând, ca un anonim oarecare întins pe o nãsãlie” – zãcea 
alãturi de trupul neînsufleþit al unei alte mari personalitãþi a þãrii, economistul 
Virgil Madgearu. În jurul celor doi se aflau numai familiile îndolitate, auzindu-se 
din când în când doar „hohote înãbuşite”, fãrã prezenþa vreunei oficialitãþi, fãrã 

43  Vezi I. Toderaşcu, A. Corbea, Ilie Minea. Ecouri academice ale trecerii în eternitate, în vol. 
Ilie Minea (1881-1943), ed. L. Nastasã şi Al. Zub, Iaşi, Edit. Universitãþii „Al.I. Cuza”, 
1996, p.191-204.

44  N. Mãrgineanu, în cartea sa de memorialisticã Amfiteatre şi închisori, Cluj, Edit. Dacia, 
1991, p.102, relateazã faptul cã soldaþii ruşi, în cãutare de bãuturã prin pivniþele sibienilor, 
au intrat şi în casa lui Grimm, obligându-l sã-i conducã la subsol, acesta fiind împins şi 
cãzând pe scãri, ceea ce a declanşat afecþiunea aducãtoare de moarte. 

45  Cf. Arh.St.Cluj, Universitatea «Ferdinand I». Facultatea de litere, dos. 298/1946.
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coroane, doar flori, multe buchete de flori, „la moartea acestor oameni care ar fi 
trebuit sã fie conduşi la locul de veci de cortegii nesfârşite formate din colegi, 
admiratori, foşti elevi, ce s-ar putea numãra cu miile; Iorga, cel puþin, era unul 
despre care nimeni n-ar putea sã spunã cã n-ar fi meritat funeralii naþionale”. A 
fost înmormântat „ca un simplu cãruþaş”, în prezenþa a doar câteva persoane46. 
Singurul însemn ceremonios, vizibil de doliu, a fost arborarea drapelului negru la 
Universitatea din Bucureşti, din dispoziþia rectorului (P.P. Panaitescu) şi a decanului 
facultãþii de litere (Al. Marcu), însã doar pentru câteva ore, fiind apoi smuls de 
studenþii legionari.

Încã din ziua decesului lui George Cãlinescu, la 12 martie 1965, a fost alcãtuitã 
o comisie pentru organizarea funeraliilor, din care fãceau parte Ilie Murgulescu, în 
calitate de preşedinte, iar ca membri Demostene Botez, Al. Rosetti, Jean Livescu, 
Al. Philippide, George Ivaşcu şi Vasile Dinu, cel din urmã fiind la data aceea şeful 
secþiei de culturã a CC al PCR. Trupul neînsufleþit al criticului literar a fost depus în 
ziua urmãtoare în rotonda Ateneului, strãjuit de portretul îndoliat al acestuia şi de o 
panoplie cu decoraþiile oficiale primite în anii regimului comunist. Impresionante 
coroane şi jerbe de flori au fost aşezate împrejurul catafalcului, din partea celor 
mai înalte instituþii de partid şi de stat: CC al PCR, Consiliul de Stat, Consiliul de 
miniştri, Academia Românã, Ministerul Învãþãmântului, Uniunea Scriitorilor etc. 
Totodatã era asiguratã o gardã, alcãtuitã – prin rotaþie – din foştii colaboratori de la 
Institutul de Lingvisticã şi Istorie Literarã, personalitãþi de la Uniunea Scriitorilor, 
Academie, pentru ca în ultima zi din gardã sã facã parte Constanþa Crãciun, membrã 
a CC al PCR şi preşedintã a Comitetului de Stat pentru Culturã şi Artã. Publicul 
avea acces liber pentru un ultim omagiu între orele 11 şi 20, în surdinã putându-se 
permanent auzi acordurile muzicii funerare de circumstanþã. În ultima noapte de 
priveghi, alãturi de soþia defunctului au mai stat Al. Rosetti, George Ivaşcu şi câþiva 
din foştii colaboratori de la Institut, cu toþii asistând totodatã la operaþiunile de 
realizare a mãştii mortuare, din ipsos. Duminicã 14 martie, la ora 11.30 a început 
mitingul de doliu, ce a reunit mai multe mii de persoane. Personalitatea celui 
dispãrut a fost evocatã prin alocuþiuni rostite de Constanþa Crãciun, Demostene 
Botez, Al. Rosetti, Jean Livescu, G. Ivaşcu, M. Novicov, Al.A. Philippide, dar şi 
de un reprezentant al studenþilor. Apoi, pe fundalul muzicii lui Bruckner, sicriul a 
fost aşezat pe un car mortuar, care a strãbãtut importante artere ale Bucureştiului 
în drumul spre Cimitirul Bellu, unde avea pregãtit locul de veci între mormintele 
lui Mihai Eminescu şi Mihail Sadoveanu47.

Puþin diferit se petrecuserã lucrurile în cazul morþii lui Mihai Ralea, la 17 
august 1964, decedat la Belin, pe când se afla în drum spre Copenhaga. A fost adus 
în þarã, iar trupul neînsufleþit a fost depus pe un catafalc în holul Marii Adunãri 
Naþionale, ca fost vicepreşedinte al prezidiului acesteia, dar şi în concomitentele 
calitãþi de deputat, membru al Consiliului de Stat, vicepreşedinte al Consiliului 
Naþional pentru UNESCO şi vicepreşedinte al Comitetului Naþional pentru 
Apãrarea Pãcii. Sub acelaşi regim comunist însã, nu toþi universitarii au avut 

46  Pericle Martinescu, Umbre pe pânza vremii, Bucureşti, Edit. Cartea Româneascã, 1985, 
p.77.

47  Detalii la I. Bãlu, Viaþa lui G. Cãlinescu, p.432-434.
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parte de onoruri demne de prestigiul lor cultural, iar unii chiar au murit şi au fost 
îngropaþi în condiþii greu de desluşit, ca prizonieri în închisorile acelor vremuri. 
Moartea lui Lucian Blaga s-a produs în dimineaþa zilei de 6 mai 1961, ceea ce a 
creat probleme în organizarea funeraliilor, întrucât ziua înmormântãrii – conform 
uzanþelor – ar fi trebuit sã fie 8 mai, aniversarea a patruzeci de ani de la înfiinþarea 
PCR, eventual 9 mai, ziua victoriei împotriva Germaniei fasciste sau, la rigoare, 
10 mai, care ar fi coincis cu repudiata zi a regalitãþii. Pânã la urmã, din multele 
dileme, s-a optat pentru ziua de 9. Depus mai întâi la Capela spitalului unde a 
decedat, comisia de funeralii creatã ad-hoc a avut o sarcinã deloc uşoarã pentru a 
organiza înmormîntarea. Din punct de vedere financiar suma alocatã de Uniunea 
Scriitorilor era derizorie, însã Universitatea, prin rectorul Constantin Daicoviciu, 
a contribuit simþitor, la fel cum şi filiala localã a Academiei Române. Pe de altã 
parte, respectându-se ultima dorinþã a lui Blaga, acesta urma sã fie înmormântat în 
cimitirul din satul natal, Lancrãm (jud. Sibiu). Mai întâi însã, de la Capelã – unde 
de fapt s-a derulat cel mai semnificativ pelerinaj al prietenilor – trupul a fost dus la 
Casa Universitarilor, pentru scurtã vreme, unde s-a desfãşurat ceremonia de doliu 
într-o intimitate impusã de autoritãþile locale PCR, personalitatea celui dispãrut 
fiind evocatã de doar douã persoane – Aurel Rãu şi D.D. Roşca –, însã nu înainte 
ca textele sã le fie cenzurate de „organele abilitate”. La final, sicriul a fost urcat 
într-un camion, ce a transportat defunctul pânã la biserica din satul natal, unde 
dupã slujba religioasã a fost coborât în groapã, în prezenþa unei asistenþe de cam o 
sutã de persoane, printre care D.D. Roşca, Onisifor Ghibu, Venturia Goga, medicii 
Elena şi Leon Daniello, dar şi câþiva reprezentanþi ai Securitãþii48. Asemeni lui Blaga 
s-a procedat anterior la moartea lui Anton Naum, decedat la Iaşi la 28 august 1917 
şi înmormântat în cimitirul din satul Cândeşti, jud. Neamþ; Ioan Paul, profesor la 
Cluj, însã înmormântat la Iaşi, la 22 februarie 1926; Coriolan Petranu, produsã la 
Cluj la 17 iulie 1945, dar înmormântat la Arad, în cavoul familiei; Friedrich Lang, 
care a decedat la Cluj, la 29 octombrie 1947, fiind înmormântat la Orãştie douã zile 
mai apoi etc.

La aproape 70 de ani, Simion Mehedinþi a ieşit la pensie, pentru limitã de 
vârstã, continuând însã sã activeze vreme de patru ani – ca vicepreşedinte – în 
cadrul Societãþii Române de Geografie. Sfârşitul rãzboiului şi începutul procesului 
de instaurare a comunismului l-a aflat încã în plinã forþã intelectualã. Însã nu mai 
putea publica, casa i-a fost confiscatã, lãsându-i-se doar o camerã, iar multe din 
bunuri s-au risipit aiurea (inclusiv biblioteca, cu multe volume rare). S-a stins 
târziu, la 14 decembrie 1962, la 94 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu 
în prezenþa multor intelectuali ai vremii, deşi funeraliile nu au avut o pregãtire 
oficialã.

În schimb, alþii au avut parte de un sfârşit tragic, pe care istoriografia ultimilor 
ani a încercat sã-l reconstituie, fãcând apel mai mult la istoria oralã. Dupã ce a 
fost disponibilizat de noul regim, Gheorghe I. Brãtianu a fost arestat în noaptea 
de 7 spre 8 mai 1950 şi încarcerat la Sighetul Marmaþiei, fãrã a i se instrumenta 
vreun proces. În condiþiile de detenþie ale temniþelor comuniste, Brãtianu şi-a gãsit 
sfârşitul în noaptea de 26 spre 27 aprilie 1953. A fost îngropat în cimitirul destinat 

48  Mai pe larg vezi I. Bãlu, Viaþa lui Lucian Blaga, IV, p.409-428.
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celor decedaþi acolo, fãrã însemne de nume sau o înregistrare a locului în scriptele 
închisorii. A fost reînhumat mult mai târziu, într-o epocã de relaxare a regimului 
politic totalitar, în 1971, resturile pãmânteşti fiindu-i strãmutate în cavoul familiei, 
la Florica (jud. Argeş), aşa cum şi-ar fi dorit defunctul. Tot în închisoarea de la 
Sighetul Marmaþiei şi-a mai aflat sfârşitul Alexandru Lapedatu, încarcerat şi el 
fãrã judecatã. Suferind sever de inimã, la 74 de ani, nu a rezistat mai mult de 
115 zile regimului penitenciar atât de aspru impus foştilor demnitari, aşa încât 
a murit în urma unei crize cardiace la 30 august 1950 (chiar de ziua Sfântului 
Alexandru)49. Conform „ritualului funerar” de la Sighet, ca şi în cazul lui Gh.I. 
Brãtianu, a fost înfãşurat într-un cearceaf şi îngropat în perimetrul aşa-numit „Între 
ape”, aflat la confluenþa Izei şi Tisei50. La fel şi-a aflat sfârşitul, însã în temniþa de 
la Vãcãreşti, italienistul Alexandru Marcu, la 27 februarie 1955, la doar 61 ani, iar 
Mircea Vulcãnescu a murit în închisoarea din Aiud, de tuberculozã, în 1952, la 48 
de ani.

Cu toate cã şi alþi universitari au avut de-a face cu ororile regimului comunist, 
trecând prin diversele închisori şi lagãre de muncã, şi-au gãsit totuşi sfârşitul în 
libertate, fiind însã privaþi de onorurile care se aduceau de regulã celor de rangul 
lor. Aşa s-a întâmplat cu Florian Ştefãnescu-Goangã, fostul rector interbelic al 
Universitãþii din Cluj, care vreme de cinci ani a fost închis la Sighetul Marmaþiei 
(1950-1955) fãrã a fi vreodatã judecat. A decedat la Bucureşti, unde i se stabilise 
domiciliu forþat, la 26 martie 1958, la înmormântarea sa fiind prezent din partea 
Universitãþii clujene doar Anatolie Chircev. La fel şi-au mai aflat sfârşitul, 
marginalizaþi, Al. Tzigara-Samurcaş (1952), C. Rãdulescu-Motru (1957), Ioan Lupaş 
(1967), Silviu Dragomir (1962), Dumitru Caracostea (1964), Petru Caraman (1980), 
Ioan Hudiþã (1982), Ioan Nistor (1962), Victor Papacostea (1962), Teofil Sauciuc-
Sãveanu (1971), Nicolae Bãnescu (1971) ş.a.

Cum de la sine se înþelege, în pregãtirea funeraliilor şi în derularea ritualurilor 
au fost implicaþi slujitorii bisericeşti, ce pot fi consideraþi pe bunã dreptate 
pãstrãtori ai tradiþiilor funerare, la aceştia adãugându-se „profesioniştii” ritualurilor 
funerare. O excepþie este însã notabilã, în cazul lui B.P. Hasdeu, care nu numai cã 
a fost înmomântat aşa cum am descris mai sus, dar nu a avut parte nici mãcar de 
prezenþa unui preot pentru serviciul Divin. În schimb însã, în plin regim comunist, 
la capela din Cimitirul Bellu, lui George Cãlinescu i s-a organizat o slujbã religioasã 
la care au deservit nouã preoþi.

Nu toþi defuncþii au avut parte de înmormântare în adevãratul sens al cuvântului, 
în anumite cazuri, din diverse motive existând şi o practicã a incinerãrii. Intuind 
sfârşitul, Garabet Ibrãileanu a rugat pe cei din familie ca dupã moarte corpul sã 
nu-i fie expus, sã nu se organizeze funeralii cu discursuri, depuneri de flori etc. 
Corpul sã-i fie imediat învelit în giulgiuri multe, închis apoi în sicriu şi incinerat. 
Iar aceste ultime dorinþe i-au şi fost respectate, imediat dupã deces fiind depus la 
capela spitalului în care s-a stins, iar dupã alte douãzeci şi patru de ore desfãşurân-

49  Ioan Opriş, Alexandru Lapedatu şi contemporanii sãi, Cluj, Edit. Albastrã, 1997, p.10-13, 
156-161.

50  Vezi Memoria închisorii Sighet, ed. Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaþia Academia Civicã, 
1999, p.151-265.
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du-se ceremonia incinerãrii la crematoriul Cenuşa din Bucureşti. Deşi a dorit sã 
nu fie nimeni prezent în afara familiei, Universitatea din Iaşi a delegat totuşi un 
fost coleg de profesorat – pe Ion Botez – sã se ocupe de organizarea funeraliilor, iar 
un numãr mare de foşti prieteni şi colaboratori au fost de faþã. Totul s-a petrecut 
rapid, în doar jumãtate de orã, de la 15 la 15.30, mai întâi audiindu-se un fragment 
din Simfonia pastoralã a lui Beethoven, iar apoi incinerarea propriu-zisã fiind 
acompaniatã de marşul funebru al lui Chopin. Nici un discurs, nici un cuvânt 
de rãmas bun, deşi în afara membrilor familiei au mai fost de faþã universitari-
colegi precum Mihai Ralea, Petre Andrei, Ion Botez şi Emil Diaconescu, dar şi alte 
personalitãþi culturale şi politice precum Gr. Trancu-Iaşi, C. Kiriþescu, Al. Rosetti, 
H. Sanielevici, N. Lupu, M. Simionescu-Râmniceanu, D.D. Pãtrãşcanu, N.D. Cocea, 
H. Yvonne, I.Al. Brãtrescu-Voineşti şi mulþi alþii51.

Fãrã a intra în detalii asupra altor elemente ce þin de dispariþia universitarilor, 
din raþiuni de spaþiu, alte câteva elemente se cuvin însã a fi invocate în legãturã cu 
subiectul de faþã, dar care vor trebui dezvoltate pe viitor. În consonanþã cu tradiþia 
creştinã, cimitirul este locul final al ceremoniei. Şi pentru cã în marile aglomerãri 
urbane existã mai multe cimitire, mai toatã lumea preferã pe cel „Central”52. A 
reuşi sã afli acolo un loc este deja un semn de distincþie socialã. Chiar şi în cadrul 
cimitirului, locul de plasare a mormântului nu este lipsit de importanþã: cât mai spre 
intrare, pe marginea arterelor principale etc. Bogdan P. Hasdeu şi-a achiziþionat un 
loc de veci în Cimitirul Bellu încã din 1888, când trebuia sã-şi înmormânteze fiica, 
ridicând aici o impresionantã capelã. La fel a procedat Demostene Russo, care s-a 
arãtat preocupat de dobândirea unui loc tot la Cimitirul Bellu, izbutind în februarie 
1937 numai cu ajutorul lui Al. Rosetti, pentru ca dupã un an sã şi moarã.

De altfel, mormintele devin adevãrate monumente funerare, care de asemenea 
trebuie sã sugereze prestigiul celui care a trecut în nefiinþã, apartenenþa la o 
anumitã categorie socialã sau profesionalã, dar şi durerea membrilor familiei, 
chiar opulenþa acesteia. Mormintele sunt marcate nu doar de simbolurile creştine, 
ci prin adãugarea diverselor construcþii auxiliare, busturi, basoreliefuri, coloane 
etc, care au devenit astfel veritabile opere de artã, monumente ale morþii ce fac 
parte din peisajul cotidian al cimitirelor53. Pe parcursul a trei ani, B.P. Hasdeu a 
înãlþat cavoul familiei apelând la o simbolisticã complexã, într-o arhitecturã ce i-a 
conferit multã faimã. Construit la dimensiuni impresionante, din marmurã şi cu 
coloane acoperite de basoreliefuri, cu ornamente din fier forjat şi bronz, cu scaune, 
altar şi statuete, având fante de luminã atent concepute pentru a crea efecte pline 
de semnificaþii, cavoul familiei Hasdeu a devenit din 1891 un obiectiv funerar de 
mare atracþie pentru diverşii vizitatori.

51  Cf. Al. Piru, G. Ibrãileanu, p.189.
52  Pentru importanþa acestor aşezãminte vezi, la noi: Gh. Bezviconi, Necropola Capitalei. 

Dicþionar enciclopedic, ed. a II-a, Chişinãu, Edit. Museum, 1997; Cimitirul Eternitatea 
din Iaşi, coord. Lucian Vasiliu şi Ioan Holban, Iaşi, Edit. Cronica, 1995; György Gaal, Tört 
kövön és porladó kereszten, Kolozsvár, Stúdium Könyvkiadó, 1997; Paul Filip, Bellu 2000. 
Monografie, Bucureşti, Edit. UMC, 2000.

53  Pe aceastã temã vezi şi Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire: Les monuments aux 
morts, lieux de fondation de l’identité des survivants, Paris, Gallimard-Seuil, 1997.
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Şi pentru cã existã o economie a oricãrui demers, abordarea de faþã cautã a 
se constitui mai degrabã ca un element de sugestie, ce comportã o multitudine de 
aspecte ce meritã sã reþinã atenþia analiştilor. Deşi moartea este aceeaşi pentru toþi, 
trecerea în nefiinþã a universitarilor – ca personalitãþi publice – implicã derularea 
unor ritualuri funerare diferite de a celorlalþi. De aceea, o sumã de anchete 
socio-istorice vor avea menirea sã plaseze mai coerent şi eficient tema morþii 
în contextul biografiilor individuale şi colective ale corpului nostru universitar, 
ataşându-se acestui aspect multiplele faþete ale posteritãþii diverselor personaje. 
Dar nu numai! În mediul universitar, dispariþia cuiva nu mai este o problemã strict 
familialã, ci una de grup, de corp profesional. Dacã ieşirea în afara câmpului prin 
pensionare este o situaþie previzibilã, ce angajeazã preparative şi jocuri de culise 
prealabile pentru ocuparea locului vacant, decesul unui personaj aflat încã în 
funcþie apare cel mai adesea ca un eveniment neaşteptat, care frecvent surprinde. 
Aşa se face cã anunþarea morþii unui universitar dezvoltã – în afara ritualurilor 
funerare – şi un complex mecanism de culise prin care sã se valorifice poziþia 
instituþionalã a celui decedat. Este şi acesta un subiect ce se cuvine exploatat în 
contextul strategiilor numirilor universitare, într-un ciclu permanent al vieþii şi 
al morþii, pentru cã – aşa cum se exprima Vasile Pârvan – „moartea celor bãtrâni 
îmbãtrâneşte pe cei tineri”, dar adãugând apoi exclamaþia: „Ce trist e cã putem 
uita pe morþii care ne-au dãruit viitorul!”54

54  V. Pârvan, Scrieri, ed. Al. Zub, Bucureşti, Edit. Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1981, p.493, 
499.


