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1. Preliminarii

1.1 Aproape o metodologie… 

Articolul pe care îl aveþi în faþã 
urmãreşte trecerea în revistã a câtorva 
dintre manierele cele mai pregnante de 
reprezentare a morþii în secolele care 
au urmat instalãrii religiei creştine, în 
Europa. 

Nu vom intra însã în tematica 
propriu-zisã a studiului nostru pânã nu vom lãmuri mai întâi, pe scurt, opþiunile 
metodologice şi decupajul propriu-zis al subiectului care poate pãrea la o primã 
vedere cel puþin banal, de nu chiar iritant pentru un public român deja deprins cu 
debordant de vasta literaturã (mai ales francezã) de specialitate. 

Vom începe, aşadar, cu limpezirea perspectivei metodologice propriu-zise: 
de ce reprezentarea morþii? Mãrturisim cã preferinþa pentru acest termen (care 
se opune, în contextul ştiinþelor istorice, în primul rând celui de „mentalitate”) se 
datoreazã în mare parte subtilelor observaþii ale lui Paul Ricoeur1 şi þine, e drept, 
mai puþin de substanþã şi mai mult de formã2. Prin aceastã opþiune ne subliniem 
însã mai clar interesul pentru manierele de receptare ale mesajelor sociale ale 
oamenilor anumitor epoci, prin opoziþie cu mecanismul oarecum „automat” de 
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1  Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, ed. Amarcord, Timişoara, 2001, tr. de Ilie şi 
Margareta Gyurcsik.

2  S-a putut vedea cã, pânã la urmã, cu tot vagul sãu semantic (ori poate tocmai de aceea), 
termenul „mentalitate” a servit destul de bine interesele unor generaþii de istorici cu 
perspective şi tematici dintre cele mai diverse (sã nu uitãm cã, la prelungirea legitimitãþii 
acestui termen, a contribuit decisiv lãrgirea sferei de documentare: orice poate deveni, 
pânã la urmã, document şi orice eveniment poate fi semnificativ, chiar dacã apare ca 
deviant prin raportare la mentalitatea comunã). Inutil sã mai insistãm asupra faptului cã 
aceastã reconsiderare a materialelor cu „potenþial” de document a fãcut, printre altele, 
posibilã detaşarea şi apoi conturarea unei antropologii istorice. Vezi şi studiul mai vechi 
coordonat de Jacques Le Goff şi Pierre Nora, Faire de l’histoire, Gallimard, Paris, 1974.
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funcþionare a mentalitãþilor care pare sã ignore dimensiunea legãturii sociale 
dintre indivizi supraestimând în schimb acele concepþii despre lume şi viaþã care 
au resorturi inconştiente (colective) şi, implicit, pe aceea a unei presiuni culturale/
sociale difuze şi, în acest fel, dificil de motivat. „Reprezentarea”, în schimb, graþie 
acoperirii sale semantice şi potenþialului sãu dialectic3, tolereazã atât existenþa 
constrângerilor la nivelul anumitor practici, cât şi o indiscutabilã eficacitate 
legitimã a acestora; în acest sens, am putea spune cã studiul reprezentãrilor ar putea 
oferi o mãsurã de evaluare a valorilor şi schemelor împãrtãşite (şi deci negociate) 
de membrii unei societãþi, punând astfel în evidenþã voinþa lor selectivã, sistemul 
interpretativ interpus între conþinuturile care preced o anume paradigmã culturalã 
şi întreþesãtura de valori şi practici aflate în uz la un moment dat.4 

O altã consecinþã binevenitã a opþiunii pentru „reprezentare” va fi rezolvarea 
problemei alegerii unei anumite scãri istorice. Se ştie, o istorie a mentalitãþilor þine, 
inerent, de macroistorie. Tot inerent, ea consemneazã nişte viziuni determinate 
asupra lumii aparþinând unei culturi, s-o numim, „interstiþiale”. Dacã se întâmplã 
sã treacã de la duratele lungi la durate mai scurte atunci ar face-o, crede Ricoeur, 
perfect ilegitim, întrucât nu dispune de instrumentele necesare sesizãrii unor 
fenomene cu bãtaie scurtã, atâta vreme cât nu abandoneazã premiza conform cãreia 
mentalitãþile colective sunt vizibile pe durate lungi. Pe de altã parte, microistoria 
morarului Menocchio, aşa cum o vede Carlo Ginzburg, se numãrã printre 
puþinele evenimente punctuale care se lasã descrise şi comentate, în condiþiile 
unei dramatice lipse de vizibilitate istoricã a culturii populare datoratã, de bunã 
seamã, unor vitregii obiective (preponderenþa sa oralã şi abundenþa documentelor 
consemnatoare de curente culturale savante). 

Cât despre un studiu al reprezentãrilor, acesta presupune, cum spuneam, 
o atenþie deosebitã acordatã practicilor sociale ale unei epoci, ceea ce permite, 
crede Ricoeur, rezolvarea problemei scãrii istorice prin asumarea jocului de scarã. 
Aceastã asumare, departe de a fi facilã, se regãseşte (şi se rezolvã) pe trei paliere: la 
primul ne-am referit deja – el are în vedere o abordare dinamicã a legãturii sociale 
care pe de o parte depãşeşte particularul interacþiunii din microistorie, iar pe de 
alta semnaleazã macroistoriei imperativul strategiilor de negociere, rezistenþele şi 
conflictele receptãrii de „jos” a unor curente venite de „sus”. Pe scurt, ce anume 
din eficacitatea reprezentãrii traduce identificarea cu o practicã/model cultural şi 
ce anume traduce constrângerea vizavi de aceasta/acesta? 

Un al doilea palier ar avea ca principiu motor „axioma neasemãnãrii”5 şi se 
referã, în principal, la diversele strategii de obþinere a acordurilor, þinând cont 

3  Dialectica reprezentãrii este o sintagmã lansatã de Paul Ricoeur; doar aparent ambiguã, în 
realitate, foarte precis delimitatã. Vezi op. cit., p.276.

4  A se vedea pentru explicaþia datã acestei voinþe selective care filtreazã valorile şi practicile 
unei epoci I.P.Culianu, Eros şi magie în Renaştere. 1484, ed. Nemira, 1994, tr. Dan Petrescu, 
pp.34-37; a se vedea de asemenea comentariile Robertei Moretti pe marginea aceleiaşi 
perspective culianeşti, „Ioan Petru Culianu: istoric al ideilor: exemple de metodologie 
hermeneuticã” în Ioan Petru Culianu. Omul şi opera, volum coordonat de Sorin Antohi, 
ed. Polirom, Iaşi, 2003, pp.569-572.

5  P. Ricoeur, op. cit., p.270.
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de faptul cã manierele de justificare ale indivizilor þin de paletele de criterii 
disponibile6 în acea societate şi, încã mai concret, specifice nişei sociale din care 
fac parte protagoniştii (orizonturile de aşteptare privind rezolvãrile discordiilor þin 
şi ele, în mod firesc, de „mãrimea” indivizilor. Discordiile „mari” sunt rezolvate de 
oamenii „mari”, pe când cele „mici” sunt rezolvate, eventual, la nivel de grup).

Şi, în sfârşit, al treilea palier care concretizeazã apelul la variaþia scãrilor istorice 
se referã la aspectele intensive ale duratelor mãsurabile (fie ele mari, mijlocii sau 
conjuncturale) – ritm, recurenþã, latenþã, chiar uitare, pe care Ricoeur le reuneşte 
într-o singurã sintagmã care are totuşi partea sa de ambiguitate: „disponibilitatea 
competenþelor agenþilor sociali”7. 

Cum discuþia asupra privilegierii unei istorii a reprezentãrilor în defavoarea 
uneia a mentalitãþilor ar putea fi ea însãşi transformatã într-un studiu, e cazul sã 
ne oprim aici, înainte de a da articolului de faþã aspectul unei expuneri cu caracter 
metodologic. În orice caz, „scrupulele” noastre legate de „metodã” îşi vor dovedi 
din plin eficienþa în ultima secþiune a studiului.

Urmeazã, aşadar, cea de a doua justificare pe care o datorãm cititorilor 
(referitoare la decupajul propriu-zis al temei noastre):

La ce bun, vor spune lectorii noştri, un nou studiu (lapidar şi foarte probabil 
lacunar!) asupra morþii medievale în Occident, când, de aproximativ patru decade, 
rafturile bibliotecilor europene gem de tratate istorice şi antropologice care întorc 
moartea occidentalului de ieri şi de azi, pe toate feþele? De ce nu, mai multe eforturi 
de recuperare a morþii autohtone din sertarele cu fişe ale folcloriştilor şi aducerea 
ei pe – deja – foarte numeroasele paliere de cercetare socialã, antropologicã şi 
istoricã ? O analizã comparatã a manierelor de a reprezenta moartea de-a lungul 
erei creştine, în spaþiul balcanic şi într-unul pur occidental, ne-ar fi cu siguranþã 
utilã. Mãrturisim cã avem deja în pregãtire un asemenea studiu, iar dacã în articolul 
de faþã vom ocoli într-o bunã mãsurã problematica morþii la români, o vom face 
doar pentru a rezerva o mare parte din resurse unei lucrãri mai vaste pe marginea 
acestui subiect. 

Pânã atunci însã, rãmâne sã ne motivãm prezenta opþiune pentru discutarea 
câtorva ipostaze ale morþii în Europa occidentalã medievalã. Sã afirmi cã Evul 
Mediu timpuriu nu avea cum sã fie dintr-o datã «profund» creştin, a devenit deja 
un loc comun.8 

6  De unde siguranþa cu care Georges Minois afirmã existenþa unor forme de ateism practic 
în Evul Mediu creştin. Desigur cã, spune el, ateismul teoretic þine de lumea modernã, însã 
ar fi o nesãbuinþã sã judecãm necredinþa medievalã prin grila celor care suntem astãzi, 
trecuþi prin excesele raþionaliste şi filozofice ale Iluminismului şi lumii contemporane. 
Vezi G. Minois, L’histoire de l’athéisme. Les Incroyants dans le monde occidental des 
origines à nos jours, Fayard, 1998, p.70 şi întreg capitolul dedicat ateismului medieval.

7  Ibid., p.272.
8  „Vinovatã” pentru aceastã reconsiderare a naturii religioase a medievalilor este 

majoritatea autorilor pe care îi vom cita pe parcursul acestui articol. Cea mai concisã 
şi mai convingãtoare expunere rãmâne, credem, cea a lui Henri I. Marrou, „Evul Mediu. 
Limitele sale” în Teologia istoriei, ed. Institutul European, Iaşi, 1995, tr. de Gina Nimigean 
şi Ovidiu Nimigean, pp. 162-170, mai ales pp.162-168.
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De gradul şi de manierele de asimilare, precum şi de caracterul concret al 
rezistenþelor la o religie care promitea reînvierea în trup depinde, fireşte, şi 
reprezentarea morþii. Dacã aceasta a fost sau nu pe de-a-ntregul creştinã şi dacã 
practicile funerare declarat creştine a cel puþin zece secole (între sec. IV şi sec. XVI, 
sã zicem) îşi puteau suporta aproape inerentele resorturi, reminiscenþe şi derapaje 
«pãgâne», dacã aşa-numitul creştinism popular modifica sistematic direcþia 
dispoziþiilor canonice şi rãstãlmãcea cuvintele autoritãþilor sinodale, acestea şi 
multe de felul acestora sunt chestiuni care influenþeazã direct reprezentãrile şi 
riturile legate de moarte. Cum Evul Mediu (şi chiar debutul Renaşterii) rãmân 
totuşi, pe firul istoriei, perioadele cel mai adesea invocate pentru omogenitatea 
sentimentului religios9, mergându-se pânã la a se afirma cã nici un individ trãitor 
în acele vremuri nu ar fi fost, practic, capabil de ateism10 (ceea ce este, evident, o 
exagerare a Şcolii franceze a Analelor, în speþã a lui Lucien Febvre11), particularitãþile 
reprezentãrii morþii într-unul dintre mediile cu o indiscutabilã culturã religioasã 
(deşi nu unanimã, totuşi dominantã) pot ocaziona observaþii care sã depãşeascã 
definitiv o strictã şi fastidioasã chestiune de medievalisticã. 

În primul rând, studiul raportãrii la moarte a medievalilor ar putea crea 
anumite premize de interpretare a reprezentãrilor moderne ale morþii într-o lume 
mult mai puþin tributarã unui sistem religios dominant. Vom pãstra însã pentru 
final câteva observaþii legate de eventuale continuitãþi şi fracturi în reprezentarea 
morþii medievale şi moderne. Revenind la chestiunea relevanþei generale a temei, 
vom spune cã atenþia noastrã va fi în primul rând centratã pe mãsura în care Biserica 
reuşeşte sã-şi menþinã monopolul asupra morþii (observaþia lui Marrou, cum cã 
Evul Mediu nu a fost numai «creştin», ci şi, poate mai ales, profund «eclesiastic»12, 
ne este mai mult decât utilã). Grosso modo, s-ar putea spune cã reglarea morþii 
– atâta vreme cât aceasta este menþinutã şi susþinutã de un sistem religios – se 
face prin intermediul reprezentanþilor sistemului religios în cauzã. Când oamenii 
înceteazã sã se mai plaseze fãrã rest într-un sistem religios anume (sau când au 
tendinþa sã admitã pluralitatea unor sisteme – dintr-o datã – valide deopotrivã), 
atunci, s-ar zice, moartea nu va mai fi reglatã prin intermediul instrumentelor 
pe care sistemul respectiv le pune la dispoziþie. Am spune atunci scurt: Biserica 
Occidentalã (şi Orientalã) a controlat îndeaproape economia morþii pe parcursul a 
cel puþin cincisprezece secole, Bisericile de astãzi n-o mai fac decât într-o mãsurã 
infimã.

Lucrurile sunt însã departe de a fi atât de simple. Şi aici ar trebui sã ne vinã în 
ajutor opþiunea metodologicã pe care ne-am aventurat sã o expunem destul de pe 
larg: un studiu al reprezentãrilor morþii ne-ar feri într-o bunã mãsurã de capcanele 
unei abordãri grosiere a problemei, ne-ar putea facilita accesul la unele practici 

9  Încã şi mai mult, Marrou vorbeşte despre un spirit de conformism generalizat („conformism 
ovin”, op. cit., p.162) care conferã Evului Mediu un aspect omogen destul de înşelãtor de 
altfel. 

10  Minois, op. cit., pp.69-70 şi urm.
11  Pentru o evaluare a limitelor şi meritelor reprezentanþilor acestei Şcoli, vezi a doua parte 

a cãrþii lui Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, deja citatã mai sus.
12  Marrou, op. cit., p.167.
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deficitare, insuficient asimilate sau chiar gratuite şi, în plus, prin alternarea 
scãrilor istorice, ne-ar permite sã urmãrim o problemã unicã (monopolului asupra 
morþii) pe o duratã ceva mai lungã de timp, punctând momentele concrete care 
ne-au pãrut a fi «critice» sau pur şi simplu relevante pentru luminarea parþialã a 
problemei noastre. 

1.2 …şi câteva detalii de atmosferã

Conştiinþa creştinã conferã morþii o anumitã coloraturã. Într-un fel, unicã 
şi, cu siguranþã, deloc uşor de asumat. Condiþia omului în lumea concretã, cu 
exigenþele, legile şi servituþile ei blocheazã deseori imaginaþia: Cetatea Spiritualã 
a lui Dumnezeu e greu de întrevãzut, Biserica vorbeşte oamenilor de Apocalipsã 
şi de Înviere, însã moartea este întotdeauna mai puternicã; ea obligã şi supune. 
Masele sunt mai greu de convins decât pare la prima vedere. Minois sesizeazã – nu 
fãrã o urmã de maliþiozitate – tendinþe de naturalism materialist printre þãranii 
francezi anchetaþi de Inchiziþie la mijlocul secolului XIV13. 

Însã chiar în condiþiile unei interiorizãri rezonabile a unei religii care promitea 
viaþa veşnicã, o nouã provocare va sta la pândã: omul trebuie sã lupte cu el însuşi 
pentru a nu sucomba sub greutatea pãcatului. Condiþia sa nevrednicã, asemeni 
unui organism contaminat, este purtãtoare – iatã! – şi de moarte spiritualã14. O 
perioadã de cel puþin zece secole (sec. X - sec. XVI) frisonul morþii a bântuit cetãþile 
Occidentului; iar acest lucru îl datorãm, pe de o parte, tendinþei destul de pesimiste 
pe care religia creştinã a impus-o deja ca atitudine generalã în faþa cetãþii temporale15, 
iar pe de altã parte, unei – parcã rãzbunãtoare – ofensive a istoriei pãmânteşti 
care obliga cetãþenii la acþiune: persecuþii (deşi nu atât de înspãimântãtoare cum 
se dovediserã carnagiile din vremea lui Nero sau Diocleþian16), martirizãri, lupte 
continue între aristocraþiile „ce fuseserã doar superficial creştinate”17, ciuma, 
marile rãzboaie, Reforma şi marile frãmântãri sociale care i-au urmat, toate ne 
permit sã întrevedem pânã târziu, cãtre sfârşitul Renaşterii, un Occident tulburat 
şi vulnerabil, martor şi victimã a propriilor impulsuri violente şi prãdãtoare, când 
„simpla supravieþuire constituie prin sine o preocupare constantã şi o strãduinþã 
istovitoare”18. 

Într-un asemenea context tulbure (sã nu neglijãm nici aşteptãrile milenariste19 
ale anului 1000!), omniprezenþa morþii putea trece drept fireascã20, ceea ce se şi 
întâmpla fãrã îndoialã, cu singura menþiune cã acest „firesc” al morþii pretutindeni 

13  Vezi Minois, op. cit., pp.95-100, mai ales mãrturiile reproduse la paginile 96, 97 şi 99.
14  Vezi H. Mathieu, „Résurrection et immortalisation”, în Mort et fécondité dans les 

mythologies. Travaux et mémoires. Actes du Colloque de Poitiers, 13-14 mai 1983, Société 
d’édition „Les Belles Lettres”, 1986.

15  Vezi Marrou, op. cit., p.119.
16  Vezi M. Simon şi A. Benoit, Le judaïsme et le christianisme antique d’Antiochus Epiphane 

à Constantin, P.U.F., Paris, 1998, 1ere éd. 1968, p.127.
17  F. Cardini, cap. „Rãzboinicul şi cavalerul” în Jacques le Goff (coord.), Omul medieval, ed. 

Polirom, Iaşi, 1999, tr. Ingrid Ilinca şi Dragoş Cojocaru, p.71.
18  Ibid.
19  Vezi Georges Duby, Anul 1000, ed. Polirom, Iaşi, 1995, tr. Maria Ivãnescu, pp.33-40.
20  Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Gallimard, Paris, 1983, p.32.
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prezente nu întârzia totuşi sã provoace şi sã menþinã o sensibilitate colectivã21 în 
faþa momentului decisiv; „firescul” morþii nu are, evident, nimic de împãrþit cu 
rutina cotidianã. Familiaritatea cu moartea pare o sabie cu cel puþin douã tãişuri, 
aşa cum se va vedea ceva mai încolo. În plus, aceastã susceptibilitate contribuie 
la elaborarea unui sofisticat imaginar al morþii vãdit în toate planurile: cultural-
artistic (de la moartea lui Roland la Dansurile macabre, povestiri şi poeme macabro-
erotice fãrã numãr, ceremonii funerare fastuoase sau parcuri-cimitire); social-
politic (corespondenþa misticã dintre Cetatea vãzutã şi cea nevãzutã – politica şi 
socialul fiind astfel concepute în jurul secolului XI ca „proiecþii ale unei ordini 
imanente”22); în plan spiritual şi, fireşte, în planul vieþii de zi cu zi.

Acum e momentul potrivit sã adãugãm cã nu numai chestiunea urmãririi 
traiectoriei „monopolului” asupra morþii ne va îndreptãþi tratarea oarecum laolaltã 
a atâtor secole purtãtoare, ar putea replica unii, de istorii, valori şi imagini diferite. 
În primul rând, o menþiune generalã: Culianu ne asigurã în Eros şi Magie…– iar noi 
îi vom da crezare – cã practicile, valorile şi credinþele unei anumite epoci sunt mult 
mai fluide decât le-ar dori o istoriografie tradiþionalã. Nu o datã, regretatul cãrturar 
demonstreazã fuziunea valorilor medievale şi renascentiste, întrepãtrunderea pânã 
la confuzie, a ideologiilor, spiritualitãþilor, moravurilor. Cel mai bun exemplu pe 
care ni l-ar fi putut oferi îl are în prim-plan pe Giordano Bruno, un „rãtãcit” al Evului 
Mediu fanstastic în secolul XVI, magician şi artist al memoriei, şi, prin acestea, 
reprezentant „al celor mai abracadabrante [valori] ale Evului Mediu occidental”23, 
într-o epocã sedusã de febra Reformei. Iar Bruno, ne spune Culianu, nu a fost 
singura voce suspendatã între douã epoci. Cu o personalitate „ambivalentã” mai 
erau înzestraþi şi alþii, de pildã, Cornelius Agrippa, oscilând între spiritualitatea 
reformistã şi aplecarea sa naturalã spre ocultism cãreia îi dãduse frâu liber în 
tinereþe şi în care se dovedise deja a fi un adevãrat maestru. La nivelul maselor, 
ne vom putea imagina confuzii şi inerþii încã şi mai însemnate24, þinând seama 
de faptul cã dincolo de marile oraşe aflate chiar sub ochiul vigilent al clerului, 
mai exact în zonele rurale sau mãrginaşe, spiritul promiscuu se vãdea în folclor şi 
moravuri25 atât în Evul Mediu, cât şi în Renaştere.

În al doilea rând, raþiunea salturilor dintr-o epocã într-alta are, în cazul nostru, 
mai mult decât o valoare metodologicã; ea þine de natura intimã a problemei pe 
care dorim sã o dezvoltãm. „L’attitude traditionnelle devant la mort, spune Ariès, 

21  Ibid., p.35.
22  Duby, op. cit., p.78. Istoricul preia din literatura vremii douã asemenea exemple (în 

scrierile sale, Raoul Glaber situa istoria la graniþa dintre lumea vãzutã şi nevãzutã, iar 
episcopul Adalbéron de Laon descrie pentru Robert cel Pios ordinea Bisericii recurgând 
la ilustrarea aceleiaşi continuitãþi dintre domeniile cereşti şi cele terestre.) Vezi op. cit., 
pp. 67-77).

23  Culianu, op. cit., p.120.
24  De genul celor consemnate de Minois: imposibilitatea þãranilor de a crede cu adevãrat în 

învierea trupului, asimilarea sufletului cu sângele („l’âme, c’est le sang, tout simplement”, 
op. cit., p.97), abundenþa practicilor magice şi asimilarea eucharistiei cu manevrele de tip 
magic, abundenþa şi autoritatea imaginilor sfinþilor (de care ne vom ocupa ceva mai pe 
larg în cele ce urmeazã), etc. Vezi op. cit., întreg capitolul dedicat ateismului medieval. 

25  Ibid., p.288-289.
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apparaît comme une masse d’inertie et de continuité”26 – avem, deci, de-a face 
cu o substanþã fluidã care, marcatã din loc în loc de conjuncturi revoluþionare, 
îşi modificã pentru o vreme consistenþa doar pentru a se pierde apoi din nou în 
propria-i omogenitate. 

În sfârşit, un al treilea argument care decurge din precedentul ne-a fost sugerat 
de doi dintre cei mai prolifici cunoscãtori ai morþii medievale: Philippe Ariès şi 
Alberto Tenenti. Acesta din urmã, comentând27. departajarea care trebuie operatã 
între religiozitatea Evului Mediu timpuriu şi laicitatea Evului Mediu târziu şi mai 
cu seamã a Renaşterii (referindu-se la iconografia morþii), îl determinã pe Ariès 
sã se concentreze asupra evidenþierii unei nuanþe cruciale28: o astfel de opoziþie 
nu poate fi netã între Evul Mediu şi Renaştere, ci între Evul Mediu timpuriu şi 
Evul Mediu târziu. Nu existã suficiente dovezi, crede Ariès, pentru care ar trebui 
sã susþinem cã societatea Renaşterii era într-adevãr mai puþin creştinã decât cea a 
Evului Mediu. 

De fapt, goana dupã miracole şi experienþe extraordinare este – cel puþin 
pentru Minois – un semn incontestabil de scepticism mascat care saboteazã, în 
maniere specifice, spiritul religios al ambelor epoci29. Cu toatã grija Bisericii şi 
a religiei savante pentru clasarea lor ca evenimente izolate, neesenþiale pentru 
credinþã şi mântuire, experienþele extraordinare trãite de unii sfinþi ai Evului Mediu 
timpuriu, de martiri sau chiar de oameni obişnuiþi, iar mai târziu de mistici, suscitã 
neîncetat interesul maselor. Caracterul subversiv al unui sentiment religios care 
obtureazã, practic, linia de legãturã cu transcendenþa privilegiind forþa lucrurilor 
şi a întâmplãrii miraculoase aievea, nu are nevoie de prea multe argumente. Lumea 
Divinitãþii, crede Minois, este mai întâi de toate lumea sfinþilor30, lumea celor care 
încã mai pot fi atinşi (cel puþin prin oseminte) şi care, o datã atinşi, încã pot sãri în 
ajutorul muritorilor. Vom discuta ceva mai încolo interesantele mutaþii care au loc 
în reprezentarea morþii datoritã interesului crescut pentru relicvele sfinþilor. 

Aceastã aviditate pentru miracole31 (de fapt, pentru orice întâmplare care pare 
sã conþinã un sâmbure supranatural) poate fi însã şi altceva decât o „simplã” credinþã 
subversivã servindu-i lui Minois drept argument pentru demonstrarea unui ateism 
medieval latent. Ea ar putea fi, de asemenea, o consecinþã a sensibilitãþii oamenilor 
în faþa morþii, a nevoii de contact personal cu nişte realitãþi irezistibile, nesupuse 
înspãimântãtorului „firesc” al morþii. Hervé Martin32 stabileşte procentul de învieri 
şi vindecãri din secolele XI şi XII: 57% din totalul miracolelor! Adicã una dintre 
cele mai frecvente maniere (imaginare) de a contracara omniprezenþa morþii. Pentru 

26  Ph. Ariès, Essais sur l’histoire de la mort du moyen âge à nos jours, éd. du Seuil, Paris, 
1975, p.24.

27  A. Tenenti, La vie et la mort à travers l’art du XVe siècle, Serge Fleury, L’Harmattan, 1983, 
p.55.

28  Ph. Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, tr. şi note Andrei 
Niculescu, p.177.

29  Minois, op. cit., pp.87-89 pentru Evul Mediu; p.93 pentru câteva trãsãturi ale scepticismului 
popular; pp.126-129 pentru Renaştere.

30  Amãnunt de importanþã crucialã pentru profilul creştinismului rãsãritean.
31  Vezi şi Duby, op. cit., p.90.
32  H. Martin, Mentalités médiévales, XIe-XVe siècle, Paris, 1996, citat de Minois, op. cit., p.87.
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aceasta, masele aveau deja de multã vreme instrumentele şi predispoziþia necesare. 
Când presiunea conjuncturilor mortifere şi urgenþa asumãrii religiei creştine au 
devenit de neevitat, era firesc ca oamenii sã investeascã în contracararea lor atât 
mai vechea cât şi mai noua ştiinþã popularã33 care punea la cale (cu siguranþã nu 
pentru prima oarã!) un adevãrat comerþ – nu întotdeauna onest – cu imaginile şi 
semnele morþii34. 

Iar dacã în rândurile anterioare aminteam de corespondenþa misticã dintre 
Cetatea vãzutã şi cea nevãzutã, deplasând oarecum accentele, se va putea observa 
cum se stabilesc nişte legãturi strânse şi constante – reglate ritualic – între lumea 
celor vii şi lumea celor morþi pe care le-am comentat deja, în varianta lor arhaicã, 
într-un alt studiu35. În ceea ce priveşte tematica de faþã, Duby ne spune referindu-
se la anul 1000: „Biserica din Occident acceptã, în sfârşit, vechile credinþe în 
prezenþa celor morþi, în supravieþuirea lor, invizibilã, şi totuşi foarte puþin diferitã 
de existenþa carnalã. Ei bântuie într-un spaþiu imprecis, între pãmânt şi cetatea 
divinã. Aşteaptã acolo, de la prieteni şi rude, ajutor, un serviciu, rugãciuni, gesturi 
liturgice, capabile sã le uşureze chinurile”36. Concesiile menþionate de Duby 
prefigureazã, desigur, ceea ce va deveni dupã aproape 200 de ani, Purgatoriu 
apusean37, un alt spaþiu „suspendat” între timpul istoric şi cel eschatologic, un loc 
„amânat”, dezechilibrat şi totuşi un spaþiu de „respiro”, în care mai existã încã loc 
pentru manevre mântuitoare; de aici pornesc, ca restauratoare de echilibru, riturile 
specifice, pentru sufletele morþilor38.

1.3 Acestea fiind spuse…

Trebuie sã stabilim din capul locului cã, în ciuda precauþiilor metodologice 
şi încercãrii de a surprinde mai întâi câteva detalii de atmosferã ale vremii, ne 
va fi totuşi imposibil ca, în continuare, sã reuşim schiþarea – chiar sumarã – a 
principalelor evenimente cuprinse între secolele IV şi XVI care au contribuit la 
conturarea anumitor reprezentãri ale morþii. Difuzarea unei „religii neliniştite”39 în 
masele occidentale nu a fost, fãrã îndoialã, unicul factor care a influenþat percepþia 
morþii în decursul acestor secole. 

33  Vezi Vovelle, op. cit., p.38.
34  Cum bine ştim, în Renaştere, vrãjitoria şi magia aveau sã devinã îndeletnicirile docte 

ale unor oameni mult mai bine informaþi, rafinamentul practicilor lor fiind pe mãsura 
instruirii de care avuseserã parte.

35  A se vedea prima parte a studiului nostru „Imagini ale morþii în lumea arhaicã. Cu o 
scurtã oprire asupra topografiilor Lumilor de Dincolo” în Origini, nr. 3-4, 2003.

36  Duby, op. cit., p.78. Biserica orientalã se dovedeşte, dupã cum ştim, încã şi mai îngãduitoare 
faþã de perpetuarea practicilor şi credinþelor precreştine. Vezi Carlo Ginzburg, Istorie 
nocturnã. O interpretare a sabatului, ed. Polirom, Iaşi, 1996, tr. Mihai Avãdanei, mai ales 
pp.193-201.

37  Vezi J. Le Goff, Naşterea Purgatoriului, vol. I, ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, tr. Maria 
Carpov, p.26.

38  Cf. şi Vovelle, op. cit., p.39.
39  Jean Delumeau, Pãcatul şi frica. Culpabilizarea în Occident, vol. II, ed. Polirom, Iaşi, 1997, 

tr. de Mihail Ungureanu şi Liviu Papuc, p.9.
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O prezentare sinteticã ar presupune un demers cel puþin la fel de dificil ca şi 
unul de prezentare detaliatã. Drept urmare, nu ne vom angaja la nici unul dintre 
ele. Atât cât ne vor permite lecturile şi reflecþiile personale, ne vom strãdui sã 
aducem în discuþie punctele pe care le-am considerat importante în detaşarea unor 
anumite maniere de reprezentare a morþii în secolele sus-numite, fãrã a pretinde cu 
orice preþ cã relevanþa lor ar fi general-acceptatã, deşi strãdania noastrã a fost, fãrã 
îndoialã, îndreptatã înspre acest din urmã þel.

2. Câteva chestiuni impalpabile, dar cruciale

2.1 Rocada imaginilor
Am insistat în câteva rânduri pe modul în care un mai vechi40 fond de practici 

şi credinþe al omenirii se lasã modelat de noile imagini ale morþii41 ce prind sã 
se nascã în urma somaþiilor creştine care, indiferent de mãsura în care au fost 
asumate, marcheazã ireversibil spiritul Occidentului.

O datã stabilit antagonismul Pãmânt-Cer42 se contureazã – la început, cu 
destul de mari dificultãþi (sã ne amintim preferinþa pentru concret a medievalilor, 
denunþatã de Minois) – imaginea unei corespondenþe între cele vãzute şi cele 
nevãzute. Cu timpul, un nou antagonism se va delimita din ce în ce mai categoric: 
Infern-Paradis care se suprapune de obicei primului încã din vremuri imemoriale, 
Pãmântul primindu-şi astfel, fãrã drept de replicã, condamnarea ca imperiu al 
pãcatului, avându-l acum ca prinþ, pe Satan.

40  Chiar arhaic, susþine Minois, pornind de la nişte speculaþii care þin în mare parte de o 
depãşitã fenomenologie a religiilor, deloc unanim acceptatã. Vezi op. cit., mai ales pp.88, 
89 şi primul capitol al cãrþii pentru o mai bunã înþelegere a explicaþiilor ulterioare.

41  Modul de operare a unei „deturnãri” a blestemului morþii subite într-o binecuvântare 
prin mijlocirea unui sfânt este reluat de Gilbert Durand în Structurile antropologice ale 
imaginarului, dintr-un studiu al psihanalistei M. Bonaparte, Psychologie et biologie, P.U.F., 
Paris, 1952. Autoarea prezintã povestea metamorfozei Sfântului Cristoph, cinocefalul din 
muzeul bizantin atenian, cunoscut în Evul Mediu ca protector împotriva morþii subite, 
atât de temutã în acea epocã. În figura sfântului, ne spune psihanalista, se împletesc douã 
mituri: cel al barcagiului-cãlãuzã şi cel al uriaşului pãgân cu cap de câine. Caracterul 
sãu cinocefalic nu ar fi decât o supravieþuire a imaginilor zeului egiptean Anubis, ceea 
ce poate fi confirmat de aluziile fãcute de legenda sfântului la originile şi la numele sãu 
pãgân: reprobatus, adicã Blestematul. Aceastã filiaþie se consolideazã în momentul în 
care aducem în prim-plan şi alte trãsãturi ale acestui reprobatus: era la început un uriaş 
mâncãtor de oameni, nespus de crud, cu dinþi de câine; pe de altã parte, îndeletnicirea 
sa de barcagiu se revendicã din rolul chtonico-funerar al lui Anubis însuşi (avându-
l replicã, în mitologia greacã, pe Caron) care trecea morþii pe celãlalt mal al fluviului 
infernal. Explicaþia psihanalistei merge în direcþia „confundãrii” acestui crud cãpcãun/
barcagiu, cu Hristos – el însuşi însoþitor al muritorilor în cãlãtoria ultimã, el însuşi 
supus, pe deasupra, acestei treceri primejdioase; imaginea cinocefalului se tranformã 
astfel încetul cu încetul, „se îmblânzeşte”, uriaşul devine cristofor, protector, talisman. 
Se ştie cã Sfântul Cristoph este invocat împotriva morþii violente de care, ne spune Ariès, 
medievalii se temeau mai mult decât orice (Omul în faþa morþii, vol. I, pp.20-22).

  G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 
1998, tr. Marcel Aderca, p.205.

42  Vom trimite încã o datã la studiul nostru referitor la Lumile de Dincolo ale arhaicilor, în 
revista Origini, nr. citat.
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O datã cu fixarea acestui antagonism, apar de asemenea o serie de simboluri 
ale înãlþãrii, ale mersului în sus care, fãrã a fi nici ele strãine perioadei anterioare 
proliferãrii creştinismului în Occident, nu se aratã decât acum în forma lor decisivã 
de imbolduri spirituale şi morale43. În acest fel, bucuria înãlþãrii apare neîncetat 
corelatã imaginii teribile a morþii, formând unul dintre cele mai stabile cupluri de 
imagini pe care le-a dat vreodatã imaginarul creştin: salvarea prin moarte, resurecþia 
şi, prin ea, înãlþarea la Cer. Însuşi Iisus Hristos inverseazã pentru totdeauna sensul 
morþii şi astfel, cum aratã Durand, „moartea însãşi e invocatã contra morþii”44; iar 
aceastã dublã negaþie creştinã, de fapt o stare de graþie oferitã credincioşilor, se 
poate regãsi, cum bine ştim, în nenumãrate versete biblice „…Prin moarte sã-l 
surpe pe cel ce are stãpânirea morþii…” (Evrei, 2:14), „Oare nu ştiti cã toþi câþi în 
Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?”(Romani, 6:3), „Fericiþi 
sunt morþii care de-acum înainte mor întru Domnul” (Apocalipsa, 14:13) etc.

Însã protecþia de care îl asigurã Hristos pe cel credincios, promisiunea cã, 
dupã moarte, i se va pregãti (e drept cã la un moment incert) înãlþarea, nu poate 
decât sã atragã dupã sine agravarea consecinþelor pentru cei lipsiþi de credinþã; 
angoasa apropierii de moarte va fi, cu alte cuvinte, dublatã de angoasa coborârii. 
Aceastã coborâre se va transforma apoi pe nesimþite în cãdere. Dacã mersul în jos 
putea solicita la un moment dat imaginile plãcute ale reîntoarcerii, ale împãcãrii 
cu timpul, cãderea, aşa cum o conoteazã creştinismul, devine grea, ea cheamã 
imagini insuportabile ale pãcatelor şi remuşcãrilor solidare cu „simbolurile 
tenebrelor şi agitaþiei”45; investirea spiritualã negativã a cãderii, altãdatã doar 
imoralã şi angoasantã, trimite, la rândul sãu, la o întreagã paletã de imagini ale 
durerii, suferinþei martire46 şi a morþii „rele”. În conştiinþa medievalã se insereazã 
şi vor prinde apoi rãdãcini constelaþii întregi de imagini care vor asocia, cum se 
va vedea, moartea cu cadavrul purulent, cu materia descompusã, cu consistenþa 
pãmântului şi, în Renaştere, cu „colcãiala”47 şi agitaþia iadului48.

În sfârşit, creştinii vor consolida pentru totdeauna perechea verticalitate 
spiritualã (scara, muntele sacru, clopotniþa) – platitudine carnalã (stagnare sau 
cãdere)49. Vom vedea în curând apãrând constelaþii noi de imagini, pe mãsurã ce se 
vor descoperi şi alte medii de proliferare, hrãnite de idealurile, eresurile, frustrãrile 
şi preocupãrile vremii. Scena imaginilor morþii de-a lungul Evului Mediu ni se va 
arãta cât se poate de eterogenã, cu toate acestea, o scoatere a morþii de sub tutela 

43  Recomandãm pentru detalii douã lucrãri care abordeazã pe larg problematica 
simbolismelor înãlþãrii: Gilbert Durand, op. cit. şi Gaston Bachelard, Aerul şi visele. Eseu 
despre imaginaþia mişcãrii, ed. Univers, Bucureşti, 1999, tr. Angela Martin.

44  Durand, op. cit., p.205.
45  Ibid., p.104.
46  A se vedea „Une sainte martyre”, sec. XV, Bruxelles, Musée d’art ancien, reprodusã în 

Vovelle, op. cit., p.33. 
 Vezi de asemenea pentru nenumãrate imagini relevante lucrarea adiþionalã Omului în 

faþa morþii, Images de l’homme devant la mort, éd. du Seuil, Paris, 1983, a lui Ph. Ariès.
47  Vezi Durand, op. cit., pp.72, 73.
48  Vezi, spre exemplu, „Grãdina plãcerilor” şi „Infernul muzical” la Bosch, în albumul ed. de 

Meridiane, Bucureşti, 1974, îngrijit de Marin Tarangul.
49  Vezi Durand, op. cit., p.129.
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pãcatului şi manifestarea imaginilor solare ale moralei şi ale verticalitãþii în lipsa 
imaginii cristice, vor fi din ce în ce mai greu de reprezentat, încã de la apusul 
vremurilor apologetice, trecând prin Evul Mediu şi pânã în zilele noastre.

2.2 Un flesh-back parþial lãmuritor

Şi totuşi, trebuie sã ne întoarcem în timp. Nu pentru un popas îndelungat, ci 
doar atât cât sã ne reîmprospãtãm memoria cu câteva dintre problemele cu care s-au 
vãzut confruntaþi primii apologeþi şi chiar Apostolul Pavel însuşi; probleme care, 
elucidate parþial sau pãrtinitor, deşi întotdeauna supuse unor dezbateri teologice 
crunte (la propriu şi la figurat), au dus, cu vremea, la rostirea creştinã a lui „cu 
moartea pe moarte cãlcând”. Sã fim însã înþeleşi: nu ne vom permite sã abordãm cu 
lejeritate chestiuni de christologie care depãşesc, din nefericire, lecturile noastre 
teologice. Nici controversele docetiste pe care nu am reuşit de altfel sã le urmãrim 
decât tangenþial50, nu ne sunt mai la îndemânã. Se ştie, însã, cã de învierea în trup 
a lui Hristos se îndoiau mulþi alþii în afara elitei gnostice51. În sfârşit, problema 
dihotomiei platoniciene trup-suflet a cunoscut, o datã cu primii Pãrinþi ai Bisericii, 
nuanþe şi investiri noi. De ele vom încerca sã ne ocupãm foarte pe scurt, atât cât 
ne-o vor permite lecturile. Înaltele controverse teologice impregnate de platonism 
din primele secole creştine sufereau, ce-i drept, distorsiuni majore în cursul 
procesãrilor care aveau loc în minþile oamenilor de rând. Şi tocmai aici dorim sã 
ajungem. Precepte desprinse chiar din dogma ortodoxã nãşteau, cum se va vedea, 
nişte practici funerare dacã nu îndoielnice, cel puþin ambivalente. 

Sã vedem, deci, manierele în care se negocia noul limbaj creştin, în primele 
secole dupã învierea lui Hristos. 

Fostul prigonitor al creştinilor, o datã intrat cu intenþii de evanghelizare pe 
terenul exigent al spiritualitãþii greceşti, şi conştient fiind de dificultatea de a vorbi 
despre o înviere din morþi în trup unei asistenþe interesate în primul rând de soarta 
imortalã a sufletului52, se vede obligat nu doar sã adopte nişte termeni care sã 

50  Familiarizarea noastrã cu doctrina docetistã a avut loc prin intermediul lucrãrilor lui I.P. 
Culianu, Arborele gnozei şi Gnozele dualiste ale Occidentului, precum şi prin lãmuririle 
succinte ale lui Marrou în studiul sãu „Dogma învierii corpului şi teologia valorilor 
umane în învãþãtura Sfântului Augustin”, în Patristicã şi umanism. Culegere de studii, ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1996, tr. de Cristina şi Costin Popescu, pp.550-555.

51  Mostrele utilizate de Minois (op. cit.) ne sunt din nou de folos. Culianu, la rândul 
sãu, în cunoscuta sa notã vag-ironicã, preia spusa unui apologet de secol IV: „pânã şi 
gloata oamenilor din piaþã îşi uita de treburile de fiecare zi ca sã se certe în legãturã 
cu hypostaseis şi prosopa”, în Arborele gnozei, ed. Nemira, Bucureşti, 1998, tr. Corina 
Popescu, p.42.

52  Deşi e greu de gãsit o doctrinã unitarã referitoare la moarte şi condiþia postumã la 
Platon, în Menon, Gorgias, Banchetul, Republica şi mai cu seamã în Fedon şi Timaios 
vom descoperi suficiente reflecþii asupra morþii şi traiectoriei postume a sufletului care 
sã sugereze mai târziu Pãrinþilor pertinenþa fondãrii unei dogme creştine pe schelãria 
platonismului. Ca idee generalã, ar fi util sã menþionãm cã, pentru Platon, moartea 
înseamnã în mod categoric despãrþirea sufletului de trup (Fedon, 64c; Gorgias 524c). 
Sufletul trãieşte în trup şi cunoaşte prin el, adicã prin simþuri, cele sensibile, iar ceea ce 
el cerceteazã de unul singur este înþelepciunea, adicã lucrurile veşnice, nepieritoare care 
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 sunt de aceeaşi esenþã cu el (Fedon, 79d). Cât despre demonstrarea nemuririi sale, Platon 
foloseşte în primul rând douã argumente (V. şi Yvone Brès, La psychologie de Platon, P.U.F, 
Paris, 1973, p.183): unul dintre ele, dezvoltat pe larg în Fedon, este principiul contrariilor 
(cei vii renasc din cei morþi, iar cei morþi din cei vii, în mãsura în care orice lucru care 
are un contrar nu poate sã nu se fi nãscut din acesta, iar acesta din el, v. 71b); cel de-al 
doilea, detaliat în Menon (81b), amintit în treacãt în Banchetul (208a) şi apãrut într-
o formã oarecum rezumatã în Fedon (73a), este doctrina amintirii. Numai cã, aşa cum 
remarcã Yvonne Brès (op. cit., p.184), chiar prezentatã succint, doctrina aducerii aminte 
este chematã, în acest din urmã dialog, sã sprijine argumentaþia referitoare la nemurirea 
sufletului (despre demonstrarea putinþei sufletelor de a cunoaşte înainte de a se naşte, v. 
Fedon, mai ales 75 b, c, d şi 76c şi Menon, 85d, unde ni se relateazã experienþa „moşirii” 
sclavului de cãtre Socrate). 

 Stabilirea sufletului ca fiind nemuritor atrage dupã sine inevitabile implicaþii morale. 
Unde se va întoarce sufletul dupã ce s-a despãrþit de învelişul sãu pieritor? Ce soartã i se 
va hãrãzi? În linii mari, am putea spune cã Platon este adeptul metempsihozei: migrarea 
unuia şi aceluiaşi suflet dintr-un corp într-altul. Însã afirmaþia reclamã totuşi câteva 
nuanþãri: în primul rând, trebuie stabilit din start cã, în viaþa pãmânteascã, sufletul este 
cel care conduce trupul şi nu invers (Fedon, 80a). Însã primul poate sã se lase târât de 
cãtre cel de-al doilea în diverse vicii şi sã fie, astfel, pângãrit (Fedon, 83d); în acest caz, 
când în momentul morþii va trebui sã pãrãseascã lãcaşul material, sufletul va duce cu el 
pãrticele din corp, reziduuri datorate strânsei lor convieþuiri (Fedon, 81c). Acest lucru îi 
va îngreuna ascensiunea şi îl va face sã bântuiascã multã vreme prin preajma trupului 
mort în care se aflase. Dimpotrivã, sufletul celui drept, imponderabil şi nepângãrit, se 
va ridica în vãzduh. Moartea filozofului, care moare pentru cele pãmânteşti chiar trãind 
(Fedon, 83 a, b, c, d), fãrã a se putea totuşi elibera din trup cu de la sine putere, este cu 
totul alta decât cea de care are parte omul de rând. (V. şi Brès, op. cit., p.186, V. şi Fedon, 
67e). 

 Totuşi, în jurul acestui punct (soarta sufletului dupã despãrþirea de trup), concepþia 
platonicã îşi pierde unitatea. De exemplu în Fedon se vorbeşte de metempsihozã care are 
loc fãrã o judecatã prealabilã ca în Republica (unde sufletele sunt chemate, dupã moarte, 
sã-şi aleagã un nou trup conform nevoilor pe care le au) sau Timaios (V. pentru amãnunte 
Dominique Viseax, La mort et les états posthumes selon les grandes traditions, éd. de la 
Maisuie, Guy Trédaniel, Paris, 1989, pp.77-85). Numai cã, se pare, aici metempsihoza 
va fi soarta sufletelor „grele” care nu se pot înãlþa din pricina concreþiunilor cu care 
sunt impregnate; în acest fel, ele vor simþi curând alte afinitãþi faþã de alte corpuri în 
care vor dori sã intre. Spre nenorocirea lor, noile fiinþe vor suferi de acelaşi pãcate ca 
şi precedentele (Fedon, 81e). Pe scurt, sufletele vor merge fiecare spre corpuri care se 
aseamãnã nãravurilor lor. Rãmâne atunci sã ne întrebãm dacã nu cumva de veşnicie 
nu va avea parte decât sufletul filozofului care, o datã ajuns acolo, va deveni fericit şi 
pãzit de orice neştiinþã şi teamã (Fedon, 81a). Însã pânã aici, aşa cum menþionam, pare 
cã Platon nu þine seama de problema judecãþii sufletului pãcãtos care existã totuşi în 
aproape toate celelalte dialoguri care ating problema nemuririi: apare astfel în Gorgias 
(523a, 524d), în Criton unde se pune problema în termenii unui proces adevãrat care va 
avea loc în faþa „celor care cârmuiesc acolo” (54b, c) şi, în sfârşit, pânã la urmã chiar în 
Fedon, deşi informaþiile oferite pe parcursul dialogului nu par sã mai lase loc apariþiei 
unei judecãþi postume: sufletele injuste intrã direct în alte corpuri, iar cele ale filozofilor 
iau direct drumul Lumii esenþelor. Totuşi, în continuare ni se va descrie foarte amãnunþit 
cãlãtoria postumã a oricãrui suflet, precum şi Lumea Hadesului în care acestea vor locui 
pentru o vreme (un soi de purgatoriu). În sfârşit, pânã la urmã, ele îşi vor primi rãsplata 
sau pedeapsa „şi apoi, dupã multe şi lungi veacuri, ar fi aduşi din nou la viaþa de aici” 
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corespundã matricei gândirii clasice, ci şi sã-şi însuşeascã diatriba greco-romane 
en vogue, aşa cum au fãcut-o sau o vor face toþi ceilalþi autori timpurii de texte 
creştine53.

În faþa celor din Corint, preocupaþi de o ieşire din trup54 şi nu de o reînnoire 
a lumii materiale, Apostolul Pavel va vorbi cu atât mai puþin de eschatologia 

 (Fedon, 107d). Nu vom mai insista asupra descrierii tãrâmului celuilalt în Fedon. Cert e 
cã Socrate îşi încheie totuşi descrierea cu aceleaşi precizãri referitoare la soarta postumã 
a sufletelor imponderabile ale filosofilor care „trãiesc fãrã de trupuri în veşnicie viaþa de 
apoi” (Fedon, 114c, sublinierea ne aparþine). Contradicþia se va consolida dupã ce vom 
citi în Phaidros cã, toate sufletele, dupã 1000 de ani, vor veni sã-şi tragã la sorþi noile 
trupuri (249a, b). 

 Şi, în sfârşit, în Timaios vor apãrea de asemenea câteva aspecte noi în vãditã contradicþie 
cu cele apãrute în alte dialoguri. Zeul creeazã sufletul înaintea corpului (34b); fiecare 
suflet omenesc este un fragment din Sufletul universal (interesante sunt explicaþiile lui 
Culianu din Gnozele dualiste ale Occidentului, ed. Nemira, Bucureşti, 1995, tr. Thereza 
Petrescu, referitoare la specularea acestui dialog în textele gnostice antropogonice. V. pp. 
129-139. Aceleaşi surse platoniciene conduc, pe alt palier, la astrologia Renaşterii, mai 
cu seamã la doctrina magiei astrologice a lui Marsilio Ficino. A se vedea Ficino, Les Trois 
livres de la Vie – Des Triplici Vita, Fayard, Paris, 2000, tr. par Guy Le Fevre de la Borderie 
secretaire de Monseigneur frere unique de Roy et son interprete aux langues etrangeres, 
texte revue par Thierry Gontier. Dar şi Culianu, Eros şi magie… care demonstreazã în 
plus filiaþia dintre magia ficinianã şi vehiculul aristotelic al sufletului sau pneuma. V. 
mai ales pp.24, 25, 51, 52, 53, 55 etc. şi Anexa I, „Originile doctrinei privind vehiculul 
sufletesc”, p.307). 

 Se vor numãra tot atâtea suflete câte stele, fiecãruia atribuindu-se astfel o stea anume 
(41d, e); iar dacã, dupã experienþa terestrã, în trup, un suflet se va dovedi nevrednic, el va 
fi sortit unei noi încarnãri într-o femeie sau, mai rãu, într-un animal (42c). Dacã sufletul 
a fost drept, el se va întoarce sã locuiascã astrul care i-a fost hãrãzit dintru începuturi. 

 Acestea sunt, pe scurt, elementele esenþiale privind soarta postumã a sufletului la Platon, care 
vor fi parþial recuperate de Pãrinþii Bisericii. Am utilizat urmãtoarele ediþii ale dialogurilor: 
Platon, Phédon, Oeuvres complètes, Tome IV, 1re partie, tr. par Paul Vicaire, Paris, Société 
d’édition „Les belles lettres”, 1983; Platon, Fedon, în Dialoguri, ed. Iri, Bucureşti, 1995, tr. 
Cezar Papacostea; Platon, Gorgias, Dialoguri, ed. rom. cit.; Platon, Phèdre, Tome IV, Oeuvres 
complètes, 3e partie, tr. par Léon Robin, Paris, Société d’édition „Les belles lettres”, 1970; 
Platon, Phaidros, ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, tr. Gabriel Liiceanu; Platon, Menon, în 
Dialoguri, ed. rom. cit.; Platon, Banchetul, ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, tr. Petru Creþia; 
Platon, Criton, în Dialoguri, ed. rom. cit.; Platon, Timée, Oeuvres complètes, Tome X, tr. par 
Albert Rivaud, Société d’édition „Les belles lettres”, Paris, 1970.

53  Foarte interesante sunt observaþiile minuþioase ale lui Henri-Irénée Marrou privind 
asumarea diatribei greco-romane populare de cãtre semnatarii înşişi ai Evangheliilor 
şi de cãtre Pãrinþii apostolici. E vorba, spune istoricul, de un fenoment de „osmozã 
culturalã, de imitarea spontanã a mediului de civilizaþie”. Marrou, „Diatriba creştinã” 
în Patristicã şi umanism. Culegere de studii, ed. Meridiane, 1996, tr. de Cristina şi Costin 
Popescu, pp.329-343, mai ales pp. 330-332. Alain Besançon, la rândul sãu, vorbeşte de un 
soi de platonism vulgar al primilor creştini. Vezi Imaginea interzisã. Istoria intelectualã 
a iconoclasmului, de la Platon la Kandinsky, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, tr. Mona 
Antohi, p.8.

54  Vezi M. Eliade, Istoria credinþelor şi ideilor religioase, ed. Univers Enciclopedic şi ed. 
Ştiinþificã, Bucureşti, 1999, tr. Cezar Baltag, p.435.
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promisã de Hristos (subiect care pe evrei îi exalta!), adoptând în schimb idei 
potrivite specificului epocii, cum ar fi dihotomia platonicianã trup-suflet cãreia 
tocmai i-am consacrat o notã precum şi împãrþirea, de origine stoicã55, a sufletului 
în alte douã pãrþi (sufletul propriu zis, probabil psyché şi pneuma sau duhul56). El 
le va ura astfel celor din Tesalonic: „Şi Însuşi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã-n chip 
desãvârşit; şi întregul vostru duh şi suflet şi trup pãzeascã-se fãrã prihanã întru 
venirea Domnului nostru Iisus Hristos” (1 Tes 5:23)57; şi cãtre evrei: 

„Cãci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrãtor şi mai ascuþit decât orice 
sabie cu douã tãişuri, şi pãtrunde pân’ la despãrþitura sufletului şi a duhului, a 
încheieturilor şi a mãduvei (…)” (Evrei, 4:12). E foarte probabil ca acest tip de 
diviziune sã nu le fi fost nici evreilor cu totul strãin, dacã þinem seama de faptul cã, 
în lumea semiticã58, la survenirea morþii, atât sufletul (nefesh) cât şi suflul (un fel de 
spirit care mai poate rãtãci o vreme în jurul mormântului constrângând cadavrele 
la impuritate) pãrãsesc corpul pentru a merge într-o lume a umbrelor (sheol, unde 
sufletului i se pregãteşte o stare de semi-aneantizare).

Este, oricum, destul de probabil ca diviziunea operatã de Sfântul Pavel sã fi 
fost deja prezentã în terminologia nou testamentarã, prin autorii Evangheliilor, 
încã fideli concepþiei semitice59.

În orice caz, constrângerile exprimãrii în greacã, sau, poate mai exact, 
constrângerile unui sistem de gândire riguros conturat, poate sã fi provocat unele 
confuzii şi imprecizii. Avem astfel în Evanghelia dupã Marcu: Ca ce-i foloseste 
omului sa cistige lumea-ntreaga si sa-si pagubeasca sufletul? „Şi ce-i foloseşte 
omului sã câştige lumea-ntreagã şi sã-şi pãgubeascã sufletul?” (tradus prin psyché) 
(Marcu, 8:36), iar în Evanghelia dupã Matei, „Iar Iisus, strigând iarãşi cu glas mare, 
şi-a dat duhul” (tradus prin pneuma) (Matei, 27: 50). Ne-am putea întreba în ce fel 
cele douã experienþe sunt diferite?

Ideile de forþã ale Apostolului Pavel, precum şi accentele specifice pe care 
le imprimã creştinismului primar, se vor reflecta dupã moartea sa în operele 
primilor apologeþi care vor merge un pas mai departe: recunoaşterea şi impunerea 
creştinismului ca religie în lumea greacã şi romanã. Spre deosebire de epoca 
apostolicã marcatã de misionarism, apologeþii sunt preocupaþi de încadrarea 
revelaþiei creştine în vastul şi pestriþul orizont spiritual al vremii. Secolul II pare 

55  Vezi Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu. De la începuturile patristice pânã la sfârşitul 
secolului al XIV-lea, ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, tr. Ileana Stãnescu, p.19.

56  A se vedea şi alte modificãri de nuanþã ale termenilor la Taþian, (Gilson, op. cit., p.24), 
Irineu (ibid., p.39), Nemesius care se inspirã şi din Aristotel (ibid., p.69). Ca şi accepþiile 
termenului pneuma la Aristotel prin comparaþie cu accepþia stoicã în Culianu, Eros şi 
magie…, p.30. 

57  Pentru a se alinia împãrþirii pauliniene, Apolinarie, episcop al Laodiceei, consimte în sec. 
IV la împãrþirea omului în trup (soma), suflet (psyché) şi intelect (pneuma care, spune el, 
este acelaşi lucru cu nous). V. Gilson, op. cit., p.69. Prin aceasta, el trimite direct la Platon 
care aşazã alãturi de dihotomia cunoscutã un al treilea element, intelectul (nous) adãugat 
sufletului.

58  Am consultat L. Monloubou, F. M. du Buit, Dictionnaire biblique, Desclée, Paris, 1984, 
p. 488.

59  Ibid., p.489.
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supus unei presiuni religioase difuze în cadrul cãreia creştinismul, în forma lãsatã 
de Sfântul Pavel, nu se evidenþia întotdeauna. Preluând datele istoricului Hubert 
Cancik, Culianu ne spune cã la o populaþie de un milion de locuitori, Roma acelor 
vremuri avea între 50.000 şi 80.000 de evrei, între 20.000 şi 30.000 de practicanþi 
ai cultelor egiptene, acelaşi numãr pentru cultele siriene, cam 20.000 de creştini, 
10.000 de mithraişti şi câteva sute de gnostici60. Aceştia din urmã, deşi puþini la 
numãr, se dovedesc a fi o concurenþã serioasã pentru primii gânditori creştini61. 

Gnosticismul îşi va racola victimele chiar şi din linia primilor apologeþi62 – 
Taþian, spre exemplu, împarte sufletul în douã elemente: un fel de spirit (psyché) 
„care impregneazã materia a tot ce existã: aştri, îngeri, oameni, animale”63, este 
una în toate şi de origine materialã. Gilson bãnuieşte cã Taþian se referã aici la 
unele texte ale Vechiului Testament în care sufletul animalelor este identificat cu 
sângele64; a doua parte a sufletului fiind pneuma care, întocmai ca la Sfântul Pavel, 
este sufletul propriu-zis în care locuieşte imaginea lui Dumnezeu. Or acest fel de 
corespondenþã între o parte sufletului şi astre, „o consubstanþializare pneumaticã 
între om şi originea sa cosmicã”65 este cea specificã textelor antropogonice gnostice. 
Pe de altã parte, un astfel de spirit material, de o substanþã cu astrele, pare sã fie 
foarte asemãnãtor vehiculului sufletesc al neoplatonicienilor şi ale cãrui origini, 
destul de neclare, trec prin Aristotel, prin stoici şi prin medicul Galenus, celebru 
în secolul II66.

Chiar urmãrindu-l doar pe Taþian, putem deja intui hãþişul orientãrilor religioase 
ale vremii care îngreuna considerabil delimitarea unor dogme şi a unei terminologii 
specifice; astfel, spune Gilson, „primii gânditori creştini au fost pe deplin conştienþi 
cã o anumitã arie de probleme þine concomitent de competenþa filozofilor şi de cea 
a creştinilor”67, lucru care i-a mobilizat în douã direcþii opuse: fie spre cãutarea 
argumentelor necesare combaterii sistemelor acestora de gândire (cazul lui Taþian), 
fie prin ceea ce era de multe ori mai convenabil, adicã sprijinul clasicilor. 

Cum bine se ştie, primul sprijin invocat era Platon. Nu e de mirare cã Iustin 
atribuia drept sursã pentru dialogul Timaios pe Moise, în timp ce renegatul Origene 
va descoperi la rândul sãu surse biblice în Phaidros68, iar în secolul III, Clement din 

60  Culianu, Arborele gnozei, p.59. A se vedea pentru o scurtã trecere în revistã a importanþei 
sociologice a comunitãþii creştine precum şi implicaþiile acesteia şi Marrou, Teologia 
istoriei, pp.153-159, mai ales p.153.

61  A se vedea lucrãrile lui Culianu deja amintite pentru detalii referitoare la consecvenþa în 
explicaþii şi scrupulozitatea „logicii” gnosticilor, precum şi pentru detalierea motivelor 
exacte care fãceau din ei cei mai temuþi adversari ai apologeþilor.

62  Vezi şi Gilson, op. cit., pp.24-27.
63  Ibid., p.24.
64  Trimiterea la sânge, ca parte materialã a sufletului, dacã nu chiar ca fiind sufletul însuşi, este 

evidentã în versetul urmãtor: „Numai vezi ca nu cumva sã mãnânci sângele, cãci sângele este 
viaþa (sufletul); şi sã nu mãnânci sufletul împreunã cu carnea” (Deut., 12: 23).

65  Culianu, Gnozele dualiste…, p.138.
66  Vezi Culianu, Eros şi magie…, pp.30-36, 55-60.
67  Gilson, op. cit., p.21.
68  Vezi Jaroslav Pelikan, La tradition chrétienne. Histoire du développement de la doctrine, 

Tome I L’émergence de la tradition catolique 100-600, tr. de l’anglais par Pierre Quiller, 
P.U.F., Paris, 1994, p.34.
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Alexandria sfârşeşte prin a conchide cã întreaga filozofie se datoreazã unei anumite 
intuiri a lui Dumnezeu, chiar dacã aceastã intuiþie avea probabil un caracter vag 
şi imperfect69.

Oricum, exagerate sau nu, aceste convingeri lasã sã se observe faptul cã sursa 
preferatã a apologeþilor primelor secole creştine rãmâne Platon, deşi Gilson ne 
sfãtuieşte70 sã utilizãm cu prudenþã expresia „platonismul Pãrinþilor” care ar putea 
induce ideea existenþei unei direcþii platonice în scrierile acestora, când, în fapt, 
adevãrul este cã textele apologetice, esenþialmente creştine, se serveau de elemente 
platonice71 pentru a da o formã cât mai viabilã credinþei în mântuirea prin Iisus 
Hristos cel înviat. Iatã, un motiv în plus pentru ca Pãrinþii Bisericii sã nu meargã 
niciodatã prea departe cu platonismul: evidentul sãu antisomatism. Şi, astfel, 
imposibilitatea încadrãrii sale într-o formulã creştinã definitivã care nu putea lãsa 
deoparte dogma învierii trupurilor. Într-un fel sau altul, mai repede sau mai târziu, 
trupul trebuia salvat din mediul depreciativ tipic platonician şi (re-)introdus în 
ecuaþie. Sã se considere, de pildã, cã sufletul nu este el însuşi o substanþã de 
sine stãtãtoare, prinsã într-o închisoare vrednicã de tot dispreþul, cã el ar putea fi 
forma trupului, şi cã, astfel, fiinþa umanã ar putea constitui o unitate substanþialã 
a sufletului şi trupului. „Il s’ensuit nécessairement que l’âme est substance au sens 
de forme d’un corps naturel possédant la vie en puissance. Or la substance formelle 
est entéléchie: l’âme est donc l’entéléchie d’un corps de cette sorte”72 (II 1) şi încã, 
„ce qui dinstingue l’animé de l’inanimé c’est la vie” (II 2) – spune Aristotel; însã 
apologeþii primelor secole nu vor fi dispuşi sã sesizeze folosul unitãþii substanþiale 
a trupului şi sufletului, preocupaþi fiind sã sublinieze independenþa ultimului 
faþã de primul, neîntâmpinând astfel nici o rezistenþã filozoficã în demonstrarea 
nemuririi sale. Doar târzia reformã tomistã va asimila definitiv aristotelismul, 
moment în care sufletul va pierde privilegiul de a percepe direct Inteligibilul, din 
pricina „ataşamentului” sãu faþã de corp73. În acest fel, sufletul este intelect74 şi îl 
poate intui pe Dumnezeu şi totodatã este formã a trupului cu care constituie un 
corpus fizic asemenea tuturor lucrurilor care sunt alcãtuite din materie şi formã75. 

69  Ibid.
70  Gilson, op. cit., pp.85-86.
71  Lista lor completã o oferã tot Gilson, op. cit., la pagina 86.
72 Aristotel, De l’âme, Société d’édition „Les belles lettres”, Paris, 1966, tr. par E. Barbotin. 

Sublinierile ne aparþin. Menþionãm cã la Aristotel, substanþa presupune o formã concretã, 
realã, altceva decât materia; iar entelehia este actul înþeles cu o nuanþã: aceea de act care 
nu mai este angajat în devenire.

73  Aici va interveni sofisticata doctrinã a vehiculului sufletului care face posibilã 
comunicarea dintre trup şi suflet, doctrinã a cãrei lungã carierã ne-o relateazã pe larg 
Culianu în Eros şi magie…, mai ales pp.23-34. Nu mai insistãm asupra ei.

74  La Aristotel, sufletul are trei pãrþi: vegetativ, senzitiv şi raþional, acesta din urmã numindu-se 
şi intelect; astfel, spune el, „rãmâne de vãzut dacã dupã destrãmarea compusului mai rãmâne 
ceva. Pentru unele lucruri, nimic nu ne împiedicã sã admitem asta. Aşa e cazul cu sufletul, 
dar nu cu sufletul considerat în întregime, ci numai cu intelectul, cãci e oarecum imposibil sã 
admitem acest lucru pentru sufletul în întregime”. Vezi Metafizica, ed. Iri, Bucureşti, 1996, 
tr. Şt. Bezdechi, cap. 3, 1070 a. Sublinierile ne aparþin.

75  Vezi Toma d’Aquino, Summa theologiae, Opere I, ed. Ştiinþificã, Bucureşti, 1997, tr. 
Gheorghe Sterpu şi Paul Gãleşanu, Quaestio XII, cap. 2, 3, 4, pp.154-162.
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Luând-o înaintea lui Toma cu aproximativ unsprezece secole, Athenagoras pare 
sã fie primul apologet care îndrãzneşte sã nu cedeze „mirajului platonismului”76 
aducând în prim-plan ceea ce religia creştinã are specific şi care este, oricum, un 
aspect neglijat de spiritul vremii: este vorba de învierea în trup. În mod inevitabil, 
el recurge la o inserþie aristotelicã: Dumnezeu nu a creat suflete, ci oameni, omul 
nu este un suflet care foloseşte un trup (idee mult repetatã de Socrate), ci este 
trup în mãsura în care este şi suflet – şi în acest fel, dogma învierii trupului care 
stârnea atâta suspiciune în tabãra pãgânilor77, nu mai reprezenta o fantasmagorie 
câtã vreme corpul fãcea parte din „definiþia omului”78. Apologetul reuşeşte astfel 
sã explice posibilitatea învierii în trup aliniindu-se exemplar spiritului vremii fãrã 
a fi nevoit sã recurgã la modelul învierii lui Iisus (încã neclar, deşi reprezentând 
garanþia definitivã a oricãrui creştin79); oferã, astfel, o foarte bunã acroşã celor încã 
neconvertiþi.

„A merge pe urmele platonicienilor atât cât îngãduia religia creştinã” – aşa 
suna observaþia Sfântul Toma privitoare la teologia unui Pãrinte care valorificã şi 
totodatã limiteazã platonismul într-una dintre cele mai rezonabile maniere: Sfântul 
Toma se referea la Sfântul Augustin. 

Augustin îşi sprijinea în mare parte afirmaþiile despre Dumnezeu pe cunoscutele 
precepte platonice, numai cã el operase câteva modificãri pe care nu putem sã nu 
le menþionãm. Dacã episcopul Hipponei vorbea despre un trup condus, pãtruns 
şi vegheat de suflet80, el fãcea în plus menþiunea cã acesta nu era totuşi o temniþã 
„naturalã” a lui, ci una care avea drept cauzã starea decãzutã a omului. Eliberarea 
sufletului din ea este scopul însuşi al vieþii morale. Ceea ce nu înseamnã, fireşte, 
cã ar trebui sã ne sinucidem81, chiar dacã libertatea deplinã a omului asupra cãruia 

76  Gilson, op. cit., pp.29 şi 67.
77  Pelikan, op. cit., p.31; Gilson, op. cit., p.29.
78  Gilson, op. cit., p.29.
79  „Cãci dacã morþii nu învie, atunci nici Hristos n-a înviat. Iar dacã Hristos n-a înviat, 

zadarnicã vã este credinþa, voi sunteþi încã în pãcatele voastre” (1 Cor 15: 16, 17).
80  Vezi Gilson, op. cit., p.126.
81  Problema sinuciderii a planat asupra primelor secole creştine în mai multe forme, una 

mai ameninþãtoare decât alta, toate generate de acuzaþia pe care o aduceau pãgânii în faþa 
aparenþei de sinucidere a lui Hristos, mort de bunãvoie. Acest mod aparte de sinucidere 
(prin alegerea voluntarã a morþii) va pune mari probleme teologilor medievali, deşi, în 
perioada Bisericii primare, nenumãraþi martiri au ales sã moarã, iar unii dintre apologeþii 
primelor generaþii, printre care se numãra şi Tertulian, considerau sinuciderea un act 
de curaj. Clement din Alexandria este printre puþinii care, la acea vreme, condamnã 
clar suicidul: „Cei care se sacrificã voluntar, spune el, au o pãrere falsã despre martiriu 
şi au o pãrere prea bunã despre voinþa divinã” (vezi Georges Minois, Istoria sinuciderii. 
Societatea occidentalã în faþa morþii voluntare, ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, tr. Mircea 
Ionescu, p.33). O datã cu Sfântul Augustin, interdicþia sinuciderii devine lipsitã de orice 
echivoc. Iatã ce spune episcopul, nu fãrã o urmã de ironie, în Civitate Dei: „Dacã trebuie 
considerat un om cu suflet mare acela care e capabil sã-şi ridice viaþa, atunci a atins acest 
stadiu al spiritualitãþii de elevaþie acel faimos Cleombrotus, despre care se spune cã dupã 
ce a citit cartea lui Platon care trateazã despre nemurirea sufletului, s-a aruncat de pe un 
zid într-o prãpastie şi în modul acesta a plecat din aceastã viaþã, transmigrând cãtre aceea 
care a crezut cã e mai bunã” (Sf. Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, ed. Ştiinþificã, 
Bucureşti, 1998, tr. Paul Gãleşanu, Cartea I, cap. 22). 
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Hristos îşi varsã harul, nu o vom putea obþine decât la ieşirea din trup. Moartea 
în sine, pieirea creaturilor universului, spune Augustin, contribuie la frumuseþea 
acestuia, deoarece a pieri înseamnã a face loc altei vieþi, moartea transformându-
se, astfel, pentru creştin, într-un lucru bun82.

Din pricina pãcatului originar (care a presupus şi rãzvrãtirea trupului împotriva 
sufletului83), trupul pe care Dumnezeu l-a pus sã slujeascã sufletului, a pierdut 
controlul. Îndreptat înspre materie, „încãrcat” de ea, ajungând sã nu mai creadã 
decât într-însa, sufletul nu se mai poate recunoaşte pe sine şi ajunge sã se creadã 
trup – aceasta fiindu-i închisoarea, şi nu „primul” trup pe care i l-a dat Dumnezeu. 
Din starea de cãdere în care se aflã, sufletul nu se mai poate salva singur, ci doar 
prin harul mântuirii lui Iisus Hristos. Mila cereascã, harul dumnezeiesc este, de 
fapt, la Augustin, „secretul” mântuirii, cãci adevãrata jertfã este „opera milostivirii 
lui Dumnezeu”84. Cât despre jertfa credincioşilor, pe care o propunea deja Sfântul 
Pavel, Augustin spune: „dacã trupul vostru, de care sufletul se foloseşte ca de un 
rob inferior, sau ca de o unelatã, când folosinþa lui bunã şi corectã este în slujba 
lui Dumnezeu, atunci este jertfã”85. Pãcatul originar prin care omul s-a îndepãrtat 
de Dumnezeu ca sã se bucure de el însuşi nu mai poate fi înlãturat prin eforturi 
proprii. „Momentul hotãrâtor, spune Gilson, al istoriei personale a lui Augustin 
fusese descoperirea pãcatului, a neputinþei de a se ridica fãrã harul Mântuirii şi 
a reuşitei garantate de acest ajutor divin”86. Rãmâne, astfel, în centrul teologiei 
augustiniene, ideea necesitãþii harului, ca unic garant al ieşirii din decãderea în 
care ne-a adus un suflet care nu se mai recunoaşte pe sine.

Ceea ce putem remarca, în primã instanþã, o datã cu conturarea preceptelor 
creştinismului, este aceastã idee de cãdere într-un destin muritor, apãsarea produsã 
de un pãcat originar, de un suflet care trãieşte dupã legile reprobabile ale trupului 
şi care nu mai poate urca la starea iniþialã cu de la sine putere; doar o mişcare 
divinã de sens invers, care are loc prin asumarea temporarã, dar deplinã, de cãtre 
Creator, a condiþiei umane87 poate prilejui un gest de rãsturnare a sensului morþii 
(„cu moartea pe moarte cãlcând”). În urma acestui gest salvator, creştinul poate 
spera la o refacere a stãrii sale iniþiale de graþie şi de nemurire, primind harul (deci 
şansa) pe care, din bunãtate, Creatorul sãu i-o oferã. 

Aşa cum am încercat sã arãtãm de-a lungul Secþiunii 2 a studiului nostru, ne 
gãsim în faþa unei schimbãri de semn: prin jertfa sa, Iisus transformã trecerea de 
la viaþã la moarte, într-una de la moarte la viaþã88 – în sens fizic pentru El, în sens 

82  Sf. Augustin, op. cit., Cartea I, cap. 10.
83  Gilson, op. cit., p.124.
84  Sf. Augustin, op. cit., Cartea X, cap. 6.
85  Ibid.
86 Gilson, op. cit., p. 124.
87  „Cã devreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit şi învierea morþilor.  

Ca dupã cum toþi mor în Adam, tot aşa toþi vor învia întru Hristos.” (1 Cor. 15: 21, 22).
88  Vezi lucrarea despre Physiologus a lui Monique Alexandre, „Bestiaire chrétien: mort, 

rénovation, résurrection dans le Physiologus” în Mort et fécondité dans les mythologies. 
Travaux et mémoires. Actes du colloques de Poitiers, 13-14 mai 1983, Société d’édition 
„Les belles lettres” 1986, publ. Par François Jouan, Centre de recherche mythologiques de 
l’Université de Paris X, p.120.
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spiritual pentru credincioşi: „Unde-þi este, moarte, biruinþa? Moarte, unde-þi este 
boldul?” (1 Cor. 15: 55), exclama Sfântul Pavel.

În termeni pragmatici, a-l refuza pe Dumnezeu înseamnã, de fapt, pentru 
creştin a alege moartea. Surprins de moartea fizicã în „stare” de pãcat89 (deci de 
moarte spiritualã!), omul va avea de suferit damnarea veşnicã a sufletului. O datã 
cu creştinismul, ideea de pãcat capãtã dimensiuni fãrã precedent: „Iar boldul morþii 
este pãcatul” (1 Cor. 15: 56) îi ameninþa Apostolul Neamurilor pe cei din Corint.

Rãspunderea individualã în faþa Judecãtorului pentru fiecare faptã rea, 
apãsarea pãcatului originar şi eventualitatea unei suferinþe veşnice, dã o 
amploare extraordinarã sentimentului culpabilitãþii. „Fireşte, spune France Quere, 
creştinismul nu a inventat conştiinþa, nici culpabilitatea, nici aceastã prodigioasã 
dinamicã a sufletului ce încearcã mereu sã se depãşeascã. Însã a mobilizat forþele 
fiinþei într-un proiect fãrã precedent…Existenþa devine teatrul unei neîncetate lupte 
între dragostea faþã de Hristos şi ceea ce se numeşte de-acum încolo pãcat.”90

3. Reprezentãri ale morþii

3.1 Înmormântarea ad sanctos sau nemurirea prin contaminare. Despre o 
graniþã fragilã între creştini şi pãgâni

Configurãrile specifice ale funeraliilor, iconografia funerarã sau spaþiile şi 
tipurile de cimitire fac toate parte din manierele concrete de reprezentare a morþii, 
şi nu pot rãmâne fãrã ecouri sociale91. Anticii luau întotdeauna faþã de morþii lor o 
distanþã precautã pe care am putea-o numi, fãrã riscul de a greşi, chiar reticenþã. 
Exceptând cultul eroilor la vechii greci, în alte þinuturi, de exemplu la Roma sau la 
Pompei, moartea nu interfera cu cetatea. La Roma, legea celor 12 Table interzicea 
categoric îngroparea in urbe92. Morþii nu puteau locui împreunã cu viii93. Dar, dupã 
cum ne spune Ariès, „ils ne furent ni expédiés au loin ni tout à fait isolés”94 – erau 
pãstraþi la marginea oraşului, în aşezãminte care se aliniau de-a lungul drumului 
principal, aşa cum se întâmpla la Via Appia95. În orice caz, nevoia de a rãmâne în 
memoria posteritãþii, îi îndemna pe unii demnitari sã-şi construiascã monumente. 
Nimeni nu nãzuia însã cu adevãrat la o împlinire post-mortem. Ghilgameş 
rãmâne un învins – Siduri, hangiþa de pe malul mãrii îi replicã nebunului rege al 
Urukului: „O, Ghilgameş, unde rãtãceşti la voia întâmplãrii?/ Viaþa veşnicã pe care 
o urmãreşti n-o vei afla”96, iar Enkidu, devenit o umbrã, îi vorbeşte prietenului sãu 

89  Vezi L. V. Thomas, L’anthropologie de la mort, Payot, Paris, 1975, p.203.
90  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.389, citând France Quere, Les Pères apostoliques, 

Seuil, Paris, 1980, p.30.
91  Vezi Bruno d’Agostino şi Alain Schnapp, „Les morts entre l’objet et l’image”, în G. Gnoli 

şi J.-P. Vernant (coord.), La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge Univ. 
Press şi Éd. de la Maison de Sciences de l’Homme, Paris, 1982, pp.17-18.

92  Ph. Ariès, Essais sur l’histoire de la mort du moyen âge à nos jours, p.25.
93  Vezi şi Ariès, Images de l’homme devant la mort, éd. du Seuil, 1983, p.8.
94  Ibid.
95  Ariès, Essais sur l’histoire de la mort…, p.25. În plus, fiecare cetãþean, inclusiv sclavii, 

avea dreptul la un loculus şi la o inscripþie funerarã sumarã. Vezi p.41.
96  Epopeea lui Ghilgameş, ed. Mondero, Bucureşti, 1998, tr. Virginia Şerbãnescu şi Al. Dima, 

Tableta a X-a, II.
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de pe un tãrâm „acoperit cu pulbere” şi îi spune: „dacã þi-aş destãinui legea lumii 
subpãmântene pe care o cunosc/ te-ai porni pe plâns”97. În mod similar, umbra lui 
Ahile, „cu plâns şi cu suspin”98 îl întâmpinã pe Ulise: „Cum ai putut sã vii tu pe 
tãrâmul/ Noptatic, unde şi-au locaşul morþii / Nesimþitori, becisnice umbre / de 
oameni rãposaþi?”99. Pe tãrâmul lui Nergal sau lui Hades, „viaþa” pare, iatã, la fel de 
umilitoare.

Nemurirea şi învierea, dincolo de graniþele legendare şi mitice, rãmân totuşi 
strãine conştiinþei vechi. Nici mãcar nişte atenieni emancipaþi din era noastrã nu 
pot pricepe spusa nebunului Apostol care le va trece pragul cetãþii; şi de aceea 
decid: „Despre asta te-om asculta şi altã datã” (Faptele Ap., 17: 32).

Altã datã, când? Marrou o spune rãspicat: „noþiunea de înviere a fost greaua 
încercare de care s-a lovit evanghelizarea lumii antice: obstacol pentru mentalitatea 
epocii, de el se lovea şi sensibilitatea popularã şi reflecþia savantã”100. Încetul cu 
încetul însã, creştinismul câştigã teren. În secolele III-IV, spiritul acestei religii 
care promitea învierea în trup domina deja întreg Occidentul şi Africa romanã. 
Oamenii sunt dispuşi, acum, cel puþin sã asculte promisiunile unei învieri pe 
care le-o pregãtea Iisus Hristos. Ei se aratã de asemenea dispuşi sã înfãptuiascã 
una dintre cele mai spectaculoase rãsturnãri de sens pe care istoria a cunoscut-o 
vreodatã în sfera reprezentãrii morþii: sã transforme o mai veche reticenþã faþã de 
cadavre, într-o dorinþã de familiarizare cu acestea care va merge, cu timpul, foarte 
departe, pânã la inventarea macabrului. Şi toate acestea, graþie noii credinþe în 
învierea sufletului şi trupului care va pune încetul cu încetul în mişcare întreg 
mecanismul sistemului de reprezentare a morþii, schimbându-i direcþia. Pânã la 
urmã, acceptul morþilor în cetate101, adicã în preajma celor vii, va fi realizat de Evul 
Mediu prin gesturi simbolice aproape exaltate.

3.1.1 O istorie de sprijin

Au existat, fireşte, dincolo de forþa promisiunii învierii în trup, câteva 
conjuncturi ajutãtoare. Este vorba, în primul rând, de cultul martirilor102. Sã ne 
amintim, pe scurt, o situaþie asemãnãtoare petrecutã în Grecia anticã. O datã cu 
rãspândirea cetãþilor, prin sec. VIII î.H.103, exigenþele vieþuirii în polis vor fi cu 
totul altele104. Comportamentul religios suferã la rândul sãu multiple modificãri; 

97  Ibid., Tableta a XII-a, IV.
98  Odiseea, ed. de Stat pentru Literaturã şi Artã, Bucureşti, 1956, tr. G. Murnu, Cântul XI, 

633.
99  Ibid., Cântul XI, 635-638.
100  Marrou, „Dogma învierii corpului şi teologia valorilor umane la învãþãtura Sfântului 

Augustin”, în Patristicã şi umanism, ed. cit., p.547.
101  Vezi, Ariès, Essais sur l’histoire de la mort…, p.25.
102  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.47.
103  J.-P. Vernant, Mit şi religie în Grecia anticã, ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, tr. Mihai 

Gramatopol, p.47.
104  Vezi de asemenea Claude Bérard, „Récupérer la mort du prince: héroïsation et la 

formation de la cité”, în G. Gnoli şi J.-P. Vernant (coord.) La mort, les morts dans les 
sociétés anciennes, Cambridge Univ. Press şi Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 1982, p.89.
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sentimentul de apartenenþã la cetate consacrã templele locale, cu zei şi practici 
religioase proprii zonei respective105. Faptul cã orice conjuncturã, eveniment 
sau faptã socialã ori culturalã vor fi investite politic nu va fi suficient, sistemul 
religios însuşi, primind locul sãu în polis, va conduce la generarea aşa-numitei 
religii civice106. Pe acest fond de ideologizare a întregii existenþe a apãrut şi cultul 
eroilor. Venerarea eroilor se rãspândeşte, nu întâmplãtor, într-o perioadã în care 
grecii, acum cetãþeni, se simt legaþi de locul pe care îl ocupã în spaþiul Eladei 
într-o asemenea mãsurã, încât Vernant vorbeşte de „un fel de simbiozã” „care se 
stabileşte între oameni şi glie”, „ca şi cum cetãþenii ar fi copiii unui pãmânt din 
care au apãrut, la origini, sub formã de autohtoni”107. Aceste spirite ale oamenilor 
decedaþi108, trãitori în pãmânt, evocã timpul glorios al „începuturilor” şi, în plus, 
atestã importanþa gliei şi a locului unde sunt îngropate rãmãşiþele „încãrcate de 
redutabile puteri magico-religioase”109, chiar dacã acestea erau deseori alese arbitrar, 
pe situsurile construcþiilor funerare miceniene pãrãsite de secole110. Nu e greu de 
presupus cã atenþia deosebitã care le era acordatã (abundenþa riturilor de doliu, 
coruri tragice etc.111), tocmai într-o perioadã în care necesitãþile sociale trimiteau 
la o organizare profundã a polisului112 e foarte probabil sã aibã legãturã cu nevoia 
lor de coeziune, atestare socialã şi proeminenþã spiritualã. Întrucât zeii olympieni 
– locali sau comuni – locuiau în cer, eroii, ca locuitori ai lumii subpãmântene 
(alãturi de zeii chtonieni113) rãspundeau perfect cerinþelor de reprezentare ale 
prezentului: existenþa unor fondatori ai polisului a cãror condiþie excepþionalã se 
probase în illus tempus.

Cum se poate deduce, condiþia eroicã se vãdeşte a fi înruditã atât cu cea 
zeiascã (ca şi acestora din urmã, eroilor li se închinau jertfe, erau jeliþi ritualic, 
iar rãmãşiþele lor apãreau deseori în plinã agora114), cât şi cu cea a defuncþilor 
de rând. Eroii greci (ca Oreste, Ahile, Herakles) deveneau, deci, þinta libaþiilor şi 
cinstirii funerare în general, chiar prin moartea lor – de obicei o moarte neobişnuitã 
(violentã sau dramaticã)115. Deşi se bucurau de calitãþi extraordinare (staturã uriaşã, 
trei şiruri de dinþi, androginie, potenþã sexualã ieşitã din comun etc.116), ei nu 
împãrtãşeau totuşi condiþia nemuritoare a zeilor, apropiindu-se mai degrabã de un 
ideal omenesc de forþã şi vitejie. Faptul cã ei atrãgeau uneori invidia zeilor (pe care 
îi şi înfruntau de altfel pe diverse cãi117), reprezintã un alt argument ce ar putea 

105  Vezi Vernant, Mit şi religie…, p.48.
106  Vezi ibid., pp. 47-50 şi Bérard, op. cit., p.89.
107  Vernant, Mit şi religie…, p.49.
108  Eliade, op. cit., p.181.
109  Ibid., p. 183.
110  Vernant, Mit şi religie…, p.50.
111  Eliade, op. cit., p.183.
112  Cum spunea Vernant, „ca sã-şi implanteze rãdãcinile pânã în lumea divinã”, Mit şi 

religie…, p.50.
113  Eliade, op. cit., p.183.
114  Vernant, Mit şi religie…, p.51.
115  Vezi amãnunte în Eliade, op. cit., p.183.
116  Ibid., p.184.
117  Ibid., pentru detalii.
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explica ataşamentul cetãþenilor pentru aceşti morþi „de elitã”118. Atât motivaþiile 
de mai sus, cât şi cele adãugate de Bérard cum cã, aceste personaje defuncte 
rezolvã problema unei crize de suveranitate cu care se confruntau polisurile în 
secolul VIII, lasã loc unei explicaþii care poate merge în adâncime. Dacã amintim 
de asemenea faptul cã excepþionalitatea acestor eroi nu excludea o înfãþişare şi 
un comportament deseori aberante119 (aspect teriomorf, numeroase anomalii şi 
handicapuri120) îndepãrtându-se prin aceasta de exemplaritatea zeilor, am putea 
spune cã, prin ambivalenþa profilului lor, cetãþenii greci fãceau trecerea la un nou 
ideal religios care pare sã nu-şi dezvãluie eficienþa altfel decât prin contaminare 
cu profanul, mai exact, cu noile conduite ale cetãþii. Prin religia civicã se rezolvã, 
probabil, simbolic atât o problemã de ordin politic, cât şi una de ordin religios, ca 
singurã cale de a prezerva integritatea fiinþei noului cetãþean121. 

Sã nu scãpãm din vedere faptul cã, prin cultul eroilor, moartea se încetãþeneşte. 
Intrã pentru prima oarã în polis, se supune şi chiar genereazã reguli (simbolice) 
de convieþuire. Nişte morþi excepþionali, ale cãror oseminte au puteri magico-
religioase, nu s-ar fi bucurat, probabil, de aceeaşi carierã glorioasã în afara cetãþii. 
Aceşti morþi sunt chemaþi acum sã vorbeascã nu numai despre o continuitate 
spiritualã, ci şi de una politicã şi culturalã. Pe scurt, ei par a fi „pretextul” inventãrii 
memoriei sociale (fiindcã, aşa cum arãtam într-o notã, însuşi Vernant pomeneşte 
caracterul inconvenabil al cultului funerar obişnuit care avea loc în „cercul restrâns 
al rudelor”122 şi avea o duratã limitatã).

Considerãm astfel cã prin intermediul religiei civice şi, în special, prin gesturile 
comemorative presupuse de aceasta, moartea şi morþii devin pentru întâia oarã 
„cetãþeni” ai polisului, deşi de data aceasta nu este vorba decât de o formã privilegiatã 
a lor – cea eroicã. Oricum, acest episod se constituie ca precedent pentru moartea „în 

118  Bérard, op. cit., p.90.
119  Ar fi bine sã reamintim cititorilor importanþa sesizãrii caracterului ambivalent al sacrului 

în general, înþeles atât în dimensiunea sa psihologicã (temut-venerat), cât şi în cea 
axiologicã (blestemat-sfânt, sacru-pângãrit). A se vedea Eliade, Tratat de istoria religiilor, 
ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, tr. Mariana Noica, p.33. Tot ce se abate de la normã þine 
de un alt regim ontologic decât acela al realului cotidian, iar la comunitãþile arhaice tind 
sã intre în categoria tabu-urilor, ceea ce înseamnã cã apropierea fizicã va fi exclusã în 
lipsa unor reglãri ritualice stricte. În orice caz, anomaliile, boala, calamitãþile, insolitul 
de orice fel fac – toate – parte, contrar aparenþelor, din acel nivel ontologic care produce 
nu numai spaima, ci şi fascinaþia, ele înspãimântã, şi îndeamnã totodatã la venerare; în 
termenii lui Eliade, ele sunt hierofanii negative (ibid.). Izolarea celor care sunt altfel decât 
majoritatea nu înseamnã, deci, de-valorizare, ci, dimpotrivã, singularizare. 

120  Eliade, op. cit., p.184. 
121  Vernant este de o altã pãrere. Istoricul atribuie venerãrii eroilor o semnificaþie „pur 

religioasã” (Mit şi religie…, p. 51) sprijinindu-şi argumentul pe faptul cã acest cult permite 
atât distanþarea de cultul unor zei care au o cu totul altã condiþie decât ei (nemurirea este 
prima lor caracteristicã), cât şi de cultul funerar restrâns, punctual, al unor morþi obişnuiþi 
îngropaþi departe de cetate. Acest cult rãspunde, crede Vernant, nevoii de înscriere a unui 
absent într-o prezenþã cât mai palpabilã, ceea ce explicã rezonabil rolul comemorãrilor şi 
al grijii deosebite acordate rãmãşiþelor care, ne asigurã Eliade, acþioneazã asupra celor vii 
timp de secole! (Istoria credinþelor…, p.183).

122  Vernant, Mit şi religie…, p.51.
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cetate” care va supravieþui mai bine de şaptesprezece secole123 printre cei vii, pânã 
când contemporanii noştri o vor izgoni din nou din metropolã.

3.1.2 Intra sau extra-muros? 

Dar sã revenim la morþii noştri medievali. Acum, cã avem sub ochi o descriere 
sumarã a cultului eroilor, vom putea aprecia cu mai multã pertinenþã limitele şi 
resorturile familiaritãþii medievale cu moartea. 

Bazilicile construite lângã obişnuitele cimitire extra-muros au fost primele 
aşezãminte care trãdau interesul deja conturat al oamenilor pentru venerarea 
martirilor124 îngropaþi acolo cu mult timp în urmã, ca oricare alt defunct de rând. 
E posibil, spune Ariès, ca primele martyria sã fi fost de origine africanã, de unde 
au trecut mai apoi în Spania şi Roma, Marrou, preluând o altã sursã, crede la 
rândul sãu cã primii care şi-au înmormântat martirii în sanctuare au fost donatiştii 
cartaginezi, la începutul secolului IV125. 

Cimitirele extra-muros, jucând acum şi rolul unor spaþii de venerare a sfinþilor 
mai recenþi (care înlocuiau treptat vechii martiri), au atras nu numai morþii, 
dar şi viii, care, dupã construirea bazilicii aferente, le-au transformat în abaþii 
importante126. Sã nu uitãm, ne aflãm încã în afara zidurilor cetãþii, în secolul III 
– dupã Ariès127 sau în secolul IV – dupã Marrou128. De-acum vizitate sistematic şi 
slujite de o comunitate laicã sau monahalã, aceste mici cartiere periferice atrãgeau 
în primul rând creştinii sãraci care pesemne locuiau în apropiere şi pentru care, 
drumul pânã la biserica din centrul cetãþii se dovedea mai anevoios. Diferenþa 
deci dintre bazilicile extra-muros din preajma oraşului Milano, a Romei sau a 
Vaticanului129 şi bisericile din oraş consta în faptul cã primele adãposteau cel puþin 
un mormânt de sfânt şi multe alte morminte de rând, iar ultimele nu adãposteau, 
practic, nimic. Aceastã polarizare a vieþii religioase medievale (catedrala cu 
sediul clerului pe de o parte şi sanctuarul funerar cu moaştele sfinte, bazilica şi 
mormintele de rând pe de altã parte) stârnea deseori rivalitãþi130 datorate în primul 
rând afluxului de pelerini care privilegiau, fireşte, locul relicvelor sfântului şi nu 
pe cel al administraþiei episcopale. 

Din ce în ce mai vizitate, noile cartiere extra-muros s-au extins într-atât încât 
graniþa dintre cetatea propriu-zisã şi noile locuri de pelerinaj (dar şi de locuit) 
devenise inexistentã. Nici clerul nu se mai arãta dispus sã renunþe la morþii sãi de 
elitã, aşa cã, întâmplarea de la Arras (secolul VI)131 nu era, probabil, una izolatã: la 

123  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.47.
124  Ibid., p. 51. A se vedea, de altfel, întreg capitolul dedicat de eminentul istoric al morþii 

înhumãrilor ad sanctos (pp.45-126).
125  Vezi Marrou, „Bazilica creştinã din Hippona în urma ultimelor sãpãturi arheologice” în 

Patristicã şi umanism, ed. cit., p.238.
126  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.51.
127  Ariès, Images de l’homme devant la mort, p.10.
128  Marrou, „Bazilica creştinã din Hippona…”, p.238.
129  Am numit trei dintre cele mai vechi bazilici extra-muros (finele secolului IV), conform 

lui Marrou, „Bazilica creştinã din Hippona…”, p.238.
130  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.53.
131  Ibid., p.54.
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moartea episcopului, mai marii Bisericii nu se mai aratã dispuşi sã-l înstrãineze în 
favoarea cine ştie cãrei comunitãþi creştine avide de cadavre celebre, şi îşi îngroapã 
mortul chiar în catedrala lui de baştinã, lângã altar. Ne aflãm deja în faþa încãlcãrii 
unei interdicþii care vreme de secole funcþionase rezonabil: nici un defunct sã nu 
fie îngropat intra muros. Cum mortul celebru atrãgea întotdeauna pe cei mai puþini 
celebri – fie ei vii sau morþi – înmormântarea între zidurile şi frecventarea asiduã 
a locurilor care adãposteau relicvele lor se aflau, iatã, pe cale de generalizare. 
Marrou face referire la nişte reînnoiri ale interdicþiei de înhumare intra muros132 
în legislaþiile a patru secole (III, IV, V şi VI)! Dacã regula nu ar fi fost încãlcatã 
sistematic (chiar şi înmormântarea Sfântului Augustin133 s-a numãrat, probabil, 
printre cele „ilegale”), reînnoirile nu şi-ar fi avut, fireşte, rostul…

De-a lungul acestor secole (fiindcã Ariès se referã deja134 la secolul VII ca la 
unul definitiv familiarizat cu înmormântarea ad sanctos şi, evident, intra-muros), 
pe lângã sfinþii care îşi dormeau deja somnul de veci în oraş, au început sã aparã 
monumentele ad sanctos ale oamenilor bogaþi cu un spaþiu special amenajat, în 
spate, pentru înhumarea (sau incinerarea) sclavilor şi servitorilor personali. 

Modificarea de esenþã se produsese. Odatã ce primii muritori de rând au ajuns 
sã-şi doarmã somnul de veci în apropierea unor moaşte, toþi viitorii morþi şi actuali 
adoratori ai rãmãşiþelor sfinte vor râvni la obþinerea unui asemenea privilegiu. 
Dupã informaþiile lui Michel Vovelle135, stadiul acestei „competiþii” pentru 
locurile de înmormântare în preajma sfinþilor de privilegiul cãreia se bucurau cel 
mai adesea clerul şi nobilii, nu fusese încã depãşit în secolele XIV şi XV – ne 
aflãm, adicã, în faþa unei tendinþe care se manifesta cu obstinaþie indiferent cât 
de greu surmontabile pãreau piedicile legislative şi conjuncturale (de exemplu, 
spaþiul extrem de restrâns în care sute de oameni þineau cu tot dinadinsul sã fie 
înhumaþi136). 

O scurtã schemã recapitulativã ne-ar putea facilita desprinderea unei imagini 
de ansamblu a mutaþiei care a avut loc în raportarea medievalã la moarte şi morþi: 
cimitire obişnuite extra-muros – venerarea de martir/sfânt – apariþia bazilicii 
extra-muros – pelerinaje la locurile de venerare – extinderea ariei bazilicii extra-
muros – înhumarea intra-muros şi ad-sanctos a mai-marilor Bisericii şi a celor 
înstãriþi (inclusiv în catedrale) – generalizarea înhumãrii ad-sanctos. De-acum 
înainte vom avea de-a face cu ceea ce Ariès numeşte moartea îmblânzitã („la mort 
apprivoisée”137). 

132  Marrou, „Bazilica creştinã din Hippona…”, p.239.
133  Ibid.
134  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.55.
135  Michel Vovelle, op. cit., p.159-164.
136  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.67. „Noi nu ne putem închipui astãzi, spune Ariès, 

(acest fapt uimea şi pe atunci) cum s-au putut înghesui morþii Parisului timp de peste o 
jumãtate de mileniu în micul cadrilater, ce depãşea cu puþin spaþiul actual din scuarul 
Saints-Innocents, situat între strãzile Saint-Denis, Ferronnerie, Lenjerie (încã existente) şi 
strada Fers.” (op. cit., p.79.)

137  Ariès, Essais sur l’histoire de la mort…, p.24.
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3.1.3 Ce se întâmplã când moartea e mai blândã?

A-þi dormi somnul de veci în preajma moaştelor echivaleazã, dupã toate 
aparenþele, cu a-þi câştiga îndurarea în faþa lui Dumnezeu. Dar, nu numai atât. 
Fiindcã, aşa cum am vãzut, oamenii de rând nu reuşeau decât rareori sã deosebeascã 
trupul de suflet, ei se temeau cã, chipurile, dupã moarte, mormintele lor ar putea 
fi profanate, oasele împrãştiate şi, astfel, n-ar mai putea participa la învierea în 
trup pe care le-o promitea Hristos. Asigurarea spiritualã de care aveau nevoie 
era reprezentatã de moaşte. Ea se dovedea întotdeauna mult mai puternicã decât 
asigurãrile verbale oferite de ecleziastici referitoare la reconstituirea, de cãtre Iisus, 
la Înviere, chiar şi a trupurilor distruse sau mâncate de animale. Nu se poate şti nici 
cât de familiare le erau exemplele Pãrinþilor primelor secole creştine care þineau cu 
tot dinadinsul sã rupã orice legãturã cu reflexele pãgâne anterioare convertirii; de 
pildã prin exemplul Sfântului Ignaþiu138 care spera ca trupul sãu neînsufleþit sã fie 
devorat de fiare sau prin îndemnurile lipsite de echivoc ale Sfântului Augustin: „(…) 
datoritã uriaşului noian de cadavre, creştinii n-au putut fi îngropaþi [creştineşte]. 
Aceastã situaþie nu trebuie sã-l înspãimânte prea tare pe bine-credincios, dacã îşi 
aminteşte învãþãtura care spune cã nici trupurile care vor fi mâncate de fiare nu 
vor fi exceptate de la Înviere, şi nu vor fi lipsite nici mãcar de un fir de pãr din 
cap”139. Interesant este totuşi cum grija pentru soarta propriilor oseminte dispãrea 
îndatã ce mult-râvnitul loc de îngropãciune era obþinut. Fiindcã, o datã înhumate, 
osemintele drept-credinciosului treceau prin nenumãrate dezgropãri140 fãrã ca 
cineva sã se supere sau sã-şi simtã învierea periclitatã din aceastã pricinã. 

Cu atât mai mult ar trebui sã insistãm pe aceste aspecte aşa cum apar ele în 
spaþiul care avea sã devinã în scurt timp bizantin, şi unde grija pentru moaştele 
sfinþilor s-a prelungit – din câte ştim, fãrã sincope – pânã în zilele noastre. Cum 
justificam la debutul articolului, vom pãstra nuanþele specifice morþii în spaþiul 
creştin ortodox pentru un studiu mai vast pe care îl avem deja în pregãtire. Fãrã 
câteva remarci referitoare la statutul relicvelor în lumea bizantinã, capitolul de faþã 
ar rãmâne, însã, incomplet. 

Lumea bizantinã îşi susþinea practicile de acest fel printr-o gamã de motivaþii 
diferite de cele prezente în lumea catolicã, cel puþin ca intensitate, de nu şi ca 
nuanþã. În secolul VIII, Sfântul Ioan Damaschin scria în dogmatica sa urmãtoarele, 
pregãtindu-şi demonstraþia cu mare fineþe: „În legea veche era socotit necurat tot 
cel care se atingea de un mort, dar nu erau socotiþi necuraþi morþii înşişi. Dar 
dupã ce însãşi viaþa şi cauza vieþii a fost socotitã între morþi, nu mai numim morþi 
pe cei cari au adormit întru nãdejdea învierii şi cu credinþa în el”141. Deşi întreg 
Evul Mediu timpuriu încetase, cel puþin teoretic, sã considere trupul mort ca fiind 

138  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.47.
139  Sf. Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, Cartea I, cap. 12.
140  Ariès ne spune cã oasele erau la scurt timp exhumate pentru a face loc altor cadavre. 

Oasele mai mult sau mai puþin putrezite erau depozitate în osuare. Vezi Omul în faþa 
morþii, vol. I, pp.74-86.

141  Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. Librãriei teologice, Bucureşti, 1938, tr. D. Fecioru, 
cap. XV, pp.278-279.
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impur, în ortodoxie, nuanþa decisivã va fi adusã de faptul cã integrarea euharisticã 
se face în Trupul în Viaþã al lui Hristos, ceea ce înduhovniceşte nu doar sufletul, ci 
şi materia trupului omenesc care devine, ne spune Olivier Clement142, un germen 
de înviere. Şi cu atât mai mult va trebui sã avem în vedere acest „germen”, cu cât 
ne referim la trupurile sfinþilor despre care Sfântul Damaschin spune cã „au ajuns 
cãmãri şi lãcaşuri curate ale lui Dumnezeu”143. Sfinþii, adaugã Pãrintele Stãniloaie 
parafrazându-l pe Sfântul Maxim Mãrturisitorul, se caracterizeazã mai ales prin 
„îndumnezeirea trupului, prin depãşirea oricãrei dualitãþi, sau contrarietãþi între 
suflet şi trup, datoritã Duhului care ne înduhovniceşte”144. 

Aşa se face cã moaştele sfinþilor fac deja parte din Noul Ierusalim, de aceea 
se cere a fi situate în Sfântul Altar, aproape de locul unde se sãvârşeşte euharistia, 
iar venerarea lor, împreunã cu aceea a icoanelor, face parte dintr-o „comuniune cu 
sfinþii”145 înþeleasã ca o prezenþã personalã specificã tradiþiei ortodoxe astãzi şi ieri 
(începând chiar din secolul II). Existã şi au existat, deci, toate motivele pentru care 
spaþiile bizantine sã favorizeze fãrã rest intrarea cimitirului în „inima satului”146 sau 
oraşului şi, apoi, sã tolereze chiar îngroparea ad sanctos a drept-credincioşilor.

Însã explicaþiile oferite de Sfântul Damaschin, în calitatea sa de ultim Pãrinte 
al Bisericii, sã fi fost ele întotdeauna la fel de indiscutabil legate de trupul mort, 
înduhovnicit şi îndumnezeit, izvoditor de „viaþã şi luminã”147? Suspiciunile lui 
Ariès, privitoare la motivaþiile „telurice” ale lumii catolice de a prefera înhumarea 
în apropierea sfinþilor vor fi ele spulberate într-o lume bizantinã abia conturatã, 
cu toatã candoarea şi caracterul profund creştin al lãmuririlor prezentate mai sus? 
Reproducem un text al aceluiaşi Sfânt Damaschin care, dupã ce invocã sprijinul 
versetului Apostolului Pavel de la 1 Corintieni 6:19 unde grecii sunt chemaþi la 
curãþenie sufleteascã şi trupeascã deopotrivã, amintindu-li-se cã trupurile lor 
sunt temple ale Duhului Sfânt, Pãrintele continuã în felul urmãtor: „Cum poate 
sã facã minuni un corp mort? Cum dar prin el demonii sunt puşi pe fugã, boalele 
sunt alungate, orbii vãd, leproşii se curãþã, ispitele şi supãrãrile se risipesc (…) 
Cât de mult trebuie sã te osteneşti ca sã gãseşti un sprijinitor, care sã te prezinte 
împãratului celui muritor şi sã punã pe lângã el un cuvânt pentru tine! Dar nu 
trebuesc oare cinstiþi apãrãtorii întregului neam omenesc, apãrãtori, care se roagã 
lui Dumnezeu pentru noi? Da, trebuie sã-i cinstim, ridicând Biserici lui Dumnezeu 
în numele lor, aducând roduri, prãznuind pomenile lor148, bucurându-ne în aceste 

142  O. Clement, „Biserica ortodoxã”, în Jean Delumeau (coord.), Religiile lumii, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1996, p.160.

143  Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p.277.
144  Preot Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, Teologia dogmaticã ortodoxã, vol. III, ed. Institutului 

biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, pp.280-281.
145  Clement, op. cit., p.160.
146  Ibid.
147  Sf. Damaschin, op. cit., p.278.
148  Din polul catolic: aceastã practicã a citirii numelor – nu doar în rugãciunile funerare, 

ci şi în slujbele de duminica – este analizatã de Ariès în varianta vizigotã din Galia, de 
dinaintea lui Carol cel Mare (deci înainte de secolul IX) şi de introducerea liturghiei 
catolice propriu-zise. Istoricul ne spune cã existau trei liste de pomeniri: prima, a celor 
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zile de prãznuire în chip duhovnicesc, pentru ca sã fie potrivitã bucuria cu aceia 
care ne-au adunat la prãznuire, pentru ca nu cumva încercând sã-i cinstim, din 
contrã sã-i supãrãm. (…) Sã le ridicãm stâlpi, icoane vãzute şi noi înşine sã ne 
facem, prin imitarea virtuþilor lor, stâlpi şi icoane însufleþite ale lor”149.

Nu cumva, în ciuda reuşitei convertiri de sens, nici practicile creştinãtãþii 
rãsãritene nu scapã de reflexele religiozitãþii anterioare convertirii? Elemente 
precum grija pentru atragerea influenþelor faste ale celor veneraþi, importanþa 
jertfelor de hranã, rolul de apãrãtori acordat sfinþilor nu sunt oare uşor de regãsit 
în cultul eroilor greci, menþionat anterior şi, oricum, în aproape toate religiile şi 
cultele pãgâne din Europa, anterioare şi/sau contemporane creştinismului?

Cum vom încerca sã arãtãm mai jos, prãpastia dintre sensul dogmatic al unui 
gest cultic şi sensul practic al acestuia sau sensul asimilat de masa credincioşilor 
este, uneori, greu de trecut.

Ariès se numãrã şi el printre cei care pun la îndoialã150 motivele spirituale 
reale ale creştinilor catolici dornici sã capete un loc de veci ad sanctos. E, oricum, 
sigur cã resorturile motivaþiei înhumãrii ad sanctos priveau, şi aici, spre alte 
vremuri care nu cunoscuserã creştinismul şi nici promisiunile învierii în trup: 
îngrijorarea privitoare la soarta cadavrului şi spaima de o necinstire a mortului şi a 
„casei” acestuia, reflexe ale vechilor credinþe telurice151, nuanþau, în primele secole 
dupã convertire, un soi de creştinism popular pe care avem sã-l gãsim în moartea 
„domesticã” din secolele XIII-XIX. 

Georges Minois nu se dã nici el înapoi de la o afirmaþie care, deşi regãsitã şi la 
alþi istorici, în contextul ales de el pare oarecum forþatã152: slãbiciunea medievalilor 
pentru moaştele sfinþilor are drept motor credinþa lor secretã în acea forþã sacrã care 
se manifestã în entitãþile finite la polinezieni şi la multe alte comunitãþi arhaice din 
Australia şi Africa: şi anume în mana. Relicvele conþin aceastã forþã impersonalã şi 
în virtutea ei acþioneazã ca protectoare, binefãcãtoare sau ca oracole. 

3.1.4 Limitele „pãgânismului”
Dacã creştinismul medieval – atât cel timpuriu cât şi cel târziu – se bucurã 

de orientãri dintre cele mai fertile, iar primii Pãrinþi şi marii teologi de mai târziu, 
culminând cu Sfântul Toma, au fãcut mereu uz, în încercarea lor de a defini termenii 
raportãrii la Dumnezeu, de o întreagã tradiþie filozoficã153, enoriaşii de rând nu par 

 vii, apoi a sfinþilor şi, în sfârşit, a morþilor. Pentru aceştia din urmã se cere odihnã şi „fie 
ca iertarea pãcatelor sã fie obþinutã prin intercesiunea martirului atât pentru vii cât şi 
pentru morþi”. Ariès încadreazã aceastã tendinþã de numire a tuturor morþilor laolaltã 
cu viii şi sfinþii, într-un fir continuu, printre cele populare, dãtãtoare de seamã asupra 
„continuitãþii dintre pãgânism şi creştinism”. Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, pp.202-
205. Vezi textul în continuare pentru semnalarea schimbãrilor care intervin în liturghie, 
o datã cu slãbirea credinþei în mântuirea tuturor oamenilor.

149  Sf. Damaschin, op. cit., p.279. Sublinierile ne aparþin.
150  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I., p.49.
151  Ibid., p.48.
152  Minois, L’Histoire de l’athéisme, pp.88-89.
153  A se vedea lucrarea pe care H.-I. Marrou i-o dedicã Sfântului Augustin, Sfântul Augustin 

şi sfârşitul culturii antice, ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, tr. Dragan Stoianovici şi Lucia 
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sã se fi ridicat vreodatã cu adevãrat deasupra amalgamului de practici magico-
religioase de care dispuneau din vremuri de demult şi pe care le ajustaserã acum 
imperativelor dogmatice creştine154. Şi totuşi, în ansamblul sãu, mutaþia rãmâne 
radicalã: coabitând cu defuncþii lor, medievalii au schimbat, practic, sensul morþii; 
ei „afirmau caracterul fast al unei vecinãtãþi consideratã nefastã de cei vechi”155. 
Cum am mai putea atunci suspecta omul medieval de rând de a nu fi reuşit încã 
sã se rupã din matca credinþelor precreştine? Nu am minimaliza, în acest caz, 
caracterul revoluþionar al reprezentãrii noii morþi „îmblânzite” şi al caracterului 
sãu „fast”?

Nu încape nici un fel de îndoialã, creştinismul, în speþã dogma învierii în 
trup, este cea care a ocazionat, susþinut şi în final pecetluit schimbarea sensului 
morþii; însã e la fel de probabil ca dincolo de şocul – suficient de puternic pentru 
a da schimbãrii un impuls decisiv – produs în conştiinþele oamenilor de dogma 
creştinã, sã nu mai fi existat nimic altceva; iar mulþimile creştinate (care n-au 
fãcut de multe ori decât sã-şi urmeze împãratul în convertire) sã fi alunecat din 
nou pe vechile fãgaşuri, purtând în ei însã o matrice nouã în care îndesau, dupã 
plac, vechi credinþe şi superstiþii, judecãþi personale şi conjuncturale, moravuri 
şi o groazã fãrã seamãn în faþa morþii care secera deopotrivã tineri şi bãtrâni. E 
oare posibil ca în spatele cetãþii oficial creştine sã se ascundã o mulþime pestriþã, 
adesea ignorantã, iubitoare de excese şi de trai bun, prea departe de smerenia la 
care îndemna Mântuitorul? „Biserica, ne spune Marrou într-o analizã concisã dar 
nuanþatã a spiritualitãþii medievale, [intervenea] pentru a face posibil sau, cel puþin, 
un pic mai puþin dificil exerciþiul virtuþilor creştine, pentru a umaniza moravurile 
încã barbare”156 şi „câtã încetinealã în acest efort de a face din ea o civilizaþie 
autentic creştinã, ce de concesii fãcute, din resemnare, slãbiciuni umane…”157; 
cu toate acestea, „îngãduinþa” creştinismului avea o limitã. Nu e vorba de limita 
Bisericii, ci de o limitã pe care o implica sistemul creştin în sine.

Dacã o întreagã civilizaþie occidentalã a putut fi scoasã din inerþia unor tradiþii 
şi moravuri care implicau, de bine de rãu, nişte practici terapeutice şi foarte bine 
definite în faþa morþii, şi convinsã sã adopte preceptele creştine, iar prin ele, un nou 
mod de a se raporta la moarte (în ultimã instanþã mai incomod şi care presupunea 
un înalt grad de responsabilitate), acest lucru se datora în bunã parte „pedagogiei 
macabre”158 a Bisericii.

În Evul Mediu, preoþii de parohie nu aveau nevoie de o ştiinþã prea riguroasã159 
a dogmei (o latinã rudimentarã, formulele sacramentale, canoanele şi mai cu seamã 
cadoul pentru arhidiaconul examinator erau suficiente pentru a accede la o funcþie 

 Wald, mai cu seamã partea a doua a cãrþii, pentru evidenþierea şi argumentarea caracterul 
pronunþat intelectual şi raþional al „misticii” augustiniene. Ne aflãm în secolele IV-V, încã 
departe de scolasticã. Vezi mai ales pp.145-162 şi pp.248-270 despre exercitatio animi.

154  Vezi Minois, L’Histoire de l’athéisme, p.79.
155  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.66.
156  Marrou, Teologia istoriei, p.169.
157  Ibid., p.171.
158  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. II, p.59.
159  Vezi Jacques Paul, Biserica şi cultura în Occident. Secolele IX-XII, vol. I, ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1996, tr. Elena Liliana Ionescu, p.75.
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sacerdotalã160); talentele oratorice, atât de apreciate cu câteva secole în urmã, nu 
pãreau, în condiþiile unei societãþi deja – nominal161 - creştine, din cale-afarã de 
folositoare. Bãtãlia fusese, cel puþin aparent, câştigatã, creştinismul intrase în 
þesãtura culturalã a vremii, oamenii veneau la bisericã, iar ceea ce aşteptau ei de la 
preot nu erau lungi argumentaþii retorice, ci sfaturi practice şi exemple de viaþã162. 
Astfel cã pedagogia macabrã se fãcea cu eficienþa cuvântului tranşant, nesofisticat, 
în parohii ai cãror enoriaşi nu-şi schimbaserã obiceiurile (slavii şi balticii, spune 
Marrou, nu erau uşor de înduplecat sã renunþe la moravurile barbare163) pe cât de 
repede îşi schimbaserã religia.

Cuvinte şi expresii precum crucificare, înviere din morþi, viaþã veşnicã, 
pãcat orginar, lume depravatã şi mai cu seamã Dies irae care presupunea în 
primul rând pedepsirea groaznicã a tuturor pãcãtoşilor (a fiecãruia în parte!), 
erau totuşi de naturã sã zguduie imaginarul şi conştiinþa oamenilor şi sã provoace 
mutaþia decisivã. Un întreg bagaj de reprezentãri şi practici pãgâne fusese pus, 
din acest moment, în slujba noii paradigme, uneori îmbrãcând haina ortodoxã, 
alteori rãmânând mai mult sau mai puþin în forma lor naturalã în care îl nãscuse 
vreun cult pãgân bãştinaş. „Du savoir à l’agir, le pas est dangereux”164, remarcã 
Vovelle evocând experienþa ruperii de un rit pãgân pentru a trece la unul creştin, 
iar şansele ca cel din urmã sã fie asimilat întocmai rãmân, fãrã îndoialã, reduse. 
A muri altfel decât muriserã moşii şi strãmoşii tãi nu era doar dificil, ci şi de-a 
dreptul riscant. În spatele obstinaþiei cu care oamenii rezistã oricãror modificãri 
ale obiceiurilor funerare se ascunde mai mult decât ne spun istoricii: este teama 
în faþa unei posibile ineficacitãþi a noului rit, teama de a nu da greş şi de a „merge” 
dupã moarte „altundeva” decât în Lumea alor tãi. Chestiunea asumãrii unui nou 
mod de a reprezenta moartea se cere detaliatã.

Problema morþii a fost mereu preferata sistemelor religioase care au încercat 
sã o „rezolve” plauzibil şi convenabil. Discursul ataşat morþii este într-adevãr 
strâns legat, în toate religiile, de grija acestora de a oferi credincioşilor lor reþete 
de moarte bunã, care sã asigure instalarea – temporarã sau permanentã – într-un 
Dincolo cât mai confortabil. Miza generalã a oricãrui sistem religios rezidã, pânã 
la urmã, în conferirea unui sens pozitiv singurei probleme cu adevãrat importante 
pentru omenire. Am putea spune chiar cã moartea nu capãtã sens decât în cadrul 
unui sistem care cautã s-o explice. Caracterul convenabil sau neconvenabil al 
explicaþiei morþii „propuse” de un anumit sistem este, la rigoare, o problemã 
secundarã. Faptul cã invocarea morþii se face, în general în (sau cu trimitere la) 
nişte contexte religioase, pare sã fie un motiv necesar (nu ne putem încã pronunþa 
dacã şi suficient) pentru a conchide cã oamenii cautã – azi ca şi ieri – variantele 
convenabile ale morþii. Dar ce înseamnã, în fond, faptul cã problema morþii trebuie 
sã fie coerentã (pentru cã un don’t know how în aceastã sferã, adicã nişte practici 

160  Minois, L’Histoire de l’athéisme, p.98.
161  Marrou, Teologia istoriei, p.165.
162  Şi poveştile hagiografice apãreau, de fapt, tot sub forma unor exempla. Vezi Minois, 

L’Histoire de l’athéisme, pp.88-89.
163  Ibid., p.166.
164  Vovelle, op. cit., p.29.
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sociale contradictorii, nesusþinute adecvat de o paletã de reprezentãri, duce la o 
derutã existenþialã extremã)? Sã detaliem.

O consecinþã a celor arãtate de noi mai sus ar fi aceea cã moartea este adevãrul 
„tare” (ca sã folosim un adjectiv îndrãgit de H.R. Patapievici) prin excelenþã; în 
sensul cã ea este ne-negociabilã; Dumnezeu însuşi poate fi ignorat, întrucât ne-a 
lãsat aceastã libertate; cu toate cã suntem înzestraþi cu liber arbitru şi, deci, putând 
decide dacã sã credem sau nu în Divinitate, nu putem face totuşi nimic pentru a 
şterge ori mãcar relativiza imperativul morþii noastre. Mergând cu ideea pânã la 
capãt, putem spune cã „problema morþii” este cel mai rigid element al sistemului, 
al oricãrui sistem. Din aceastã perspectivã (a singurului element cu adevãrat „tare” 
prezent în sistemele noastre religioase, de gândire, etc.), am putea spune cã oamenii 
tind sã se plaseze într-un sistem şi sã le invalideze pe toate celelalte în primul rând 
fiindcã þin sã-şi rezolve problema morþii într-o manierã coerentã (refuzând, adicã, 
sã se refere la propria manierã de a-şi reprezenta moartea ca la o „variantã” printre 
altele secretate de alte sisteme religioase sau de gândire). Va fi, din acest punct 
de vedere, cu totul inacceptabil ca dupã moarte cineva sã meargã în Sânul lui 
Avraam, vecinul sãu progresist sã pãşeascã în neant, iar un altul sã se reîncarneze 
într-un ciobãnesc german. Pentru adeptul unui sistem, oricare ar fi acesta, moarte 
„alternativã” nu existã. Nu cumva tendinþa naturalã a omului este aceea de a apela 
la raportul de disjuncþie (sistemul în care sunt plasat eu e unicul adevãrat, celelalte 
sunt, dacã nu false, cel puþin inutile şi ineficiente) ca la unicul raport capabil sã 
prezerve coerenþa morþii proprii şi a celor apropiaþi lui?

A schimba sensul morþii, cum am vãzut cã au fãcut medievalii, aducând morþii 
de care se temeau grozav în inima cetãþii, nu e deloc puþin lucru. Indiferent cât de 
fragilã ne-ar pãrea graniþa dintre obiceiul pãgân de a venera martirii şi cel creştin 
de a preþui pânã aproape la idolatrie moaştele sfinþilor, dacã schimbarea decisivã 
de direcþie n-ar fi avut loc (adicã dacã oamenii nu ar fi încetat sã se mai plaseze în 
vechiul sistem şi nu s-ar fi mutat definitiv în cel de-al doilea invocând, pe deasupra 
şi raportul de disjuncþie: sau cel vechi, sau cel nou), moartea nu s-ar fi lãsat cu nici 
un chip îmblânzitã. Fãrã îndoialã, forma practicilor s-a menþinut. Noile semnificaþii 
erau departe de a fi înþelese. Scepticii n-au lipsit nicicând din peisaj. Oamenii erau 
departe de a fi pioşi. Creştinarea în masã, asemenea pescuirii minunate, aducea 
în barca creştinismului o mulþime de vietãþi necomestibile. Dar orientarea tot se 
schimbase. Puþini înþelegeau dogma învierii trupului. Mulþi erau cei care nici n-o 
credeau. Însã Occidentul, spre deosebire de atenienii evanghelizaþi de Apostol, vor 
rãmâne sã asculte pânã la capãt povestea lui Hristos cel înviat din morþi.
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4. Şi alte feþe ambigue ale creştinismului medieval târziu

4.1 „Þie, aşadar, creaturã umanã, þi-a venit timpul sã tremuri”165 - „În griji 
şi chinuri aþi trãit tot timpul…Sã vã bucure moartea, cãci vã scapã de o grea 
povarã”166

Cu greu ne-am putea închipui cã Biserica şi preceptele ei ar fi putut acþiona 
eficient în rãspãr cu predispoziþiile generale ale oamenilor vremii. Cu alte cuvinte, 
dacã oamenii nu ar fi descoperit în ei înşişi suficientã disponibilitate spiritualã 
pentru a accepta familiarizarea cu morþii, Biserica ar fi fost probabil neputincioasã. 
Sã ne amintim de strãdaniile ei timpurii de a þine morþii departe de altare167, de 
repetatele reînnoiri legislative şi de impasibilitatea cu care oamenii continuau sã-şi 
îngroape morþii ad sanctos. 

Moartea îmblânzitã şi caracterul dezgustãtor de familiar al cadavrului din 
secolele XIII-XIV nu sunt totuşi în întregime opera predicilor sfãtoase şi pildelor 
de duminica ale preoþilor semidocþi. Din momentul dislocãrii vechilor scheme 
religioase şi ataşarea de o paradigmã care, printre altele, vedea în cadavru o 
viitoare persoanã vie, oamenii au dat curs unor impulsuri care nu au mai þinut 
de învãþãtura creştinã. S-a petrecut, probabil, cu aceastã ocazie, şi o exorcizare a 
spaimei ancestrale de mort şi de impuritatea cadavrului, moartea devenind, cum 
s-a mai spus, fastã: morþii învie, osemintele sfinþilor vindecã şi apãrã, aşa cum 
odinioarã strãmoşii lor erau apãraþi de eroi sau zei locali. Aceastã transformare 
a morþii, prin familiarizare, într-un soi de talisman a contribuit, credem, enorm 
la proliferarea macabrului pe care îl vor predica frenetic cãlugãrii, încercând sã 
impunã poporului ideea cã mântuirea înseamnã mai mult decât un mormânt ad 
sanctos.

Am ales pentru aceastã secþiune un titlu format din douã citate din literatura 
vremii. Ele sunt, de fapt, parte din discursul cel mai frecvent, chiar banal ale 
Evului Mediu târziu. Luate împreunã, ele par sã se neutralizeze. Ele reflectã, 
la prima vedere, o poziþie ambiguã în faþa morþii. Fac ele parte, oare, din douã 
registre diferite? De intrat în epoca macabrã, intrãm cu amândouã deopotrivã. De 
multe ori, ele sunt invocate simultan. Dar ce se întâmplã de fapt? În aceastã ultimã 
secþiune a articolului nostru, vom încerca o dez-ambiguizare a motivului pentru 
care cele douã tipuri de afirmaþii aparent opuse fac regula oricãrui discurs religios 
al vremii.

4.1.1 Creştinismul are paradoxurile lui. Ce facem cu ele?

Cu trecerea timpului, actul morþii devine tot mai înfricoşãtor168: el înspãimântã, 
agitã spiritele pioase, iar Biserica expune cu tot mai multã sârguinþã hidoşeniile 
sale, ruptura şi pericolul pe care le presupune.

Aşa cum aminteam în secþiunea anterioarã, întotdeauna pare sã fi existat o 
preferinþã aparent spontanã a poporului pentru un anumit aspect al creştinismului, 

165  G. Chastellain, Oeuvres, VI, pp.64.6-64.7, citat de Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.64.
166  Din Dansul lui Guyot Marchant, în ibid., p.101.
167  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, pp.66-67.
168  Ibid.
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care va împrumuta mai repede ori mai târziu tot mai multe nuanþe din spiritul 
vremii şi va câştiga din ce în ce mai mult teren, în vreme ce alte aspecte vor fi 
lãsate deoparte sau abandonate în stadiu de proiect; tocmai din aceste motive ne 
vom întreba acum cãror factori li s-ar putea oare datora aceastã surpa-dramatizare 
a morþii?

Se pare cã o schimbare importantã survenitã cãtre sfârşitul Evului Mediu a fost 
„înãsprirea” condiþiilor de accedere la Împãrãþia Cereascã, ceea ce era în primul 
rând vizibil în conþinutul liturgic. Oamenii au început sã aibã îndoieli în ceea ce 
priveşte atotmilostivirea divinã, iar modificãrile importante169 care au avut loc în 
vechiul text vizigot al liturghiei catolice mergeau în direcþia sublinierii riscurilor 
pe care trebuie sã le asume orice credincios: viaþa viitoare nu este pentru toatã 
lumea170, iar Diavolul stã la pândã pentru a rãpi sufletele celor pãcãtoşi.

Niciodatã pietatea nu a îmbrãcat forme atât de variate ca în perioada Evului 
Mediu târziu171 şi e sigur cã, pentru o analizã cât de cât pertinentã, ar trebui sã 
luãm în calcul un întreg complex de factori care pãreau sã contribuie la instalarea 
unei atmosfere de încordare generalã. Pe lângã marile crize demografie datorate 
epidemiilor de ciumã172 (câteva exemple cutremurãtoare ne sunt oferite de Michel 
Vovelle173: în Parisul englez, între 1326 şi 1450, doar 29% din populaþie atingea vârsta 
de 20 de ani şi doar 23% pe cea de 30 de ani!), pãrea cã Biserica exercita la rândul ei 
o presiune psihologicã schimbându-şi considerabil atitudinea faþã de credincioşi şi 
nemaiarãtându-se dispusã sã tolereze un popor care fusese lãsat pânã atunci pradã 
„unui soi de folclor pãgâno-creştin”174. Idealul de perfecþiune monasticã175 pãrea 
unicul capabil sã satisfacã exigenþele ecleziasticilor. Slujirea, abnegaþia, exigenþele 
vieþii, renunþarea la sine176 – standarde de sfinþenie tipic-monastice, sunt, de fapt, 
cele spre care era acum îmboldit credinciosul de rând. Printre metodele didactice177 
eficiente se numãra şi expunerea unor imagini ale morþii care, şocând, erau în 
mãsurã sã îngenuncheze voinþa pãcãtosului deturnându-i atenþia de la bunurile 
pãmânteşti.

Mijlocul cel mai lesnicios de a impresiona masele (sã remarcãm acum felul 
în care grija obstinatã pentru înmormântarea ad sanctos şi intra muros s-a întors 

169  Ibid., p.206.
170  Vezi ibid., p.202 pentru o descriere succintã a momentelor liturghiei vizigote. Vezi, pentru 

comparaþie, textul despre liturghia ortodoxã şi despre semnificaþia acordatã pomenirii şi 
mijlocirii pentru morþi a Pr. Prof. Dr. Liviu Streza, „Semnificaþia pomenirii rugãciunilor de 
mijlocire în cadrul Sfintei Liturghii” în Prinos de cinstire preotului profesor academician 
Dumitru Stãniloaie, ed. Arhiepiscopiei ortodoxe Sibiu, 1993.

171  Francis Rapp, L’Eglise et la vie religieuse en Occident à la fin du moyen âge, P.U.F., Paris, 
1999, p.146.

172  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.171.
173  Vovelle, op. cit., p.97.
174  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.170. Vezi şi Minois, L’Histoire de l’athéisme, p.87 care 

vede, în plus, în excesele medievale de religiozitate un soi de ateism mascat. Vezi p.88.
175  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.170.
176  J. Paul, Biserica şi cultura în Occident, vol. II, p.219.
177  A se vedea Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. II, pp.146-164, pentru o trecere în revistã a 

tuturor formelor şi mijloacelor de realizare a aşa-numitului „model ascetic”.
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pentru o vreme împotriva lor!) era cadavrul în descompunere178. Cãlugãrii cerşetori ai 
diferitelor ordine cutreierau cetãþile propovãduind uitarea lumii şi grija pentru rãsplata 
cea veşnicã, iar imaginile putrezirii pãreau a fi limbajul cel mai adecvat pe care nimeni 
n-ar fi putut pretinde cã nu-l înþelege sau nu-l cunoaşte; prin utilizarea sa în noul avânt 
pedagogic al Bisericii, mediul atât de familiar morþii care era oraşul medieval se va 
transforma – treptat, şi cel puþin aparent – într-un climat de angoasã179.

Iatã-i pe oamenii timpului faþã în faþã, pentru prima oarã, cu paradoxul presupus 
de o lume creştinã: dacã viaþa este un dar de la Dumnezeu, atunci omul va fi 
rãscumpãrat şi salvat împreunã cu lumea din care face parte şi care este, la rândul 
ei, o creaþie divinã, prin mila Celui de Sus. Dacã, însã, lumea a cãzut în ghearele lui 
Satan, atunci ea, împreunã cu biata fiinþã pãcãtoasã care o locuieşte, vor fi, dimpreunã, 
motivul mâniei lui Dumnezeu şi vor arde veşnic în flãcãrile iadului. Lumea este, astfel, 
un termen „ambivalent”180; credinciosul, la rândul sãu, va oscila neîntrerupt între 
douã sentimente: spaima de moarte (mai exact, de mânia lui Dumnezeu care vine 
sã-l judece) şi uşurarea de a-şi fi încheiat socotelile cu aceastã viaþã cât mai grabnic 
cu putinþã, pentru a nu prilejui noi conjuncturi ispititoare, aducãtoare de pedepse 
postume. Ambele variante, dupã cum se observã, sunt însã legate în mod direct de 
teama pedepsei veşnice şi împing deopotrivã spre dispreþuirea lumii.

Omul medieval nu prea avea, deci, de unde alege. Efortul Bisericii de a 
se implica atât în destinul individului cât şi în destinul colectiv face parte din 
ambiþia sa de a nu abandona „travaliul de influenþã şi transformare”181 pe care îl 
începuse cu succes cu mult timp în urmã. Era de aşteptat ca, în acele momente 
în care asupra Occidentului se abãtuse deja Moartea neagrã, când economia se 
prãbuşea dramatic, iar populaþia scãdea vãzând cu ochii rãpusã de molimã, când 
terenul social şi psihologic era, deci, excesiv sensibilizat, populaþia sã reacþioneze 
la aceste imagini de descompunere. Şi la aceastã concluzie ar ajunge oricine ar 
avea rãbdarea sã parcurgã textele medievale la modã care, asemenea discursului 
monastic, îmbinau dispreþul faþã de lume, devalorizarea trupului (comparându-l 
neîncetat cu transi-ul pe care alunecã şobolanii şi viermii) şi tema Dies irae.

Însã dacã aceastã literaturã moralizant-acuzatoare era atât de abundentã şi atât 
de eficace pe cât s-ar putea crede, omul Evului Mediu târziu ar fi fost marcat de o 

178  Vezi Vovelle, op. cit., p.108. Sprijinim de asemenea aceastã afirmaþie cu unul din 
numeroasele citate preluate de Delumeau din literatura de consum a vremii: „Priveşte 
cum cadavrul acesta devine întâi galben, apoi negru. Dupã aceea îi apare pe tot corpul un 
puf alb respingãtor şi tâşneşte un putregai vâscos şi împuþit care se prelinge pe pãmânt. 
Din acest puroi se iveşte în curând o mare cantitate de viermi hrãnindu-se cu carnea. 
Se adaugã şobolanii care, şi ei, se înfruptã din cadavru, unii atacându-l din exterior, 
ceilalþi intrându-i în gurã şi în pântece. Obrajii, buzele şi pãrul îi cad treptat. Coastele 
sunt primele care se dezgolesc, apoi braþele şi picioarele. Dupã ce au consumat toatã 
carnea, viermii se devoreazã între ei; în cele din urmã, din corp nu mai rãmâne decât un 
schelet fetid care, cu timpul, se desface, oasele desprinzându-se unele de altele, iar capul 
de bust”, citându-l pe Alfonso de Liguori, Opere ascetiche, vol. IX, Apparechio alla morte 
e opuscoli affini, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1965, prima observaþie, punctele I şi 
II, în Pãcatul şi frica, vol. II, p.38.

179  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.170.
180  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.16.
181  Marrou, Teologia istoriei, p.157.
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mare spaimã de moarte şi, totodatã, de o dorinþã arzãtoare de a fi luat din aceastã 
lume pentru ca nu cumva, trãind prea mult, sã devinã mult prea pãcãtos pentru a 
i se mai îngãdui un loc în Rai. 

Sã nu fim însã convinşi cã acest lucru s-a petrecut întocmai. E drept cã 
Biserica impunea o aumitã „þinutã” psihologicã şi spiritualã. Cum ar fi penitenþa 
şi umilinþa care se numãrau, în trecut, printre exerciþiile spirituale indispensabile 
doar comunitãþii restrânse a cãlugãrilor. În acele vremuri însã valori ca umilinþa şi 
pioşenia profundã au devenit mult mai mult decât nişte simple practici monastice, 
ele au fost teoretizate, ridicate la rangul de adevãruri universale şi apoi impuse cu 
insistenþã maselor laice: „N-aveþi de ce sã vã plângeþi, îşi imagineazã Hyacinthe 
Montargon cã li se va spune oamenilor pãcãtoşi la Judecatã, n-aveþi decât ce 
meritaþi. În timpul vieþii aþi cãlcat în picioare legile unui Dumnezeu veşnic, trebuie 
ca ispãşirile acestei crime sã fie veşnice; nu v-aþi cãit niciodatã pentru crimele 
voastre, nici eu nu mã voi cãi pentru chinurile voastre…V-aþi rãzvrãtit fãrã încetare, 
mã voi rãzbuna şi eu neîncetat…Sufletul vostru care a pãcãtuit era nemuritor, îi 
trebuie un supliciu de acelaşi fel, un supliciu nemuritor”182. Tribunalul divin pãrea, 
ce-i drept, de neînduplecat. 

Dar, ne întrebãm din nou: ce se petrecea oare cu oamenii de rând? Dominaþia 
Bisericii era într-atât de puternicã încât sã ne putem imagina cetãþi întregi plecate 
în pioasã rugãciune („Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, mets ta Passion et 
ta Mort entre le jugement et mon âme!!!”183)? Cã oamenii vor trãi, într-adevãr, multe 
secole în umbra Bisericii184 nu mai încape îndoialã – nenumãratele reacþii eretice, 
misticile şi teosofiile185, sectele care împânzeau Occidentul se conturau de cele mai 
multe ori ca reacþii în faþa regulilor impuse de Bisericã. Însã nu întotdeauna. 

Ariès crede cã turbulenþele spirituale ale vremii se datorau într-o oarecare 
mãsurã şi unui soi de „naturalism primitiv”186 care, credem la rândul nostru, trebuie 
vãzut ca scãpând pur şi simplu ordinii Bisericii.

Între a trãi sub egida Bisericii şi a interioriza regulile impuse de aceasta, se 
cuvine sã lãsãm loc unei distanþe psihologice. Fiindcã, aşa cum am spus-o deja 
în câteva rânduri, una este sã adopþi un limbaj al epocii care este, în mare parte, 
unul religios, şi alta va fi simþirea şi cugetarea conform dogmei creştine. Mult 
mai rezonabil ni s-ar pãrea sã avem în vedere faptul cã schemele de imaginare, 
fantasmele, sentimentele – mult anterioare instaurãrii creştinismului sau produse 
de mediul creştin însuşi – se vor arãta într-o epocã marcatã atât de profund de 
religia creştinã printr-un sistem de semne adecvat; „iar aceste semne erau furnizate 
[fireşte] de cãtre vocabulele creştine”187.

Suntem, deci, de pãrere cã oamenii Evului Mediu şi oamenii Renaşterii şi-
au însuşit suficient de bine limbajul creştin en vogue pentru a putea uza de el în 

182  H. de Montargon, Dictionnaire apostolique, XI, art. 2, pp.199-200, citat de Delumeau, 
Pãcatul şi frica, vol. II, p.63.

183  Rapp, L’Eglise et la vie religieuse…, p.149.
184  Vezi şi Minois, L’Histoire de l’athéisme, p.70 şi urm.
185  Vezi Michel de Certeau, Fabula misticã. Secolele XVI-XVIII, ed. Polirom, Iaşi, 1996, tr. 

Magda Jeanrenaud, pp.25-27.
186  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.132.
187  Ibid.
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mod eficient, înþelegând aceastã „eficienþã” în termenii de acceptare, rezistenþã 
sau chiar de împotrivire activã, dacã era cazul, în faþa dogmelor şi preceptelor care 
veneau sã se opunã tendinþelor lor reale.

Credem cã ne putem argumenta afirmaþia cu douã exemple: primul dintre 
ele a fãcut subiectul secþiunii anterioare, este vorba de competiþia înmormântãrii 
ad sanctos188. Pare aproape neverosimil, şi totuşi, aceastã practicã a fost interzisã 
de toate conciliile vreme de mai bine de nouã secole (începând cu secolul VI şi 
terminând cu secolul XVII189). Şi încãlcatã cu regularitate. Nimic nu i-a putut opri 
pe oamenii vremii sã renunþe la transformarea bisericii în necropolã. Şi, aşa cum 
remarcã Ariès, poate mai ciudatã decât aceastã violare sistematicã a legii canonice, 
a fost regularitatea cu care interdicþia era reluatã cu ocazia fiecãrui conciliu. 
Probabil cã, prin fiecare înnoire se spera într-o eficacitate mai mare a legii; însã 
aceasta a rãmas sã se manifeste în plan concret printr-o banalã taxã pe loc de veci 
perceputã rudelor defunctului care urma sã fie înhumat ad sanctos.

Nu ne-am putea explica aceastã situaþie dacã nu ne-am fi propus sã þinem 
seama de faptul cã un canon bisericesc nu putea þine piept unui impuls general atât 
de pregnant, manifestat secole de-a rândul: oamenii îşi simþeau morþii în siguranþã 
doar în preajma relicvelor sfinte. Ideea de înviere în trup nu era înþeleasã, însã o 
datã intratã în „vocabularul” vremii, produsese Schimbarea care, deşi în mare parte 
neconformã dogmei, era, fãrã îndoialã pusã în mişcare şi derulatã în continuare 
sub impulsul spiritual al noii religii a Învierii.

4.1.2 Încã o rezistenþã

O a doua situaþie pe care dorim sã o aducem în discuþie în chip de argument 
care sã combatã ideea controlului sever al Bisericii şi monopolului sãu asupra 
traficului de idei, reprezentãri şi practici, se referã la rezistenþa opusã de oameni 
la pãtrunderea imaginilor legate de înspãimântãtoarea Judecatã de Apoi. În ciuda 
numeroaselor texte apãrute de timpuriu şi care tratau contemptus mundi, marea 
dramã a Judecãþii nu se impune decât foarte târziu, prin secolul XIII, chiar şi atunci 
„pãrând a întâmpina unele rezistenþe”190. Noile imagini lãsau în urmã scenele de 
inspiraþie apocalipticã şi treceau la zugrãvirea unui adevãrat proces, avându-l pe 
Iisus în centru, pe tronul de judecãtor, înconjurat de îngeri purtând stindarde191. 
Sã fie oare o coincidenþã faptul cã, în aceeaşi perioadã, morala laicã începea sã-şi 
manifeste prezenþa în viaþa cotidianã, în vreme ce teologia se bucura de vârsta de 
aur a scolasticii? Ar fi posibil ca, în acel moment, oamenii sã fi fost mai susceptibili 
ca altãdatã la ideea de „a face dreptate”, iar teologii mai convinşi ca niciodatã de 

188  Un aspect renascentist târziu, însã deosebit de interesant prin asemãnãrile sale cu 
perioadele medievale timpurii, descrie Montaigne în Eseurile sale: „on a planté nos 
cimetiers joignant les Eglises, et aux lieux les plus frequentez de la ville, pour accoustomer 
(…) les bas populaire, les femmes et les enfants à ne s’effaroucher point de voir un 
homme mort affin que ce continuel spectacle d’ossements, de tombeaus et de convois 
nous advertisse de notre condition” (Les Essais, Livre I, Quadrige, P.U.F., Paris, 1999, p.89, 
A)

189  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.69.
190  Ibid., p.137.
191  Ibid., p.138.
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necesitatea teocraþiei pontificale şi a implicãrii oamenilor lui Dumnezeu în bunul 
mers al cetãþii temporale192? Oricum, cert e cã strãbunicii lor nu s-ar fi arãtat deloc 
dispuşi sã accepte neliniştea eschatologicã şi un întreg Ev Mediu aştepta învierea 
trecând pur şi simplu cu vederea rigorile unei Judecãþi. Credem, astfel, cã la 
originea popularitãþii şi, mai apoi, a supralicitãrii ideii de Judecatã s-ar putea afla, 
pe lângã o vagã presiune a curentelor teologice intelectuale, şi alþi factori datoraþi 
unei conjuncturi speciale care, pe de o parte, favoriza aspectele sociale, politice şi 
moral-juridice, iar pe de altã parte le subordona înþelepciunii divine.

4.1.3 …şi încã o cenzurã

Acum cã am expus cele douã exemple, sã mergem mai departe cu demonstraþia 
noastrã. Reamintim: ne propunem sã arãtãm cã explicaþia simultaneitãþii invocãrii 
celor douã sentimente (teama de moarte concretizatã în teama de supliciile veşnice 
şi moartea doritã, perceputã ca uşurare din lanþurile lumii) care par sã-şi revendice 
originea din unul şi acelaşi registru creştin – al pioşeniei şi culpabilizãrii predicate 
de Bisericã –, ar putea fi cãutatã şi în altã parte. Mai mult decât atât, urmeazã sã 
arãtãm maniera în care cele douã sentimente s-ar fi putut contura chiar pe douã 
paliere independente.

Nu trebuie sã uitãm cã, în perioada la care ne referim, Biserica apuseanã era 
deja pânditã de scindare. Reformatorii se impuseserã deja. Ei predicau oamenilor 
despre o altã fiinþã decât cea la care se referise pânã atunci Biserica. Calvin insista 
acum pe diferenþa care se cerea realizatã între carne şi trup. Atât corpul cât şi 
sufletul sunt creaþia lui Dumnezeu, însã viciile se insereazã în acel „templu al 
Duhului Sfânt” (1 Cor. 6: 19) care este trupul omenesc. Din pricina investirii divine 
în trupul uman, omului nu-i va mai fi permis sã nesocoteascã îndatoririle pe care 
le are pe pãmânt, deci se va supune condiþiei terestre fãrã a uita nici o clipã cã el 
este imaginea lui Dumnezeu. 

Ar fi normal ca dintr-un astfel de portret al fiinþei „emancipate”, prin raport cu 
dispreþul nediferenþiat faþã de cele materiale pe care-l propunea catolicismul, sã nu 
lipseascã demnitatea. Însã lucrurile n-au stat deloc aşa: nimeni nu va zãbovi prea 
mult asupra ideii reabilitãrii lumii şi a omului, din contrã, se va conchide cã, din 
pricina viciilor, în om nu se mai poate gãsi, astãzi, nici urmã de îndumnezeire.

Reforma, în aparenþã liberalã (clerul se va putea cãsãtori, dimensiunile ritului 
erau reduse substanþial, mesajul spiritual va fi direct şi accesibil), venea într-un 
moment în care Biserica catolicã însãşi se afla în plinã mişcare de emancipare193 
iniþiatã de o generaþie clericalã cu vederi moderniste care, conturate însã în rãspãrul 
moralei creştine tradiþionale, au condus la abuzuri194. Or tocmai aceste curente 
moderniste fuseserã þintele preferate ale Reformei lui Luther care intervine, practic, 
pentru a impune o „mişcare radical-conservatoare”195 şi nu liberalã cum îndeobşte 
se crede.

192  A se vedea capitolul dedicat de Gilson funcþiei sociale a înþelepciunii creştine în secolul 
XIII, op. cit., pp.527-536.

193  Vezi Culianu, Eros şi magie…, pp.265-266.
194  Ibid., p.265.
195  Ibid., p.266.



355

Din perspectiva care ne intereseazã pe noi, ceea ce Biserica protestantã aduce 
nou este repunerea în drepturi a vechilor aşteptãri eschatologice şi respingerea a 
tot ceea ce, la acea orã, însemna culturã renascentistã, manifestând o intoleranþã 
cu mult mai apãsatã decât cea a Bisericii catolice faþã de imaginile „pãgâne” ce 
contraveneau preceptelor ei. Lucrul pe care-l reuşiserã reformiştii era o cenzurã 
radicalã a imaginarului renascentist196, un nesfârşit izvor de pãcate. Nu ne mirã, 
atunci, observaþia lui Delumeau197 cum cã, în teologia protestantã, devalorizarea 
omului şi a lumii a avut loc cu o violenþã fãrã precedent. O nouã dimensiune a 
pesimismului era gata sã se contureze în plinã Renaştere, cu atât mai mult cu cât 
noii adepþi nu se mai puteau retrage din lume, ci, dimpotrivã, erau datori sã îi þinã 
piept.

Care sã fi fost „starea” lumii într-un asemenea moment în care avaritia 
(dragostea de lumea care îl are drept prinþ pe Satan), alãturi de vrãjitorie (pactul cu 
Satan) erau considerate pãcate capitale? Sã nu neglijãm nici astrologia care câştigase 
terenul laic select al Renaşterii198 sub influenþa neoplatonicienilor, nici magia 
naturalã a lui Ficino ori spiritul „fantastic” al lui Giordano Bruno, demonologia 
lui Trithemius sau vrãjitoria însãşi199 care fac, toate, parte dintr-o culturã tributarã 
în întregime fantasmelor, proprie Renaşterii. A le nega importanþa ar însemna sã 
negãm un întreg spirit al vremii.

Şi, atunci, ne vom întreba: care este oare direcþia „naturalã” a oamenilor 
finalului de Ev Mediu şi Renaşterii? Fiindcã douã tendinþe la fel de presante, de 
„implacabile”, par sã-şi dispute câmpul spiritual şi ideologic al vremii: pe de o 
parte, tendinþele reformiste şi, ulterior, noua Bisericã cu preceptele ei riguroase200 
care interziceau cu stricteþe orice avânt imaginar, iar pe de altã parte, expansivitatea 
unei epoci care se regãsea încã în ne-mãsurile unui Ev Mediu fantastic şi pe care 
recuperându-le, ordonându-le cu pasiune, le-a transformat în adevãrate ştiinþe?

Francis Rapp, într-un studiu destul de recent, demonstreazã şi apoi comenteazã 
caracterul superficial al practicilor religioase care începuse sã fie vizibil la finele 
Evului Mediu201. Celebrele cursuri de artes moriendi care reglementau atitudinea 
muribundului se formalizaserã menþinând doar o aparenþã de religiozitate, ca 
sã reproducem doar una dintre transformãrile care, aratã Rapp, începuserã sã se 
contureze la nivelul sentimentului religios. Dupã cum se exprimã istoricul francez, 
„le respect devenait irréverence, l’abandon confiant révolte”202. Rugãciunile sunt 
acum materii numai bune de parodiat, blasfematorii jurã pe „burta lui Dumnezeu”, 
iar riturile erau doar lungi şi plicticoase incantaþii. Pietatea, la rândul sãu, devenea 
„matematicã” şi se exprima în termeni contractuali de genul: dacã credinciosul 

196  Ibid., pp.279-280.
197  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, pp.32-33.
198  Trimitem la întreaga lucrare a lui Culianu, Eros şi magie…
199  Despre care Culianu ne spune, printre altele, cã „n-a avut nimic de-a face cu religia 

creştinã: ea o precede, o însoþeşte şi a avut ghinionul de a cãdea sub legislaþia ei”, în Eros 
şi magie…, Anexa VII, p.348.

200  Iar, dacã nu aceasta, atunci Contrareforma a avut grijã sã sfârşeascã ceea ce Reforma nu 
reuşise.

201  Rapp, op. cit., p.159.
202  Ibid.
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recita o anumitã rugãciune, atunci Fecioara Maria avea sã-i anunþe moartea cu 
exact şapte zile înainte ca aceasta sã aibã loc, iar dacã dis-de-dimineaþã privea 
silueta Sfântului Cristoph (fostul uriaş cinocefal pe care l-am mai amintit) era 
suficient pentru ca în ziua respectivã credinciosul nostru sã fie ferit de moarte203.

Giordano Bruno, la rândul sãu, ne oferã perspectiva unui martor (şi martir) 
al vremii sale: nemulþumirea sa se manifestã faþã de o Reformã care nu poate şi 
nici nu doreşte o tratare realã a adevãrului şi cu atât mai puþin ca acest adevãr sã 
fie adus ulterior la cunoştinþa mulþimilor204. Scopul Bisericii, spune Bruno, este 
acela de a furniza vulgului precepte morale cãrora acesta trebuie sã li se supunã, 
asigurându-se în acest fel bunul mers al societãþii, lãsând în grija câtorva înþelepþi 
filosofi cãutarea şi revelarea adevãrurilor ultime. Prin aceasta, cele douã repere ale 
societãþii – filozofia şi religia – împãrþindu-şi sarcinile, vor înceta sã se stinghereascã 
reciproc. Bruno se va simþi capabil sã explice criza politico-religioasã a vremii sale 
prin abandonarea cãutãrii adevãrului, acesta sucombând sub presiunea inovaþiilor 
religioase (se referã, desigur, la Reformã). Astfel, L’expulsion de la bête (Spaccio de 
la bestia trionfante), volum la care ne referim acum pe scurt, nu este altceva decât o 
fabulã mitologicã în care Jupiter, îngrijorat de declinul valorilor, decide punerea în 
funcþiune a unei reforme morale. Planul celest pe care-l prezintã se va suprapune 
perfect planului terestru al vremii. O altã intenþie a sa, nu evidentã, a fost aceea 
de a şterge legãtura deja curentã în Renaştere dintre cer şi discursul astrologic. O 
suprapunere a cerului cu pãmântul, pentru a se elibera de cosmologia aristotelicã, 
era imperioasã205; poziþia sa neo-copernicianã îl obligã. Adept al heliocentrismului 
într-o lume care nu se deprinsese încã sã-şi imagineze un pãmânt mişcãtor, maestru 
al artei memoriei şi, dupã Culianu, primul teoretician al practicilor de manipulare, 
a fost trimis pe rug de cãtre Inchiziþie. Numele lui însã, ne va spune tot Culianu, 
„a înflãcãrat spiritul şi glasul multor francmasoni, liber-cugetãtori, revoluþionari, 
materialişti sau anarhişti ai secolului XIX”206.

Rândurile de mai sus nu sunt o digresiune. Scopul lor a fost aducerea în prim-
plan a unei mostre de gândire – nu liberalã, fiindcã Bruno nu a fost un liberal – ci 
specifice vremii, fãrã însã a se şi înscrie în sfera de valori tradiþionale a Bisericii. 
Fiindcã, credem noi, opunându-se vehement unui imaginar atât de exuberant cum 
se dovedea a fi cel al vremii, atât în varianta sa reformistã cât şi contrareformistã, 
Biserica nu putea câştiga bãtãlia cu „fantasmele” (aşa cum le numeşte Culianu). Şi, 
în ciuda a ceea ce remarcã Baudrillard, „Historiquement, (…) le pouvoir sacerdotal 
se fonde sur le monopole de la mort”207, am putea bãnui cã, în Evul Mediu târziu 
şi Renaştere, Biserica (ca instituþie) a pierdut o bunã parte din monopolul asupra 
morþii. Senina preocupare pentru locurile de veci ad sanctos obþinute într-o perfectã 
ilegalitate crease deja, cu multã vreme în urmã, un admirabil precedent.

203  Ibid., pp.160-161.
204  Giordano Bruno, L’expulsion de la bête triomphante, éd. Michel de Maule, tr. par Bertrand 

Levergeois, MDCCCCXCII, în prefaþa traducãtorului, p. XIX.
205  Ibid.
206  Culianu, Eros şi magie…, p.119.
207  Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976, p.200.
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4.1.4 Egalitate, dar…dupã moarte. Şi o interpretare
Ne apropiem de esenþa problemei noastre privind raþiunile şi resorturile 

coexistenþei celor douã tipuri de discursuri specifice vremii (teama de moarte 
şi dorinþa de a muri, pãrãsind o viaþã plinã de dezamãgiri). Vom aborda, pentru 
aceasta, un ultim aspect care ne va fi de folos în expunerea finalã a unei explicaþii. 
Comentariile care urmeazã aduc în discuþie o altã „banalitate” a timpului: temele 
macabre propriu-zise. Le vom înscrie, de la bun început, sub semul a ceea de 
Delumeau numeşte „ambiguitatea macabrului”208. 

Într-adevãr, ori de câte ori se pune problema atribuirii unui rol anume pe care 
aceste teme le-ar putea avea în economia morþii, ca şi relevarea dependenþei lor 
de un anume discurs religios şi/sau socio-politic al vremii, istoricii înceteazã sã 
mai cadã de acord. Printre cei care au abordat frontal aceastã chestiune şi pe care 
noi am reuşit sã-i consultãm (şi confruntãm) se numãrã Vovelle, Tenenti, Ariès 
şi Delumeau. Fiecare este partizanul unei alte perspective în ceea ce priveşte 
interpretarea corpusului comun format din cele mai importante variante ale 
Dansului macabru, Triumfului morþii şi atât de popularei întâlniri dintre cei trei 
tineri nepãsãtori şi cele trei cadavre. 

Sã vedem, foarte pe scurt, despre ce este vorba în temele amintite. Dansul 
macabru, probabil chiar mai celebrã şi mai frecventã decât celelalte teme, are 
o provenienþã (germanã sau francezã?) despre care Vovelle ne spune cã stã de 
multã vreme sub semnul indeciziei şi controversei209. Ceea ce nu-l împiedicã 
totuşi pe Delumeau sã-i stabileascã originea, dupã o sursã germanã, într-o 
mãnãstire dominicanã din Würzburg210. Cum originea unei teme atât de banale 
şi pretutindeni întâlnite nu este totuşi esenþialã dacã þinem seama de faptul cã a 
cunoscut sute de variante şi ar fi putut foarte bine sã aparã în mai multe locuri 
în acelaşi timp, nu vom face decât sã evocãm varianta sa cel mai des întâlnitã: 
o horã211 în care sunt prinşi viii şi morþii212. Cei morþi, extrem de „vii”, par sã 
danseze cu foc, în vreme ce viii, surprinşi parcã în efectul surprizei, par sã nu se 
mişte prea mult. Douã sunt trãsãturile de bazã ale acestei teme: mai întâi, faptul 
cã viii surprinşi de moarte sunt culeşi din toate categoriile sociale, iar în al doilea 
rând, aceste imagini par sã emane un soi de umor negru pe care Delumeau îl 
explicã prin dubla lecþie transmisã: spontaneitatea morþii (de unde efectul comic 
al surprizei) şi „egalitatea” dansatorilor (coasa morþii nu þine seama de avere, 
rang social ori vârstã; în horã sunt prinşi muncitori, þãrani, cavaleri, cardinali 
şi Papa însuşi213). În vreme ce oamenii par buimaci sau cuprinşi de stupoare, 
sheletele sunt voioase, imortalizate în poziþii de dans, au dinþii sparþi şi par a 
surâde rãutãcios.

208  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.101.
209  Vovelle, op. cit., p.115.
210  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.104.
211  Vezi Vovelle, op. cit., p. 115, Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.158, Delumeau, Pãcatul şi 

frica, vol. I, p. 101, Tenenti, op. cit., p.23.
212  Vezi una dintre cele mai cunoscute gravuri a lui Guyot Marchant, de la sfârşitul secolului 

XV, reprodusã în Vovelle, op. cit., p.117.
213  Vezi Tenenti, op. cit., p.33.
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Responsabilitatea rãspândirii acestei teme, spun Delumeau şi Ariès, o aveau 
cãlugãrii cerşetori ai diverselor ordine, „agenþii activi”214 care împânzeau cetãþile 
Occidentului. Scheletele sunt, pe deasupra, foarte vorbãreþe şi par sã arate o oarecare 
compasiune faþã de cei dezavantajaþi de viaþa terestrã: „Lucrãtorule al gliei care 
numai în grijã şi trudã/ I-ai trãit întreaga viaþã/ E timpul sã mori, negreşit/ Moartea 
trebuie sã te mulþumeascã/ Cãci te scapã de necazuri”215 sau „În griji şi chinuri aþi 
trãit tot timpul/ … / Sã vã bucure moartea cãci vã scapã de o grea povarã”216. Pe un 
iubitor de bunuri pãmânteşti, scheletul dansator îl va chema într-o altã tonalitate: 
„Negustorule, uitã-te-ncoace / Cãmãtarule cu minþi rãtãcite / Veniþi curând sã mã 
vedeþi”217.

Tema întâlnirii a trei tineri voioşi (de obicei plecaþi la vânãtoare) cu trei cadavre 
pare a fi mai veche decât precedenta şi foarte rãspânditã în Italia218, însã, la finalul 
secolului XIII este frecventã şi în alte þãri occidentale europene. Ea se va continua 
în secolele urmãtoare sub formã de fresce, vitralii şi sculpturi pe întreg teritoriul 
occidental. Cei trei tineri sunt somaþi de cãtre cele trei cadavre (de obicei transi-
uri): „Itel con tu es itel fui, Et tel seras come je sui”219. Deşi în unele fresce italiene 
poate fi remarcatã grija pioasã pentru introducerea în scenã a celui de-al şaptelea 
personaj, Sfântul Macarie care explicã tinerilor sensul discursului morþilor, în 
opinia lui Vovelle, tema rãmâne ambiguã din punct de vedere creştin. Tenenti în 
schimb nu se îndoieşte nici o clipã de spiritul – sincer – creştin pe care Sfântul 
Macarie îl aduce cu sine.

În sfârşit, tema Triumfului morþii, mult mai vastã, este, în esenþa sa, tot o creaþie 
italianã (cea mai celebrã reprezentare fiind la Campo Santo din Pisa), fiind ulterior 
preluatã de Petrarca şi în sfârşit, fãcutã celebrã în întreaga Europã. Spre deosebire 
de Dansuri, unde esenþialã era întâlnirea intimã a fiecãruia cu propria-i moarte, aici 
se accentueazã puterea distructivã şi nediferenþiatã a morþii impersonale: moartea, 
reprezentatã sub formã de schelet, conduce un car uriaş tras de boi. Carul, crede 
Ariès220, rãmâne din vechile mitologii un vehicul specific sãrbãtorii, dar asociat 
totodatã convoiului funerar. Pe post de blazoane apar cranii şi oase. Per ansamblu, 
Triumful morþii pare o alegorie a destinului orb, a puterii absolute a morþii, iar carul 
pare sã fie o adevãratã „maşinã de rãzboi”221.

Ce s-ar putea deduce din cele mai frecvente teme ale vremii? Vovelle se opreşte 
cel mai puþin asupra acestui aspect, soluþia sa este din start radicalã şi nu are nevoie 
de lungi argumentãri: întâlnirile personale cu morþii, atât în varianta „dansantã” cât 
şi în cea a întâlnirii neaşteptate la vânãtoare, fac parte dintr-un imaginar rezidual 
precreştin – vechile reîntoarceri ale spectrului sau dublului sunt întotdeauna 
pãstrate în cultura popularã. În calitatea lor de discursuri aflate la graniþa dintre 
popular şi cult, aceste manifestãri macabre oglindesc foarte puternica tendinþã a 

214  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.170, Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.103.
215  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.160.
216  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p. 101, citându-l pe Guyot Marchant.
217  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.159.
218  Vezi Vovelle, op. cit., pp.112-113. Tenenti, op. cit., pp.20-21.
219  Vovelle, op. cit., p.113.
220  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.161.
221  Ibid.
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oamenilor finalului de Ev Mediu de a resuscita (?) vechile credinþe în strigoi şi de 
a perpetua cultul morþilor. Prin introducerea Sfântului Macarie în scena întâlnirii 
dintre cei trei vii şi cei trei morþi, se trãdeazã grija pentru „creştinizarea” temei 
ce apãrea prea adesea în cimitire sau în alte locuri care ar fi trebuit sã depunã 
mãrturie pentru spiritul religios al cetãþii222. Pe scurt, Vovelle crede cã aceste teme 
evocã urmele fricii de morþi şi riturile specifice de moarte (dansul cu spectrele, 
destul de frecvent şi în Europa Orientalã223). 

Ezitãm însã sã cãdem de acord cu perspectiva istoricului. Chiar dacã 
pãstrarea lor într-un aşa-zis imaginar colectiv al oamenilor vremii rãmâne extrem 
de probabilã, aceste teme nu s-ar fi manifestat totuşi intacte şi de sine-stãtãtoare 
în cele mai importante manifestãri macabre ale unor vremuri cu o spiritualitate 
creştinã care, deşi nu profundã, era totuşi destul de omogenã. E firesc însã sã nu 
excludem posibilitatea existenþei unor amprente ale vechilor credinþe (care se 
pot manifesta de altfel în voie sub haina încãpãtoare a limbajului creştin) asupra 
oricãrei manifestãri de naturã artisticã a vremii care se abãtea mai întotdeauna de 
la normã (religioasã). Credem însã cã „motorul” acestor teme macabre trebuie sã 
fi fost unul creştin, ca şi o parte din mijloacele sale concrete de realizare artisticã. 
Cealaltã parte a acestor mijloace rãmâne, într-adevãr, sã fie depistatã în - niciodatã 
abandonatul - rezervor de credinþe strãvechi al omenirii224.

Tenenti, fãrã sã facã nici un fel de referire la eventuale surse precreştine, se 
mulþumeşte sã considere temele macabre ca fiind emblematice pentru perioada 
în care oamenii şi-au pierdut încrederea în valorile creştine impuse de Bisericã. 
Moartea e inevitabilã şi crudã225, ea este o pedeapsã de la Dumnezeu, iar oamenii 
preferã de-acum înainte sã rãmânã pe pãmânt. Altminteri cum s-ar putea explica 
faptul cã aceste teme macabre sunt lipsite aproape în totalitate de amprenta 
tradiþiei creştine? Şi totuşi, spune el, ne aflãm în faþa unor teme care s-au detaşat 
de toate celelalte prin frecvenþã şi importanþã, reprezentând, prin aceasta, chiar 
sensul morþii226, în forma în care spiritul vremii gãsise de cuviinþã sã-l elaboreze. 
Explicaþia rezidã, în opinia sa, în abandonarea vechii scãri a valorilor. Moartea este 
privitã în sine, nu ca anticamerã a Vieþii de Apoi, aşa cum se întâmpla cu un secol 
sau douã în urmã.

În acest punct, el va intra în contradicþie cu perspectiva mult mai puþin 
simplistã (şi, credem, probabilã pânã la un punct) propusã de Ariès. Istoricul 
francez nu considerã Renaşterea ca fiind mai puþin creştinã decât Evul Mediu – 
„creştinismul este un limbaj comun, spune el, un sistem comun de referinþã”227, iar 

222  Vezi Vovelle, op. cit., pp.112-119.
223  A se vedea Carlo Ginzburg, op.cit., mai ales pp.193-201.
224  Un sprijin în elucidarea acestei chestiuni ne-ar putea fi articolul citat (doar pentru a-

l contrazice!) de Delumeau, aparþinând lui Aaron Gurevič, privind imaginile Vieþii de 
Apoi în care povestirile populare cu strigoi de la finele Evului Mediu se regãsesc din 
abundenþã. Este vorba de „Conscience individuelle et image de l’au-delà”, în Annales, 
E.S.C., martie-aprilie 1982, pp.255-275, în Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, p.106.

225  Tenenti, op. cit., p.43.
226  Ibid., p.41.
227  Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, p.177. Acelaşi lucru îl susþinem şi noi atunci când 

accentuãm importanþa „saltului” într-o nouã paradigmã (creştinã) care atrage dupã sine 
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dacã ar trebui sã vorbim despre o rupturã profundã, aceasta s-a produs între Evul 
Mediu timpuriu şi Evul Mediu propriu-zis228. Nu ar fi nimerit, mai crede Ariès, 
sã vorbim despre o Renaştere mai pãgânã decât perioada medievalã târzie când 
omul pãrea mai supus ca niciodatã avaritiei şi ar fi dorit, de s-ar fi putut, sã aibã în 
groapã alãturi de el banii, casa şi grajdurile. Dacã l-am compara, continuã Ariès, cu 
Cavalerul Evului Mediu timpuriu care murea naiv şi împãcat, ne-ar fi dintr-o datã 
limpede de ce este necesarã introducerea cezurii între douã maniere distincte de a 
muri care þin de Evul Mediu, şi nu de începutul Renaşterii ce nu diferea încã prin 
nimic de perioada care o preceda sub aspectul raportãrii la moarte.

În sfârşit, pentru Philippe Ariès, destinul temelor macabre este dificil de 
descifrat. În primul rând, negând infailibilitatea teoriei unui Ev Mediu umbrit de 
catastrofe naturale, economice şi demografice229 pe care o denunþã ca fiind doar un 
lanþ al slãbiciunilor istorice (istoricilor?), o eroare de nuanþã mereu perpetuatã, el 
va nega un lucru care lui Delumeau îi apare ca incontestabil230: legãtura temelor 
macabre cu epidemiile de ciumã231. Ariès îşi fondeazã explicaþia pe faptul cã 
cifrele pe care le cunoaştem astãzi, corespunzãtoare numãrului de victime ale 
Morþii Negre, sunt mult mai mari decât în realitate; aspect pe care nici Delumeau 
nu-l trece sub tãcere, acceptând faptul cã, redactate de nişte cãlugãri nepricepuþi 
la aritmeticã, listele cu numãrul morþilor din pricina ciumei e probabil exagerat; 
dar acest lucru n-ar trebui, spune el, sã ne împingã totuşi înspre minimalizarea 
ravagiilor bolii232.

Dar sã revenim la argumentele lui Ariès, în sprijinul unei ruperi a legãturii 
cauzale dintre temele macabre şi orice alt aspect al vremii care ar fi putut implica 
moartea realã. Istoricul relateazã demersurile de cercetare ale unei tinere arhiviste 
fãrã experienþã care va avea „naivitatea” sã vorbeascã de aerul sãrbãtoresc şi de 
ideea consolatoare pe care şi-o fãcuserã despre moarte oamenii vremii. Cu toatã 
inocenþa afirmaþiei ce pare la prima vedere doar o stângãcie de interpretare 
privind o moarte serenã „în plinã epocã macabrã”233, Ariès aratã cã aceasta ar 
putea fi, paradoxal, aproape exactã. Într-adevãr, adaugã istoricul, oamenii sunt 
deja consolaþi, ei se rup de angoasã şi devin din nou familiari cu propria moarte 

 o adecvate şi o coerenþã a sensului morþii ce nu mai poate face cale întoarsã fãrã costuri 
enorme, fiindcã cei care s-ar decide la o asemenea „întoarcere” ar rãmâne prizonierii 
zonei interstiþiale dintre douã sisteme religioase.

228  Trimitem din nou la recenta lucrare a lui Georges Minois, L’histoire de l’athéisme, deoarece 
istoricul þine sã priveascã problema naturii spiritualitãþii medievale şi renascentiste „din 
afara” sistemului istoriei creştinismului, şi anume, dinspre sistemele şi curentele ateiste 
care se conturau independent de transformãrile suferite de sistemul creştin. Privite prin 
lentila lui Minois, atât perioada medievalã cât şi cea renascentistã apar dintr-o datã mult 
mai puþin omogene. Atragem, totuşi, atenþia asupra pericolului asumãrii acestui unghi de 
abordare care rãmâne, totuşi, relativ irelevant pentru oamenii vremii trãitori, de bine de 
rãu, într-un mediu oficialmente creştin şi practicanþi sârguincioşi ai riturilor creştine.

229  Ph. Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I, pp.171-172. 
230  J. Delumeau, op. cit., vol. I, p.114.
231  Ph. Ariès, op. cit., vol. I, p.171.
232  J. Delumeau, op. cit., p.114.
233  Ph. Ariès, op. cit., vol. I, p.173.
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şi cu moartea celorlalþi. Însã nu aceastã moarte realã este reflectatã în temele 
macabre, „materialele didactice” ale predicatorilor. Acestea din urmã þin numai 
de imaginarul vremii, este moartea pe care oamenii preferã sã şi-o închipuie, dar 
nu sã şi-o atribuie în realitate234. Creatorii de imagini şi versurilor macabre nu 
urmãreau nici un fel de realism, cu toate cã epoca se caracteriza într-adevãr printr-o 
manierã realistã de reprezentare a morþii. Însã confuzia care s-ar putea crea între 
un „realism” al morþii „reale” şi reprezentarea morþii în temele macabre (confuzie 
pe care şi Huizinga235 o dusese pânã la capãt), este de fapt confuzia dintre douã 
planuri: social-real şi artistic (moralizator) – imaginar. Dacã s-ar fi ocupat de aceastã 
chestiune, Culianu ar fi subscris cu siguranþã la perspectiva lui Ariès. În termenii 
regretatului savant român, am putea spune cã temele macabre se desfãşoarã în 
propria lor dimensiune, sunt produse ale minþilor occidentalilor de pretutindeni 
fãrã a avea o origine privilegiatã, iar „programul” lor, derulat în plan imaginar, nu 
se lasã afectat sau scurtcircuitat de traseul contingenþelor.

Continuând în aceeaşi notã a sublinierii „paradoxurilor”, amintim de asemenea 
cã atât Ariès cât şi Tenenti cad de acord asupra dragostei de viaþã care însufleþeşte 
omul medieval şi renascentist236. Spiritul expansiv, iubirea de oameni şi de lucruri 
sunt sentimente blamate în bloc de Bisericã şi numite „generic” avaritia. Afecþiunea 
nelimitatã a oamenilor pentru lume se afla probabil în legãturã cu sentimentul acut 
al finitudinii (şi aici ne va fi cu neputinþã sã nu facem referire la influenþa mortiferã a 
maladiilor şi rãzboaielor vremii), de conştiinþa unei vieþi scurte care trebuie trãitã din 
plin. Deşi Biserica ameninþa cu infernul pe cel care se arãta rob al avuþiilor sale, „la 
urma urmei era ceva consolator în aceastã ameninþare întrucât condamnarea veşnicã, 
deşi îl expunea torturilor, nu îl priva de comorile sale: bogatul pãcãtos din parabolã 
îşi pãstra, pe portalul de la Moissac (secolul XII) punga cu bani atârnatã de gât”237. 
Dacã ar fi sã urmãrim întocmai argumentaþia lui Ariès, atunci am putea conchide: 
pedagogia Bisericii dãduse încã o datã greş! Nãscocirile macabre nu se dovediserã 
atât de eficiente pe cât textele vremii doresc sã credem. Aşa cum am vãzut pe tot 
parcursul articolului, oamenii nu se aratã întotdeauna dispuşi sã urmeze moartea 
care le era regizatã de conjuncturile sociale concrete (şi deci sã oglindeascã realitatea 
morþii în temele macabre), ca sa nu reamintim cã disponibilitatea de a pleca urechea 
la ameninþãrile Bisericii (şi deci de a trata temele macabre ca pe nişte veritabile 
tablouri didactice) a fost întotdeauna capricioasã. Ei aveau, probabil, nevoie de o 
asemenea moarte imaginatã care sã le reprezinte şi dezvolte orientãrile valorice şi 
fantasmele. S-au ridicat, pentru aceasta, încã o datã împotriva curentului oficial (aşa 
cum am vãzut întâmplându-se în mai multe rânduri) expunând în cele mai celebre 
reprezentãri macabre ale vremii o „ideologie” venitã parcã de nicãieri şi care a dat 
mult de furcã istoricilor prin lipsa sa de concordanþã cu ceea ce se considera a fi 
esenþa spiritualitãþii medievale.

Şi, în sfârşit, ultima interpretare asupra cãreia dorim sã ne oprim, este cea a lui 
Jean Delumeau. Spre deosebire de Ariès, acesta insistã asupra ideii de pedagogie 

234  Ibid.
235  Ibid., p.173, 174.
236  Ibid., p.177, 178.
237  Ibid., p.180.
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a Bisericii realizatã, prin mijlocirea temelor macabre, destul de eficient. Insistând 
asupra eficacitãþii pedagogiei macabre, Delumeau se plaseazã deja pe o poziþie 
diferitã de toate celelalte susþinute de istoricii amintiþi mai sus: nu decreştinare, nu 
spaime ancestrale, nu autonomie a temelor macabre faþã de conjuncturile vremii238. 
Cu toate acestea, aşa cum vom putea remarca, poziþia lui Delumeau nu este deloc 
unilateralã sau lipsitã de nuanþe. Dimpotrivã, ea ne pare meticuloasã şi onestã.

Delumeau nu respinge de fapt cu adevãrat ideea exuberanþei vieþii 
medievalilor, însã o va reþine doar în calitatea sa de efect al unei pedagogii 
macabre. Pentru aceasta, istoricul va avea grijã sã justifice mai întâi pertinenþa 
termenului „pedagogie macabrã”: imaginile macabre erau introduse în oraş de un 
cãlugãr cerşetor – de obicei un dominican sau un franciscan –, erau tot timpul 
însoþite de un predicator, iar în faþa tablourilor expuse în pieþe se recitau omilii239; 
scopul lor religios şi educativ nu poate fi decât evident. Însã abia acum intervine 
originalitatea interpretãrii lui Delumeau: o permanentã memento mori se va 
transforma, inevitabil, într-o memento vivere – „de vreme ce viaþa e atât de scurtã, 
sã ne bucurãm grabnic” 240.

Delumeau se împotriveşte de asemenea entuziasmului cu care Ariès renunþã 
la recunoaşterea oricãrei legãturi între lecþia temelor macabre şi rãspândirea 
ciumei de sub al cãrui impact, crede Delumeau, oamenii nu se puteau smulge prea 
grabnic şi prea uşor, chiar dacã, sã zicem, numãrul victimelor a fost într-adevãr 
exagerat241. 

Pe de altã parte, Delumeau recunoaşte cã mânuirea „armei” macabrului nu e 
un gest lipsit de primejdii. 

Riscul nu va fi, credem la rândul nostru, doar al manipulatorilor sãi, ci şi al 
celor care vor dori, peste secole, sã le ataşeze nişte semnificaþii cât mai apropiate 
de cele pe care le aveau în vremurile care le consacraserã. Oricât de seducãtoare 
ne-ar pãrea interpretarea lui Ariès, nu vom avea niciodatã suficiente probe pentru 
a demonstra autonomia reprezentãrilor macabre faþã de spiritul vremii în care se 
nãscuserã. Doar o perspectivã radical-cognitivistã al cãrei traseu va trebui apoi 
sã-l urmãm cu maximã coerenþã în interpretarea oricãror practici şi imagini 
care aparþin trecutului ne-ar mai putea salva din vârtejul explicaþiilor circulare 
– inevitabile din momentul în care vom începe sã þinem seama de conjuncturile 
sociale, economice sau geografice în care se manifestã cutare sau cutare sistem de 
reprezentãri. Or noi nu suntem (încã) pregãtiþi sã aderãm fãrã rest la o perspectivã 
integral culianescã”, iar forþa acesteia rezidã, dupã cum ştim, în coerenþa şi non-
interferenþa ei cu celelalte direcþii de interpretare.

Deocamdatã ne mulþumim sã atragem atenþia cã lecþiile macabre erau, totuşi, 
oferite de mãnãstiri care se arãtau înspãimântate de înverşunarea cu care laicii 
din toate pãturile sociale cãutau sã-şi sporeascã averile. Cãlugãrii cerşetori, spune 
Delumeau, „s-au întrecut cu râvnã în a populariza tema dansului macabru”242, lucru 

238  Delumeau, Pãcatul şi frica, vol. I, pp.102-103.
239  Ibid., pp.108-109.
240  Ibid., p. 134.
241  Ibid., pp.114-115.
242  Ibid., p.105.
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care va face foarte probabilã existenþa unei anumite rivalitãþi între ordinele cãlugãreşti 
care bãteau cetãþile în cãutare de auditoriu243. Vom putea întrezãri, dincolo de aceste 
rivalitãþi, adevãrate lupte socio-religioase şi clericale duse probabil prin intermediul 
acestor predici care însoþeau temele macabre; iar dacã vom ajunge sã ne întrebãm 
ce anume înþelegea populaþia analfabetã din numeroasele inscripþii care însoþeau 
imaginile, şi dacã adãugãm cã predicile, venite pe diverse filiere monastice, erau 
suficient de eterogene244 pentru a genera reacþii dintre cele mai felurite, nu vom mai 
putea evita concluzia pe care ne-o pregãteşte acest palier de interpretare: evidentul 
mesaj social al temelor macabre care mergea, aşa cum am vãzut în cazul Dansurilor, 
în direcþia satirei sociale şi efectului „comic al surprizei”245. Aici, poate, ar trebui 
cãutat ataşamentul oamenilor faþã de aceste teme şi popularitatea lor în epocã: se 
dovedeau a fi dãtãtoare de seamã pentru tensiunile care apãreau între clasele sociale 
din ce în ce mai „inegale”. Într-o lume atât de stãpânitã de pãcatul avaritiei, era, 
poate, firesc ca imaginarul vremii „sã rezolve” o frustrare a celor mulþi (care nu-şi 
puneau, probabil, mari întrebãri privitoare la ideea de moarte, cu atât mai mult cu 
cât aceasta se fãcea cunoscutã pe toate cãile şi era deja prezentã într-o suitã de teme 
de facturã popularã). 

Dacã voluptatea vieþii, într-o lume mereu umbritã de ameninþarea morþii, cãuta 
sã se manifeste pe orice cale, atunci cu siguranþã cã agonisirea de averi stârnea mari 
invidii şi tensiuni între reprezentanþii diferitelor clase, iar dupã toate aparenþele, 
Biserica nu se pãstra departe de aceste confruntãri: fie ca þintã a atacurilor claselor 
de jos sau a cãlugãrilor rãzvrãtiþi, fie ca aliatã a nevoiaşilor împotriva bogaþilor cãrora 
li se va cere socotealã la Judecatã. De altfel, nu putem sã nu remarcãm faptul cã, în 
timp ce cãmãtarul era tratat cu asprimea cuvenitã de scheletul venit sã-i curme viaþa, 
sãrmanul nu va avea parte de nici un fel de somaþie: el este „invitat” cu blândeþe sã 
moarã: „Sã vã bucure moartea, cãci vã scapã de o grea povarã”.

Înclinãm, deci, sã credem cã rãspunzãtoare pentru popularitatea acestor teme 
este în bunã parte mesajul lor social, ilustrarea unei perspective care convenea 
maselor. Dar asta nu exclude posibilitatea ca ordinele cãlugãreşti sã-şi fi urmat, cu 
ajutorul temelor macabre, scopurile de misionarism şi de denigrare a rivalilor ori 
chiar a Bisericii în bloc246. Din Dansuri nu lipseau arhiepiscopii, chipurile nişte 
sfinþi, care erau trimişi în iad.

Produse ale imaginaþiei (cum bine remarca Ariès) temele macabre s-au dovedit 
probabil a fi nişte bune conducãtoare de tensiuni sociale. În ceea ce priveşte 
implicarea Bisericii, aceasta, dupã pãrerea noastrã, încerca sã speculeze o stare de 
fapt (o disponibilitate faþã de mesajele cu caracter uşor subversiv) pentru a-şi insera 
propriul mesaj (uneori egoist – instigare la revoltã, racolare de adepþi, alteori altruist 
– purã pedagogie macabrã) în peisajul socio-cultural al vremii. Într-o horã a morþii cu 
episcopi, bogãtaşi, cardinali şi un papã se discuta şi disputa nu monopolul asupra 
morþii, cum spunea Baudrillard, ci monopolul asupra unui întreg sistem de valori 

243  Exemple de rivalitate vezi în ibid., pp.104-105.
244  Fiecare strofã a Dansului li se explica, de pildã, separat, în cheia specificã ordinului 

cãlugãresc respectiv. V. ibid., p.108.
245  Ibid., p.101.
246  Vezi exemplul oferit de Delumeau, ibid., p.105.
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al societãþii respective. Oamenii medievali şi renascentişti se dovedeau hedonişti şi 
mari iubitori de averi –nişte imagini golite de altfel de orice urmã creştinã evidentã, 
vor fi puse atunci de cãtre cãlugãrii cerşetori în faþa oamenilor din pieþe, pentru a le 
arãta acestora cã vor muri cu toþii şi cã ar fi mai bine pentru ei dacã s-ar întoarce la 
valorile Bisericii decât sã ardã veşnic în flãcãrile iadului. Unii se arãtau convinşi, şi 
îmbrãþişau calea recomandatã a ascezei. Alþii, mişcaþi doar de real-izarea morþii în 
panourile expuse, decideau sã se bucure de puþinele momente pe care le mai aveau 
la dispoziþie. Iar o a treia categorie, mai pasivã, dar şi mai resentimentarã, se simþea 
pur şi simplu rãzbunatã de faptul cã mãcar moartea îi va trata pe toþi la fel.

A venit timpul sã ne reamintim miza secþiunii noastre, dacã nu chiar a 
întregului studiu pe care îl aveþi în faþã: în ce mãsurã coexistenþa în discursul 
uzual al vremii a celor douã perspective opuse de a privi moartea s-ar putea explica 
rezonabil? Şi dacã ele ar trebui sau nu interpretate pe paliere diferite, ca aparþinând 
unor registre disjuncte.

Se poate o epocã teme de moarte în aceeaşi mãsurã în care o şi doreşte? 
Nu, dacã nu vom coborî la nivelul practicilor sociale, eforturilor imaginare şi 
negocierilor simbolice care au loc efectiv pe multiplele nivele de existenþã pe care 
epoca respectivã se desfãşoarã. În esenþa lor, cele douã direcþii mentalitare nu pot 
fi decât ceea ce par: adicã incompatibile. Reamintim însã faptul cã Biserica nu se 
bucura întotdeauna de o atenþie realã şi onestã din partea oamenilor şi cã acesteia 
nu i se acorda monopolul asupra morþii decât în anumite momente privilegiate, 
în realitate practicile şi reprezentãrile legate de moarte urmând cãile complicate 
ale unei întreþesãturi de rezistenþe şi disponibilitãþi deopotrivã imprevizibile şi 
de origine incertã; ceea ce înseamnã cã nu o vom putea face rãspunzãtoare pentru 
existenþa concurenþei paradoxale dintre cele douã perspective: prima - „Þie, aşadar, 
creaturã umanã, þi-a venit timpul sã tremuri” şi a doua - „în griji şi chinuri aþi trãit 
tot timpul…sã vã bucure moartea, cãci vã scapã de o grea povarã”. Adevãrul este 
cã ideea incompatibilitãþii persistã doar atâta vreme cât ne vom referi la voga, 
frecvenþa şi caracterul pronunþat disjunctiv ale celor douã afirmaþii ca traducând 
voga, frecvenþa şi caracterul pronunþat disjunctiv al „ideologiei” spirituale pe care 
par sã le implice. Din momentul în care le vom lipsi de eticheta „mentalitãþi” (şi 
ar fi complet fals sã ne imaginãm cã acest gest le-ar reduce din amploare care este, 
fãrã îndoialã, realã!) şi ni le vom închipui exact în contextul în care au apãrut, 
adicã într-un dans macabru, şi încã mai exact, în gura ştirbã a unui schelet, tabloul 
va deveni dintr-o datã mult mai coerent. Mortul care danseazã, decedat probabil 
doar cu puþinã vreme în urmã, are ştiinþã despre cele întâmplate de curând în 
cetatea lui de baştinã şi, astfel, motive concrete sã creadã cã partenerul îmbuibat 
din stânga sa are de ce sã tremure când se va trezi în faþa Tribunalului ceresc; 
ştie, de asemenea, prea bine cã pentru amãrâtul din dreapta-i, viaþa a însemnat o 
continuã şi dureroasã memento mori. Dansul macabru e pentru fiecare, şi pentru 
toþi laolaltã.
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5. În loc de concluzie: de ce a lor e mai bunã decât a noastrã?

Nu mai e loc suficient pentru o încheiere. Am încercat, în articolul de faþã, sã 
evocãm câteva momente de rãscruce survenite în reprezentarea morþii medievale 
şi sã încercãm sã stabilim astfel mãsura în care mutaþiile importante la nivelul 
reprezentãrii au pornit de la, au interferat cu, au fost frânate sau stimulate de 
preceptele şi dogmele creştine. Cum era şi firesc, am insistat pe transformãrile 
produse în reprezentarea morþii de dogma învierii trupului şi, pentru a nu trunchia 
explicaþia mai mult decât era necesar, am fost nevoiþi sã ne aventurãm pe trasee 
filozofice şi teologice plasate în aval de aceastã importantã modificare de perspectivã 
în raportarea la realitãþile veşnice. Am arãtat, de asemenea, importanþa plasãrii fãrã 
rest în termenii unui anumit sistem (în speþã cel creştin) şi, astfel, de importanþa 
absolut ornamentalã (sau instrumentalã) a unor practici strãvechi regãsite, fireşte, 
în conþinutul oricãrui gest, temã, practicã sau imagine funerarã medievalã; ne-
am explicat observaþiile prin grija oamenilor tuturor timpurilor de a muri coerent 
invocând termenii sistemului ales ca fiind unicul valabil, prezervându-şi, în acest 
fel, coerenþa morþii proprii. Am punctat şi explicat câteva fisuri survenite în strategia 
generalã a Bisericii de a obþine monopolul asupra morþii, iar în ultima secþiune 
am încercat sã arãtãm felul în care coexistenþa a douã perspective opuse asupra 
morþii nu putea fi rezolvatã rezonabil decât dacã o înscriam în linia de interpretare 
proprie istoriei reprezentãrilor (şi nu a mentalitãþilor); am vãzut, astfel, cum cele 
douã perspective nu þineau neapãrat de un registru ambiguu al Bisericii şi nici 
de o raportare confuzã la moarte a oamenilor timpului, ci, mai degrabã, de un 
registru negociat la nivelul practicilor sociale. Strânse laolaltã, concluziile pe care 
le-am formulat la finalul fiecãrei secþiuni în parte nu se pot organiza totuşi într-o 
concluzie generalã. Oricât l-am cosmetiza, studiul de faþã îşi va pãstra aerul de 
„work in progress”. Ceea ce, de fapt, şi este. Nu vom mai spune decât atât: moartea 
medievalã nu este nici mai pioasã şi nici mai pãgânã decât moartea modernã. 
Avantajul net pe care medievalii îl aveau faþã de noi, cei de azi, este însã forþa unui 
sistem de referinþã dominant care era şi cel responsabil de (şi cu) economia morþii. 
Indiferent cât de grave se dovedeau a fi abaterile de la sistem, ele rãmâneau totuşi 
nişte derapaje şi atât; indiferent cine şi în ce grad deþinea monopolul oficial al 
morþii la un moment dat, acesta nu se constituia decât în forma unor constrângeri 
de suprafaþã care nu aveau întotdeauna multe de împãrþit cu „drenajul profund” 
care þinea de palierele de adâncime şi, în general, nevãzute ale sistemului. 

Astãzi, în schimb, suntem obligaþi, prin corectitudinea politicã, la o moarte 
„alternativã”. Permiþându-ne sã acceptãm pluralitatea sistemelor (care, spuneam, 
rezolvã moartea în maniere specifice), denunþând orice tendinþã disjunctivã ca 
fundamentalistã (astãzi, un adjectiv cu rezonanþe înfricoşãtoare) este evident 
cã, în termenii problemei noastre, soluþia modernã este menitã sã ofere o viaþã 
armonioasã, însã ne pregãteşte o moarte cât se poate de cruntã. Dacã spuneam cã 
omul are nevoie sã se raporteze la moarte în termeni cât se poate de coerenþi, atunci 
trãsãtura esenþialã a morþii moderne este incoerenþa ei. Moartea trebuie sã fie parte 
a unui sistem care sã îi confere sens (pozitiv sau negativ), însã o pluralitate de 
sisteme, deopotrivã valabile ( a se citi „adevãrate”), pune omul modern în situaþia 
fãrã precedent de a nu mai şti cum sã moarã. În sfârşit, autoritatea reþetelor care 
ne învaþã cum sã murim scade simþitor în momentul în care regula generalã (şi 
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mult mai bine mediatizatã decât oricare regulã a oricãrui sistem!) rãmâne aceea a 
relativitãþii sistemelor care produc aceste reþete. 

Cu toatã îngãduinþa noastrã modernã pentru practicile produse local, cu toatã 
grija noastrã pentru motivaþiile contextuale, cu greu vom putea înþelege înverşunarea 
medievalilor de a-şi pãstra morþii ad sanctos, când legislaþiile nu oboseau niciodatã 
sã o interzicã. A muri în rãspãr cu o dispoziþie oficialã rãmâne, fireşte, ceva de 
neconceput pentru noi. Forþa motivaþiei þine de forþa sistemului care o şi justificã, 
deşi nu rãspicat. „Drenajul profund” oferã morþii consistenþa de care are nevoie. 
Drenajul de suprafaþã nu este un drenaj real şi genereazã angoasã. 

De aceea, moartea lor e mai bunã decât moartea noastrã.


