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Epitaful românesc ortodox
din perioada regimului totalitar, sursã pentru 
investigarea atitudinilor referitoare la moarte

Mihaela Grancea
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Conferenþiar universitar la Facultatea 
de Istorie a Universitãþii “Lucian 
Blaga” din Sibiu, specialistã în istoria 
mentalitãþilor şi imagologie, a publicat 
un numãr important de studii în reviste 
de specialitate, Cãlãtori occidentali prin 
Principatele Dunãrene, Transilvania şi 
Banat (1683-1789). Identitate şi alteritate, 
Ed. Universitãþii “Lucian Blaga” din 
Sibiu, Sibiu, 2002.

Am abordat aceastã problematicã din 
perspectiva unei curiozitãþi personale. 
Din multe puncte de vedere, epoca pe 
care o trãim face parte din categoria 
“epocilor interesante” pentru evaluãrile 
istorice, dar dramatice pentru cei care 
îşi consumã existenþa în spaþiul socio-
istoric dat. Schimbãrile de structurã care 
au avut loc în viaþa societãþii româneşti 
au afectat atitudinile şi sensibilitãþile 
referitoare la moarte, îndeosebi acceptarea 

eschatologiei creştine; cu toate acestea, discursul popular pare netulburat, anistoric, 
deoarece dincolo de mutaþiile ce se petrec în evoluþia socio-istoricã, reproduce 
structuri emoþionale cu arhaicã valoare universalã. Regimul totalitar comunist a 
încercat sã uniformizeze toate aspectele materiale legate de moarte, s-o “epureze” de 
spiritualitate. Discursul ateist despre moarte promovat prin formele instituþionale 
ale politicilor culturale, printr-o nouã retoricã funerarã, prin impunerea unor 
standarde arhitecturale şi cenzuri în ceea ce priveşte dimensiunile şi calitatea 
monumentului funerar, prin politizarea ceremoniilor funerare ale liderilor 
politici, presupune minimalizarea sau chiar suprimarea elementelor creştine de 
cult (crucea, simbolurile creştine care semnificau intrarea în viaþa veşnicã) şi de 
tradiþie funerarã. Prin aceste intervenþii greu de decriptat, mai ales dacã dorim 
sã aflãm sursele concrete ale fenomenului, moartea devine “mai publicã” decât 
în alte spaþii socio-culturale. Dacã în lumea occidentalã, moartea se consuma în 
cadru intim, familial, cu excepþia ceremoniilor oficiale destinate personalitãþilor 
publice, în societatea comunistã se urmãrea laicizarea evenimentului funerar şi 
socializarea lui exageratã (acest aspect este, pe de altã parte, şi un rudiment al 
tradiþiei rurale transferate în mediul citadin de acei muncitori urbani de primã 
generaþie, rãmaşi tributari solidaritãþilor din mediul de origine). Dupã decembrie 
1989 se petrec schimbãri în toate aspectele specifice culturii funerare: retoricã, 
desfãşurarea evenimentului funerar, monumentul funerar, epitaful, etc. În unele 
episoade legate de scenariul morþii vom asista la manifestarea unor devoþiuni şi 
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practici de tip ancestral, care þin de registrul gândirii magice – credinþa în puterea 
tehnicilor de protecþie magico-religioasã, “vânãtoarea” de strigoi (vezi mediatizarea 
pe care posturile comerciale de televiziune o exerseazã în legãturã cu deshumarea 
“moroilor” din unele comunitãþi rurale fidele credinþelor precreştine, dar şi 
“folclorul” paranormal cultivat de publicaþii de profil precum “Revista fenomenelor 
paranormale”, “Dracula”, etc., reviste cu un anumit rol în rãspândirea în formule 
vulgarizatoare a imaginarului religios de substanþã precreştinã). Pe de altã parte, ca 
urmare a unei “recreştinãri” mai mult sau mai puþin concertate instituþional, pare 
exagerat şi apelul pe care fundamentaliştii îl fac cu referire la reproducerea tuturor 
momentelor tradiþionale ale ritului funerar ortodox. Ancheta noastrã nu vizeazã 
însã aceste realitãþi postdecembriste, care presupun o investigaþie mai accentuat 
multidisciplinarã şi, de aceea, mult mai vastã.

Cercetarea noastrã, de fapt un segment dintr-un proiect mai amplu, a 
urmãrit sã dezvolte doar câteva aspecte ale atitudinilor româneşti faþã de moarte, 
edificatoare pentru perioada regimului totalitar, cu prelungiri pânã în primii ani 
de dupã Revoluþie. Investigaþia a presupus o informare metodologicã, evaluarea 
studiilor axate pe aceastã temã, investigaþia de teren (outreach). Ancheta a încercat 
sã surprindã formalizarea, banalizarea şi chiar vulgarizarea discursului despre 
moarte, aşa cum este el exersat şi în epitaful contemporan predecembrist. Nu a 
fost departe de noi dorinþa de a reflecta, evident, în manierã indirectã, felul în care 
moartea a fost imaginatã ca revers absolut al oricãrei alteritãþi, deşi moartea rãmâne 
una dintre cele mai vizibile şi concrete manifestãri ale normelor de civilitate ale 
unei societãþi. În ciuda acestui fapt, interesul istoricilor pentru fenomenul morþii 
a fost, pânã de curând, relativ scãzut. Investigarea morþii este un subiect dificil, 
Thanatos, situat pe un plan diferit de cel al vieþii, nu poate fi ordonat raþional, 
refuzul morþii/practica eludãrii fiind una dintre atitudinile fundamentale ale 
omului modern.1 

Lãrgirea ariei de investigaþie a istoricului, a bazei sale documentare, 
revoluþionarea metodologiilor de cercetare prin promovarea discursului 
interdisciplinar, au oferit Morþii un loc aparte între preocupãrile istoricului; mai întâi 
au existat evaluãrile cantitative ale fenomenului (realizate de demografia istoricã), 
apoi cele calitative (abordate din perspectiva istoriei atitudinilor şi sensibilitãþilor 
în faþa morþii). Noua perspectivã deschisã în faþa istoricilor a generat un entuziasm 
materializat prin apariþia unui numãr mare de lucrãri într-un timp relativ scurt; 
apar însã şi probleme inerente, generate de natura noii problematici: identificarea 
surselor şi a modului în care pot fi valorificate, problema abordãrii metodologice. 
În ultimile decenii s-au conturat douã dimensiuni metodologice distincte: ancheta 
serialã şi ancheta cantitativã.2 Sursele investigate – monumentul funerar, practicile 

1  Phillippe Ariès, Omul în faþa morþii, vol. II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, pp. 362-422.
2  Depãşind registrul abordãrilor tangenþiale din istoriografia francezã a anilor ’50 (studii 

realizate din perspectivele istoriei artei), “clasice”, concentrate pe investigarea morþii 
devin lucrãrile lui François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou au XVIIe et XVIIIe 
siècle. Essai de démographie et de psychologie historiques, Paris, 1971; Ruth Menahem, La 
Mort apprivoisée, Paris, Editions Universitaires, 1973; Philippe Ariès, Essais sur l’ histoire
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funerare, testamentele, memoriile, literatura ficþionalã – au relevat sensibilitãþi, 
gestualitãþi şi forme/manifestãri particulare ale pietãþii. Textele testamentare au 
orientat câmpul cercetãrii şi asupra altor categorii de surse edificatoare pentru 
complexul de atitudini realizat în jurul evenimentului funerar: literare, plastice, 
arheologice, liturgice. Grila interpretativã prin care sunt trecute textele trebuie sã 
elimine elementele formale pentru a descoperi fondul de reprezentãri comune.

Istoriografia româneascã postdecembristã a înregistrat puþine contribuþii 
semnificative în problema investigaþiei morþii. Înainte de 1989 abaterile de la 
canonul istoriografic marxist nu erau tolerate. Istoria politicã şi economicã a 
ocultat alte forme de manifestare ale scrisului istoric. O abordare a morþii din 
perspectiva istoriei mentalitãþilor colective şi a imaginarului social era dificilã, 
iar realizãrile au fost mai puþin consistente. Etnologii, dar mai ales antropologii 
au investigat (şi continuã acest demers), “riturile de trecere”, fiind preocupaþi de 
coexistenþa tradiþionalã dintre practicile funerare reproduse în creştinismul popular 
şi discursul oficial despre moarte, de interferãrile şi influenþele interculturale şi 
interconfesionale; aceste teme mai mult sau mai puþin tradiþionale în peisajul 
academic românesc au fost îmbogãþite cu abordãri metodologice şi tematic-
secvenþiale (studii de caz) care analizeazã cultura “diferenþei”3, dar şi existenþa unui 
tip reprezentativ de imaginar funerar decriptat în studiile de thanato-antropologie 
psihanaliticã4. Istoricii români s-au confruntat cu o conjuncturã ingratã în raport cu 
încercãrile de investigaþie a morþii, situaþie datoratã atât lacunaritãþii informaþiei 
pentru perioadele relativ “tãcute” ale evului mediu şi premodernitãþii româneşti, 
dar şi tradiþionalismului istoriografic. De altfel, chiar dupã 1989, cele mai multe 
dintre studiile de istorie confesionalã, în parte concretizãri ale unor proiecte 
coordonate de centrele de cercetare şi de universitatea clujeanã, sunt dedicate 
relaþiei dintre confesiune şi identitãþi, religiei populare şi evoluþiilor instituþionale 
şi de discurs petrecute în interiorul bisericilor reprezentative5. Acest amplu 

  de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, Editions du Seuil, Paris, 1975; Idem, 
Western Attitudes toward Death, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1974; 
Idem, L’homme devant la Mort, vol. I-II, Editions du Seuil, Paris, 1977; Michel Vovelle, 
Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Les attitudes devant la 
mort d’aprés les clauses des testaments, Plon, Paris, 1973; idem, Les attitudes devant la 
Mort. Problèmes de methode, approches et lectures différentes, în Annales ESC, 1/1976; 
idem, La Mort en Occident de 1300 à nos jours, Gallimard, Paris, 1983; Jean Baudrillard, 
L’écharge symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976; Pierre Chaunu, La Mort à Paris, 
XVI-e, XVII-e, XVIII-e siècles, Gallimard, Paris, 1978; Robert Favre, La mort au siècle des 
Lumières, Paris, 1979. 

3  Interesante pentru aceastã perspectivã sunt contribuþiile realizate de: Vintilã Mihãilescu, 
Structuri antropologice şi fapte de credinþã, în Raþiune şi credinþã, coord. Gh. Vlãduþescu, 
S. Chelcea, E. S. E., Bucureşti, 1983; Ioana Andreesco, Mihaela Bacou, Mourir à l’ombre 
des Carpathes, Payot, Paris, 1986; Vintilã Mihãilescu, Fascinaþia diferenþei, Ed. Paideia, 
Bucureşti, 1993; Georg Weber, Renate Weber, Zugänge zur Gemeinde. Soziologische, 
historische und sprachwissenschaflliche Beiträge, în: Studia Transylvanica, Bd. 24, 
Böhlau, Köln – Weimar - Wien, 2000.

4  Matei Georgescu, Ipostaze ale morþii într-un timp al dorinþei, Ed. Paideia, Bucureşti, 2003.
5  Vezi studiile publicate în Ethnicity and Religion în Central and Eastern Europe, coord. 

Maria Crãciun şi Ovidiu Ghitta, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1995; Maria Crãciun, 
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demers ce presupune investigarea istoriei religioase este determinat de ignorarea 
acestui segment fundamental de istoricitate în anii totalitarismului. În 1990 se 
consemneazã apariþia unei lucrãri remarcabile, aparþinând istoricului ieşean Ştefan 
Lemny6. Ea conþine un amplu capitol dedicat morþii şi reprezentãrilor ei în spaþiul 
românesc, în intervalul de timp studiat. De la început, autorul constatã cã secolul 
al XVIII-lea pare sã aducã în spaþiul românesc elemente noi, demne de interes. 
Autorul abordeazã problematica din perspectiva demografiei istorice, analizeazã 
discursul oficial al Bisericii, evenimentele funerare înregistrate de sursele epocii. 
Discursul religios al Bisericii este materializat/sau nu şi de inscripþiile funerare. 
Retorica lor se îndepãrteazã de simplitatea şi stereotipia veacurilor precedente, 
alegând o expresie mult mai personalã, apropiatã de patetismul baroc. Discursul 
Bisericii asupra morþii nu aducea modificãri semnificative concepþiei tradiþionale. 
Moartea constituia un element indispensabil în meditaþia creştinã cu referire la 
relaþia trup-suflet. Corpul muritor este sortit descompunerii şi dispariþiei; sufletul 
nemuritor îşi va continua existenþa în Lumea de Dincolo, în Rai sau în Iad, potrivit 
conduitei pe care omul a aplicat-o în lumea pãmânteascã. O idee frecvent întâlnitã 
în epocã este asocierea morþii cu odihna sau somnul, apreciatã de Ph. Ariès drept 
“cea mai popularã şi mai constantã reprezentare a morþii”7. Astfel de identificãri vor 
fi de “lungã duratã”, regãsindu-se şi în epitaful contemporan. Revista românã de 
istorie oferã douã studii privind atitudinile româneşti în faþa morþii pentru acelaşi 
interval de timp, cel al secolelor XVII-XVIII8.

În studiul lui Andrei Pippidi este evident cã modelul de investigaþie aplicat 
este cel francez, de altfel istoricul român trimite deseori la cercetãrile franceze 
în domeniu. Metodologic, Andrei Pippidi identificã acele categorii de surse care 
pot fi interogate în relaþie cu istoria morþii în spaþiul culturii româneşti ortodoxe9. 

 Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996; 
Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1997; Church and 
Society in Central and Eastern Europe, coord. Maria Crãciun şi Ovidiu Ghitta, European 
Studies Fondation Publishing House, Cluj-Napoca, 1998; Ana Dumitran, Gúdor Botond, 
Nicolae Dãnilã, Relaþii interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul 
secolului XVI-primele decenii ale secolului XVIII), Muzeul Naþional al Unirii, Alba Iulia, 
2000; Edit Szegedi, Identitãþi premoderne în Transilvania, Editura Fundaþiei Pentru Studii 
Europene, Cluj-Napoca, 2002; regretãm cã spaþiul limitat al problematicii alese de noi a 
determinat aceastã selecþie.

6  Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1990.

7  Ph. Ariès, Omul în faþa morþii, vol.II, p. 39.
8  Andrei Pippidi, Vision de la Mort et de l’Au-Delà dans les anciennes sources roumaines; 

Violeta Barbu, Sic moriemur: Discourse upon Death in Wallachia during the Ancien 
Regime, în Revue Roumaine d’Histoire, nr. 1-2, 1994, pp. 91-99, pp. 101-121.

9  Documentele sunt puþin accesibile şi nu foarte consistente; seria Documenta Romaniae 
Historica înainteazã pânã la jumãtate secolului al XVII-lea şi conþine mai ales acte de 
donaþie; testamentele interogate de istoricii români sunt foarte rare, iar actele notariale 
lipsesc cu desãvârşire; cronicile care vehiculeazã stereotipii formale şi stilistice de facturã 
bizantinã pot oferi doar exemplele unor “morþi exemplare”. Literatura popularã rãmâne 
însã sursa cea mai consistentã, oferind un complex organic de reprezentãri cu referire la 
moarte şi la Lumea de Dincolo. Aceastã sursã poate fi folositã datoritã evoluþiei lente a 
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Autorul subliniazã principalele coordonate ale ortodoxiei: respectul pentru tradiþie 
şi rezistenþa la schimbare, coordonate care îşi pun amprenta asupra atitudinilor 
legate de moarte. Toleranþa Bisericii faþã de creştinismul popular şi religiozitatea 
popularã au fãcut posibilã pãstrarea sistemului de mentalitãþi şi tehnici magico-
religioase, specific mediilor rurale de veche tradiþie precreştinã. Relaþia trup-
suflet-moarte expusã anterior se încadreazã modelului creştin oriental. Ritualurile 
funerare includ elemente precreştine cu promptitudine observate de cãlãtorii strãini, 
prilej pentru aceştia de a sublinia primitivismul autohtonilor10. Soarta sufletului 
dupã moarte depinde atât de felul vieþii duse pe acest pãmânt, cât şi de apartenenþa 
confesionalã. Discursul Bisericii se opune practicilor funerare populare. Departe 
de a fi incompatibile, ele au contribuit la realizarea unei interesante sinteze ce a 
asigurat vitalitatea sentimentului religios în spaþiul românesc.

Articolul Violetei Barbu investigheazã discursul asupra morþii, acordând un 
interes mai scãzut nivelului imaginar al morþii, practicilor şi ritualurilor funerare; 
pare determinant modelul metodologic consacrat de Michel Vovelle. Dintre 
documentele folosite sunt amintite: testamentele, epitafurile, însemnãrile de carte, 
documentele juridice, cronicile, omiletica, literatura teologicã, folclorul. Autoarea 
surprinde pãtrunderea retoricii funerare baroce, vizibilã la nivelul inscripþiei 
funerare. Epitafurile de pe pietrele tombale aparþinând elitei devin panegirice care 
insistã asupra unicitãþii decedatului. Lamentaþia cuprinde o indicaþie genealogicã 
şi “eroizarea” personalitãþii defunctului. În schimb, Daniel Barbu, mai preocupat 
de racordarea afectivitãþii româneşti la evoluþiile spiritualitãþii occidentale, dupã o 
lecturã selectivã a literaturii teologice şi a omileticii epocii, sugereazã coexistenþa 
a douã modele atitudinale româneşti referitoare la moarte, dar mai ales la Lumea 
de Dincolo: credinþa cã “legea ortodoxã”este o garanþie a mântuirii şi convingerea 
cã dupã moartea fizicã, sufletul suportã o Judecatã de Apoi individualã; autorul 
considerã cã aceastã ultimã schimbare paradigmaticã de inspiraþie occidentalã 
afecteazã eschatologia tradiþionalã11.

Cu referire la perceperea Marii Treceri în societatea transilvãneanã 
premodernã ne configureazã o imagine complexã şi convingãtoare istoricul Toader 
Nicoarã.12 Textul mai înainte menþionat insistã, îndeosebi, dupã opinia noastrã, 
pe funcþionalitatea relaþiilor dintre imaginarul morþii şi eschatologia morþii 
creştine, pe mecanismele manifestãrii acesteia la nivelul discursului popular. În 
timp ce pentru epoca premodernã, Doru Radosav dezvoltã problematica morþii 
ca percepþie şi reprezentare, inventariazã tipologiile morþii imaginate la nivelul 

 mentalitãþilor populare; dovada o constituie chiar anchetele orale şi practicile funerare 
care dovedesc durata secularã a unor explicaþii şi reprezentãri cu privire la realitãþile 
extramundane. Picturile bisericeşti (iconografia), supranumite “Biblii ale sãracilor” sunt 
cele mai sugestive imagini ale eschatologiei medievale.

10  Mihaela Grancea, Cãlãtori occidentali prin Principatele Dunãrene, Transilvania şi Banat 
(1683-1789). Identitate şi alteritate, Ed. Universitãþii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 
2002, pp. 177-190.

11  Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civilizaþia româneascã a secolului 
al XVIII-lea, Ed Antet, Bucureşti, 1996.

12  Toader Nicoarã, Transilvania la începuturile timpurilor moderne. Societate ruralã şi 
mentalitãþi colective, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 1997, pp. 189-230.
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discursului popular, retorica reprezentativã, ritualul şi ceremonialul înmormântãrii 
în comunitatea tradiþionalã transilvãneanã13, Iolanda Þighiliu, deşi sedusã de 
modelele interpretative ale istoriografiei franceze a morþii, nareazã în manierã 
reducþionistã tot registrul de surse medievale târzii, care se pretau la o analizã de 
structurã a atitudinilor româneşti faþã de moarte, analizã metodologic pregãtitã de 
studiile româneşti anterioare.14 Interesante ne par şi axiomele oferite de Marius 
Rotar, cercetãtor preocupat de structura discursului religios al societãþii româneşti 
din Transilvania modernã.15 Surprinderea interferenþei nivelelor de reprezentare, 
maniera exhaustivã aplicatã sursei certificã faptul cã autorul realizeazã o cercetare 
originalã, de excepþie. Analize pertinente ale fenomenului istoriografic axat pe 
problematicile morþii s-au realizat încã din primul deceniu de dupã Revoluþie, 
istoricii români încercând sã integreze preocupãrile istoriografiei româneşti în 
sistemul de vase comunicante ale celei europene16.

Modelul de investigaþie şi de interpretare propus în discursul istoriografic 
românesc actual este cel consacrat de istoriografia francezã a morþii. Paralelele 
sunt trasate între rezultatele cercetãrilor, pe de o parte pentru a vedea “abaterile” 
de la modelul de referinþã, pe de altã parte, pentru a fixa locul atitudinilor 
româneşti în “concertul european”. Dupã opinia noastrã, schimbarea semnificativã 
petrecutã în registrul sensibilitãþilor româneşti faþã de moarte, mutaþie ce are 
loc în intervalul secolelor XVII-XVIII subliniazã o diferenþã semnificativã faþã 
de Occident: schimbarea se face în interiorul modelului creştin, nefiind un 
simptom al “descreştinãrii”. Istoricii români par a alege aceastã perioadã datoritã 
numãrului mai mare de surse documentare, precum şi datoritã strãlucirii pe care 
istoriografia francezã o dã temei, oferind modele de introspecþie şi de interpretare 
a sensibilitãþilor specifice Vechiului Regim. 

Un alt segment al istoriografiei postdecembriste se intereseazã de atitudini în 
faþa morþii în perioada comunismului. Pe tot parcursul existenþei sale, comunismul 
a încercat ocultarea morþii, ignorarea unui fenomen ce împiedica brutal construirea 
unei societãþi perfecte. Politizarea morþii comuniste are o semnificaþie specialã; 
ea este arma perfectã de eliminare a duşmanilor regimului şi comunismul s-
a folosit în exces de ea. Modul de funcþionare al sistemului comunist fãcea ca 
moartea liderului sã fie singura posibilitate de alternanþã la putere. Un alt aspect 
vizat, în utopicul program de reconstrucþie a societãþii, era şi acela al impunerii 
unui nou model al morþii. De aceste douã aspecte se ocupã studiul Adio, scump 
tovarãş! Schiþã de antropologie funerarã comunistã17. Pentru a realiza o distanþare 

13  Doru Radosav, op. cit, pp. 142-166.
14  Iolanda Þighiliu, Societate şi mentalitate în Þara Româneascã şi Moldova. Secolele 

XV-XVII, Ed Paideia, Bucureşti, 1998.
15  Marius Rotar, Dimensiuni ale Lumii de Dincolo în discursul religios asupra morþii din 

Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Annales 
Universitatis Apulensis - Historica, 6/1, 2002, pp.151-168.

16  Toader Nicoarã, Simona Nicoarã, Introducere în istoria mentalitãþilor colective şi a 
imaginarului social, Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996; Alexandru-Florin Platon, Societate 
şi mentalitãþi în Europa medievalã. O introducere în antropologia istoricã, Ed Univeritãþii 
“Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 2000.

17  Zoe Petre, Adio, scump tovarãş! Schiþã de antropologie funerarã româneascã, în Miturile 
comunismului, coord. Lucian Boia, Ed Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 274-284.
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categoricã de toate elementele “societãþii capitaliste”, comunismul românesc a 
dorit, la început, adoptarea incinerãrii ca episod esenþial al ceremonialului funerar. 
Creştinismul impusese de secole înhumarea ca rit funerar exclusiv, rezervând 
arderea pe rug doar ereticilor. Opoziþia incinerare/înhumare era foarte puternicã, 
lucru apreciat de “noua religie”. Adoptarea incinerãrii prezenta câteva avantaje: un 
mesaj anti-eschatologic, preferat de materialismul triumfãtor, minimaliza moartea 
individualã, realiza disoluþia individualului în colectivitate. Epitaful funerar în 
cazul incinerãrii este redus la textul minimal; şi totuşi, incinerarea nu s-a putut 
impune în societatea româneascã. Ceremonialul funerar în România împletea 
tradiþia religioasã autohtonã cu stereotipul de inspiraþie sovieticã. Astfel, la moartea 
lui Petru Groza, în 1958, apare “soborul de preoþi”; acest ceremonial sincretic se 
pãstreazã şi la înmormântarea lui Tito. La nivelul cotidian, administraþia comunistã 
încearcã impunerea unui model funerar, iar populaþia reacþioneazã instinctiv. 
Se realizeazã o combinaþie de funeralii, publice şi private. Primele constau în 
expunerea sicriului în spaþiul public, prezenþa “tovarãşilor” lângã catafalc, þinerea 
unor discursuri omagiale atente la tematica politicã. Secvenþa finalã a înhumãrii 
este privatã. Familia îşi reintra în drepturi, se desfãşura un ritual religios îndeplinit 
de preoþi. Atitudinile în faþa morþii în comunism sunt insuficient investigate. 
Studiile, puþine, insistã asupra morþii Liderului. Ceremonialul şi limbajul par a 
indica o adoptare fidelã a modelului sovietic. La nivelul maselor pare a exista o 
continuitate remarcabilã, greu de dislocat de discursul comunist, care nu ajunge 
decât cu mare greutate pânã la mulþimi. Este limpede cã ceea ce interesa era 
modul în care moartea la nivelul oficial oferea regimului un discurs consolidant, 
cãci spectacolul funerar pãrea sã reconfirme unitatea monoliticã a Partidului, 
evenimentul funerar, perceput ca incident nedorit, fiind departe de a fi zdruncinat 
solidaritãþile tipice18. 

Atitudini în faþa morþii reflectate în cimitirul contemporan

 Referindu-se la mormântul roman, Ph. Ariès aprecia cã acesta exprimã atitudini 
care reunesc trei aspecte: coincidenþa între mormântul aparent şi locul depunerii 
cadavrului, voinþa de a defini printr-o inscripþie şi un portret personalitatea 
defunctului şi necesitatea de a perpetua amintirea personalitãþii celui decedat19. 
Dimensiunea pãmînteascã a supravieþuirii defunctului era asiguratã mai ales de 
epitaful foarte vizibil şi care indica numele defunctului, situaþia lui familialã, 
vârsta, uneori starea socialã şi profesiunea, iar poziþionarea în dimensiunile Lumii 
de Dincolo se realiza prin intermediul ofrandelor şi sacrificiilor. Existau, desigur, 
ca urmare a stãrii materiale a decedaþilor şi morminte sãrãcãcioase, lipsite de 
inscripþii şi portrete, dar şi în acest caz se cãuta un mijloc de a evita anonimatul, 
perceput drept “adevãrata moarte”.

În Evul Mediu timpuriu inscripþiile şi portretele dispar, iar mormintele 
devin anonime. Pentru marea majoritate a populaþiei încrederea în supravieþuirea 

18  Adrian Cioroianu, Primul Secretar a murit, trãiascã Primul Secretar! - moarte şi succesiune 
în lumea comunistã: câteva repere metodologice, în Dosarele istoriei, nr. 4 (20), 1998, 
pp. 26-30.

19  Ph. Ariès, op. cit., vol. I, p. 277.
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sufletului era mai importantã decât amintirea trupului sau faptele lipsite de 
importanþã ale lumii pãmântene. Excepþie fãceau mormintele sfinþilor (devenite 
locuri de pelerinaj) şi mormintele unor mari personalitãþi istorice. Aceastã situaþie 
se menþine pânã în secolele XI-XII. Dupã aceastã perioadã se produce o extindere a 
nevoii de comemorare de la marile personalitãþi politice şi ecleziastice la oamenii 
de rând. Schimbarea se realizeazã extrem de lent, pânã în secolele XVII-XVIII, când 
se desfãşoarã momentul “marii schimbãri” a atitudinilor în faþa morþii, impunerea 
unei ars moriendi de mare efect spectacular. Acum se generalizeazã monumentul 
funerar, care conferã un aspect monumental cimitirelor europene timp de trei 
secole; şi astãzi acesta predominã ca arhitecturã şi ca simbolisticã “decorativã” 
ce constã în motive picturale şi sculpturale care se reproduc cu consecvenþã în 
aceeaşi arie de civilizaþie şi de culturã confesionalã. Mormântul cel mai des întâlnit 
şi în prezent presupune o lespede funerarã sau pur şi simplu o movilã de pãmânt 
ce delimiteazã locul în care a fost depus cadavrul şi o stelã funerarã (headstone) 
ce cuprinde o inscripþie mai mult sau mai puþin amplã, dominatã de simbolul 
crucii. Acestor elemente care þin de fondul comun creştin, în funcþie de epocã, 
þarã, tradiþii culturale şi confesionale, dar şi în condiþiile presupuse de statutul 
socio-profesional al defunctului, li se adaugã şi alte elemente de detaliu care pot 
transforma un mormânt într-un edificiu luxuriant, în tradiþia barocului sau într-o 
exemplificare a prostului gust. 

Monumentul funerar tradiþional la românii ortodocşi are drept element 
definitoriu crucea, ea condiþioneazã monumentul. În epoca totalitarismului 
comunist, în structura monumentalã a mormântului, de multe ori crucii i se 
rezerva o mãrime şi un loc modest, mai ales în situaþiile în care beneficiarul 
monumentului îşi edifica “locul de veci” încã din timpul vieþii şi nu dorea sã-şi 
afecteze statutul social (mai ales dacã era membru al nomenclaturii comuniste). 
Crucea lipseşte de cele mai multe ori de pe mormintele decedaþilor care au ocupat 
funcþii înalte în aparatul de partid şi de stat, fiind înlocuitã într-o primã fazã 
(pânã pe la începutul anilor ’60) cu steaua roşie cu cinci colþuri (în acest sens 
sunt sugestive mormintele oficialitãþilor din Cimitirul Central din Cluj şi cele din 
Cimitirul Bellu din Bucureşti). 

Stela funerarã reflectã cel mai plastic evoluþiile petrecute în epocã şi în viaþa 
decedatului. Astfel, perioadele de prosperitate determinã o încãrcare a decoraþiei 
monumentului funerar şi utilizarea pe scarã largã a materialelor de construcþie mai 
rezistente şi mai scumpe. În epoca regimului comunist mormintele au un caracter 
cazon, neindividualizat, apelându-se tocmai la uniformizarea socialã urmãritã de 
sistemul comunist. Stela funerarã cunoaşte, în mare, un proces asemãnãtor. Ea 
cuprinde date despre defunct şi câteva formule stereotipale cu referire la caracterul 
trecãtor al vieþii, mai rar câte o frazã consacratã din textele biblice de autoritate; 
de regulã, este vorba despre versete din Psalmi sau propoziþii care rezumã esenþa 
discursului creştin. 

Dupã 1989, transformãrile economice şi sociale ce urmeazã celor politice au 
provocat schimbãri şi în aspectul cimitirelor, reflectând adâncirea diferenþelor de 
statut social. Noii îmbogãþiþi îşi fac încã din timpul vieþii cavouri ostentative, de 
multe ori de prost gust, eclectice ca stil arhitectonic, fiind de multe ori remarcate 
doar din cauza dimensiunilor şi a materialelor ieftine din care sunt ridicate: copii 
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ale unor opere sculpturale, marmurã falsã sau gresie, stucaturi din ghips, tablã 
zincatã (vezi cavouri tip-pagodã, precum cel al fam. Covaci din Cimitirul Ortodox 
din Lugoj; morminte cu vitrine protectoare ale stelei în Cimitirul bisericii Sf. Nicolae 
din Hunedoara). Stelele funerare cuprind versificaþii cel mult modeste care trimit 
de cele mai multe ori la caracterul de excepþie al decedatului sau la împrejurãrile 
morþii acestuia. Acest aspect ne pare bogat ilustrat de pietrele tombale ale celor care 
au suferit morþi accidentale, percepute ca “dispariþii tragice şi timpurii”; de cele 
mai multe ori lamentaþiile “supraveþuitorilor” sunt versificãri care vulgarizeazã 
tradiþia popularã şi înlocuiesc formulele creştine. Inscripþia funerarã este mai 
degrabã expresia unei emoþionalitãþi de facturã universalistã, reflectând un 
imaginar funerar primar şi banalizat prin clişee care reduc câmpul reprezentãrii. 
Aceste ultime peisaje de culturã funerarã (îndeosebi apariþia aşezãmintelor de tip 
“Funerar Home”) sunt relevante nu numai pentru evoluþiile sociale din ultimii ani, 
dar şi pentru instituþionalizarea thanatofobiei, ce presupune nu excluderea morþii, 
ci efemerizarea ei. 

Inscripþia funerarã (Epitaful). Clasificare şi structurã de discurs

Ne-am propus sã realizãm o clasificare a inscripþiilor funerare, un demers 
oarecum simplificator la care am recurs ca urmare a investigaþiei de teren 
realizate între 1999-2002 de un grup de cercetare constituit din studenþii care 
au desfãşurat aceastã anchetã în legãturã cu planul de cercetare al Cercului de 
istoria mentalitãþilor colective care funcþioneazã în cadrul Facultãþii de Istorie şi 
Patrimoniu de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; s-au remarcat foştii noştri 
studenþi Tiberiu Bolgar, Daniela Ianc, Alexandru Dumbravã, Emil Tãrâlã, iar prin 
consiliere de specialitate, tânãrul nostru coleg şi colaborator, asistent universitar 
Alexandru Gh. Sonoc. Investigaþia, din ale cãrei date am folosit selectiv anumite 
informaþii, s-a desfãşurat în localitãþi reprezentative pentru harta culturalã a 
Ardealului. 

Cu riscul de a vulgariza problematica asumatã am operat o anumitã analizã, 
având ca punct de demonstraþie textul/mesajul inscripþiei funerare; cele mai multe 
epitafuri sunt:

a) inscripþiile funerare comune, cu text sumar, laic; ele dominã cultura funerarã 
a perioadei

Cele mai multe dintre inscripþiile funerare studiate sunt sumare ca text, 
tradiþionaliste; de regulã, ele prezintã numele celui decedat şi durata vieþii în 
ani, deseori în luni şi zile, uneori şi o reprezentare iconograficã a celui decedat. 
Acestea sunt elemente de “lungã duratã”, deoarece reprezintã monumentul 
funerar comun, întâlnit în spaþiul românesc pe tot parcursul secolului al XX-lea, 
îndeosebi în anii regimului comunist, când acest tip de monument comemorativ 
se generalizeazã. Epitafurile reduse la datele unei biografii abstractizate sunt mai 
puþin interesante pentru perspectiva abordatã de noi. Dacã datele biografice existã, 
ele relevã orgoliile sociale ale familiei care þine sã sublinieze cã cel plecat dintre 
cei vii a fost, spre deosebire de ceilalþi: inginer, profesor, medic, colonel, magistrat; 
oricum, adãugarea acestor atribute expirate, semn al refuzului morþii nivelatoare, 
este departe de luxurianþa uneori grotescã a mormintelor interbelice din Cimitirul 
Bellu, monumente care aparþin unor magistraþi sau negustori angrosişti ale cãror 
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familii au vrut sã imortalizeze statutul social al defunctului, statut considerat nu 
numai de excepþie în spaþiul mundan, dar şi o posibilã garanþie pentru poziþionarea 
în dimensiunile Lumii de Dincolo:

“În amintirea scumpului nostru/soþ şi tatã/ Dr. Borcãnescu Gabriel (1910-1969)/ 
Medic primar de obstreticã-ginecologie/şi oncologie/Fost colaborator al Institutului 
Dr. C. I. Parhon”/ (Cimitirul vechi din Fãgãraş). 

b) Inscripþii funerare edificatoare pentru supraveþuirea mesajului eschatologic 
creştin; acestea conþin citate biblice, invocãri ale protecþiei divine - expresii ale 
victoriei asupra morþii 

Astfel de epitafuri sunt destul de rar întâlnite. În anii regimului comunist 
ele erau specifice mai ales mormintelor care aparþineau unor familii de preoþi şi 
creştini practicanþi. Textele inscripþionate sunt o dovadã a asumãrii dimensiunii 
discursului creştin despre moarte. Cele mai frecvente sunt citatele biblice consacrate 
de evenimentul funerar şi expresii substanþiale ale credinþei “în viaþa veşnicã”: 
1.  Ioan (XI, 25): “Eu sunt învierea şi viaþa. Cel ce crede în mine chiar dacã ar 

muri, va trãi”. (vezi fam. Şuiaga, Florica 1903-1988, Sabin 1903-1997, Cimitirul 
Central Arad; Bogdan Petru, 1928-1993, Cimitirul Municipal Sibiu).

2.  Matei (XI,28): “Veniþi cu mine toþi cei trudiþi şi împovãraþi şi eu vã voi da 
odihnã”. (vezi Peşel Norbert Marius, 1950-1967, Cimitirul “Pomenirea” Arad).

3.  Psalmul 55: ” Viaþa mea am spus-o Þie,/ pune lacrimile mele înaintea Ta,/ dupã 
fãgãduinþa Ta”. (vezi Neagu Maria 1923-1999, Cimitirul Municipal Sibiu). 

4.  Luca (XXIV,29): ” Doamne, rãmâi cu noi cã s-a fãcut noapte şi s-a plecat ziua”. 
(vezi Boboc Cãtãlin, 1922-1995, Cimitirul Municipal Sibiu). 

5.  “Rãmâi, Doamne, cu noi cã s-a fãcut searã.” (vezi Curelea Ioan, 1936-1992, 
Cimitirul Municipal Sibiu).

6.  “Doamne, odihneşte sufletele robilor tãi întru mãrirea împãrãþiei Tale celei 
veşnice”. (vezi Dumitru Mihu, 1899-1993, Cimitirul Municipal Sibiu).

7.  “Rugãm pe bunul Dumnezeu sã binecuvânteze sufletele noastre” (Petrina 
Vasile, 1927- 0, vezi Cimitirul “Pomenirea” Arad).

8.  “Aici au poposit pentru odihnã în liniştea mormântului, aşteptând venirea 
în mãrire dumnezeiascã a lui Isus Hristos.” (vezi fam. Preot Constantinescu, 
Radu, 1925-1988, Valentina, 1929- 0, Cimitirul Central Arad).

9.  “Iertaþi şi Dumnezeu vã va ierta…Iisuse! Ziditorul meu. Nu mã uita, pe mine 
…” (vezi Preot Iancu Lãzescu, 1910-1997, Cimitirul Bran-Şimon, Biserica 
Veche).

10. “Bucurã-te Marie, cea plinã de har, Domnul este cu tine; binecuvântatã eşti tu 
între femei şi binecuvântat este rodul trupului tãu, Isus./ Sfântã Marie, Maica 
lui Dumnezeu, roagã-te pentru noi, pãcãtoşii şi pentru sufletul fiicei noastre, 
acum şi în ceasul morþii noastre” (vezi Maria Octavia: 1982-1996, Cimitirul 
Vechi din Fãgãraş; vizibilã influenþã catolicã). 

Am întâlnit epitafuri austere, concentrate ca text şi mai revelatoare pentru 
devoþiunea tradiþionalã:
11. “Bunule Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi” (vezi fam. Protopop Cocan: protopop 

Octavian, 1912-1990, soþia sa Eugenia, 1917-2001, fiul lor ing. Marcel Doru, 
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1943-1988, Cimitirul bisericii brâncoveneşti Sf. Nicolae din Fãgãraş; pe pietrele 
tombale din Cimitirul Vechi din Fãgãraş)

12. Formula tradiþionalã de debut a epitafurilor unor astfel de monumente: “Aici 
odihneşte în Domnul ….” se regãseşte însã mult mai frecvent în ultimele 
cimitire mai înainte menþionate, “locuri de veci” pentru creştinii practicanþi, 
devotaþi discursului Bisericii despre moarte (în Cimitirul bisericii Sf. Vasile din 
Deva predominã formula fragmentarã: “Aici odihneşte în Domnul ….”, posibilã 
contaminare cu motivul popular al morþii privite ca somn). 

 

c) Inscripþii funerare cu formule concise care privesc soarta sufletului în Lumea 
de Dincolo, inscripþii care se întâlnesc, în general, pe monumentele practicanþilor 
care au renunþat la orice detaliere a biografiei sociale: “Aici odihnesc în Domnul…” 
/ “Dormi (-þi) în pace (suflet blând).”/ “Sã-i odihneascã Domnul”./ “Primeşte-ne 
Doamne în împãrãþia Ta.”/ “Odihnã veşnicã…”/ “Doamne Isuse Christoase ai grijã 
de noi.”/

Astfel de formule care esenþializeazã discursul creştin sunt predominante 
în cimitirele mici constituite în jurul bisericilor care se bucurã de o îndelungatã 
practicã şi care i-au “privilegiat” pe cei mai devotaþi dintre enoriaşi, acordând “locuri 
de veci”, în preajma locaşurilor al cãror prestigiu este egalat doar de mânãstirile 
consacrate, datoritã vechii credinþe a înmormântãrii ad sanctos. 

Aproape toate monumentele prezintã una din aceste formule alãturi de 
numele şi de durata vieþii defunctului sau beneficiarului aflat încã în viaþã (mai 
ales în oraşele mici, dupã 1989, am observat cã foarte mulþi cetãþeni îşi tocmesc 
monumente funerare – cavouri, morminte închise, realizate în ciment şi marmurã 
– fiind încã în viaþã, probabil datoritã crizei de “locuri de veci” şi scumpirii 
materialelor de construcþie, ca efect al inflaþiei; în Cimitirul Vechi din Fãgãraş 
existã pe monumente chiar formule de genul: “Ridicat de…în timpul vieþii”). De 
regulã, aceste texte arhaice reactualizate sub o influenþã neoclasicã sau romanticã 
şi clişeizate de comanda funerarã aparþin oamenilor obişnuiþi care þineau sã îşi 
marcheze în manierã discretã grija faþã de trupul muritor. 

d) Inscripþii funerare, expresii ale influenþei creştinismului popular, texte 
prin care defunctul aminteşte despre efemeritatea existenþei umane şi despre 
certitudinea morþii. Ele construiesc o retoricã comunã, oarecum anistoricã, 
vulgarizând modele de epitafuri din Antichitatea clasicã, precum acel memento 
mori, care presupune invocarea trecãtorului, lamentaþia defunctului lipsit de darul 
vieþii mundane. Ele sunt totodatã şi efecte ale fenomenului descreştinãrii concertat 
de totalitarismul comunist. Aceste texte, abundente ca retoricã funerarã secularizatã 
sunt determinate de angoasa morþii. Ele se concentreazã pe relaþia individului cu 
propria moarte. Sunt pline de o încãrcãturã emoþionalã covârşitoare: 
1. “Trecãtor, opreşte-þi pasul/ şi rosteşte un cuvânt/ Fiindcã moartea nemiloasã/ 

M-a rãpit de pe pãmânt”. (Cernea Elena, 1943- 0, Cimitirul Central Arad).
2. “Şi eu am fost ca tine,/ ce calci pe-al meu mormânt/ Şi tu vei fi ca mine,/ þãrânã 

şi pãmânt.” (Toma Aneta, 1930-2000, Cimitirul Municipal Sibiu; formule 
aproape identice se regãsesc şi pe câteva monumente din Cimitirul din Mediaş, 
spaþiul ortodox).
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Motivul efemeritãþii existenþei umane, motiv foarte vechi, prezintã diverse 
variante, toate exprimând identitatea de soartã a oamenilor, precum şi îndemnul 
la reflecþie:
3. “Trecãtorule, opreşte-te şi citeşte. Cel care eşti am fost, ce sunt vei fi şi tu.” (vezi 

fam. Curtican, Cimitirul Central Arad).
4. “Trecãtorule opreşte-þi pasul şi abate-te şi pe la mine, cã şi eu am fost ca tine.” 

(vezi fam. Crudu: Valentin 1931-1971, Revenca 1933-0, Cimitirul Central 
Arad).

5. “Şi prin toamnele cu soare / Voi ce-n lume ne-aþi fost dragi/ Mai veniþi cu câte-o 
floare / Fãrã lacrimi pe obraji.” (vezi fam. Schneidu: Carol 1927- 0, Elena, 1936-0, 
Cimitirul “Pomenirea” Arad). 

6.  “Cãlãtor ce treci pe drum / Şi te uiþi spre cimitir / Intrã! Noi suntem acasã./ 
Te-aşteptãm. Eşti musafir.” (vezi Chiþu George, 1930-1996 Cimitirul Bran-Şimon, 
Biserica Veche, Braşov) . 

 

Alte epitafuri sunt concentrate pe tema zãdãrniciei existenþei, precum şi pe 
aceea a neconsolãrii celui plecat din viaþa perceputã ca dar/dat suprem:

1.  “Lasã-mã sã nu mor/ Sau mai bine sã nu-mi/ moarã mama/ Mutã-mã, de vrei, 
într-un munte/ Sau într-o apã/ stea/ razã de luminã/ Sã fie ochiul de luminã/ al 
veşniciei.” (vezi dr. Mihai Ruja, 1951-1997, Cimitirul Central Arad).

2.  “Eu singur n-am cui spune/ Cumplita mea durere/ Eu singur n-am cui spune/De 
voi cât mi-e de dor/ Cãci mie mi-a dat soarta/ Amara mângâiere/ Sã am la cap 
o cruce/ Şi sub ea sã dorm.“ (vezi Braga Viorel 1969-1993, Cimitirul Municipal 
Braşov).

3  “Aş fi rãmas de o sutã de ori / Şi aş fi plecat o singurã datã / Şi totuşi am plecat.” 
(vezi Pîrvu Nicolae, 1943-1990, Cimitirul Municipal Braşov).

4.  “Am trecut prin multe valuri / În lumea asta de amar / Fericirea-n astã lume 
/ Nicãieri eu n-am aflat / Numai lacrimi, suferinþã.” (vezi Gãinã Elena, 1909-
1991, Cimitirul Municipal Arad).

5.  “Un vis frumos mi-a fost viaþa / Când am trãit pe-acest pãmânt / Eu multe-n 
ea am vrut sã fac / Dar zac de tânãr în mormânt” (vezi Gheorghe Floroiu, 1957-
1990, Cimitirul Municipal Sibiu; epitafuri identice şi în cimitirul din Mediaş, 
cu certitudine, efect al circulaþiei motivelor/clişeelor prin comanda funerarã).

6.  “Şi inima aceea ce geme de durere / Şi sufletul acela ce cântã amorþit / E inima 
mea ce n-are mângâiere / E sufletu-mi ce arde de dor nemãrginit.” (vezi Ana 
Şandru, 1957-1991, Cimitirul Municipal Sibiu).

7. “N-am vrut sã plec de lângã voi / Sã trec în nefiinþã / Aş vrea sã vin iar înapoi / 
Dar nu e cu putinþã.” (vezi Gregurus Lucreþia, 1945-1998, Cimitirul Municipal 
Sibiu; Olancea Rodica, 1933-1998, Cimitirul Bran-Şimon, Braşov).

8. “Scurtã mi-a fost viaþa / Parcã a fost numai un vis / Dar în cartea vieþii mele / Atâta 
mi-a fost mie scris.” (vezi Dinu Florina, 1988-1994, Cimitirul Comunei Avrig, 
jud. Sibiu).

9. “Aici la margine de crâng / E numai pace şi tãcere / Şi toate vânturile plâng / 
Cu glas încet a mea durere”. (vezi Vişoi Petre, 1932-1994, Cimitirul Municipal 
Sibiu; epitaf identic în Mediaş, aparþinând însã unui personaj care a trãit între 
1923-1985, dar numele beneficiarului este şters de intemperii!).
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10. “Din codru cade-o rãmurea / Ce-i pasã codrului de ea / Ce-i pasã lumii-ntregi / 
De viaþa mea.” (vezi Morariu Nicolae, 1939-1990, Cimitirul Municipal Sibiu; 
Corcodel Victor, 1910-1990, Cimitirul Central Arad). 

Apelul la textele literare laice (la discursul literar) este un fenomen întâlnit 
cu o oarecare frecvenþã, doar în cadrul aceluiaşi cimitir sau în cimitirele dintr-o 
anume arie geo-administrativã, ca efect al imitaþiei. Se reproduc fragmente poetice 
din lirica romanticã. Poezia eminescianã, elegiacã şi absorbitã de consumatorul de 
culturã corespunde mai bine sensibilitãþii româneşti afectatã de discursul popular, 
chiar precreştin vis-à-vis de moarte: 
11. “Eu v-am iubit atât de mult / Dar veşnicia m-a chemat / Vã rog pe voi nu daþi 

uitãrii / Acest pãmânt însingurat.” (vezi Þiglariu Gheorghe, 1943-1989, Cimitirul 
Şprenghi Braşov).

12.  “Când vei pleca mã vei uita uşor / O ştiu şi nici nu s-ar putea altfel / Abia o 
clipã valul trecãtor / Pãstreazã chipul oglindit în el.” (vezi fam. Petra: Margareta, 
1921-1978, Ştefan, 1926-0, Cimitirul Municipal Sibiu).

13.  “Plecarea mea din viaþã s-a sfârşit cu trudã / Dar a fost mult prea crudã, nesfârşit 
de grea / Pentru copiii ce-i las în urma mea.” (vezi Ana Morariu n. Bodor, 1942-
1995, Cimitirul Municipal Sibiu).

14. “De mã gãsesc iar singur, cu braþele în jos / În trista amintire a visului frumos / 
Zadarnic dupã umbra ta dulce le întind / Din valurile vremii nu pot sã te cuprind.” 
M. Eminescu (vezi fam. Drãgan: Maria, 1937-1980, Corneliu, 1932-1992, Cimitirul 
Municipal Sibiu).

15.  “Azi viaþa-mi cerne dorinþele şi plânsul / Mâine Universul va fi un pumn de 
lut / La întrebãri şi vise n-am gãsit rãspunsul / Cu mine moare taina fiecãrui 
început.” (vezi Constantin Iacob, 1894-1974, Cimitirul Municipal Braşov).

16.  “Ne-am despãrþit acum şi e pãcat / Ne va pãstra doar visul şi amintirea / Acum 
vedeþi cu-adevãrat / Ce dureroasã-i despãrþirea.” (vezi: fam. Tomisinet: Vasile, 
1931- 0, Catiþa, 1940- 0, Cimitirul Central Arad).

e) Epitafuri care conþin lamentaþia “supravieþuitorilor” neconsolaþi de pierderea 
persoanei iubite. Cele mai multe dintre aceste texte se regãsesc pe mormintele celor 
care au avut parte de o moarte timpurie; dominã tonul elegiac, regretele “eterne”: 

1.  “Pe drumul lung al veşniciei / Plecat-ai prea de timpuriu / Dar în inimile noastre 
/ Vei fi de-a pururi viu.” (fam. Dumitrescu: Vasile, 1934-1979, Doina, 1933-0, 
Cimitirul Municipal Sibiu).

2.   “Ca un Luceafãr ai rãsãrit / În liniştea serii /Dar prea devreme ai apus / Şi ne-ai lãsat 
uitãrii. / Tu ai plecat fãrã sã vrei / Uitând copilãria / Lãsând şi rude şi pãrinþi 
/ Plângând, udându-þi glia. (vezi Mircea?, 1979-1986, Cimitirul Municipal 
Braşov).

3. “Îngeraşul nostru scump, / De ce-ai plecat aşa curând / Şi ne-ai lãsat pe toþi 
plângând, / Pânã te-om urma-n mormânt.” (Ciocan Gabriela, 1990-1997, 
Cimitirul Municipal Braşov).

4.  “Atunci când te vei uita la aceastã fotografie a unui îndrãgostit de tot ce este 
frumos pe aceastã planetã, în aceastã þarã, încearcã sã priveşti spre culmile greu 
accesibile oamenilor de rând şi atunci totul va fi altfel. Rãzvan.” (vezi Dragoş 



240

Rãzvan, 1967-1988, Cimitirul Municipal Braşov); acest text în prozã este un 
unicat prin tonalitatea reþinutã şi sincerã, mult mai apropiatã de o sensibilitate 
modernã.

5. “Mormântul ce mã ascunde / E rece ca de gheaþã / Cã mult voi m-aþi iubit / 
În scurta mea viaþã / Dar sub glia rece / Nu pot sã vã vorbesc / Nu plângeþi 
scumpi pãrinþi / Cã eu sunt printre sfinþi.” (vezi Ardelean Georgeta, 1971-1981, 
Cimitirul Central Arad).

6.  “Muntele þi-a fost iubirea / Prima din viaþa ta / Dar tot el þi-a luat viaþa / Şi acum 
nu-l mai poþi vedea.” (vezi Ioan Valentin, 1968-1986, Cimitirul Municipal 
Braşov).

7.  “Acolo-n margine de codru / prãbuşit pe o şosea / Tu o floare a tinereþii / ne-ai 
îndurerat inima / În gândul nostru eşti / mereu pânã când bunul Dumnezeu / Ne 
va aduce în pragul tãu.” (vezi Oprişcan Petru Octavian, 1967-1990, Cimitirul 
Central Arad).

8.  “Firul vieþii tale s-a terminat / Tu Adi ai plecat / Cu inimile îndurerate / Pãrinþii 
þi-ai lãsat. Nu te vom uita niciodatã. Mãmica şi tãticu.” (vezi Ana Adrian, 1977-1983, 
Cimitirul Central Arad).

9. “În veci fii binecuvântatã / Tu ce-ai fost înger pe pãmânt / Ai fost a mamei 
dulce fatã / Ai fost al nostru suflet blând.” (vezi Dumbrãveanu Ligia, 1945-
1960, Cimitirul Central Arad).

10.  “Ca o stea ai strãlucit / În zorii dimineþii / Dar moartea crudã te-a rãpit / În 
floarea tinereþii.” (vezi Alin ?, 1977-1992, Cimitirul Municipal Sibiu).

11.  “S-a spulberat un vis frumos / În luna florilor de mai / Murind atât de dureros / 
Speranþa ce tu ne-o dãdeai / În gândul nostru eşti mereu / Acelaşi Mircea, blând 
şi drag / Pânã când bunul Dumnezeu / Ne va aduce-n al tãu prag.” (vezi Axente 
Mircea, 1954-1971, Cimitirul Municipal Sibiu).

f) Inscripþii ce presupun un teatralism de inspiraþie arhaicã, un original dialog 
postum desfãşurat între copilul decedat şi pãrinþii neconsolaþi:

1.  “De ce te-ai dus şi ne-ai lãsat, / Copilul nostru drag, / Cu sufletul nemângâiat? 
/ Te aşteptãm în prag… Pãrinþii – Zadarnic. Nu pot sã revin / Cãci moartea 
nemiloasã / Mi-a secerat al vieþii fir / Fixându-mi aici casa. Mircea (continuarea 
textului anterior).

2.  “Nu-l dau din braþe nimãnui!/ Închide-þi-mã-n groapa lui / Mã laşi tu, puiule, 
te duci? / Îþi laşi pãrinþii-n plâns şi dor? / O, du-i cu tine, drag odor, / O, du-i, o, 
du-i!” (vezi Horticean Valeriu, 1958-1995, Cimitirul Municipal Braşov).

3.  “O… tu boboc de floare / Ce înfloreai dimineaþa pe rãcoare / Te-ai ofilit fulgerãtor 
/ Lãsând în urmã lacrimi şi dor.” (vezi Tarcea Mihai, 1967-1991, Cimitirul 
Municipal Sibiu).

Am întâlnit adesea, în cimitire din diverse oraşe ardelene, epitafuri-clişeu care 
deplâng în aceeaşi manierã tradiþionalã, moartea persoanei iubite; frecvenþa lor 
demonstreazã o anume circulaþie a motivelor, care vine din comanda funerarã, dar 
şi din felul în care aceste formule exprimã explicit sensibilitãþi identice:
1.  “Ai plecat de lângã noi (din casa noastrã)/ Fãrã a spune un cuvânt / Ne-ai lãsat 

durere în suflet / Cât trãim pe-acest pãmânt.” (vezi Rãulea Ioan, 1920-1993, 
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Cimitrul Municipal Sibiu; Maria Barbu, 1925-1993, acelaşi cimitir; Mataşcu 
Dumitru, 1934-1993, Cimitirul Municipal Braşov; Nichitu Aurelia, 1931-0, 
Cimitirul Central Arad.)

2. “Pe drumul lung al veşniciei / Plecat-ai prea de timpuriu / Dar în inimile noastre 
/ Vei rãmâne veşnic viu.” (vezi fam. Dumbravã: Vasile şi Doina, Cimitirul 
Municipal Sibiu; Bugescu Pamfil, 1956-1977, Cimitirul Municipal Braşov; 
Dumitraşcu Lãzãroaie, 1963-1999, Cimitirul Central Arad etc.).

3.  “Nebãnuindu-þi crunta soartã / Fulgerãtor ne-ai pãrãsit / Familia-n gând te 
poartã / Cu dor nespus, nemãrginit / Şi linişte nu vom avea / Şi nici un pic 
de bucurie / Decât atunci când vieþile noastre / Se vor uni în veşnicie.” (vezi 
Mãnoiu Gheorghe, 1947-1991, Cimitirul Bran-Şimon, Braşov; Raican Vasile, 
1925-1984, Cimitirul Municipal Braşov).

4.  “Iubita noastrã soþie şi fiicã / Douãzeci şi şase de ani cât ai trãit / Mintea şi 
mâinile o clipã nu le-ai odihnit / Acum însã ai plecat pe veci sã te odihneşti 
/ Deşi atâtea inimi rãnite pãrãseşti.” (vezi Arişanu Aura, 1956-1982, Cimitirul 
Bran Şimon, Braşov).

5.  “Voinþa soartei n-o ştie nimeni / Dar cei ce-n urmã i-ai lãsat / Nu pot sã-şi 
usuce plânsul, / Cãci n-ai fost om sã fii uitat.” (vezi Mihai Morariu 1940-1996, 
Cimitirul Municipal Sibiu).

6.  “Sub aceastã piatrã rece / Şi în acest tãcut mormânt / Zace ce-am avut mai drag 
/ Şi mai scump pe acest pãmânt.” (vezi Vergu Dumitru, 1924-1983, Cimitirul 
Municipal Braşov).

7.  “Deasupra criptei negre / A sfântului mormânt / Se scuturã salcâmii / De toamnã 
şi de vânt / Şi bat încet din ramuri / Îngânã glasul tãu / Mereu se tot vor bate / 
Tu vei dormi mereu.!” (vezi Morar Ana, 1920-1965, Cimitirul Central Arad).

Durerea produce reacþii excesive cum este aceastã inscripþie de o lungime 
impresionantã care înglobeazã mai multe teme funerare, într-o þesãturã de motive 
livreşti şi folclorice: 
8.  “Plecarea mea din viaþã / S-a sfârşit cu trudã / Dar a fost mult prea grea / Pentru 

pãrinþi şi sora / Ce-i las în urma mea / Din codru rupi o rãmurea / ce-i pasã 
codrului de ea / Ce le pasã prietenilor mei / De moartea mea / O clipã de durere 
/ În ceasul morþii mele / N-a fost nimeni lângã mine / Un ajutor sã-mi deie / 
În rugãciunile voastre / Aduceþi-vã aminte / Dragi pãrinþi şi sorã / De dorul 
şi dragostea mea / Am plecat dintre voi / Pentru totdeauna / Sã nu mã uitaþi 
niciodatã / Din inimile voastre / O dragi pãrinþi vã cer iertare / Pe mine voi m-aþi 
crescut mare / N-am ce sã fac, mi-e dor de voi / Dar nu pot veni înapoi / Trist am 
fost şi pus pe gânduri / Când am scris aceste rânduri / Când o fi sã le citiþi / La 
mine sã vã gândiþi / Mã apasã dragii mei mormântul / Prea de tânãr m-a înghiþit 
pãmântul.” Pe cealaltã faþã a monumentului se aflã o la fel de extinsã replicã a 
pãrinþilor: “Ca o stea ai strãlucit / În roua dimineþii / O moarte rea mi te-a rãpit 
/ În floarea tinereþii / Ai pãrãsit pãmântul / Într-un mod cumplit / Şi ai preferat 
mormântul liniştit / Dar ai lãsat în urmã pãrinþii şi o sorã / Zdrobiþi de durere / 
În aceastã lume, fãrã mângâiere / Dormi, Florine, dormi în pace / N-am venit sã-þi 
tulbur somnul / Am venit sã-mi plec genunchii / Şi sã mã rog cãtre Domnul / 
Ai plecat din casa noastrã / Fãrã sã spui un cuvânt / Ne-ai lãsat durere-n suflet 
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/ Cât trãim pe-acest pãmânt / Deşi în vãzul nostru nu mai eşti / Iubitul nostru 
fiu şi frate / Noi te pãstrãm de-a pururea / În inimile noastre zdrobite de durere 
/ În gândul nostru eşti mereu / Acelaşi suflet blând şi drag / Pânã când bunul 
Dumnezeu / Ne va aduce-n al tãu prag.” (vezi Chialda Ilie Florin, 1954-1976, 
Cimitirul Central Arad).
Rareori lamentaþia este dominatã de mesajul eschatologic; din categoria acestor 

epitafuri ne-a pãrut reprezentativ un text substanþial aflat pe un monument funerar 
din Cimitirul Central din Lugoj, epitaf care prin text paralel prezintã perspectiva 
defunctei, dar şi pe cea a familiei “supravieþuitoare”: “Cu credinþã în Domnul Sfânt/
Caracter şi suflet bun,/ Eu trãit-am pe pãmânt/ Azi… þãrânii mã supun/ Am lãsat 
soþul iubit,/ copil, norã-am pãrãsit./Jalea noastrã nesfârşitã/ Veşnicã ar rãmânea,/ 
Dacã n-am avea nãdejdea/ Gândului bun cã scumpa mamã,/ Mama noastrã mult 
iubitã,/ Bucuroşi odatã-n ceruri, o vom revedea !” (vezi Margareta Pop, 1930-1985, 
Cimitirul Central Lugoj). 

g) Inscripþii funerare cu sintetice formule şi teme de meditaþie “metafizicã”, 
multe dintre acestea sunt preþioase, ridicole sau chiar expresii ale unui surprinzãtor 
umor involuntar:

1.  “Suntem neclintiþi în moarte.” (vezi fam. Oltean: Ioan, 1923-1983, Maria, 1937-0, 
Cimitirul Municipal Sibiu).

2.  “Am fãcut-o şi pe asta!” (vezi fam. Suroiu; Maniu, 1910-0, Emilia, 1917-0, 
Cimitirul Municipal Sibiu, autoironie hedonistã ?!).

3. “Viaþa e doar umbrã şi vis !” (vezi fam. Gurãu: Vasile 1927-0, Elena 1923-1990, 
Cimitirul Municipal Braşov; texte identice se regãsesc pe monumente din 
Cimitirul Municipal din Cluj-Napoca şi din Cimitirul Municipal din Sibiu).

4.  “În veşnicia timpului / Omul este ca o suflare / Zilele lui sunt / Ca umbra care 
trece.” (vezi fam. Suciu: Marin, Mãrioara, Cimitirul Central Arad).

5. “Timpul n-a mai avut rãbdare.” (vezi Nistor Maria, 1934-1998, Cimitirul 
“Pomenirea” Arad).

6.  “Moartea – o deslegare, o împlinire.” (vezi Petriş Ecaterina, 1928-1989, Cimitirul 
“Pomenirea” Arad).

7.  “Şi apoi…/ Cine ştie de este / mai bine / a fi sau a nu fi.” (vezi Oancea Andrei 
15-16 II 1989, Cimitirul Municipal Sibiu).

8.  “Cine se naşte de douã ori / Moare o singurã datã / Cine se naşte o singurã 
datã / Moare de douã ori.” (vezi Nica Gheorghe, 1960-1992, Cimitirul Central 
Arad; acest din urmã text relevã privilegierea celui care beneficiazã de harul 
botezului creştin.)

Detaliul biografic este rar prezent în epitaf; l-am întâlnit mai ales în oraşele 
mici, unde o moarte accidentalã, violentã (“nãpraznicã”, adicã accident de maşinã 
sau crimã) este un eveniment de excepþie ce pare demn de reþinut de epitaful 
care transformã piatra tombalã într-o cronicã scurtã (vezi ostentativul monument 
funerar din Cimitirul Municipal Lugoj care relateazã despre moartea a doi tineri 
proveniþi din elita rromilor, decedaþi într-un accident de maşinã, dupã 1990). O 
excepþie ne pare epitaful monumentului funerar din Cimitirul Vechi din Fãgãraş, 
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text care aminteşte despre moartea adolescentului Marius Scorei (1958-1974): “…
Cã la nunta mea/ a cãzut o stea…” (cunoaştem detalii despre moartea tânãrului, o 
speranþã a generaþiei noastre, care a fost înjunghiat de un beþiv pentru cã a fost la 
“locul nepotivit, în momentul nepotrivit!”). 

Constatãm cã mai toate inscripþiile analizate reflectã regretul pentru viaþa 
terestrã pierdutã (tema este prezentã atât în lamentoul “supravieþuitorilor”, cât 
şi în discursul postum), consideraþii cu privire la caracterul efemer al existenþei 
umane; mai toate textele sunt impregnate de temerile atemporale şi universale 
ale laicului (existã, dupã cum s-a constatat, asemãnãri între epitaful greco-
roman şi cel contemporan). Prea puþine epitafuri sunt expresii ale trãirii creştine; 
excepþia o constituie inscripþiile care aparþin familiilor de preoþi şi creştinilor 
practicanþi. Existã, aşadar, o constantã a atitudinilor precreştine, legatã de credinþa 
în supraveþuirea sufletului dupã moarte, imaginatã ca odihnã binemeritatã (vezi 
formula repaosului, a “somnului veşnic”). Deşi transformãrile sociale, politice şi 
nivelul cultural lasã urme asupra structurii monumentului funerar, existã aspecte 
atitudinale şi trãiri de “lungã duratã”, care demonstreazã cã evenimentul funerar 
nu presupune schimbãri substanþiale în discursul despre moarte, aşa cum este 
el reflectat de inscripþia funerarã. Predominã epitaful ca dovadã a “morþii trãite”, 
dar şi sãrãcia imaginarului funerar dominat de clişeele pierderii darului vieþii 
mundane. Realitãþile acestui tip de culturã funerarã nu sunt doar un efect al 
“descreştinãrii” orchestrate de regimul totalitar, ci şi un reflex al unui proces mai 
global – desacralizarea religiosului – proces obiectiv datorat în parte incompletei 
asumãri (neputinþã secularã !) a mesajului creştin. Acest din urmã aspect atitudinal 
pare cu atât mai explicabil într-o Românie în care expansiunea oraşului cazon face 
din cimitir o prezenþã cotidianã, vie, împinsã chiar în inima cetãþii; şi acum, de la 
etajele superioare ale unor blocuri din “cartierele muncitoreşti” din Bacãu, Sibiu, 
Fãgãraş, Deva, etc., locatarii contemplã zilnic crucile cimitirelor, singura panoramã 
“existenþialã” pe care le-a oferit-o România comunistã. Dar, se ştie, Omul refuzã 
Evidenþa. 


