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Importanþa iconografiei pentru 
studiul istoriei mentalitãþilor constituie, 
de câteva decenii, un adevãr incontestabil 
în spaþiul cultural occidental. 
Organizarea unor colocvii pe tema 
raporturilor dintre iconografie şi istoria 
mentalitãþilor1, la Aix-en-Provence, încã 
din 1976 şi, respectiv, 1978, dovedeşte 
interesul acordat acestor relaþii, precum 
şi necesitatea de a sistematiza direcþiile 
de cercetare existente la acea datã. 
Lucrãrile de istoria artei, preocupate 

iniþial de studierea capodoperelor sau a evoluþiei marilor curente artistice, care şi-au 
lãsat amprenta asupra diverselor perioade temporale, tind sã îşi focalizeze atenþia, 
spre sfârşitul anilor ’60 ai secolului trecut, în jurul seriilor tematice, capabile sã 
dezvãluie mentalitatea unei societãþi, dintr-o anumitã epocã. Unul dintre nucleele 
privilegiate de cercetare din arealul apusean şi-a propus sã deceleze atitudinile 
în faþa morþii şi a lumii de dincolo, investigând reprezentãrile sufletelor din 
Purgatoriu2 sau din Paradis3, ex-voto-urile4, scenele de Dans macabru5, ilustrãrile 
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1  Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, Paris, Editura Gallimard, 1992, p. 59.
2  Gaby et Michel Vovelle, Vision de la mort et de l’au-delà en Provence d’après les autels 

des âmes du purgatoire (XVe-XXe siècle), Paris, Editura Armand Colin, 1970; Michelle 
Fournié, Le ciel peut-il attendre? Le culte du Purgatoire dans le Midi de la France (1320 
environ-1520 environ), Paris, Editura Le Cerf, 1997.
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Editura Gallimard, 2000.

4  Vezi cercetarea lui Bernard Cousin, sistematizatã într-o tezã de doctorat, apud Michel 
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1996; André Corvisier, Les danses macabres, Paris, Editura Presses universitaires de Paris, 
1998.
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Triumfului Morþii6 sau ale legendei Celor trei Morþi şi a celor trei Vii7, monumentele 
funerare8 ş. a. 

Analiza corpus-ului iconografic este frecvent întregitã prin stabilirea unor 
paralele cu documentele literare sau cu mãrturiile folclorice ale timpului respectiv. 
Istoria mentalitãþilor oferã cadrul necesar descoperirii acestor corespondenþe, 
precum şi metoda de lucru adecvatã, bazatã pe interdisciplinaritate, fapt precizat şi 
de cãtre Alexandru Duþu, unul dintre pionierii noii orientãri istoriografice, pe teren 
românesc: „(…) conjugarea rezultatelor obþinute de istorici ai literaturii şi ai artei 
este strict necesarã pentru a înþelege procesele artistice din ambele domenii. Dar 
este cu putinþã sã facem un pas mai departe şi sã ajungem la acel ecran mental pe 
care apar formele pe care le vom regãsi apoi atât în plasticã, cât şi în literaturã.”9

Aspecte relevante ale discursului asupra morþii10 sunt puse în evidenþã de 
cercetarea iconografiei dezvoltate în jurul acestui subiect, fie cã este vorba despre 
„o tãcere” a surselor, semnificativã în sine11, fie, dimpotrivã, despre o proliferare a 
modelelor de figurare a unei entitãþi aparent ireprezentabile. 

Importanþa demersului este potenþatã de statutul imaginii, care trebuie sã fie 
înþeleasã ca „produs al unei interacþiuni”12 între emiþãtor şi receptor, şi, în acelaşi 
timp, ca „loc de trecere”13 cãtre mentalitatea care a generat-o. Fiind vorba, în cazul 
de faþã, despre o reprezentare inclusã într-un program iconografic, ea suportã, 
frecvent, influenþa scenelor conexe. O condiþionare suplimentarã primeşte de la 
legendele însoþitoare, menite sã direcþioneze lectura imaginii. Rezultate similare 
a putut provoca, în secolele trecute, şi discursul predicatorilor. Construindu-şi 
retoric argumentaþia, ei îşi impresionau auditoriul analfabet, prin forþa de sugestie 
a imaginii terifiante (arãtându-le scenele Judecãþii de Apoi şi chipurile Morþii 
din decoraþia monumentelor de cult, dupã cum ne informeazã, pentru spaþiul 
românesc, Evliya Celebi14; însoþindu-şi discursul de acele Bilderbogen, rãspândite 
de cãlugãrii itineranþi, o datã cu dezvoltarea xilografiei; sau aruncând cranii şi 
oase, asupra mulþimii adunate sã asculte cuvântul de folos, dupã modelul introdus 
de predicatorii portughezi, în epoca apariþiei capelelor construite, în întregime, din 

6  Alberto Tenenti, La Vie et la Mort à travers l’art du XVe siècle, Paris, Éd. Armand Colin, 
1952.

7  Vifs nous sommes… morts nous serons. La Rencontre des trois Morts et des trois Vifs dans 
la peinture murale en France, Éditions du Cherche-Lune, 2001. 

8  Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, Paris, Editura Seuil, 1983.
9  Alexandru Duþu, Literatura comparatã şi istoria mentalitãþilor, Bucureşti, Editura Univers, 

1982, pp. 56-57.
10  Michel Vovelle distinge trei niveluri de analizã: „la mort subie”, „la mort vécue”, „le 

discours sur la mort”, La Mort et l’Occident. De 1300 à nos jours, Paris, Éd. Gallimard, 
2000, pp. 8-10.

11  Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, ed. cit., pp. 117-118.
12  Laurent Gervereau, „Tuons les images”, în Derrière les images, coord. Marc-Olivier Gonseth, 

Jacques Hainard, Roland Kaehr, Neuchâtel, Musée d’ethnographie, 1998, p. 125.
13  Ibidem, p. 131.
14  Vezi Cãtãlina Velculescu, Între scriere şi oralitate, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 30.
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oseminte15). În plus, imaginile sunt „marcate” şi de privirea celui care le observã, 
de capacitatea lui de a le descifra corect (de multe ori, pierderea codului eficient de 
interpretare putând sã conducã la regretabile acþiuni de distrugere a frescelor16).

Din pãcate, cultura noastrã nu beneficiazã încã de un fond exhaustiv al 
reprezentãrilor thanatice din iconografia internã şi externã a bisericilor româneşti, 
fapt care îl obligã pe cercetãtorul interesat de subiectul în discuþie sã parcurgã 
stadiul iconografiei repertoriate, din necesitatea de a-şi întocmi o bazã de date17, 
pe care o va supune ulterior diverselor tipuri de analizã. Informaþiile prezente 
în lucrãrile, dicþionarele sau revistele de istoria artei numesc câteva dintre aceste 
reprezentãri, fãrã a propune însã cataloage complete pentru o anumitã zonã. 
Radu Creþeanu invocã în articolul intitulat „Zugravii din Teiuş”18 figurãrile Morþii 
incluse în decoraþia exterioarã a bisericilor din Coasta (Pãuşeşti-Mãglaşi) şi Dozeşti 
(„La Mãnãstire”), precum şi reprezentarea fabulei esopice Bãtrânul şi Moartea, la 
„Sfinþii-Voievozi” (Olari) din Horezu, toate trei situate în judeþul Vâlcea; acelaşi 
cercetãtor, trecând în revistã anumite scene din programul ctitoriilor de lemn din 
fostul raion Baia de Aramã, se referã şi la înfãþişãrile Morþii pictate la „Înãlþarea 
Domnului” din Cloşani şi la „Sfinþii Voievozi” din Buseşti19. Maria Golescu 
semnaleazã câteva dintre ilustrãrile confruntãrii dintre Bãtrân şi Moarte, prezente 
în pictura unor locaşuri de cult vâlcene, precum şi tipologia Kyr sau „Moartea 
Lumii”, întâlnitã la Curtişoara (Gorj) şi Turceşti (Vâlcea)20. Cercetând bisericile din 
Þara Fãgãraşului şi descriindu-le programele picturale, Valeriu Literat zãboveşte 
şi asupra terifiantelor apariþii cu coasa21. Acelaşi demers se regãseşte în paginile 
redactate de Anca Pop-Bratu, referitoare la spaþiul maramureşean, deşi nu sunt 
consemnate în totalitate imaginile din aceastã paradigmã22. Câteva ipostaze 
thanatice23 sunt amintite şi de Rãzvan Theodorescu, în lucrarea Civilizaþia 
românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550-1800). Pentru spaþiul 
transilvãnean, pot fi consultate lucrãrile lui Marius Porumb24 sau Ioan Godea25 care, 

15  Conferinþa lui Fernando Antonio Baptista Pereira, La rhétorique funéraire au XVIIe siècle, 
5 mai 2003, Paris, Louvre-Auditorium.

16  Vezi Cristina Dobre-Bogdan, Imago Mortis în cultura românã veche (secolele XVII-XIX), 
Bucureşti, Editura Universitãþii din Bucureşti, 2002, pp. 83-84.

17  Cercetând timp de trei ani bisericile munteneşti am întocmit o asemenea bazã de date 
(încã incompletã). Vezi Cristina Dobre-Bogdan, op. cit., Anexa 1 şi 2.

18  Radu Creþeanu, „Magazin istoric”, IV, 12 (45) / 1970, p. 18.
19  Idem, „Mitropolia Olteniei”, XI, 5-6 / 1959.
20  Maria Golescu, „O fabulã a lui Esop trecutã în iconografia religioasã”, în „Buletinul 

Comisiunii Monumentelor Istorice”, XXVII, fasc. 80 / 1934, pp. 70-73.
21  Valeriu Literat, Biserici vechi româneşti din Þara Oltului, ed. de Nicolae Sabãu, Cluj-Napoca, 

Editura Dacia, 1996.
22  Anca Pop-Bratu, Pictura muralã maramureşeanã. Meşteri zugravi şi interferenþe stilistice, 

Bucureşti, Editura Meridiane, 1982.
23  Rãzvan Theodorescu, Civilizaþia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii 

(1550-1800), vol. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987, pp. 206-207.
24  Marius Porumb, Dicþionar de picturã veche româneascã din Transilvania (sec. XIII-XVIII), 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998.
25  Ioan Godea, Biserici de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei), Bucureşti, Editura 

Meridiane, 1996.
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fãrã a se interesa în mod particular de aceastã temã, conþin totuşi unele trimiteri 
la ea. O sistematizare a ilustrãrilor thanatice din pictura muralã exterioarã a 
bisericilor din Þara Româneascã i se datoreazã lui Andrei Paleolog26, care propune 
la finalul cãrþii sale un Indice iconografic, unde sunt trecute în revistã urmãtoarele 
teme: Moartea (cu coasa), Moartea (cãlare), Fabula Bãtrânul şi Moartea, Voinicul şi 
Moartea. Deşi nu suntem întru totul de acord cu aceastã clasificare, întrucât unele 
dintre reprezentãri nu pot fi incluse, în mod cert, în tipologiile propuse27, trebuie 
sã recunoaştem autorului meritul de a ne oferi o viziune relativ amplã a rãspândirii 
imaginilor thanatice, pe teritoriul Munteniei. Continuând cercetarea începutã de 
Andrei Paleolog în deceniul al VIII-lea al secolului trecut, am identificat şi alte 
înfãþişãri ale Morþii, din decoraþia exterioarã, care lipsesc din catalogul menþionat: 
la bisericile „Adormirea Maicii Domnului” din Bãrbuleþu–Vâlcea, „Sfinþii Voievozi” 
din Buseşti, comuna Nadanova–Mehedinþi, „Înãlþarea Domnului” din Cloşani, 
comuna Cãlugãreni–Gorj, „Intrarea Maicii Domnului în Bisericã” din Crainici, 
comuna Bala–Mehedinþi, „Cuvioasa Paraschiva” din Dãmþeni, comuna Berbeşti–
Vâlcea, „Sfinþii Voievozi” din Mierea, comuna Ghioroiu–Vâlcea, „Sfântul Nicolae şi 
Sfântul Gheorghe” din Pâlşeşti, comuna Turceşti–Vâlcea, „Sfântul Nicolae şi Sfântul 
Alexandru” din Turcenii de Jos–Gorj ş.a.

Diversitatea acestor imagini, ce pot fi repartizate într-un generos evantai 
tipologic (Moartea cãlare, înaripatã, schelet, în ipostazã de diavol, de cavaler 
medieval, de partener al omului din scenele de sorginte esopicã sau din cele care 
par a prelungi vizual ecourile apusenelor dansuri macabre), precum şi numãrul 
lor semnificativ, ne îndreptãþesc sã afirmãm apetenþa iconografiei româneşti din 
veacurile XVIII-XIX pentru acest gen de reprezentãri ale „Ireprezentabilului”. O 
posibilã explicaþie a interesului pentru figurãrile macabre în intervalul amintit 
este oferitã de radiografierea situaþiei mortalitãþii provocate de epidemiile de 
ciumã, holerã sau febrã tifoidã, precum şi de conflictele militare din epocã: 
„Ainsi, selon les documents, rien qu’entre 1739 et 1831 on a pu enregistrer, en 
Valachie, plus de huit épidémies de peste, quatre de fièvre typhoïde et une de 
choléra, qui ont fait environ 250 000 victimes parmi une population habitant 
un territoire plutôt réduit, théâtre, à l’époque, de conflits armés.”28 Este vorba, 
în fapt, de acelaşi motiv care declanşase, cu câteva sute de ani în urmã, apariþia 
şi rãspândirea dansurilor macabre în Europa occidentalã, zguduitã de spectrul 
necruþãtor al ciumei. 

Diferenþele de reprezentare, între iconografia româneascã, de tradiþie 
post-bizantinã, şi cea apuseanã, se nasc ca urmare a diferenþelor de percepþie, 
explicabile, la rândul lor, prin intermediul distincþiilor din sferele cuprinzãtoare 

26  Andrei Paleolog, Pictura exterioarã din Þara Româneascã (secolele XVIII-XIX), Bucureşti, 
Editura Meridiane, 1984.

27  Cristina Dobre-Bogdan, op. cit., pp. 46-48.
28  Andrei Paleolog, „Les visages de la Mort. Iconographie postbyzantine et mentalité 

orthodoxe”, în Homo Religiosus. Autour de Jean Delumeau, Paris, Éd. Fayard, 1997, 
p. 117: „Astfel, în conformitate cu documentele, numai între 1739 şi 1831 s-au putut 
înregistra, în Muntenia, mai mult de opt epidemii de ciumã, patru de febrã tifoidã şi una 
de holerã, care au fãcut aproximativ 250. 000 de victime, în rândul unei populaþii locuind 
un teritoriu mai degrabã redus, teatru, în epocã, al conflictelor militare.” (trad. ns. C.B.)
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ale mentalitãþilor. Într-o oarecare mãsurã, ele izvorãsc şi din deosebirile de naturã 
religioasã, care şi-au pus amprenta asupra spaþiului ortodox şi, respectiv, catolic. 
Înainte de a discuta diferenþele care apar în modul de concepere a straniului 
personaj, pe care Philippe Ariès îl descria ca fiind „iconofil”29, sã aruncãm o 
privire asupra felului în care se repartizeazã, în cele douã arealuri alese ca puncte 
de reper, temele conexe celei a Morþii. Registrul escatologic al picturii româneşti 
se întâlneşte, în anumite sfere tematice, cu cel apusean, absenþa sau prezenþa 
unor scene fiind, în câteva cazuri, o consecinþã fireascã a doctrinei religioase 
adoptate.

ICONOGRAFIA ROMÂNEASCÃ ICONOGRAFIA OCCIDENTALÃ

Judecata de Apoi [în iconografia noastrã 
cuprinde, în general, urmãtoarele elemente: 
„(…) «tribunalul ceresc» (Pantocratorul, 
Maria şi Ioan Botezãtorul ca intercesori, 
apostolii şi îngerii, ca asistenþi), „tronul 
Hetimasiei”, cetele drepþilor, conduse 
de apostolul Petru, cetele pãcãtoşilor, 
conduse de Moise, grãdina raiului, râul 
de foc, monstrul Leviathan, învierea 
morþilor, moartea celui drept, moartea 
pãcãtosului.”30]

Judecata de Apoi

–––––
(o asemenea scenã nu ar putea fi 
reprezentatã în spaþiul ortodox, care nu 
acceptã existenþa Purgatoriului)

Figurarea Sufletelor din Purgatoriu, uneori 
însoþite de scena Liturghiei Sfântului 
Grigore, oficiatã în vederea salvãrii 
sufletelor din Purgatoriu, în conformitate 
cu învãþãtura catolicã

Vãmile Vãzduhului31 –––––

29  Philippe Ariès, op. cit., p. 7: „La mort est iconophile. (…) Malgré le discours sur la mort, 
qui abonde depuis qu’il y a une écriture, et donc une littérature (d’abord sacrée), l’image 
reste le mode d’expression le plus dense et le plus direct de l’homme devant le mystère 
du passage. ” („ Moartea este iconofilã. (…) În pofida discursului despre moarte, extrem 
de bogat din momentul apariþiei scrisului şi, implicit, a unei literaturi (la început sacre), 
imaginea rãmâne modul de exprimare cel mai dens şi cel mai direct al omului, în faþa 
misterului trecerii.” – trad. ns. C.B.)

30  Vasile Drãguþ, Dicþionar enciclopedic de artã medievalã româneascã, ed. a II-a, îngrijitã de 
Tereza Sinigalia, Bucureşti, Editura Vremea, 2000, p. 263. 

31  Vãmile vãzduhului (al cãror numãr variazã în iconografie între 12, 21 şi 24) sunt figurate 
pe faþadele mãnãstirilor bucovinene (la Arbore, Gura Humor, Voroneþ ş. a.), dar şi în 
pronaosul unor biserici de lemn din Maramureş (la Ieud-Deal, Cãlineşti-Cãieni etc.) sau 
din nordul Transilvaniei (un exemplu interesant, dar aflat, din pãcate, într-un stadiu 
avansat al deteriorãrii, poate fi admirat la „Sfinþii Arhangheli” din Zalnoc, judeþul Sãlaj, 
unde sunt trasate doar 6 panouri zugrãvind trecerea sufletului, însoþit de înger, prin 
vãmi).
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–––––
Legenda celor trei Morþi şi a celor trei Vii 
(reprezentatã în Franþa32, Marea Britanie, 
Germania, Danemarca, Olanda, Elveþia, 
Belgia ş.a.)

Eventual, rudimente târzii ale Dansurilor 
macabre, înfãþişând doar o singurã 
întâlnire, emblematicã, dintre om şi 
Moarte

Dansuri macabre (rãspândite, mai ales, pe 
teritoriul Germaniei, Franþei şi Elveþiei, dar 
prezente şi în Italia, Austria, Marea Britanie, 
Polonia, Danemarca, Suedia, Finlanda ş.a.)

Împãrãteasa şi Moartea33

Tânãra şi Moartea (temã care uneşte 
erotismul şi violenþa; întâlnitã cu precãdere 
în arta þãrilor germane şi scandinave; 
ilustrãri celebre apar în opera lui Hans 
Baldung Grien, Hans Sebald Beham sau, 
câteva secole mai târziu, a lui Edvard 
Munch34)

––––– Triumful Morþii (specific, în primul rând, 
spaþiului italian)

––––– Legenda Regelui Mort 
––––– Artes Moriendi (în miniaturi)

Arhanghelul Mihail (în ipostazã de 
personaj cu rol psihopomp)

Arhanghelul Mihail (în ipostazã de 
personaj cu rol psihopomp)

Sfântul Hristofor [poate fi întâlnit în 
iconografia româneascã în variante 
specifice – cu chip de animal (miel, câine, 
cal, mãgar) –; în ilustrãri dupã model 
occidental – purtându-l pe Hristos-Copil 
pe umãr, pentru a-l trece peste o apã; în 
imagini care combinã cele douã tipuri 
iconografice sau în reprezentãri cu dublu 
chip, marcând momentul în care îngerul 
îi oferã darul vorbirii35]

Sfântul Hristofor (apãrãtorul de „moartea 
rea”, potrivit unei tradiþii medievale 
occidentale, este figurat ca un uriaş cu 
Hristos-Pruncul pe umãr şi toiagul în mânã, 
în conformitate cu istoria vieþii lui, inclusã 
de Jacobus da Voragine, arhiepiscopul 
Genovei, în Legenda Aurea)

32  Un corpus exhaustiv al reprezentãrilor de acest gen de pe teritoriul francez, poate fi 
consultat la sfârşitul studiului redactat de Marie-Laure de Contenson, „Le Dict des Trois 
Morts et des Trois Vifs d’Ennezat (Puy-de-Dôme). Aspects iconographiques et littéraires”, 
în L’Iconographie. Études sur les rapports entre textes et images dans l’Occident médiéval, 
Paris, Le Léopard d’Or, 2001, pp. 34-37.

33  Tema poate fi întâlnitã pe faþada sudicã a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 
Glâmbocu, judeþul Argeş, însoþitã de urmãtoarele versuri, scrise cu caractere chirilice: 
„O, cocoanã împãrãteasã, / Mult eşti mândrã şi frumoasã, / A<i> trãit în lume bine, / Vino 
de joacã şi cu mine!” O imagine asemãnãtoare a fost pictatã de Simona Tudor, în 1988, pe 
faþada sudicã a troiþei din satul Mica, din acelaşi judeþ (ridicatã pe locul fostei troiþe din 
lemn, care avea, la rândul ei, figuratã aceastã scenã).

34  Pentru mai multe informaþii referitoare la aceastã temã, vezi Gert Kaiser, Vénus et la 
Mort. Un grand thème de l’histoire culturelle de l’Europe, trad. din germanã în francezã de 
Nicole Taubes, Paris, Éditions de la Maisons des Sciences de l’Homme Paris, 1999.

35  Pentru mai multe informaþii privind reprezentãrile textuale şi iconografice ale Sfântului 
Hristofor, de pe teren românesc, vezi Silvia Marin-Barutcieff, Viaþa Sfântului Hristofor 
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Alþi Sfinþi Protectori împotriva diverselor 
boli provocatoare de moarte: Sfântul 
Haralambie (apãrãtorul de ciumã) 

Alþi Sfinþi Protectori împotriva diverselor 
boli provocatoare de moarte: Sfântul Roch 
sau Sfântul Sebastian (apãrãtori de ciumã)

Sfântul Sisoe lamentând mormântul lui 
Alexandru cel Mare (sau Sfântul Sisoe în 

faþa cadavrului)36

–––––

Roata Vieþii Roata Vieþii
Psihomahii

(înfãþişând lupta dintre Vicii şi Virtuþi)
Psihomahii

(înfãþişând lupta dintre Vicii şi Virtuþi)
Parabola Inorogului

(în reprezentarea cãreia, Inorogul 
simbolizeazã Moartea)

Parabola Inorogului
(în reprezentarea cãreia, Inorogul 

simbolizeazã Moartea)

––––– 
Vanitãþi (temã abordatã preponderent în 

secolul al XVII-lea)

Revenind la spectrul Morþii, trebuie amintit faptul cã în Occident el este 
„precedat”, în plan diacronic, de imaginea defunctului, înfãþişat în diferite etape 
ale procesului descompunerii (de la aşa-numitul transi, în care Philippe Ariès 
identificã „principalul figurant al iconografiei macabre între secolele al XIV-lea şi al 
XVI-lea”37, pânã la banalul schelet38, ce va face carierã în dansurile macabre39). Arta 
româneascã, mai puþin interesatã de aspectele exacerbat realiste ale putrefacþiei, nu 
va recurge la imaginea cadavrului sau a ecorşeului, ci numai la aceea a scheletului 
sau a monstrului (acesta din urmã, putând fi, uneori, apropiat de tipologia lui 
homme sauvage). Diferenþa semnificativã constã în aceea cã zugravii ctitoriilor 
româneşti nu propun niciodatã spre meditaþie chipul mortului, ci numai pe cel 
al Morþii, ca entitate de-sine-stãtãtoare. Supradimensionarea ei, în raport cu 
proporþiile fiinþei umane, vine sã accentueze contrastul de statut ontologic dintre 
personajele aflate în dialog (în figurãrile fabulei esopice Bãtrânul şi Moartea sau în 
cele care îşi aflã sursa în cãrþile populare, cunoscute pe teritoriul românesc datoritã 
circulaþiei lor, de tipul Voinicul şi Moartea). Dimensiunile exagerate, provocatoare 

 (ediþie şi studiu introductiv), în Texte uitate – Texte regãsite, Bucureşti, Fundaþia Naþionalã 
pentru Ştiinþã şi Artã, 2002, pp. 9-28.

36  Reprezentãri de acest gen se întâlnesc în iconografia mãnãstirilor athonite încã din prima 
jumãtate a secolului al XVI-lea (o ilustrare a motivului în refectoriul Marii Lavre este 
menþionatã de Massimo Capuani şi Maurizio Paparozzi, în lucrarea Le Mont- Athos. Les 
fondations monastiques. Un millénaire de spiritualité et d’art orthodoxe, trad. din italianã 
în francezã de Philippe Baillet, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p. 109).

37  Philippe Ariès, Omul în faþa morþii, vol. I (Vremea gisanþilor), trad. de Andrei Niculescu, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1996, p. 154.

38  Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, ed. cit., p. 182: „A la fin du XVIe siècle, le 
transi est remplacé par le squelette propre et sec, débarassé des humeurs sordides du corps 
et de la terre.” („La sfârşitul secolului al XVI-lea, transi-ul este înlocuit de scheletul curat şi 
uscat, debarasat de umorile sordide ale corpului şi ale pãmântului.” – trad. ns. C.B.)

39  Louis Dimier, în Les Danses macabres et l’idée de la mort dans l’art chrétien, Paris, 1908, 
se referã la „voga scheletului” din lumea occidentalã, începând cu secolul al XIV-lea.
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de spaimã, sunt „secondate” în obþinerea acestui efect de elementele care ies în 
evidenþã din portretul neliniştitorului spectru: ochii exoftalmici, pãrul vâlvoi, gura 
schiþând un rânjet care face vizibili dinþii proeminenþi etc.

Orice reprezentare tinde sã evoce originalul, uneori într-un mod atât de 
fidel, încât ar putea fi confundatã imaginea (copia) cu realitatea. În cazul Morþii, 
imaginaþia a fost nevoitã sã umple „golurile” realitãþii. Variantele propuse de 
zugravii care au împodobit bisericile româneşti de lemn (din Maramureş, þinutul 
Crişurilor şi zona Codru) sau de zid (din Muntenia, Oltenia, Þara Fãgãraşului şi 
din unele sate transilvãnene), vorbesc, în egalã mãsurã, despre o tradiþie picturalã, 
izvorâtã din lapidarele informaþii ale erminiilor40 sau din schiþele cuprinse în 
caietele de modele41, dar şi despre ingeniozitatea meşterilor, care putea sã se 
manifeste nestingheritã în ilustrarea subiectelor „necanonice”. Libertatea asumatã 
este corelatã de Radu Creþeanu cu statutul acordat în epocã decoraþiei exterioare 
(deşi imaginea Morþii este inclusã, în unele regiuni, şi în pictura pronaosului): 
„Aici, zugravul putea sã îşi exprime mai bine personalitatea, avea toatã latitudinea 
sã se «joace» – şi din acest joc au ieşit uneori mici capodopere de artã popularã. 
Preoþimea tolera introducerea acestor fantezii pe faþadele lãcaşurilor, cât timp însã 
pictura interioarã respecta canoanele.”42 

Credinþele folclorice43 sau cãrþile populare, care au circulat în secolele XVIII-XIX 
pe teritoriul românesc, propun adeseori o viziune asemãnãtoare asupra acestui 
personaj, care se impune în iconografia româneascã cu o suitã de variante specifice, 
pendulând între registrul tragic, ameninþãtor (sugerat şi de inscripþiile adiacente, 
de tipul „Înfricoşata Moarte”, „Cumplita Moarte” sau „Straşnica Moarte”), şi cel 
comic (perceptibil mai ales în dialogurile de sorginte esopicã). Ustensilele cu care 
au înzestrat-o zugravii noştri din vechime sunt selectate din rândul obiectelor 
familiare omului simplu – coasa, secera, grebla, mãtura, furca ş. a. Clepsidra 
(prevãzutã de erminii44 şi transformatã în reper identitar, alãturi de coasã, în 
arta occidentalã) lipseşte, absenþa ei putând fi privitã ca „o marcã” a creaþiilor 
româneşti, al cãror gust popular rãmâne incontestabil. Sugestia trecerii inexorabile 
a timpului este însã conservatã în textul ce însoþeşte scena pictatã de Ilie Teiuşanu, 
în pronaosul schitului Jghiabu, din judeþul Vâlcea: „Va veni ciasul cel mai dupre 
urmã.” Funcþia de avertisment, de memento, inerentã unei astfel de reprezentãri, 
este întãritã prin prezenþa legendelor însoþitoare, capabile sã decline, fãrã drept de 

40  Vezi, de pildã, Dionisie din Furna, Carte de picturã, trad. de Smaranda Bratu Stati şi 
Şerban Stati, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979, pp. 159-160, 243, 247.

41  Caietele de modele (adevãrate corpus-uri de reprezentãri iconografice) circulau în mediul 
zugravilor din Þara Româneascã, se moşteneau din generaþie în generaþie, erau copiate 
sau cumpãrate, constituind o sursã de inspiraþie semnificativã în secolele XVIII-XIX. Un 
astfel de caiet, conþinând o schiþã a Morþii cãlare (la fila 78 verso), a fost editat de Teodora 
Voinescu (Radu Zugravu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1978). 

42  Radu Creþeanu, „Zugravii din Teiuş”, în „Magazin istoric”, IV, 12 (45) / 1970, p. 14.
43  Vezi, de pildã, credinþele populare privitoare la înfãþişarea Morþii, consemnate de Tudor 

Pamfile, Mitologie româneascã, Bucureşti, Editura Allfa, 1997 sau de Pamfil şi Maria 
Bilþiu, Izvorul fermecat. Legende, basme mitologice, poveşti mitologice şi mito-credinþe 
din judeþul Maramureş, Baia Mare, Editura Gutinul, 1999.

44  Vezi Dionisie din Furna, op. cit., p. 243.
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apel, statutul straniei apariþii şi menirea ei. „Eu sunt Moartea care eau sufletele” 
glãsuieşte întruchiparea aşezatã de meşterii din Târgovişte, pe faþada sudicã a 
bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Piatra Epii, judeþul Dâmboviþa, pentru 
a-l familiariza pe privitor cu aceastã instanþã devenitã, sub penelul lor, vizibilã. 
Figurarea ei nu constituie o încercare de a o exorciza45, ci una de a o integra ordinii 
şi firescului vieþii, de a-i afla rostul şi de a-l ajuta pe individ sã se pregãteascã în 
vederea trecerii pragului ultim. Viziunea pictorilor noştri asupra Morþii are o laturã 
pronunþat didacticã, moralizatoare, întâlnindu-se cu discursul predicatorilor din 
contextele funerare. Frescele şi secvenþele oratoriei funebre care ne-au parvenit din 
veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea mãrturisesc o concepþie preponderent optimistã 
asupra sfârşitului, mai ales dacã þinem cont şi de existenþa scenelor juxtapuse, 
grãitoare pentru triumful Binelui asupra Rãului, precum Lupta lui Samson cu leul 
sau a ursului cu inorogul, psihomahii menite sã alunge îndoiala asupra finalului 
pozitiv. Teama stârnitã de imaginile Morþii din iconografia post-bizantinã a 
spaþiului românesc, pare a fi doar o primã etapã a efectului scontat: familiarizarea 
individului cu sfârşitul inevitabil, în vederea instituirii unui cod comportamental. 
Conştienþi de puterea gândului la moarte, care „naşte în noi – conform afirmaþiei 
Sfântului Ioan Scãrarul – o nesfârşitã puritate şi lucrare”46, meşterii itineranþi 
din Muntenia, Maramureş sau Ardeal şi-au asumat rolul de propagatori ai unei 
anumite concepþii despre omenescul deznodãmânt, în rândul claselor de mijloc ale 
societãþii, mai receptive la un asemenea discurs47. 

Deşi imaginile sistematizate în catalogul de mai jos se înscriu, în majoritatea 
situaþiilor, în limitele artei populare, cu inerentele ei stângãcii (pline de 
savoare însã pentru ochiul contemporanului!), importanþa pe care trebuie sã 
le-o acordãm izvorãşte din statutul lor de „martor” al unor mentalitãþi, în parte, 
dispãrute.

MOARTEA CU COASA 

(În unele dintre reprezentãri, apare purtând şi alte instrumente de torturã 
– secerã, suliþã, arc, sãgeþi, greblã, furcã etc. – sau paharul cu care îşi îmbie 
victimele.)48

45  Vezi Andrei Paleolog, art. cit., p. 118.
46  Ioan Scãrarul, Scara Raiului, ed. a III-a, îngrijitã de Nicolae Corneanu, Timişoara, Editura 

Amarcord, 1998, p. 241.
47  Victor Simion, Imagini, legende, simboluri. Reprezentãri zoomorfe în arta medievalã 

româneascã, Bucureşti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 2000, p. 148: „De notat 
faptul – nu lipsit de anumite semnificaþii – cã cele mai multe reprezentãri din aceastã 
categorie de imagini apar la bisericile ctitorite, în marea lor majoritate, de cãtre pãturile 
mijlocii locale (boiernaşi, neguþãtori, preoþi ş.a.), mai receptive la elementele de folclor şi 
la literatura cu conþinut moralizator, rãspânditã în acest mediu.”

48  Am inclus în acest catalog numai edificiile de cult cercetate pânã în prezent, fãrã a mai 
stabili distincþia între cele care includ Moartea în decoraþia interioarã (bisericile din 
judeþele Alba, Braşov, Sibiu şi Maramureş, dar şi câteva excepþii din Muntenia, precum 
„Sfântul Nicolae” din Ciofrângeni–Argeş sau „Sfinþii Voievozi” din Titeşti–Vâlcea) şi cele 
care îi rezervã un anumit loc din pictura exterioarã.
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ALBA „Cuvioasa Paraschiva” (Mesentea, comuna Galda de Jos)
ARGEŞ „Adormirea Maicii Domnului” (Ciocãnei, comuna Moşoaia)

„Adormirea Maicii Domnului” (Cotu, comuna Uda) – Reprezentarea 
nu se mai pãstreazã.
„Naşterea Maicii Domnului” (Glâmbocata-Deal, comuna Leordeni)
„Adormirea Maicii Domnului” (Hârseştii de Jos, comuna Hârseşti)
„Sfinþii Arhangheli” (Schei, comuna Ciofrângeni)

BRAŞOV „Adormirea Maicii Domnului” (Beclean)
  „Adormirea Maicii Domnului” (Sâmbãta de Jos, comuna Voila)
DÂMBOVIÞA „Adormirea Maicii Domnului” (Bãrbuleþu)
  „Adormirea Maicii Domnului” (Piatra Epii, comuna Runcu)
  „Duminica Tomii” (Runcu) – Reprezentarea nu se mai pãstreazã.
DOLJ  „Sfântul Nicolae şi Sfinþii Arhangheli” (Bistreþu Vechi, comuna 

Bistreþu) – Reprezentarea nu se mai pãstreazã.
GORJ  „Înãlþarea Domnului” (Cloşani, comuna Cãlugãreni)
  „Sfinþii Voievozi” (Ioneşti)
  „Sfântul Nicolae şi Sfântul Alexandru” (Turcenii de Jos, comuna 

Turceni)
MARAMUREŞ „Sfântul Nicolae” (Bârsana)49

  „Sfântul Nicolae” (Bogdan-Vodã)50

  „Naşterea Maicii Domnului” (Cãieni, comuna Cãlineşti)
  „Sfântul Nicolae” (Corneşti)51

  „Cuvioasa Paraschiva” (Deseşti)
  „Naşterea Maicii Domnului” (Ieud-Deal)
  „Cuvioasa Paraschiva” (Poienile Izei)
MEHEDINÞI „Sfinþii Voievozi” (Buseşti, comuna Nadanova)
 „Intrarea Maicii Domnului în Bisericã” (Crainici, comuna Bala)52 
OLT „Adormirea Maicii Domnului” (Urşi, comuna Leleasca)
SATU MARE „Sfinþii Arhangheli” (Corund, comuna Bogdand)
SÃLAJ „Sfinþii Arhangheli” (Chieşd) – Reprezentarea este foarte deterioratã.
SIBIU „Adormirea Maicii Domnului” (Arpaşu de Sus, comuna Arpaşu de 

Jos)
 „Sfântul Nicolae” (Oprea Cârþişoara)
 „Naşterea Maicii Domnului” (Sãrata, comuna Porumbacu de Jos)
 „Buna Vestire” (Streza Cârþişoara)
VÂLCEA „Intrarea în Bisericã” (Chiciora, comuna Pãuşeşti-Mãglaşi)
 „Cuvioasa Paraschiva” (Dãnþeni, comuna Berbeşti)

49  Moartea (în ipostazã de schelet înarmat cu coasa) apare în medalionul care înfãþişeazã 
lupta lui Nestor cu pãgânul Lie, pe peretele sudic al naosului.

50  Pe peretele vestic al pronaosului. În aceastã bisericã existã şi o reprezentare a Morþii 
cãlare, pe uşa de intrare (înspre interior).

51  Moartea nu apare aici ca o reprezentare independentã, ci inclusã într-un medalion, situat 
pe peretele sudic al naosului. 

52  Moartea (denumitã, conform inscripþiei, „Samodiva”) este figuratã ca un personaj 
umanoid, þinând în mânã o suliþã. Coasa lipseşte din aceastã reprezentare.
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 „Sfântul Gheorghe” (Gura Vãii)
 „Cuvioasa Paraschiva” (Lãzãreşti, comuna Sineşti)
 „Sfinþii Voievozi” (Mierea, comuna Ghioroiu)
 „Sfinþii Arhangheli” (Obeni, comuna Ioneşti) – Reprezentarea nu 

se mai pãstreazã.
 „Buna Vestire” (Oteşani)53

 „Sfântul Nicolae” (Coasta, comuna Pãuşeşti-Mãglaşi)
 „Sfântul Nicolae şi Sfântul Gheorghe” (Pâlşeşti-Turceşti, comuna 

Mateeşti)

MOARTEA CÃLARE

ARGEŞ „Adormirea Maicii Domnului” (Catane, comuna Lunca Corbului)
BUZÃU „Naşterea Maicii Domnului” (Sibiciul de Sus, comuna Pãtârlagele) 

– Reprezentarea este foarte deterioratã.
DOLJ  „Sfântul Nicolae” (Amaradia, Craiova)
MARAMUREŞ „Sfântul Nicolae” (Bogdan-Vodã)
  „Cuvioasa Paraschiva” (Botiza)
  „Sfinþii Arhangheli” (Onceşti; în prezent, biserica se aflã în Muzeul 

Satului din Sighetu Marmaþiei) – Scena este foarte deterioratã.
OLT  „Adormirea Maicii Domnului” (Sâmbureşti) – Scena este foarte 

deterioratã.
VÂLCEA „Sfântul Gheorghe” (Fârtãþeşti)
  „Naşterea Maicii Domnului” (Schitul Jghiabu, comuna Stoeneşti)
  „Sfântul Ioan Botezãtorul” (Neghineşti, comuna Cacova)54

MOARTEA ÎNARIPATÃ

ARGEŞ „Sfântul Nicolae” (Ciofrângeni)
VÂLCEA „Sfinþii Voievozi” (Ceauşu-Horezu)
  „Adormirea Maicii Domnului” (Olari, Curtea de Argeş)
TELEORMAN „Sfântul Ioan Botezãtorul” (Moldoveni, comuna Izlaz) – 

Reprezentarea este foarte deterioratã.

MOARTEA CAVALER

VÂLCEA „Sfinþii Voievozi” (Titeşti, comuna Perişani)

53  Pe faþada sudicã a bisericii, în locul fostei imagini care a fãcut cunoscut în zonã locaşul sub 
denumirea de „biserica cu moartea”, pictoriþa Lucreþia Stan a aşezat, în 1996, o variantã 
modernã a Morþii, contaminatã cu motivul Luptei Sfântului Gheorghe cu balaurul.

54  Este vorba, probabil, de o reprezentare similarã celei de la Schitu Jghiabu, întrucât 
aparþine aceluiaşi zugrav (Ilie din Teiuş) şi se aflã în aceeaşi poziþie (în pronaos), în 
proximitatea aceloraşi scene. Actualmente este acoperitã cu var.

55  Moartea cu securea este reprezentatã în decoraþia chivotului înãlþat de ctitorii din tabloul 
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MOARTEA VÂNÃTOR 

VÂLCEA „Sfinþii Împãraþi Constantin şi Elena” (Ciungetu)55 

BÃTRÂNUL ŞI MOARTEA56

ARGEŞ „Cuvioasa Paraschiva, Sfântul Ioan şi Sfântul Nicolae” (Râjleþu-
Govora, comuna Uda) – Scena este foarte deterioratã.

GORJ  „Sfântul Nicolae şi Sfinþii Petru şi Pavel” (Brãdiceni, comuna 
Peştişani) – Scena nu se mai pãstreazã.

  „Sfinþii Împãraþi Constantin şi Elena” (Romaneşti) – Scena este 
foarte deterioratã.

VÂLCEA „Adormirea Maicii Domnului” (Capul Dealului) – Scena nu se mai 
pãstreazã.

  „Sfântul Nicolae” (Dozeşti)
  „Sfântul Nicolae” (Gãrdeşti) – Scena nu se mai pãstreazã.
  „Sfinþii Voievozi” (Olari-Horezu)
  „Sfântul Nicolae” (Stãnculeşti, comuna Fârtãþeşti) – Scena nu se 

mai pãstreazã.
  „Sfântul Gheorghe” (Tãnislavi, comuna Fârtãþeşti)
  „Sfinþii Voievozi” (Lespedea-Turceşti, comuna Mateeşti)
  „Sfântul Nicolae” (Zãvoieni-Jaroştile, comuna Mãciuca) – Repre-

zentarea este foarte deterioratã.

VOINICUL ŞI MOARTEA

ARGEŞ „Sfinþii Arhangheli” (Schitu Matei, comuna Ciofrângeni)

ÎMPÃRÃTEASA ŞI MOARTEA

ARGEŞ „Adormirea Maicii Domnului” (Glâmbocu, comuna Valea Ursului)
  Troiþa din satul Mica, comuna Bascov

votiv, pictat de zugravul Nicolae Bunescu pe peretele vestic al pronaosului. Moartea 
pândeşte în aceastã scenã un vânãtor, care îşi îndreaptã puşca spre un cerb, neştiind 
cã va deveni, la rândul lui, victimã. Meşterul ne propune astfel, spre meditaþie, motivul 
vânãtorului vânat.

56  Scenã specificã iconografiei edificiilor de cult din zona vâlceanã, care se regãseşte în 
Occident numai în gravuri şi miniaturi, lipsind din pictura muralã.
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1  Moartea (în ipostazã de schelet) cu coasa, peretele vestic al pridvorului bisericii 
„Sfinþii Arhangheli” din Corund, comuna Bogdand, judeþul Satu Mare

(fotografii de 
DRAGOŞ BOGDAN)

2  Voinicul şi Moartea, faþada sudicã a bisericii „Sfinþii Arhangheli” din Schitu 
Matei, comuna Ciofrângeni, judeþul Argeş
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3  Bãtrânul şi Moartea, faþada nordicã a bisericii „Sfinþii Voievozi” din Lespedea-
Turceşti, comuna Mateeşti, judeþul Vâlcea

4  Moartea (detaliu), reprezentare inclusã în scena Iadului, din tabloul amplu al 
Judecãþii de Apoi, peretele sudic al pronaosului bisericii „Cuvioasa Paraschiva” 
din Deseşti, judeþul Maramureş
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5  Moartea înaripatã, lângã uşa de intrare în biserica „Sfântul Nicolae” din 
Ciofrângeni, judeþul Argeş

6  Moartea cu coasa şi paharul, peretele sudic al încãperii de sub turnul-
clopotniþã, „Cuvioasa Paraschiva” din Mesentea, comuna Galda de Jos, judeþul 
Alba
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7  Moartea cu coasa (în ipostazã de personaj feminin), faþada sudicã a altarului 
bisericii „Sfântul Nicolae şi Sfântul Gheorghe” din Pâlşeşti-Turceşti, comuna 
Mateeşti, judeþul Vâlcea

8  Moartea cu coasa, la picioarele Sfântului Haralambie, în interiorul pridvorului, 
pe peretele nordic, biserica „Sfântul Nicolae şi Sfântul Alexandru” din Turcenii 
de Jos, judeþul Gorj
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9  Moartea cãlare, pe uşa de intrare în biserica „Sfântul Nicolae” din Bogdan-
Vodã, judeþul Maramureş


