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INCINERAREA – PROVOCARE MISIONARĂ
SAU CONTRAMĂRTURIE CREȘTINĂ?

Cuvinte  cheie:  antropologie,  Biserica  Romano-Catolică,  cenușă,  cimitir,

communism,  crematoriu,  decrete  pontificale,  eshatologie,  foc,  hotărâri

sinodale,  Iisus  Hristos,  incinerare,  înhumare,  înviere,  mărturie  creștină,

moarte,  moaște,  mormânt,  Noul  Testament,  Ortodoxie,  pasărea  phoenix,

ritual  funerar,  semit,  Sfântul  Sinod,  Sfinți  Părinți,  slujba  înmormântării,

tanatologie, trup, urnă, Vechiul Testament.

1. Argumentarea temei

Tema  aleasă,  de  o  importanţă  deosebită  pentru  studiul  teologic

actual, reprezintă o provocare la care Biserica Ortodoxă trebuie să răspundă

din ce în ce mai ferm, deoarece numărul incinerărilor în Europa, şi nu numai,

creşte  vertiginos.  Tema  a  fost  aleasă  în  urma  unei  discuţii  cu  părintele

profesor Mihai Himcinschi, coordonatorul cerecetării de față, care cunoscând

problema  actuală  a  incinerării  ca  provocare  misionară  în  teologia

românească,  a  considerat  necesar  şi  de bun augur scrierea unei lucrări  cu

caracter  ştiinţific  pe  această  temă  controversată şi,  în  acelaşi  timp,  de

actualitate.  Mai  mult  ca  oricând,  suntem chemaţi  să  înţelegem faptul  că,

astăzi, lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, iar acest lucru necesită un

nou  tip  de  abordare  a  problematicilor  existente,  încât  fiecare  confesiune

creştină, fiecare organizaţie religioasă, şi chiar fiecare credincios în parte este
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pus  în  faţa  unor  realităţi  noi  şi  surprinzătoare,  care  solicită  ieşirea  din

anonimatul  indiferenţei  religioase  şi  din  autosuficienţa  confesională,  prin

oferirea  unor  răspunsuri  comune  şi  actuale  cu  privire  la  problematicile

existente, în cazul de faţă fiind vorba de problema incinerării. Trăim, astăzi,

un  fenomen  inevitabil,  şi  anume  cel  al  globalizării,  devenind  simbolul

vremurilor în care trăim. Am putea spune că globalizarea, ca toate celelalte

fenomene actuale, este amorală, adică nu este nici bună, nici rea, iar modul în

care oamenii acţionează, o determină să fie într-un anumit fel. Putem spune

că  prezintă  chiar  mai  multe  aspecte  pozitive  decât  negative,  însă

idolatrizându-i  excesiv  principiile  şi  uitând  de  ceea  ce  înseamnă  la  nivel

personal  factorul  uman,  globalizarea  poate  deveni  un  agent  al  sfârşitului

civilizaţiei umane, în forma în care aceasta a evoluat de-a lungul timpului. 

Practica incinerării este una din temele care a frământat societatea

din toate timpurile. La noi în ţară, problema aceasta a fost dezbătută intens în

perioada  interbelică,  după  ridicarea  primului  crematoriu  din  Bucureşti,

Cenuşa. La vremea respectivă, s-au născut două tabere divergente: una pro-

cremaţionistă, provenită din mediul laic, şi alta anti-cremaţionistă, provenită

din mediul teologic. În perioada comunistă, problema incinerării a fost puţin

discutată  şi  practicată,  deoarece  nu  a  fost  una  din  priorităţile  sistemului

respectiv. Pare paradoxal faptul că acest sistem ateu nu a făcut o prioritate din

problema incinerării. Multe voci au susţinut că această problemă nu a fost

dezbătută  în  perioada  comunistă,  deoarece  a  existat  un  acord  tacit  între

instituţiile statului şi Biserica Ortodoxă Română. Tema a redevenit actuală în

urma morţii regizorului  Sergiu Nicolaescu, iscându-se un adevărat scandal

mediatic. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din

5 iulie 2012, menţinând în vigoare hotărârea din 15 iunie 1928, reconfirmată
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la 28 februarie 1933, a luat mai multe decizii privitoare la practica necreştină

a incinerării morţilor, aducând o serie de argumente scripturistice, patristice,

istorice şi  arheologice,  argumente pe care le vom menţiona şi  dezvolta în

lucrarea de faţă.

Biserica  Ortodoxă  Română  este  una  dintre  cele  mai  credibile

instituţii din ţara noastră, care are o origine apostolică şi care este chemată

astăzi, mai mult ca niciodată, să ia parte din ce în ce mai intens la viaţa şi

problemele societăţii contemporane, fiind invitată să ofere din experienţa sa

bimilenară un alt mod de a aborda marile probleme existenţiale care frământă

această societate post-modernă. 

Pornind de la aceste considerente sumare, dar şi de la preocupările

anterioare în cercetarea problemei incinerării, am dorit să aprofundez tema

incinerării,  în care să evidenţiez faptul că teologia ortodoxă, în general,  şi

teologia ortodoxă românească în special, nu este una închisă în sine, statică,

indiferentă la ceea ce se întâmplă în societatea actuală, nepăsătoare faţă de

problemele  şi  cerinţele  reale  ale  lumii  contemporane,  ci  este  una  cu  o

identitate  fermă  şi  clară,  vie,  într-o  mişcare  permanentă,  deschisă

provocărilor  societăţii  prezente,  participând  într-un  mod  activ  la  toate

problemele  acestei  societăţi.  Atât  pentru  societatea  actuală,  cât  şi  pentru

mărturia  Bisericii,  practica  incinerării  pare  să  concentreze,  pe  de-o  parte,

expresia practică a credinţei şi a mărturiei creştine, iar, pe de alta, dispreţuirea

sacralităţii  trupului  uman  şi  a  omului  creat  după  chipul  lui  Dumnezeu,

manifestată astăzi  de gândirea anti-dialectică,  secularizată prin intermediul

raţionamentului şi al îndoielii.
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2. Scopul  lucrării.
Lucrarea de faţă urmăreşte să-i ofere cititorului oportunitatea de a

cunoaşte problema incinerării  printr-o lecturare clară,  precisă şi  punctuală,

care urmează un fir roşu, logic şi cât mai coerent. Titlul acestei lucrări, care

este  atât  o  întrebare,  cât  şi  un  răspuns,  doreşte  să  evidenţieze,  faptul  că

Biserica Ortodoxă, în general,  a  avut  şi  are drept  componentă esenţială  a

activităţii  sale  misionare  toate  problemele  actuale  ale  societăţii

contemporane, una dintre ele fiind şi problema incinerării. Practica incinerării

nu-i este străină Bisericii şi mediului teologic, deoarece ea a pus în discuţie

această  problemă  la  consfătuirea  de  la  Rhodos,  din  toamna  anului  1961,

consfătuire presinodală în vederea pregătirii viitorului sinod panortodox. La

această  consfătuire  s-a  recunoscut  faptul  că  problema  incinerării  este  de

actualitate şi s-a admis să figureze între problemele care vor fi dezbătute în

viitorul sinod. Într-adevăr, această problemă teologică a apărut pe lista iniţială

de teme întocmită de prima conferinţă panortodoxă de care aminteam (23

septembrie-1  octombrie  1961),  cu  titlul  Incinerarea  morţilor  şi  Teologia

Ortodoxă, însă ulterior ea a fost eliminată de pe ordinea de zi a Sinodului în

pregătire, rămânând totuşi o preocupare permanentă a Bisericii.

Plecând  de  la  premisele  teoretice,  cu  o  prezentare  a  celor  mai

importante repere istorice a acestui fenomen, premise consolidate şi de un

consistent  suport  teologic  şi  doctrinar,  lucrarea  de  faţă  urmăreşte  să-l

lămurească pe cititor de ce această practică necreştină nu este în acord cu

învăţătura  de  credinţă  a  Bisericii.  Lucrarea  se  concentrează  asupra  unor

aspecte  mai  puţin  cunoscute  sau  mai  puţin  aprofundate  în  lucrările  de

specialitate, şi anume prezentarea interconfesională a practicii incinerării, dar

şi evoluţia istorică a acestui fenomen în decursul vremii, astfel încât studierea
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şi  cunoaşterea  acestei  problematici  cu  implicaţii  teologice  reprezintă  o

responsabilitate actuală pentru întreaga Ortodoxie.

Tema propusă spre cercetare are următoarele obiective:

 Actualitatea mesajului teologic ortodox pentru societate, subliniind

astfel aspectul universal şi dinamic al rolului Bisericii creştine într-o

societate post-modernă;
 Publicarea şi studierea unor documente oficiale cu conţinut teologic,

redactate de către Bisericile Ortodoxe locale, dar şi de către Biserica

Catolică,  referitoare  la  problematica  incinerării,  precum  şi

impunerea  şi  acceptarea  acestor  concepte  teologice  în  decursul

vremii;
 Contribuţia teologiei  ortodoxe, dar  şi  catolice în dezvoltarea unor

argumentări  solide  şi  clare  în  ceea  ce  priveşte  re-păgânizarea

creştinismului  prin  diverse  practici  şi  metode  străine  vieţii  şi

învăţăturii de credinţă creştină;
 Analiza serioasă şi pertinentă a practicii incinerării morţilor, având

ca argument forte învăţătura de credinţă a învierii trupurilor, dar şi

concorporalitatea noastră cu Hristos, prin Euharistie.
 Modalitatea prin care teologia ortodoxă influenţează şi  contribuie

într-un mod vivificator  la  reorientarea  lumii  post-moderne  spre  o

viaţă care să-L aibă în centrul ei pe Hristos, fiind într-o comuniune

deplină.

3. Baza documentară

Tema propusă se bazează, în analiza şi elaborarea ei, pe câteva aspecte pe

care le vom prezenta sintetic în cele ce urmează:
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 Pe elemente de teologie biblică, prin care se evidenţiază identitatea,

esenţa şi specificul teologiei ortodoxe;
 Pe  elemente  de  teologie  sistematică,  fiind  prezentate  principalele

învăţături  de  credinţă  referitoare  la  contra-argumentarea  practicii

incinerării;
 Pe elemente de teologie istorică, fiind prezentate o serie de date şi

evenimente referitoare la problema arderii morţilor; 
 Pe  elemente  de  teologie  ortodoxă  contemporană,  prin  care  se

fundamentează  şi  actualizează  mesajul  Bisericii  Ortodoxe,  dar  şi

rolul şi contribuţia sa în societatea actuală;

O bună parte din baza documentară a acestei lucrări a fost cercetată

în:  Biblioteca  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  Justinian  Patriarhul,  din

Bucureşti, Biblioteca Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Biblioteca

Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  Andrei  Şaguna din  Sibiu,  Biblioteca

Universităţii din Trento – Italia, Biblioteca Institutului Saint-Serge din Paris –

Franţa,  Biblioteca  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  din  Alba  Iulia.  De

asemenea, au fost folosite documente şi informaţii de pe site-urile oficiale de

internet,  precum  şi  materiale  audio.  Majoritatea  informaţiilor  uzitate  în

această lucrare sunt relativ recente şi concentrate pe subiectul de faţă, însă

nici materialele documentare mai vechi nu influenţează negativ concluziile

despre problematica dezbătută în această lucrare ştiinţifică.

4. Stadiul cercetării

Tema, fiind de actualitate, este dezbătută atât în spaţiul public, cât şi

în reviste de specialitate, studii sau articole, în aşa fel încât este imposibil de

abordat din toate punctele de vedere această problemă. Mass-media, făcând
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referire la această temă este de cele mai multe ori, acidă şi tendenţioasă, însă

nu  trebuie  să  ignorăm  partea  cealaltă,  şi  anume  oamenii  care  apreciază

lucrarea Bisericii şi misiunea ei în societatea actuală. Totuşi, putem spune,

din ceea ce am studiat şi cercetat până în prezent că, până în momentul de

faţă nu există o lucrare pe această temă analizată sistematic şi concis privind

problema incinerării în spaţiul teologic românesc. În mediul teologic catolic

găsim mai multe informaţii privind această temă, însă majoritatea dintre ele

sunt netraduse în limba română.  Totuşi,  în literatura teologică românească

găsim sporadic articole şi studii care tratează parţial acest subiect, clarificând

într-o oarecare măsură această problemă. Cu toate că,  în ansamblu, găsim

informaţii  pe  această  temă  sau  pe  subiecte  adiacente,  nicio  lucrare  nu

abordează  integral  subiectul,  ci  doar  într-un  mod  parţial  şi  redundant.

Noutatea lucrării de faţă constă într-o documentare bogată, adusă la zi, bazată

pe  materialul  existent  în  lista  bibliografică  şi  prezentarea  acestuia  într-o

manieră logică şi originală.

Cercetarea de faţă are câteva lucrări de referinţă din literatura străină

care vorbesc despre practica incinerării: 

Encyclopedia of Cremation, coordonată de Douglas James Davies şi

Lewis  H. Mates,  tipărită  în  anul  2005,  în  Marea Britanie.  Douglas  James

Davies  este  professor  de  Studii  Religioase  la  Universitatea  din  Durham,

Marea Britanie, iar Lewis Mates, asistent-cercetător la aceeași universitate.

Enciclopedia cremațiunii  este  prima lucrare majoră,  de referință,  axată  pe

problema  incinerării.  Printre  caracteristicile  volumului  se  numără:  o

introducere generală, o cronologie istorică a acestei practici în toate marile

religii, și în final, o prezentare a  statisticilor incinerărilor în lume.
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Le  christianisme  et  la  crémation,  este  o  lucrare  scrisă  de  Piotr

Kuberski, tipărită în anul 2012, la Editura Cerf din Paris. Acesta este profesor

de educație religioasă în Franța, având o pregătire academică în teologie și

arheologie.  Toate  cercetările  sale  se  concentrează  pe  rituri  funerare  și  pe

aspecte ale eshatologiei, atât în creștinism cât și în alte religii. Lucrarea de

față prezintă practica incinerării dintr-o perspectivă istorică. Autorul prezintă

și analizează: texte și documente din diverse domenii (scrieri biblice, tratate

și comentarii teologice, patimile martirilor, viețile sfinților, texte mitologice

etc.); decizii ale autorităților religioase și civile, eseuri istorice și articole din

medicina  actuală.  Piotr  Kuberki  subliniază  în  lucrarea  prezentă,  faptul  că

practica incinerării este în creștere și totodată numărul de publicații dedicate

acesteia  este  în  creștere,  mai  ales  în  lumea  anglo-saxonă  sau  italiană.  În

schimb, în Franța se observă un regres în ceea ce privește cercetarea acestei

practici.  Cartea  lui  Piotr  Kuberski  umple acest  gol  și  aduce  în  actualitate

problema cremațiunii.

 Poussière ou cendre?,  scrisă de Marie-Abdon Santaner,  apare în

anul 1997, la Paris.   A scris multe cărți de spiritualitate și de teologie biblică,

fiind preot romano-catolic. În ianuarie 2000 a intrat în frăția Chardonnière

Francheville din Lyon. În viziunea autorului, practica incinerării s-a răspândit

rapid în Occident, devenind o alegere populară din partea credincioșilor. Cu

toate acestea mulți creștini se întreabă încă, dacă această preferință este în

concordanță cu convingerile lor. Cartea de față raspunde la aceste îndoieli și

oferă soluții adecvate pentru cei care vor să se incinereze.

Les rites autour du mourir, coordonată de Marie-Jo Thiel, tipărită în

anul 2008, la  Editura Universității  din Strasbourg.  Coordonatoarea acestui

volum este  profesor  universitar  la  Universitatea  din Strasbourg,  având un
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doctorat  în  medicină  și  unul  în  teologie  catolică.  Aici  găsim  cea  mai

semnificativă problemă a lumii actuale, și anume problema morții. Riturile de

astăzi se bazează pe o tradiție legată de marile religii monoteiste, dar și de

expresii și practice noi, care apar în societatea contemporană.  De exemplu,

incinerarea este de o importanță deosebită în societatea de astăzi, implicând

probleme noi, atât de ordin religios, cât și juridic, social etc. 

1500  Grammi  di  cenere,  Cremazione  e  fede  cristiana,  scrisă  de

Michele  Aramini,  tipărită  în  anul  2006, la  Editura  Ancora  din  Milano.

Aramini este  cleric catolic, absolvent în științe politice și bioetică,  autor a

numeroase  publicații  pe  teme  de  bioetică.  Este  colaborator  al  revistei  de

biotecă Actualizări sociale din Italia, profesor de bioetică la Universitatea din

Milano și președinte al Comisiei de Etică Sfântul Pius al X-lea din Milano.

Această carte, scrisă cu claritate, oferă informații istorice și teologice pentru

cei care doresc să se apropie de acest subiect, oferind sfaturi practice pentru

cei  care  doresc  să  aleagă  această  practică  funerară,  chiar  și  de  către  un

creștin, deoarece astăzi în Biseica Catolică, incinerarea este permisă. 

Din literatura românească amintim cartea cercetătorului şi istoricului

Marius  Rotar,  Eternitate  prin  cenuşă.  O  istorie  a  crematoriilor  şi

incinerărilor umane în România secolelor XIX-XXI, tipărită în anul 2011, la

Editura Institutul European. Autorul este cercetător științific principal II în

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este printre primii

români care realizează cercetări privind cremațiunea, fiind autorul primei teze

de  doctorat  dedicată  exclusiv  analizei  morţii  în  istoriografia  românească

(2005), fiind specialist în istoria și antropologia morții. A publicat peste peste

30 de studii  despre moarte în  reviste de specialitate  din Romania,  Statele

Unite  ale  Americii,  Anglia,  Italia  şi  Republica  Moldova.  Eternitate  prin
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cenuşă este o premieră în mediul științific românesc, fiind printre puținele

volume care au ca tematică istoria crematoriilor și a incinerărilor umane. Este

vorba deci, despre o istorie a cremațiunii în România, de la apariția ideilor

care  susțin  incinerarea  (1867)  și  până  în  zilele  noastre.  Sunt  analizate

momente cheie, cum au fost cele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

și  începutul  secolului  XX,  din perioada  interbelică,  comunistă  și  de  după

1990.

5. Metoda de lucru

În  lucrarea de faţă  am încercat  o abordare pluridisciplinară,  fiind

susţinută în cadrul  catedrei  de Misiologie şi  Ecumenism, sub coordonarea

părintelui profesor universitar doctor, Mihai Himcinschi. În primul rând am

încercat să imprim lucrării un suflu misionar, iar în al doilea rând, pe lângă

abordarea  misionară,  am  încercat  o  abordare  interdisciplinară  multiplă,

folosind izvoare biblice, surse patristice şi documente oficiale. Literatura în

domeniu este una amplă şi informativă, dar disparată, fapt pentru care a fost

nevoie de o riguroasă selecţie, pentru că nu orice informaţie este obiectivă şi

veridică. Pe de-o parte, se exagerează cu deschiderea şi îmbrăţişarea acestei

practici  de  către  pro-cremaţionişti,  iar  pe  de  altă  parte  se  poate  constata

rigiditatea şi intoleranţa cu care unii membri din Biserica Ortodoxă Română

abordează această problemă. Dintre cele două atitudini, am putea spune noi

antitetice, trebuie să existe o cale obiectivă şi sinceră pentru a nu minimaliza

sau exagera acest fenomen. 

Dintre metodele folosite în această lucrare amintim: 
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 Metoda istorică, şi anume cercetarea evoluţiei practicii incinerării în

lumea creştină şi nu numai;
 Metoda  analitică,  care  urmăreşte  poziţia  şi  gândirea  anumitor

teologi, filozofi, istorici, oameni de ştiinţă, fiind benefică pentru o

reflectare descriptivă şi analitică a acestui fenomen;
 Metoda comparativă, care arată diferenţele dintre argumentele celor

care susţin înhumarea faţă de cei care susţin incinerarea;
 Metoda teologică, prin punctarea diverselor opinii teologice actuale

(din  spaţiul  ortodox,  catolic  şi  protestant),  precum  şi  a

instrumentelor  misionare  pe  care  Biserica  le  propune  acestor

provocări actuale.

6. Cadrul general al lucrării

Lucrarea  propusă  spre  analiză  este  structurată  în  cinci  capitole,

precedate de cuprinsul cercetării,  abrevieri,  cuvinte cheie,  introducere şi o

concluzie generală, anexe privind numărul incinerărilor în lume (2008-2012),

din revista internaţională „Pharos”, bibliografie, curriculum vitae şi declaraţia

de onestitate. 

În  introducere  sunt  expuse  5  componente  distincte,  şi  anume:

argumentarea  temei,  scopul  lucrării,  baza  documentară,  stadiul  cercetării

actuale şi metoda de lucru. Noţiunile introductive au fost folosite pentru a ne

familiariza cu problema incinerării,  menţionând atât  argumente pro,  cât  şi

contra pentru această practică. 

Capitolul  întâi,  intitulat  Viaţa,  moartea,  focul  –  perspective

filosofico-teologice,  se  axează  pe  noţiunea  generală  de  tanatologie,  mai

precis pe clarificarea şi nuanţarea acestei teme, pe evoluţia sa în istorie şi pe
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evidenţierea sensurilor actuale a vieţii, morţii şi focului, într-un mod clar şi

actualizat. Problematica morții în spațiul semit este un preambul în cercetarea

de față, conducându-ne spre tema propriu-zisă, și anume, cea a incinerării.

Viața,  moartea și  focul,  cele trei teme generale,  au stârnit  și stârnesc încă

numeroase controverse, reacții  diferite și întrebări, la care filosofi, teologi,

istorici  și  oameni de cultură din diverse domenii,  au încercat  să răspundă

acestor probleme existențiale. Acest capitol prezintă moartea în spațiul semit

sub toate aspectele ei, și anume: problema existenței sufletului după moarte,

locul de ședere al morților, problema doliului și manifestarea acestuia în viața

comunității, credința în zeitățile autohtone, postul, care este văzut și ca un

ritual funerar, și în cele din urmă, problema numelor morților. 

 „Fenomenul morții la evrei” include trei tipuri de mărturii legate de

moarte. Într-o primă serie de mărturii, se exprimă suveranitatea Dumnezeului

lui Israel asupra morții, forță care se manifestă ocazional și discontinuu. A

doua  serie  de  mărturii  amintește  despre  învierea  morților,  care  apare  în

contexte diferite,  variind de la  un text  la  altul,  fiind legată de observarea

legilor naturii, sau fiind uneori o consecință a puterii creatoare a lui Yahveh.

O  a  treia  serie  de  mărturii  evocă  permanența  legăturilor  care-i  unesc  cu

Dumnezeu lor, credinciosul neașteptând, de-a dreptul, învierea sa, el trăind în

și din prezența lui Yahveh, care implică oarecum nemurirea, fiind o garanție

pentru viitor.

 Focul este considerat unul din cele patru elemente primordiale ale

lumii,  alături  de  aer,  apă  și  pământ.  Focul  este  unul  dintre  simbolurile

divinității  și  al  ființelor  celeste.  Flăcările  focului  simbolizează  adesea

prezența lui Dumnezeu, care în funcție de circumstanțe, pot fi protectoare sau

distrugătoare.  Din  Vechiul  Testament,  amintim  câteva  aspecte  în  care
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divinitatea este asociată cu acest element, astfel: Dumnezeu este foc, Focul

mistuitor, Focul ritual, Focul vizionar, Focul purificării și al judecății. Din

Noul  Testament  amintim:  focul  jertfelor  sau  focul  liturgic,  focul

apocalipselor, Botezul focului.

Al  doilea  capitol,  intitulat Incinerarea  din  perspectiva  neo-

testamentară, cuprinde câteva aspecte legate de tanatologia din perspectivă

scripturistică şi teologică, cu multiplele ei sensuri, ideea martirajului creştin

ca  actualizare  permanentă  în  misiunea  Bisericii,  martirajul  ca  devenire

euharistică, mitul păsării Phoenix și importanţa cultului sfintelor moaşte în

învăţătura de credinţă a Bisericii.  Din analiza efectuată, moartea nu trebuie

văzută  ca  un  punct  terminus,  ci  ca  un  sfârșit  desăvârșit,  realizat  de  toată

activitatea vieții, astfel încât ea are o prezență axiologică, în întregul vieții

omenești. Hristos, prin Înviere, a schimbat conținutul morții, transformând-o

dintr-o extremă – golire de existență, prin despărțirea de Dumnezeu, și drept

urmare, dintr-o destrămare a trupului, într-o pătrundere deplină în Dumnezeu

– Izvorul Vieții.

Tot în acest capitol se prezintă pe larg tema martirajului. Alături de

martirajul religios, sunt evidențiate și alte concepte ale martirajului, precum

cel filosofic și politic. În ceea ce privește martirajul creștin, s-au evidențiat

următoarele  aspecte:  incinerarea  ar  fi  constituit  un  impediment,  sau  ar  fi

stopat acest cult, care s-a format în rândul poporului ce practica înhumarea.

În consecință, sfintele moaște au fost venerate de creștini încă din primele

secole,  într-o manieră coerentă cu credința în învierea trupurilor,  dar și  în

respingerea  creștină  a  incinerării  practicate  în  lumea  păgână.  În  ceea  ce

privește  tema  martirajului  ca  devenire  euharistică,  Hristos-Paștile  este  cel

care dă sens Euharistiei și ne permite nouă, oamenilor, să înțelegem această
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taină, ca prezență, memorial și comuniune. Euharistia nu este un simbol, ci

este realitatea unei lumi eshatologice în care este și trăiește Hristos. Unirea și

prefacerea  celor  două  elemente  –  pâinea  și  vinul  –  se  realizează  doar  în

Biserică,  iar  în  acest  sens,  Euharistia  este  singura  care  are  valoare

eshatologică, în fața lui Hristos.

Al  treilea  capitol,  intitulat  Elemente  de  antropologie  teologică

ortodoxă,  este concentrat pe conceptul de  antropologie,  urmărind valoarea

trupului  în  Ortodoxie,  atitudinea  creştinului  în  faţa  morţii,  istoricitatea

veşnică a mormântului lui Hristos, iar în final, poziţia pro-cremaţionistă şi

motivele pentru care este aleasă incinerarea. 

 În  prima parte  a  acestui  capitol  sunt  evidențiate  două concepte:

chipul  și asemănarea, care reprezintă imprimarea chipului lui Dumnezeu în

fire, după har și participare. Tema antropologică este o problemă de creare, de

re-creare în Dumnezeu: structura ființei nu este atât un dat, cât un fapt, un

proces,  iar  îndumnezeirea  omului  este  lucrarea  harului,  care  înnoiește

profund creația, astfel încât numai în  această conlucrare creatoare, libertatea

umană poate cunoaște adâncurile ființei. De asemenea, s-a demonstrat faptul

că  descompunerea  trupului  nu  ține  de  om,  ci  numai  de  Dumnezeu,  care

dispune de viața și de trupul nostru. Din punct de vedere ortodox, incinerarea

nu  constituie  în  sine  o  piedică  absolută  pentru  înviere  și  nu  constituie

neapărat o chestiune dogmatică, dar totuși această problemă nu încetează să

fie legată de învățătura dogmatică a Bisericii. Într-adevăr, învierea morților,

în care crede Biserica, nu va depinde de îngroparea sau arderea lor. Dar și

invers, îngroparea morților nu este fără legătură cu credința în înviere.

De asemenea, tot aici,  se prezintă pe de-o parte respectul  față de

trup, care se întinde dincolo de moarte, îngrijirile ce i se aduc în vremea vieții

16



continuându-se în ritualurile de înmormântare, iar pe de altă parte importanța

istoricității mormântului lui Hristos. Pentru creștini, Mormântul lui Hristos a

devenit  modelul  suprem  pentru  propria  lor  îngropare,  iar  modelul

Mormântului  Său  a  făcut  ca  înhumarea  să  devină  expresie  a  credinței  în

înviere. Creștinii trebuie să vadă în morminte un loc al unei promisiuni din

care vor învia la Judecata Universală.

 În  finalul  capitolului  este  prezentată  poziția  pro-cremaționistă  și

motivele  pentru  care  este  aleasă  incinerare.  S-a  dezvoltat  ideea  conform

căreia, în societatea occidentală actuală, individul își concepe funeraliile în

propria  sa  manieră,  conform  gesturilor  sale,  dorind  cu  orice  chip  să  se

îndepărteze  de  modelul  tradițional.  Incinerarea  se  prezintă  ca  o  modă

funerară,  care  oferă  o  paletă  vastă  de  posibilități:  începând  cu  alegerea

locului  de odihnă,  a urnei  și  a  formei acesteia.  Motivele invocate de pro-

cremaționiști  sunt  de  ordin  ecologic,  socio-psihologic,  economic,  istoric,

prezentate pe larg în acest capitol.

Al  patrulea  capitol,  intitulat  Poziţia  Bisericii  Catolice  şi  a

Bisericilor Ortodoxe locale vizavi de problema incinerării, oferă cititorului

doritor informaţii concrete despre practica incinerării în cele două Biserici

istorice. În ceea ce priveşte incinerarea în Biserica Catolică, sunt menţionate

texte pontificale referitoare la această problemă, dar şi dezbaterea incinerării

în  timpul  şi  după Conciliul  II  Vatican.  Tot  aici,  este  dezvoltată  problema

morții, care nu mai este plasată în societate ca un eveniment de masă, social,

ci  ea  este  raportată  la  un  mediu  personal,  privat.  Creșterea  numărului  de

incinerări, în societatea occidentală este o consecință a schimbării mentalității

colective. Această problemă devine un mod de analiză socială, care permite

sondarea stării actuale a mentalului, cu aplicații în sfera individualului. Sunt
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menționate o serie de texte și documente oficiale atât ale Bisericii Catolice

cât  și  a  Bisericilor  Ortodoxe  locale,  care  clarifică  într-o  mare  măsură,

pozițiile celor două Biserici vizavi de practica incinerării.

Ultimul  capitol,  intitulat Aspecte  ale  înhumării  şi  incinerării  în

perioadele interbelică şi comunistă din România, schiţează principalele date

şi evenimente istorice privind incinerarea în perioada interbelică, comunistă

și de după 1990, având ca obiectiv dezbaterea şi clarificarea acestei practici

funerare. Tot aici sunt prezentate date și evenimente în ordine cronologică

arătând care era atitudinea unor personalități din spațiul românesc față de cele

două  practici  funerare.  Este  important  de  menționat  faptul  că,  deși,  în

perioada  comunistă,  mulți  lideri  ai  vremii  au  preferat  practica  incinerării,

totuși  această  opțiune  s-a  manifestat  mai  ales  la  nivelul  comuniștilor  din

eșalonul  al  doilea  sau  al  vechilor  militanți  din  perioada  interbelică.

Majoritatea  liderilor  importanți  ai  epocii  comuniste  au  ales  înhumarea,  în

defavoarea incinerării, ca modalitate de dispunere asupra propriului cadavru.

Analiza acestui ultim capitol demonstrează faptul că în România nu

au fost oscilații prea mari în ceea ce privește numărul incinerărilor umane.

Perioada  interbelică  a  fost  prolifică,  fiind  debutul  acestei  noi  practici

funerare. În timpul comunismului și după anul 1990, numărul incinerărilor

din România rămâne constant. România este una din țările cu cel mai scăzut

procent al numărului de incinerări din Europa și din lume. 

Întreaga lucrare se încheie cu principalele concluzii generale, dorind

să sintetizeze, în câteva puncte clare şi concise, opiniile prezentate în această

lucrare.  Totodată, prin aceste concluzii generale se poate constata faptul că

lucrarea de faţă prezintă o problemă foarte sensibilă, insuficient tratată până

acum şi de o mare actualitate pentru teologia ortodoxă în special, şi pentru

18



teologia creştină în general. Este de sesizat faptul că incinerarea constituie un

fenomen complex, incitant, controversat, care este acceptat de unii şi respins

de alţii.
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