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Istoricul şi moartea. Un itinerar
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Istoricul şi moartea, la prima 
vedere, un subiect indecent, un subiect 
necuviincios, un subiect nedemn de 
interes... 

Cu siguranþã, aşa stãteau lucrurile 
cu câteva decenii în urmã. Astãzi ele 
se prezintã într-o perspectivã radical 
schimbatã. Colocvii, întâlniri, dezbateri 
ştiinþifice, asociaþii, programe, echipe 
interdisciplinare. Toate au ca obiect al 

investigaþiilor lor un singur fenomen ... moartea, moartea şi atitudinile în faþa morþii 
în sensibilitatea şi imaginarul colectiv. Cum se explicã, cum se poate explica aceastã 
rãsturnare surprinzãtoare de situaþie, care doar pe parcursul a numai treizeci de 
ani a (re)introdus moartea în centrul unui efort istoriografic de anvergurã? Dificil, 
dacã nu imposibil de a oferi un rãspuns simplu. Dar faptul rãmâne. 

Ce se poate spune cu certitudine este cã dupã filosofi, sociologi, psihologi sau 
antropologi, istoricii au descoperit moartea, iar Thanatos a devenit unul dintre 
şantierele de mare actualitate şi de atracþie peste tot în lume. Cãrþi şi publicaþii recente 
ne introduc în problematica morþii, pe meridiane şi cronologii surprinzãtoare. Cum 
se murea în Roma anticã, cum se murea în evul mediu occidental, sau în Mexicul 
aztec, cum a fost eroizatã moartea în secolul XIX şi în prima parte a secolului XX, 
care era relaþia cu moartea în Grecia anticã, sau cum se murea în palatele sultanilor 
turci la Istambul? De ce moartea a fost multã vreme acoperitã de interdicþie şi tabu, 
de ce persistã în legislaþia unor þãri pedeapsa cu moartea, sau de ce se insistã cu 
obstinaþie introducerea în legislaþia unei þãri a euthanasiei, cum se poate muri în 
demnitate şi respect faþã de fiinþa umanã ...?

Suntem departe de a inventaria toate aspectele şi toate problematicile pe care 
le poate cuprinde caietul de sarcini care revine istoricului plecat în restituirea 
rolului morþii în istoria oamenilor.
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Redescoperirea morþii

Aşa cum s-a remarcat pe bunã dreptate, anii 1965-1975, reprezintã o turnantã 
în istoria morþii. Filosofi, istorici, psihologi, antropologi publicã simultan studii 
şi cãrþi despre moarte şi despre atitudinile faþã de ea. Care era contextul şi cum 
se poate explica el? Concluziile acestor studii, duse uneori independent unele de 
altele, par sã cadã de acord asupra unor aspecte esenþiale. În istoria secolului XX, în 
civilizaþiile industrializate mai ales, în speþã cea europenã şi nord-americanã, moartea 
devenise un subiect care deranja, care jena şi de care lumea se îndepãrta fãrã nici o 
explicaþie. Moartea era consideratã un fenomen „tabu”. Fenomenul morþii, în mod 
esenþial medicalizat devine unul tehnic, care-l izoleazã pe muribund şi-i þine la 
distanþã pe cei apropiaþi. Riturile funerare se simplificã sau sunt reþinute, în legãturã 
cu pierderea de vitezã a valorilor religioase şi cu dezvoltarea individualismului şi 
hedonismului. Cimitirele sunt abandonate şi cei morþi sunt uitaþi.1

Aceste opere au în comun, la modul direct sau subsidiar, critica societãþilor 
occidentale care evacueazã moartea, muribundul şi mortul, sau care nu le mai 
acordã loc, rol sau statut în cadrul ei. Iar aceastã criticã se fondeazã pe ideea cã o 
societate care vrea sã şteargã moartea se angajeazã pe un drum absurd şi se neagã 
pe ea însãşi, deoarece moartea nu este numai antagonicã vieþii, ci ea face parte din 
viaþa oamenilor, iar eliminarea morþii nu conduce decât la o societate alteratã sau 
alienatã. Desigur, critica e fondatã, (pentru o societate care dupã traumatismele 
celor douã rãzboaie mondiale desfãşurate doar în prima jumãtate a secolului XX, a 
înconjurat moartea de un tabu), şi de nenumãrate interdicþii, pãrând preocupatã sã 
justifice un sistem de valori care mizeazã pe ceea ce este util şi profitabil, şi care 
þine la distanþã tot ceea ce îi poate aminti de distrugere şi dispariþie.2

Aceastã redescoperire a morþii de cãtre specialiştii diferitelor ştiinþe, 
medicinã, filosofie, antropologie, istorie, şi imediat preluatã de cãtre media, 
presã, televiziune, nu face altceva decât sã traducã o cerere socialã, şi ea reflectã 
una dintre problemele majore în faþa cãreia societatea contemporanã nu se mai 
poate eschiva.3 

Situaþia ca atare este rezultatul unei lungi evoluþii, şi nu este intenþia 
rândurilor de faþã sã explice raþiunea foarte complexã a acesteia. Intenþia noastrã 
este dimpotrivã, una mult mai restrânsã, anume, aceea de a reface itinerariul unui 
demers istoriografic, în urma cãruia istoricii, (re)descoperã la rândul lor moartea, 
încep sã o investigheze cu un interes crescând, şi sfârşesc prin a o transforma într-unul 
din obiectele de studiu şi teritoriile spectaculare ale investigaþiilor istorice.

Aşadar, din partea istoricilor... un interes tardiv. Dintre aceştia la început a 
fost... Lucien Febvre. Deschizãtor de drumuri inedite şi neumblate pentru istorici, 
el a fost primul care, în perioada interbelicã încã, de o manierã programaticã, a 
apelat la o istorie a morþii, alãturi de o istorie a dragostei, a milei, a cruzimii, 

1  Michel Vovelle, La mort, état des lieux, préface à la nouvelle édition de La Mort et 
l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 2000, p. I-II.; Patrick Baudry, La Place 
des morts. Enjeux et rites, Paris, Armand Colin, 1999, p.17.

2  Patrick Baudry, op. cit., p. 17.
3  Michel Vovelle, op. cit., p. II.
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ca şi a bucuriei...4 Dar apelurile lui Lucien Febvre, deşi o autoritate în domeniul 
istoriografiei, care se bucura de o notorietate crescândã în Franþa şi în afara 
graniþelor sale, au avut un ecou destul de palid şi relativ tardiv. Şi totuşi...

Istoria este de-acum cunoscutã. Cel care va ridica mãnuşa şi va rãspunde 
provocãrii lui Febvre, a fost un istoric format la Sorbona, dar care era plasat în 
afara istoriografiei academice şi universitare. Este vorba de Philippe Ariès, „un 
historien pas comme les autres”, care fãcea istorie în ceasurile sale libere, ca „un 
istoric de duminicã”. În plus, era vorba de un istoric cu puternice convingeri de 
dreapta, monarhist şi legitimist, nostalgic al unei Franþe tradiþionale, într-o Franþã 
contemporanã, republicanã şi capitalistã, cu medii universitare puþin permeabile 
oricãror idei şi iniþiative venite din afara spaþiului academic. Toate acestea, dar şi 
un adevãrat blocaj intelectual şi psihologic au fãcut ca prima sa carte, Histoire des 
populations françaises..., în care aducea pentru prima datã în discuþie problematica 
atitudinilor în faþa vieþii şi a morþii, propusã unui editor, sã fie refuzatã pe motiv 
cã n-ar avea un public interesat de o asemenea problematicã. Cartea a apãrut 
totuşi în prima sa ediþie în 1948, dar fãrã a avea un larg ecou în branşa istoricilor. 
Au semnalat totuşi apariþia sa, demografii, prin Alfred Sauvy, mai atenþi şi mai 
sensibili la mersul lucrurilor.

Pe urmele lui Philippe Ariès, cei care vor descoperi moartea vor fi, evident 
istoricii demografi. Preocupãrile pentru studiul populaþiilor şi dezvoltarea 
demografiei, odatã cu anii ’50 ai secolului XX, a deschis calea demografiei istorice, 
oferind morþii un spaþiu de interes din partea istoricilor. Primii care vor lua act de 
prezenþa sa vor fi istoricii demografi. Foametea, epidemiile, rãzboaiele şi crizele 
de mortalitate i-au preocupat pe istoricii demografi, mai ales, din perspectiva 
deficitului demografic specific ultimelor secole ale evului mediu şi primelor din 
timpurile moderne. Pe mãsurã ce avansa în dezvoltarea sa, demografia istoricã 
aplicatã vechiului regim, constata cã a fost mai degrabã o demografie a crizei, a 
deficitului sau a morþii.5 Pierre Goubert a construit în marea sa tezã dedicatã unei 
provincii (Beauvais) un model demografic specific vechiului regim, determinat cu 
prioritate de moarte şi de mortalitate.6 Mortalitatea s-a dovedit apoi demografilor 
care se ocupau de societãþile vechiului regim o constantã, o invariabilã de care nici 
o investigaþie nu putea sã nu þinã seama.7

Din aproape în aproape, încep sã se organizeze primele anchete dedicate 
istoriei morþii. Din nou, prioritatea aparþine altora decât istoricilor propriu-zişi. Ea 
aparþine istoricilor civilizaþiei sau istoricilor de artã. Johann Huizinga, remarcase 
deja în cartea sa de pionierat dedicatã amurgului evului mediu,8 publicatã în 1919, 
frecvenþa macabrului şi reprezentarea morþii în producþia artisticã a ultimelor 
secole medievale. Pe urmele lui, Emile Mâle restituia prezenþa macabrului în arta 
sfârşitului de ev mediu occidental. La 1952, italianul Alberto Tenentti a publicat 
apoi studiul La vie et la mort à travers l’art du XVe siècle, iar câþiva ani mai târziu, 

4  Lucien Febvre, Combats pour l’histoire , Paris, 1957, p. 187.
5  Pierre Chaunu, Histoire quantitative, histoire serielle, Cahiers des Annales, Paris, A. Colin, 

1978, pp. 81-93.
6  Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, I-II, Paris, SEVPEN, 1970.
7  Pierre Chaunu, “Mourir à Paris (16e, 17e, 18e siècles),” Annales ESC, 1, 1976, p.29.
8  Johann Huizinga, Amurgul Evului Mediu, Bucureşti, Meridiane, 1992.
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în 1957, o lucrare de largã deschidere, Il senso della morte e l’amore della vita nel 
Rinascimento. În acelaşi an, istoricul de artã André Chastel publica un interesant 
studiu dedicat sentimentului morþii în arta secolului XVII.9 Iatã, aşadar cã prin 
intermediul studiilor de demografie istoricã şi a celor de istoria artelor, moartea 
sparge zidul care delimita teritoriul istoricului, impunându-se în problematica şi 
preocupãrile acestuia.

Moartea la „al treilea nivel” 

Dar, cariera spectaculoasã a morþii în teritoriul istoricului va fi una calitativã. 
Va fi istoria sensibilitãþilor şi atitudinilor în faþa morþii, a imaginarului morþii şi 
a lumii de dincolo, aşa cum o ceruse Lucien Febvre la vremea sa? Demografia şi 
istoria de artã n-au fãcut decât sã pregãteascã terenul. Marea carierã a morþii în 
teritoriul istoricilor va fi cea derulatã la cel „de-al treilea nivel.” Este vorba de o 
coincidenþã fericitã, dacã se poate spune aşa, oricum deloc întâmplãtoare. Istoria 
sensibilitãþii, istoria mentalitãþilor şi imaginarului, dupã pledoariile convingãtoare, 
dar nu destul, în favoarea sa, ale lui Marc Bloch şi Lucien Febvre din deceniile 
interbelice, dupã avansurile timide din primul deceniu postbelic, marginalizatã 
în jurul Annalelor de economismul debordant a lui Braudel, devenit şef de şcoalã 
dupã moartea lui Lucien Febvre în 1956, se va relansa prin studiile atitudinilor 
în faþa vieþii, atitudini faþã de familie, copil, sexualitate, sensibilitate. Este istoria 
mentalitãþilor colective relansatã cu un imens succes în anii ’60, cea care preia 
problematica, hãrãzind-o unei cariere spectaculare. Dupã primele prospecþii asupra 
nivelului gândirii clare (ce anchetase cu succes progresul cultural, alfabetizarea, 
reproducerea şi/sau receptarea modelelor culturale, etc.), istoria mentalitãþilor 
gliseazã acum spre ceea ce istoricii au convenit sã numeascã inconştientul colectiv, 
cu alte cuvinte spre istoria atitudinilor şi reacþiilor în faþa morþii, imaginarul lumii 
de dincolo etc.10 Deja din 1965, încep sã aparã primele articole şi contribuþii care 
prospecteazã terenul cu instrumentarul mentalitãþilor, iar câþiva ani mai târziu, 
apar primele cãrþi. Primirea lor este de-acum radical modificatã. Problematica 
morþii devenise un subiect „la modã”. Oricum, atmosfera intelectualã se schimbase 
radical dupã criza anilor ’68. Curiozitatea intelectualã ca şi cea a marelui public, 
înlãturaserã şi ultimele tabu-uri ale civilizaþiei occidentale: sexul şi moartea. Eros 
şi Thanatos, apãreau acum la lumina zilei, mãrşãluiau triumfãtori, uneori mânã în 
mânã, devenind personaje de prima paginã a ziarelor şi revistelor.

„O nouã istorie a morþii” (expresia îi aparþine lui Emmanuel Le Roi Ladurie), 
irumpe acum în istoriografie.11 Într-un interval foarte scurt sunt supuse atenþiei 
publicului, un numãr însemnat de studii şi sinteze dedicate atitudinilor, 
sensibilitãþilor şi reprezentãrilor morþii în civilizaþia occidentalã. 

9  André Chastel, “L’Art et le sentiment de la mort au XVIIe siècle”, Le XVIIe siècle, 1957.
10  Michel Vovelle, “Les Atitudes devant la mort, front actuel de l’histoire des mentalités: 

problèmes des méthodes, aproches et lectures différentes”, Annales ESC, 1, 1976, p. 121. 
Idem, “Y a-t-il un inconscient colectif ?” in Idéologie et mentalités, Paris, La Découverte, 
1981, p. 85-100.

11  Emmanuel Le Roi Ladurie, “La nouvelle histoire de la Mort: Chaunu-Lebrun-Vovelle”, Le 
Territoire de l’historien, I, Paris, Gallimard, 1973, pp.393- 403.
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În acest context apar articolele de pionierat ale lui Philippe Ariès, La Mort 
inversée (Archives Européennes de Sociologie, 1967), L’Aparition du sentiment 
moderne de la famille dans les testaments et les tombeaux, (Cambridge, 1969). Dupã 
o anchetã de pionierat, condusã solitar vreme de 15 ani, acelaşi Ariès a oferit, primul 
dintre istorici un model global de investigaþie a morþii, în eseurile sale publicate 
întâi în America, Western Attitudes towards Death, (The John Hopkins University 
Press, Baltimore), în 1974, şi în anul urmãtor în Franþa, Essais sur l’histoire de la 
mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, (Paris, Éd. du Seuil, 1975), urmate doi 
ani mai târziu de marea sa sintezã în douã volume, dedicatã omului în faþa morþii 
în civilizaþia occidentalã. (L’Homme devant la Mort, I-II, Paris, Édition du Seuil, 
1977). 

În paralel, apar investigaþiile simultane şi convergente ale lui Michel 
şi Gaby Vovelle, Vision de la mort et de l’au-delà en Provence... Cahiers des 
Annales, A. Colin, 1970, Pieté baroque et déchristianisation en Provence au 
XVIIIe siècle, Paris, 1971, Mourir autrefois, Paris, 1974. Vovelle va oferi şi el 
marea sa sintezã, La Mort en Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 
câþiva ani mai târziu, la 1983. Prima carte din serie, apãrutã în 1970, plonjeazã 
prin intermediul testamentelor şi retablurilor, a pietrelor tombale şi a altor 
surse încãrcate de semnificaþii, în miezul unei problematici novatoare şi 
incitante: atitudini, sensibilitãþi şi comportamente, într-un cuvânt mentalitãþi 
individuale şi colective în faþa morþii. Lucrarea este importantã, deoarece autorii 
ei merg chiar mai departe, coborând la nivelul profund al imaginarului morþii 
– problematicã de avangardã – restituind teme şi probleme precum destinul 
sufletelor în purgatoriu, imaginarul infernului şi cel al paradisului, fructificate 
abia în anii din urmã de istoria mentalitãþilor. 

În 1971, apãruse deja teza revoluþionarã a lui François Lebrun, Les hommes et 
la Mort en Anjou aux XVIIe-XVIIIe siècle, (Paris, SEVPEN, 1971). Intreprinderea lui 
Lebrun, subintitulatã sugestiv, eseu de demografie şi psihologie istoricã, reprezintã 
cartea fundamentalã care face trecerea de la istoria demograficã a morþii la istoria 
atitudinilor şi sensibilitãþii în faþa morþii. Istoricul valorificã mai vechi preocupãri 
de istorie regionalã, cultivate de şcoala geograficã francezã şi de istoricii de la 
Annales, spre a reconstitui în cadrul determinat al unei provincii, dimensiunile 
cantitative ale morþii, dar şi imagini, atitudini, sentimente şi reacþii ale oamenilor 
în faþa morþii. Teza lui François Lebrun a consacrat un model de investigaþie care 
a dat mereu rezultate notabile. Un spaþiu istoric dat, o provincie, o cronologie de 
duratã lungã, secolele XVII-XVIII, surse destul de consistente, (de arhivã, dar şi 
mãrturii directe, narative, literare, artistice etc.), spre a oferi o istorie totalã pe toate 
palierele: demograficã, mentalã, imaginarã. 

Tot acum apar primele rezultate spectaculare, materializate în sinteze de 
mare anvergurã. Sub conducerea lui Pierre Chaunu o echipã numeroasã reuşeşte 
prin despuierea arhivelor notariale şi prin analiza unui numãr de peste 10 000 
de testamente, ca şi a altor surse diverse, sã ofere o panoramã asupra sensului şi 
spectacolului morþii în Parisul celor trei secole moderne, (Pierre Chaunu, La Mort 
à Paris, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1978).

Cu o intensitare ieşitã din comun, apar alte şi alte lucrãri ce lumineazã concentric 
şi limpezesc vasta problematicã istoricã a morþii, devenitã, dupã constatarea lui 
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Michel Vovelle, şantierul prioritar al istoriei mentalitãþilor. Louis-Vincent Thomas 
publicã în 1975, la Payot, o Anthropologie de la Mort, François Sala, Le droit de 
vivre et le droit du mourir, Jean Ziegler, Les vivants et les morts, la editura Privat, 
G. Rainbould, L’enfant et la mort, sau G. Heusse, un Guide de la mort. Colocvii, mese 
rotunde, simpozioane dedicate istoriei morþii şi atitudinilor în faþa morþii, fac prima 
paginã a revistelor şi rubricilor de compte rendu din revistele de specialitate.

Într-un timp relativ scurt, terenul este prospectat, balizat, luat în posesie. Sunt 
inventariate problemele, sursele şi metodele unei problematici fascinante în opere 
istoriografice care au devenit în scurt timp „clasice” în sensul cel mai propriu al 
termenului.

Aşa cum se poate constata cu uşurinþã, prioritatea „descoperirii,” sau cel 
puþin a abordãrilor, o au pe departe moderniştii, istoricii secolelor moderne. Cu 
excepþia lui Philippe Ariès, care a fãcut o istorie transversalã, şi care a tratat 
cu indiferenþã etichetele de modernist sau medievist, primii pionieri ai noului 
continent au fost istoricii secolelor moderne (vezi triada Chaunu, Lebrun, 
Vovelle). Faptul are explicaþiile şi raþiunile sale. Moderniştii aveau, prin forþa 
lucrurilor, surse relativ bogate, consistente sau care deveneau tot mai bogate 
şi mai consistente odatã cu avansul modernitãþii. Apoi, nu-i lipsit de interes 
sã constatãm cã aproape toate investigaþiile pleacã de la analize demografice, 
prin forþa împrejurãrilor cantitative, (vezi testamentele, retablurile, registrele 
parohiale), spre a se deschide spre surse diverse şi spre analize mai rafinate, 
calitative (memorii, jurnale, corespondenþã, literaturã). Multã vreme, moderniştii 
au þinut prima paginã în aceastã fascinantã aventurã istoriograficã. Este destul 
sã facem doar o sumarã trecere în revistã a autorilor şi titlurilor. Astfel Alain 
Croix publicã, La Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles; la vie, la mort, la foi, I-II, 
Paris, Maloine, 1981, Pascal Hintermayer, Politique de la mort, Paris, Payot, 1981, 
Claudio Milanesi, Mort apparente, mort imparfaite. Médicine et mentalités au 
XVIIIe siècle, Paris, Payot, 1991. 

Într-o a doua fazã a preocupãrilor, intrigaþi şi stimulaþi în acelaşi timp de 
studiile lui Ariès şi Vovelle, medieviştii vor rãspunde provocãrii, asumând 
problematica morþii, ca pe o prioritate a cercetãrilor. Câþiva autori şi opere sunt 
semnificative pentru aceastã glisare cronologicã şi problematicã. Jacques Chifoleau, 
La Comptabilité de l’au-delà; les hommes, la mort et la religion en comptat Venoisin 
à la fin du Moyen Âge, Biblioteque de l’Ecole Française de Rome, 1981, Marie-
Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Lyon, Edition 
du CNRS, 1981. Jacques Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 
1981, Jean-Claude Schmitt, Les Revenants. Les vivants et les morts dans la société 
médievale, Paris, Gallimard, 1994, Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen 
Âge, XIIIe-XVIe siècle, Paris, Hachette, 1998, etc.

Toate aceste studii, şi multe altele, vin sã nuanþeze şi sã sublimeze, uneori sã 
contrazicã, susþinerile lui Ariès, spre exemplu, dar aduc în atenþie noi problematici 
precum cea a strigoilor în lumea medievalã şi a convieþuirii morþilor cu cei vii, 
imaginarul lumii de dincolo, inventarea purgatoriului, viaþa cotidianã în lumea de 
dincolo etc.

Investigaþiile coboarã de asemenea spre antichitate şi spre începuturile lumii 
creştine prin cercetãrile antichiştilor, dintre care o menþiune specialã meritã 
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studiile lui Jean-Pierre Vernant, L’individu, la mort, l’amour, Paris, Gallimard, 1989 
sau La Mort. Ce qu’en disent les religions, Philippe Gaudin (sous la direction de), 
Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2001.

Chiar dacã la începuturile acestei aventuri, istoricii epocii contemporane par 
sã fi rãmas insensibili la o asemenea problematicã, lucrurile nu mai stau deloc aşa. 
O bibliografie tot mai bogatã se adaugã cu fiecare zi, cu privire la felurite aspecte 
ale morþii contemporane, de la moartea în primul rãzboi mondial, la descoperirea 
sau redescoperirrea morþii astãzi, cu tot ce þine de problematica şi aspectele morþii 
contemporane. 

Venind sã contrazicã parcã investigaþia în duratã lungã pe care au impus-
o chiar de la început studiile lui Ariès şi Vovelle, istoricii epocii contemporane 
ajung sã se preocupe şi de o istorie a morþii în duratã scurtã, dar în situaþii limitã, 
precum cea a morþii în primul rãzboi mondial, spre exemplu. O listã bibliograficã 
care creşte cu fiecare zi, înseriazã deja o problematicã ce se deschide spre o largã 
paletã de preocupãri. Revoluþia francezã şi moartea,12 moartea în timpul terorii 
revoluþionare,13 metamorfozele imaginii religioase a morþii în ultimul secol 
modern,14 moartea şi memoria cu privire la timpul primului rãzboi mondial.15 Dacã 
pânã la un moment dat, pionierii acestei istorii au stabilit aproape o dogmã, analiza 
morþii în duratã lungã, iatã cã, în timpul din urmã, anchete moderne se ocupã 
şi de analiza la cald, în duratã scurtã, în situaþii limitã, de confruntarea omului 
cu moartea. Astfel, cartea semnatã de Thierrry Hardier şi Jean-François Jagielski, 
Combattre et mourir pendant la grande guerre (1914-1925), analizeazã confruntarea 
în masã a oamenilor cu moartea într-o situaþie limitã care este cea a marelui rãzboi. 
Dincolo de rezultatele aduse de cercetarea efectivã, lucrarea redeschide larg porþile 
istoriei morþii spre investigaþii ce meritã fãcute şi de cãtre istoricii secolului XX.

De la istoria atitudinilor în faþa morþii la thanatologie

Dar, alãturi de istorici, în epoca contemporanã teritoriul este disputat de 
sociologi şi antropologi, de psihologi şi alþi specialişti din ştiinþele socio-umane. 
Domeniul tinde, de altfel, sã se autonomizeze, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte 
problematici, care au sfârşit prin a deveni discipline à part entière. Se vorbeşte 
astãzi tot mai mult despre thanatologie, ca despre o problematicã luatã în stãpânire 
de specialişti din varii domenii, filosofi, antropologi, psihologi, medici, istorici 
etc., care-şi balizeazã o problematicã specificã, reguli metodologice proprii, şi se 
instituþionalizeazã prin publicaþii şi organisme specifice. 

Punând probleme existenþiale, complexe şi complicate, filosofii s-au preocupat 
mereu de problemele morþii. Din perspectivã filosoficã moartea este relaþionatã cu 

12 Elisabeth Liris, Jean-Maurice Bizière, (dir.), La Révolution Française et la mort, Actes du 
colloque de Toulouse, 9-10 mars 1989, Toulouse, 1991.

13  Antoine de Baecque, La Gloire et l’effroi. Sept morts sous la Terreur, Paris, 1997.
14  L’image religieuse de la mort 1890-1990: une métamorphose, Les dossiers du C.R.E.O., nr. 

26-27, Angers, mars-septembre 1992.
15  Annette Becker, La Guerre et la foi. De la mort à la mémoire, 1914-1990, Paris, 1994.
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existenþa umanã, la Edgar Morin,16 în timp ce V. Jankelevitch se ocupã de misterul 
morþii şi fenomenul morþii,17 iar E. Levinas de moarte şi timp.18

La rândul lor, antropologii au situat moartea în centrul preocupãrilor şi 
investigaþiilor lor. Este de ajuns doar exemplul lui Louis-Vincent Thomas, autorul 
unei opere fascinante, dedicate aproape în exclusivitate antropologiei morþii.19

Printre orientãrile recente se înscriu probleme şi teme care vizeazã modul cum 
se moare astãzi, constituirea noilor rituri funerare, celebrarea funeraliilor în timpul 
prezent, spaþiul morþilor, arhitectura, decoraþia şi urbanismul funerar, pedeapsa cu 
moartea, euthanasia, doliul şi acompaniamentul muribunzilor20 sau al celor loviþi 
de maladii incurabile.

Câþiva autori şi titluri sugereazã o problematicã complexã, stufoasã, aparent 
nebãnuitã. Michel Ragon, L’Espace de la mort. Essai sur l’architecture, la 
décoration et l’urbanisme funéraires, Paris, 1981, Cristian Biot, La Célébration des 
funérailles, propositions et perspectives, Paris, 1994, Marie-Frédérique Bacqué, 
Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, Paris, 1997, sau aceeaşi autoare 
Apprivoiser la Mort, Paris, Odile Jacob, 2002.

O geografie thanatologicã

Chiar dacã la origine studiile dedicate problematicii morþii au fost o specialitate 
francezã, o privire mai atentã evidenþiazã o vastã geografie a preocupãrilor 
thanatologice. Sunt de notat în principal sugestiile venite dinspre preocupãrile 
lui Johan Huizinga, ca şi studiile italianului Alberto Tenentti. De notat apoi faptul 
cã istoriografii ca cea italianã au urmat îndeaproape experienþele istoriografice 
franceze, atunci când n-au anticipat chiar problematici şi metodologii de 
avangardã.

Intrigate sau fecundate de studiile franceze sau de experienþa americanã a 
lui Philippe Ariès, şi pe un plan mai larg de studiile din istoriografia francezã, 
istoriografiile anglo-saxone au preluat problematica şi au lãrgit domeniul ca 
problematicã şi ca arie geograficã.

Câteva nume şi opere sunt sugestive pentru ceea ce se petrece dincolo de 
Canalul Mânecii sau dincolo de Atlantic. Astfel, John Stennard publicã, în 1977, 
o culegere de studii, Death in America, şi în acelaşi an o cercetare proprie, The 
Puritan Way of Death, Oxford University Press, 1977. 

În Anglia, studiile asupra morþii se origineazã în preocupãrile de demografie a 
Grupului de la Cambridge. Geoffrey Gorer publicã deja în 1965, o lucrare dedicatã 
atitudinilor în faþa morþii în Britania contemporanã, şi o alta care se ocupã de 

16  Edgar Morin, L’Homme et la mort, Seuil, 1970.
17  Vladimir Jankelevitch, La Mort, Paris, Champs, Flammarion, 1977.
18 Emmanuel Levinas, La mort et le temps, Paris, 1992.
19  Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 1994. Rites de mort. 

Pour la paix des vivants, Paris, Fayard,1985, Mort et pouvoir, Paris, Payot,1978, La Mort, 
Paris, 1988, La Mort en question, traces de mort, mort de traces, Paris, 1991, Mélanges 
thanatiques, Paris, 1994.

20  Marie-Frédérique Bacque, Michel Hanus, Le Deuil, Paris, PUF, 2000.
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pornografia morþii.21 Joachim Whaley publicã o oglindã a morþii, studii de istorie 
socialã a morþii.22

John Mac Manners publicã o lucrare masivã de peste 600 de pagini, dedicatã 
atitudinilor în faþa morþii ale credincioşilor şi necredincioşilor francezi în 
secolul XVIII, Death and the Enlightenment. Changing Attitudes to Death among 
Christians and Unbelievers in Eighteenth-Century France, Oxford, 1981. Şi suntem 
foarte departe de a epuiza o bibliografie care creşte mereu, cuprinzând cele mai 
neaşteptale meridiane şi istoriografii.

 
Problemele morþii astãzi

Istoria recentã a atitudinilor în faþa morþii a constatat o schimbare sensibilã 
în atitudini şi în sensibilitatea contemporanilor noştri, în ultimele trei decenii. 
Schimbare la care a concurat un complex de factori. Înainte de toate, imposibilitatea 
înfrângerii morþii, prin persistenþa unor maladii incurabile mai vechi (cancer), sau 
ale altora mai noi (SIDA), menþinerea pedepsei cu moartea în legislaþia a numeroase 
state, ca şi preocuparea tot mai asiduã şi controversele în legãturã cu euthanasia 
(care începe sã fie legalizatã în anumite þãri, e adevãrat puþine la numãr, dar oricum, 
gheaþa a fost spartã), readuce în preocupãrile contemporanilor problema morþii şi a 
unei noi sensibilitãþi în faþa ei. 

Una dintre carecteristicile acestei sensibilitãþi noi constã în deritualizarea 
morþii în societãþile contemporane. Avem în lumea contemporanã mai multã 
bãtrâneþe, mai puþine lacrimi, mai puþinã lume la ceremoniile funebre, mai puþinã 
grijã faþã de morminte şi de cimitire. Ansamblul acestor cauze constituie o etapã 
nemaivãzutã pe pãmânt, cea a desacralizãrii lumii şi alungãrii misterului, („le 
désenchantement du monde”).23

Moartea este tot mai spitalizatã. Marea majoritate a persoanelor în vârstã mor 
la spital. Vocabularul morþii devine tot mai eufemistic. Or, aceastã medicalizare 
masivã a morþii traduce o spaimã crescândã în faþa ei. Cãutarea sistematicã a 
cauzelor morþii şi tendinþa de raþionalizare excesivã face aproape imposibilã în 
epoca contemporanã, moartea naturalã. Este tot mai greu de conceput o moarte 
care survine datoritã bãtrâneþii şi uzurii organismului. Sunt redescoperite ideile, 
puþin primitive şi infantile, dupã care moartea este datoratã unor cauze exterioare 
organismului şi nu uzurii sale naturale. În plus, idea unui control asupra propriei 
morþi a dat naştere la douã tendinþe. Prima, asumatã de partizanii dreptului de a 
muri în demnitate, doresc legiferarea euthanasiei şi reflecteazã asupra limitelor 
supravieþuirii medicalizate. Cealaltã tendinþã, mai umanã şi mai respectuoasã 
faþã de o moarte naturalã, susþine grijile paleative care constau în asigurarea unui 
confort moral, spiritual şi fizic muribundului, în paralel cu asistenþa acordatã 
celor apropiaþi acestuia. Faptul conduce spre o reinvestire în ceea ce se cheamã „le 
travaille du deuil”, rostul doliului.24 

21  Geoffrey Gorer, Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, New York , London, 
1965.; The Pornography of Death, London, 1965.

22  Joachim Whaley, The Mirror of Mortality. Studies in the Social History of Death, London, 1970.
23  Ibidem, p.14.
24  Marie-Frédérique Bacque, Michel Hanus, Le deuil, p.16.
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Este, fãrã îndoialã, dificil de trasat itinerarul viitoarelor preocupãri şi atitudini 
cu privire la moarte şi la fenomenul muririi la acest început de mileniu. Deceniile 
care vor urma, vor confirma o orientare sau alta. Ce se poate spune cu siguranþã, 
este cã, o datã în plus, dupã ce sperase pentru o clipã cã va reuşi s-o elimine din 
viaþa sa, ori dupã ce fãcuse din moarte un tabu, omenirea re-descoperã în moarte 
un adversar redutabil, poate singurul, alãturi de timp, pe care nu-l poate controla 
şi nici chiar, vai!, domestici.

Moartea în spaþiul istoriografiei româneşti contemporane 

Istoriografia româneascã contemporanã a asumat destul de târziu, sporadic şi, 
am putea spune, accidental, problematica morþii. Deşi relativ puþine şi marginale, 
preocupãrile de istorie a morþii n-au lipsit totuşi din istoriografia româneascã a 
ultimelor decenii. Mai mult decât în alte spaþii istoriografice, blocajul intelectual şi 
epistemologic a încorsetat istoriografia româneascã contemporanã înainte ca şi dupã 
cãderea comunismului. Cu pretenþia cã se emancipase de stalinism şi sovietism, şi 
cã-şi asumase propria cale, în fapt, o combinaþie stranie între materialismul istoric 
vulgar şi naþionalism, istoriografia românã a respins, vreme de câteva decenii, noile 
experienþe istoriografice şi reînnoirile metodologice, cu destul de mare obstinaþie. 
Şi totuşi... Încã din epoca comunistã, istoria morþii îşi are propriii sãi precursori, 
dacã ne gândim doar la regretatul Alexandru Duþu, şi la preocupãrile sale de 
istoria mentalitãþilor, de istorie culturalã şi de contactetele sale cu istoriografiile 
europene.25 Conectat la preocupãrile istoriografice ale momentului, Duþu fãcea un 
état de lieu asupra preocupãrilor despre moarte şi fenomenul muririi în teritoriul 
istoricului. Nefericirea face cã ele n-au avut deloc consecinþe în rândul istoricilor, 
care continuau sã macine aceeaşi fãinã la moara tradiþionalismului naþional-
comunist şi a unui pozitivism îndoielnic, contraproductiv şi desuet.

Lucrurile se schimbã dupã cãderea comunismului, când, odatã barierele 
ideologice înlãturate şi controlul eliminat, istorici din generaþii şi cu preocupãri 
diverse asumã timid şi destul de nesistematic problematica morþii. 

Din aproape în aproape, o problematicã se amorseazã şi se deschid, la început 
timid, apoi mai curajos, şantiere şi fronturi de lucru.

Inspirat din preocupãrile lui Alexandru Duþu şi din istoriografia Annalelor, 
istoricul ieşean Ştefan Lemny, specialist în istoria secolului XVIII românesc, dedicã 
un important capitol al cãrþii sale perioadei, atitudinilor şi comportamentelor în faþa 
morþii.26 În capitolul „umbra lui Thanatos”, autorul evidenþiazã diversele aspecte 
pe care le iau chipurile morþii în secolul al XVIII-lea: spectacolul morþii, vârstele 
vieþii şi vârsta morþii, cauzele mortalitãþii, imagini şi idei ale retoricii funebre etc. 
Oricum este printre primele investigaþii sistematice conduse la noi, sub directa 
influenþã a şcolii Annalelor. 

25  Alexandru Duþu, Dimensiunea umanã a istoriei, Bucureşti, Meridiane, 1986, capitolul 
“Chipul copilului şi al Iphigeniei”, pp. 20-44.

26  Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Bucureşti, Meridiane, 
1990, pp.116-145.
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Câþiva ani mai târziu, numãrul 1-2 pe anul 1994, al cunoscutei reviste Revue 
Roumaine d’Histoire, publicã sub titlul Istoria mentalitãþilor, un grupaj de studii 
asupra morþii în timpul vechiului regim românesc, cu douã contribuþii importante, 
semnate de cunoscutul istoric Andrei Pippidi şi distinsa cercetãtoare Violeta 
Barbu. Textul semnat de Andrei Pippidi reprezintã în fapt, un discurs laudativ în 
onoarea cunoscutului medievist francez, Jacques Le Goff, rostit cu ocazia acordãrii 
la Universitatea din Bucureşti a titlului de Doctor Honoris Causa. Chiar dacã se 
supune rigorilor genului, istoricul bucureştean, care frecventase la Paris seminariile 
lui Jacques Le Goff şi ale lui Pierre Chaunu, dedicate tocmai problematicii morþii, 
se aratã mai degrabã rezervat cu privire la posibilitãþile reconstituirii unor 
problematici cu privire la moarte în societatea româneascã, fie datoriã lipsei sau 
sãrãciei surselor, fie datoritã altor cauze. Deşi remarcã sãrãcia surselor, autorul 
identificã cel puþin cinci categorii de surse care ar putea servi pentru restituirea 
unei asemenea problematici; documente (în fapt testamente), cronici, literatura 
popularã, imaginile picturale, relatãrile cãlãtorilor strãini.27 

Studiul semnat de Violeta Barbu oferã o perspectivã mai degrabã optimistã, 
deoarece autoarea îşi propune sã refacã discursul asupra morþii în Valahia în 
timpul pe care tot mai mulþi specialişti îl considerã a fi un „vechi regim” românesc, 
în linii mari, secolele XVII-XVIII. Studiul este important, deoarece inventariazã 
probleme şi surse posibile pentru realizarea unui asemenea demers istoriografic. 
Autoarea va stãrui, de altfel, în problematica morþii, publicând un numãr important 
de testamente şi semnalând importanþa acestora ca sursã pentru istoria atitudinilor 
în faþa morþii.28

Un an mai târziu, publicam în Studia UBB-Historia, în grupajul Istoria 
mentalitãþilor. Imaginea celuilalt, un studiu care se dorea o recapitulare a 
problemelor, metodelor şi surselor, care puteau face la noi obiectul unui asemenea 
subiect de cercetare. Era de fapt vorba de deschiderea acestui important dosar al 
morþii şi schiþarea unui program posibil pentru investigarea sa.29

Din aproape în aproape, fãrã a deveni un subiect prioritar, moartea şi istoria ei 
începe sã fie asumatã de istoricii din generaþiile tinere, individual sau colectiv. Ea 
intrã chiar în problematica universitarã. Ani la rând am prezentat ca o problematicã 
a unui curs special oferit studenþilor modernişti, mai apoi celor de la masteratul de 
antropologie istoricã, un curs despre problematica morþii din perspectivã istoricã, 
şi am coordonat lucrãri de licenþã şi masterat dedicate unor problematici similare. 
În aceste seminarii se origineazã preocupãri care în timp, unele dintre ele s-au 
finalizat în teze de licenþã, masterat sau doctorat. (Eugenia Bîrlea, Atitudinile în faþa 
morþii în primul rãzboi mondial, Marius Rotar, Oamenii şi moartea în Transilvania 
la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX etc.).

27  Andrei Pippidi, Vision de la mort et de l’au-delà dans les anciennes sources roumaines, 
Revue Roumaine d’Histoire, XXXIII, 1-2, 1994, pp.91-92.

28  Violeta Barbu, „Sic moriemur: Discourse upon Death in Wallachia during the Ancien 
Regime”, în Revue Roumaine d’Histoire, nr. 1-2, 1994, p. 101-121; vezi şi Violeta Barbu, 
“Câteva diate munteneşti din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea”, în Revista de istorie 
socialã, I, 1996, pp.495-506.

29  Toader Nicoarã, “Thanatos în grãdinile lui Clio. Moartea şi atitudnile în faþa morþii – 
obiect al investigaþiilor istorice”, Studia UBB - Historia, XL, 1-2, 1995, pp. 85-104.
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Mai mult chiar, unii dintre ei au devenit adevãraþi thanatologi, desþelenind un 
teritoriu generos ca problematicã, balizând şi fasonând problematica istoriei morþii 
în spaþiul românesc. Marius Rotar spre exemplu, publicã un numãr important de 
studii cu privire la moarte sau la problematica ei în intervalul pe care-l ancheteazã 
teza sa în curs de finalizare. De la probleme de metodã şi de balizare a unui 
teritoriu, la studii foarte speciale despre pedeapsa cu moartea, sinucidere sau 
despre percepþia cadavrului în societatea transilvanã înainte şi dupã 1900.30

Problematica a fost asumatã cam peste tot, dar mai ales în marile centre 
universitare. La Bucureşti, Cristina Dobre-Bogdan a publicat deja o cercetare 
dedicatã imaginii morþii în cultura românã veche, o investigaþie care inventariazã 
şi analizeazã dintr-o perspectivã istoricã, literarã şi artisticã „chipurile” pe care le 
ia moartea în „vechea”, dar, în fapt, în moderna culturã româneascã a secolelor 
XVII-XIX.31 

Specialiştii antichitãþii, acolo unde exista o anumitã tradiþie, ce venea dinspre 
preocupãrile de antropologie a populaþiilor primitive sau din interesul pentru 
rituri funerare, au reluat în ultima vreme problematica, oferind lecturi proaspete 
şi înnoitoare unor surse şi probleme vechi care pãreau cã nu mai pot spune mare 
lucru istoricului. Apare astfel evident cã, recitite printr-o grilã modernã, sursele 
antichitãþii daco-romane sau post-romane sunt dispuse sã ofere perspective noi şi 
surprinzãtoare cu privire la moarte şi atitudinile în faþa ei. Un bun exemplu în acest 
sens constituie şi o recentã apariþie semnatã de tineri istorici clujeni, sub coordonarea 
profesorului Mihai Bãrbulescu, Funeraria Dacoromana, Cluj, PUC, 2003. Aplicând 
lecturi moderne şi diferite, colaboratorii volumului oferã atât un şantier deschis, dar 
şi o panoramã a problematicilor morþii în lumea daco-romanã: rituri şi ritualuri de 
înmormântare, monumentele funerare ca izvoare pentru restituirea unei societãþi 
provinciale, credinþe şi atitudini în faþa morþii, imaginarul lumii de dincolo, etc. 

Nici epoca contemporanã nu mai ignorã demult problematica morþii. Cu 
deosebire modificarea ritualurilor şi atitudinilor în faþa morþii la începuturile 
comunismului şi stalinismului românesc oferã o panoramã a unei problematici 
spectaculare care invitã sã fie decopertatã şi restituitã moartea, într-un regim care 
a marginalizat-o şi ocultat-o, crezând cã astfel o va înfrânge.32

30  Marius Rotar, “Preliminariile unei anchete. Atitudinea în faþa morþii în Transilvania la 
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX,” în Caiete de antropologie istoricã, 
Anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 2002, pp.85-98. Idem, “În cãutarea unui echilibru. Despre 
pedeapsa cu moartea în Transilvania în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului XX”, în Annales Universitatis Apulensis – Historica, 7, 2003, 
pp.279-294.; Idem, “Tãceri concentrice. Despre percepþia cadavrului în Transilvania 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX”, în, Cum se scrie istoria. 
Apelul la ştiinþe şi dezvoltãrile metodologice contemporane, Radu Mârza şi Laura Stanciu 
(coord.), Alba Iulia, 2003, pp. 297-319.

31  Cristina Dobre-Bogdan, Imago mortis în cultura românã veche (sec. XVII-XIX), Bucureşti, 
Editura Universitãþii, 2002, 230 p.

32  Zoe Petre, “Adio scump tovarãş, Schiþã de antropologie funerarã comunistã”, în Miturile 
comunismului românesc, sub direcþia lui Lucian Boia, Bucureşti, Nemira, 1998, pp.272-
284.; Adrian Cioroianu, „Primul Secretar a murit, trãiascã Primul Secretar! - moarte şi 
succesiune în lumea comunistã: câteva repere metodologice”, în Dosarele istoriei, nr. 4 
(20), 1998, pp. 26-30.
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Încet, încet, se amorseazã proiecte şi programe ambiþioase. O echipã de trei 
cercetãtoare de la Budapesta, Cluj şi Bucureşti au lansat deja un complex program 
de investigare şi editare a testamentelor maghiare din Transilvania secolului 
XVII,33 iar la Craiova, Nicolae Mihai a lansat un ambiþios program intitulat La Mort 
et l’Orient. Acelaşi tânãr istoric îşi propune investigarea pe baza testamentelor, a 
morþii în Oltenia, program din care a oferit deja primele sondaje, ce se dovedesc 
deosebit de promiþãtoare.34

Ca şi în alte spaþii, şi în spaþiul nostru cultural, interesul faþã de moarte se 
evidenþiazã şi în domeniul filosofic sau psihologic, spre a nu mai vorbi de cel 
literar, etnografic sau antropologic. Astfel, Irina Petraş publicã la Cluj „Stiinþa 
morþii.” Înfãþişãri ale morþii în literatura românã, I-II, (Cluj-Napoca, Dacia, 1995-1997), 
iar Ion Ghinoiu publicã în 1999, o cercetare intitulatã Lumea de aici, lumea de 
dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, (Bucureşti, Editura Fundaþiei culturale 
române, 1999, 330 p), la Cluj, filosoful Istvan Kiraly V., publicã o carte de filosofie, 
Moartea şi experienþa muririi, (Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de Ştiinþã, 2002, 
154 p.), în timp ce Matei Georgescu publicã la Bucureşti, Ipostaze ale morþii într-un 
timp al dorinþei, (Bucureşti, Paideia, 2003, 221 p.), o perspectivã psihologicã, 
psihanaliticã şi antropologicã asupra relaþiei complexe dintre Eros şi Thanatos în 
civilizaþia româneascã şi europeanã. 

Ca sã mai amintim apoi în trecere, reeditarea unor lucrãri mai vechi, (Simion 
Florea Marian, Înmormântarea la români, prima ediþie 1892, reeditare, 1995, 
Ion Biberi, Thanatos. Psihologia morþii, prima ediþie 1936, reeditare, Bucureşti, 
Curtea Veche, 2000), sau traducerea unora dintre cele mai reprezentative lucrãri 
din istoriografia occidentalã (Philippe Ariès, Omul în faþa morþii, I-II, Bucureşti, 
Meridiane, 1995, Jacques Le Goff, Naşterea Purgatoriului, I-II, Bucureşti, Meridiane, 
1995, Jean-Claude Schmitt, Strigoii. Viii şi morþii în societatea medievalã, Bucureşti, 
Meridiane, 1998).

 
Rândurile de faþã nu au alte pretenþii decât acelea de a reface itinerarul fascinant al 

istoriei morþii şi al atitudinilor în faþa ei, a acestei aventuri a cunoaşterii care aduce şi în 
istoriografia româneascã un câmp plin de promisiuni, care vine sã ofere contemporanilor 
o mai bunã înþelegere a vieþii, rãspunsuri posibile şi cãi de pãtrundere în înþelegerea 
marilor întrebãri existenþiale, foarte prezente în sensibilitatea postmodernã. Ele oferã de 
asemenea puncte de reper cu privire la antecedentele istoriografice, dar şi un inventar 
al problemelor, metodelor, unghiurilor de abordare într-un teritoriu altfel dificil de 
asumat de cercetarea istoricã.

Fãrã pretenþia de a da un verdict definitiv, nu ne putem reþine tentaþia de a 
constata acumularea unor preocupãri multiple şi realizarea unei mase critice care 
sã statueze şi în spaþiul istoriografiei româneşti aceastã problematicã istoricã de 
mare actualitate. 

33  Vezi prezentarea programului la Ildikó Horn, Testamentele maghiare din Transilvania 
premodernã, în numãrul de faþã.

34  Nicolae Mihai, “Ultimul gest. Atitudini şi reprezentãri faþã de moarte în sursele 
testamentare din Oltenia (1700-1860)”, în Cum se scrie istoria. Apelul la ştiinþe şi 
dezvoltãrile metodologice contemporane, Radu Mârza şi Laura Stanciu (coord.), Alba 
Iulia, 2003 pp.283-295.


