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Asumând cercetarea la care te incită venirea 
Centenarului Unității naționale, primul gând de 
căutare a unor repere istoriografice au fost predicile 
de război. Le-am identificat o primă construcție într-
un studiu1 care a provocat mai apoi o cercetare pe 
care sperăm să o finalizăm într-un volum mai amplu 
intitulat- fiind și tema proiectului cultural- „Cu sânge 
plătit-am Biruința”. Este un parcurs și o antalogare 
a unor predici de război, circa 40, care au marcat 
conștiința națională și bisericească pe un parcurs 
reprezentativ, din 1916 până în 1924. 

Introducere în contextul cercetării

În pregătirea și studierea materialelor omiletice 
ale vremii am rămas frapat de forța convertitoare a 
textelor, unele fiind extrem de vii inclusiv la vremea 
de acum. Am constatat că parte din textele importante 
pentru a înțelege sensul antropologic al curajului 
jertfelnic al soldaților români, umiliți de o logistică 
în favoarea dușmanului de front și în favoarea de-
motivării sufletești, poate fi identificată în cultura 
morții și învierii în care erau crescuți. Pentru a înțelege 
construcția acestei părți am apelat la câteva volume de 

The Anthropological Memory Of Death In The Sermons Of The 19th - 20th Century. 
The History Of a Training For World War I

Proposed over the past two years, the Centenary of the Great Union obliges the cultural anthropology scholars to 
assume their own line of identifying the values through which we, the Romanians, have been educated to be willing 
to join the Union. We believe that one of the major social education lines is the preaching as the living school of the 
parishes. The funeral sermons especially reveal details of people’s lives, which deserve to be recorded. The present 
study proposes the analysis of some volume-witnesses from different parts of the country (Transylvania-Bucovina), 
including topics from the anthropology of mourning specific to Orthodoxy and Greek-Catholicism. Thus, we have a 
whole horizon of knowledge about the folk’s thinking related to death and how to face it; about the local patriotism 
and community culture. Moreover, we have an entire direction of constructive ideas about the unity of the nation 
and the language. Sources of first quality the funeral sermons enchanted by the form of expression and the historical 
content. Therefore, they deserve a careful research line. Many of the relevant ones can also be found in the preaching 
of Bessarabia. However, only now we are able to identify a few manuscripts in the field, trying to balance the 
information in the sequel. Specialized libraries do not retain such volumes. We believe, however, that the present 
study opens the research direction, proposing collaborations and data communications in the field.

Keywords: preaching, funeral sermons, education, folk thinking, cultural anthropology
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decesul”10. Și ne oferă și un exemplu de reținut: 
„Ioan Popovici, paroh unit, nota în 1832 pe filele 
Penticostarului tipărit la Sibiu în 1805 despre pierderile 
de vieți omenești din luna iulie a anului 1821. Decesele 
cauzate de o epidemie, pe care acesta nu o numește 
(probabil ciumă), l-au marcat în asemenea măsură 
încât, imaginile nenorocirii care s-a abătut asupra 
comunității din Bârcea Mare au rămas vii în memoria 
parohului, notându-le la un interval mare de timp 
după producerea lor (11 ani): 

(...) oamenii erau bolnavi și moartea grabnică pe unele sate dar 
cel mai greu a fost că nu se îngropa după lege cum ni neamu sau cu 
preot ci îi duceau cu roata de plug departe de varmeghie ca și pe câini 
și nime nu se opera și erau multe sate închise cu spini și multe bucate 
s-au potopit că nu era sloboda ieși din sat afară și umbla în toate 
satele (...) leacuri nu erau ca să nu moară (...) și i-am îngropat”11. 

Desigur că astfel de fenomene antrenau o logică 
a gândirii asupra morții, dezvoltau ceea ce Francoise 
Dastur o cultură a argumentului thanatologic: „Așa 
cum putem recunoaște un argument ontologic în ideea 
unei ființe atât de perfecte, încât nu poate exista doar 
în intelect, ci trebuie în mod necesar să existe și în 
realitate- ceea ce implică faptul că noi nu putem gândi 
nonexistența fără a cădea în absurd-, tot așa putem 
accepta ideea unui argument thanatologic, care face 
din cunoașterea morții o cunoaștere absolut certă, 
incomparabilă altor feluri de cunoaștere, deoarece 
ea ne deschide către lipsa de măsură a ceea ce e cu 
neputință să fie experimentat. Căci dacă gândirea nu 
poate decât să se nege pe ea însăși, dacă neagă actul 
prin care afirmă existența absolutului deoarece acest 
act constituie însăși esența sa, ea trebuie totuși să 
recunoască în prealabil că această afirmare nu are loc 
decât în temporalitatea ființei gânditoare și pe fondul 
mortalității sale. Grandoarea absolută a dimensiunii 
divinului depinde deci în mod integral (s. FD) de 
absoluta grandoare și de totala impenetrabilitate 
a morții, în așa fel încât trebuie în cele din urmă să 
observăm că, într-un sens esențial, divinul și moartea 
sunt de neseparat și că toți zeii pe care omul a ajuns 
să-i recunoască și să-i numească în cursul îndelungatei 
sale istorii nu sunt poate decât zei ai (s.FD) morții- 
iar aici genitivul este în mod unilateral subiectiv-; 
este vorba de o moarte capabilă să genereze, în om, 
raportul acestuia cu ceea ce este mai mult decât uman, 
care va fi astfel sursa nepieritoare și nocturnă a acestor 
lumini ce caracterizează spiritul și locuirea omului”12. 
Trebuie să recunoaștem că acesta argument al morții a 
fundamentat o teologie a morții cu mult înainte de a 
fi identificată ca fiind creștină dar, prin Iisus Hristos, a 
intrat în conștiința poporului binecredincios, cel care 
va da mare parte din jertfa grandioasă a mărturisirii de 
credință pentru Neam ultima suflare, exercițiul deplin 
al Învierii. Cum a fost el ctitorit în adâncul culturii 

populare vom căuta să identificăm acum. Mai cu seamă 
dacă ținem cont că această cultură a morții spre Înviere 
a conferit orizontului uman una dintre cele mai ample 
modificări de sens antologic: nădejdea. 

Sursele cunoașterii mentalității și elementelor de 
antropologie legate de momentul morții. 

Omiliile și descriptorii lor.

Dintre sursele de informare cu privire la 
antropologia momentului morții și îngropăciunii, 
predicile de înmormântare, numite progribanii ori 
necrologuri, pot fi solicitate să ofere structuri de 
cunoaștere suficientă. Identificăm numai câteva dintre 
ele, din arealul Ardeal- Bucovina: 

1. Volumul Predici sau Învățături la Duminecile 
și Sărbătorile anului, culese de Petru Maior de 
Dicio=Sân=Martin, editate acum întîiadată cu litere 
latinești de Dr.Elie Dăianu, paroch și protopop, Partea 
I. Cuprinzând 11predici: Dela Dumineca Vameșului și 
farizeului până la Vinerea mare a patimilor13.

Cuprinde între texte, ca predică a Cincia, 
Duminica întâia săptămână a sfântului post. Pentru 
sfârșitul omului14. O consemnăm prima în rândul 
izvoarelor pentru că, după spusa editorului din 1906, 
cel ce „dezgroapă din pulberea uitării aceste mărgăritare 
de gândire creștinească și de simțire românească cari 
strălucesc întru farmecul limbei noastre românești, așa 
cum s-a sfințit ea în slujba sfintei noastre biserici”, „...
am îngrijit retipărirea aceasta, întru toate la fel cu ediția 
de la 1811, neschimbând nici un cuvânt. Puținele 
cuvinte eșite din uzul de obște, ori schimbate nițel, 
ușor le va putea suplini fiește care cetitor. La sfârșitul 
volumului altfel voiu tâlcul, în ordine alfabetică, toate 
acele cuvinte, pe cari pietatea față de măritul autor 
îmi spunea aici să le păstrez întocmai”15. Deci avem, 
în fond, cu redarea foarte fidelă a unui text din 1811- 
cu o reeditare foarte recentă16. Revenind la textul 
propriu-zis al predicii acesta este construit în jurul 
ideii de viață dar al lui Dumnezeu și rod al Purtării de 
grijă, o proniatoare grijă care depășește ființa umană 
și cuprinde întregul univers. Exemplele variate, cu 
trimitere la viața cotidiană, îndemnul spre aducerea 
aminte de Dumnezeu și adunarea minții întru cele 
ale spiritului, „spăsenia sufletului” și o viață corectă 
din punct de vedere al moralei sociale, toate indică nu 
doar o cunoaștere a mărturiei creștine ci și a poporului 
căruia-i vorbește. Finalul predicii este cât se poate de 
„motivant”: „...a griji întâi de Dumnezeu și de spăsania 
sufletului. (...) Puteți avea grijă de fii voștri, puteți lucra 
lucrurile, ce le aveți pe mână, puteți vinde, cumpăra, 
schimba, numai toate acestea să le îndreptați spre 
spăsenia sufletului. Deci nu lăcomia să fie aceea carea 
vă împinge a neguțători, a trudi, ci ca să-ți ții viața 
aceea, carea ți-a dat-o Dumnezeu și să-ți câștigi pânea 
cu sudoarea obrazului tău, dacă a plăcut lui Dumnezeu 
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nu mai mult de o pagină tipărită, și alte două părți, una 
de teologie și una de relaționare cu viața cotidiană, 
propovedaniile abundă în frumusețea exprimării și în 
delicatețe, fragilitatea ființei umane și perisabilitatea 
zbaterilor omenești fiind una dintre temele predilecte. 
Reținem doar câteva exemple, unele despre metoda 
proprie autorului de realizare a predicii și altele despre 
iconografia textuală, absolut necesară identificării 
relevanței textului în orizontul antropologiei vremii. În 
Propovedania I autorul face deschidere întregului său 
demers pastoral-catehumenal. Consemnăm: „Obiceiu 
au cei ce fac neguțătorie, că dupăce se duc la vreun oraș 
și vreo cetate, să cumpere și să neguțătorească, până 
sunt acolo, cu toată strădania să-și strîngă și să-și adune 
lucrurile, pentru care au venit la acel loc; fără de aceea, 
dupăce și-au târguit acelea, să grijesc de merinde pe 
cale, și de arme, că li-ar eși înainte nescari lotri și 
tâlhari, să se poată apăra; i-au încă și scrisori, că au 
plătit vama, ca nu apoi pe cale să se opăciască și să se 
împiedece; întreabă, și cearcă pe unde este mai bună și 
mai fără de primejdii calea, și așa cu de toate cele de 
lipsă, bine gătiți, pornesc la cetatea sa. Întru acest chip, 
iubiților creștini! a pus Dumnezeu în lumea aceasta, ca 
într-un oraș de neguțătorie, să-și neguțătorească 
mântuirea sufletului, să-și adune fapte bune prin 
păzirea legilor dumnezeești; ca apoi, când va porni 
dintru acest oraș, din lumea aceasta, să meargă la 
cealaltă lume, să aibă gata și bine așezat negoțul faptelor 
bune; încă fiind aceea cale este foarte lungă și grea, 
pentru vămile ce sunt până la ceriu, și merinde să-și ia 
de ajuns, și scrisoare dela ispravnicii cei rânduiți spre 
aceasta, adecă: pocăință și deslegare dela preoți. Că 
lungă și grea este calea omului când trece din lumea 
aceasta: aceasta va fi partea cea dintâi a cuvântului meu. 
A doua parte va fi: ce fel de merinde să cade să-și ia 
omul pe calea aceea? Amândouă acestea, până ce pe 
scurt le voiu arăta, pe Dumnezeu de ajutor și pe 
Dumneavoastră de ascultare, vă rog.20” Reținem, 
dincolo de frumusețea mesajului, oralitatea sa, trădată 
de semnele de punctuație puse nu atât gramatical cât 
pentru tonul respirației, semnul exclamării la 
adresabilitate intimă și finalul textului, de reală 
integrare a auditorului în discurs. Finalul menține 
același tonus de pedagogie socială: „Aceasta bine știind 
și noi, iubiților ascultători! să ne deschidem odată ochii 
sufletului, și să zărim lumina; să ne aducem aminte, 
cumcă lumea trece, și chipul ei; iară cel ce face voia lui 
Dumnezeu, petrece în veci; cel ce-și agonisește fapte 
bune, dobândește împărăția. Acestea să ne muncim 
ziua și noaptea, să le căpătăm, că acestea câștigându-le, 
vom dobândi împărăția ceriurilor. Amin!21”. Un alt 
text ne apare ca una dintre cele mai frumoase explicații 
asupra argumentului tanatologic despre care am 
amintit anterior. Este Introducerea la Propovedania II 
în care autorul, lucid, exprimă iminența rodnică a 
morții, folosind drept motto al meditației omiletice 

textul „Rânduit este odată a muri” (Evrei 9.27): „Din 
lucrurile, care se văd ne ridicăm mintea la cele ce nu se 
văd, și credem dogmele credinții; așa credem și tainele 
(împreună cu gândul morții cele ce Dumnezeu ni le 
descoperă, că știm...ed. 1842) cumcă Dumnezeu e 
adevărul; cu cât dară se cade să credem cele ce le și 
vedem, și și Dumnezeu ni-le spune. Cumcă tuturor 
este rânduit odată a muri, înșine vedem, nu odată sau 
arare-ori, nu departe, și la străini, ci adese ori, și în 
rudeniile noastre, în cășile noastre. Auzim și cetim de 
Patriarhii cei din legea veche, că au trăit atâța și atâța 
ani, și au murit; să socotim înșine unde sunt strămoșii, 
moșii și ații mari ai noștri, că toți aceștia au murit; 
vedem dar înșine noi, că trebue odată să murim. 
Dumnezeu prin sfântul Apostol Pavel, strigă: „Rânduit 
este tuturor odată să moară”. Firea ne arată, că nu 
putem tot trăi, ci cumcă odată caută să murim; și nu 
știu cum, nu știu pentruce trăim, ca cum nu am crede, 
că avem odată a muri. Vedem de toată vârsta, și în toată 
ziua murind și îngropând; ne mărturisim pe noi 
muritori, și tot facem, ca și cum am fi nemuritori. Nici 
un lucru nu vedem mai adese, de cât moartea, și nici 
un lucru nu credem mai anevoie, de cât moartea. Cu 
adevărat, ne amăgim, când trăim, ca cum nu am crede 
că vom să murim; viețuim păcătoși, și murim osândiți, 
și îndoit ne păgubim, și vremea o pierdem, și mântuirea 
nu o dobândim. Că cine este viu, și să nu vază moarte; 
tu te-ai născut ca să mori; un lucru putea să te 
mântuiască de moarte, adecă: să nu te-ai fi născut. De 
nu crezi la atâtea trupuri moarte, care le vezi; de nu 
crezi la atâtea mormânturi, care le călci, încai crede la 
cele ce voiu spune eu astăzi, adecă: întâiu: cumcă nici 
un lucru nu este așa de adevărat, cum este moartea, că 
fieștecine trebuie odată să moară. A doaua: cumcă nici 
un lucru nu este așa fără de credință, cum este moartea, 
cum este moartea, căci nu știi când vei să mori. Amar 
mie, că voiu să mor; iară nu știu când? Aceasta dară, 
până ce pe scurt voiu spune, mă rog de ascultare.22” 
Intuitiv și atent la detalii, oratorul simte frazele cheie, 
le dilată prin repetiție și le așază la îndemâna auditorului 
ori, după caz, cititorului. Merită consemnat că autorul 
își cunoaște bine ascultătorii, folosind o tensiune 
oratorică potrivită prin apropierea descrierii de viața 
lor (sădenii fiind cunoscuți ca buni cărăuși, ajutor de 
mare încredere neguțătorilor sibieni) și de mentalitatea 
lor, care seamănă teribil de bine cu a noastră, de azi, cu 
privire la raportarea la moarte. Trebuie să recunoaștem 
că propoziția „nici un lucru nu vedem mai adese, decât 
moartea, și nici un lucru nu credem mai anevoie decât 
moartea” poate să fie așezată în orice antologie pe temă. 
O altă modalitate de a dinamiza propovăduirea, ades 
uitată sau greșit folosită de preoții de astăzi, este 
ilustrarea cuvântului. O iconologie inteligentă,  cu 
adresare directă auditorului face mult mai accesibilă 
înțelegerea subiectului. Un exemplu, din Propovedania 
a VI, partea a II-a, îmi pare elocvent: „A fost un oraș 
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în Liturghie și pastorație. Tânărul slujitor a insistat 
însă, împreună cu soția sa, pentru ca locul preotesei 
văduve să rămână același, fiind în continuare omul de 
rugăciune al satului. Din mentalitatea aceasta pare să 
se fi născut cordialitatea pastorală a textelor lui Samuil, 
preotul sădenilor la 1842. 

3. Colecțiune de predice ortodoxe române. Ioanu 
Berariu. Cu bine-cuvântarea Înaltu Preasfințitului 
Arhiepiscopu și Mitropolitu Dl. Dr. Silvestru 
Morariu- Andrieviciu, Cernăuți, Editura autorului- 
Tipografia archiepiscopală, 1887, 148 pg. 

Pentru a înțelege mai bine însemnătatea acestui 
volum de retorică bisericească consemnăm două citări 
din inimosul autor al cercetărilor dintâi în literatura 
Bucovine, Constantin Loghin. El deschide unul din 
volumele sale privind antologia scriitorilor bucovineni29 
cu aceste cuvinte, reluate apoi și în deschiderea Istoriei 
Literaturii Române din Bucovina (1775-1918)(în 
legătură cu evoluția culturală și politică)30: „O literatură 
a Bucovinei a existat. Chiar dacă literatura românească 
ce s-a făcut în Bucovina nu e rezultatul unei tradiții 
culturale românești de aici, chiar dacă ea nu poartă 
un timbru special bucovinean, numai faptul că a fost 
scrisă de scriitori bucovineni și este ecoul durerilor și 
năzuințelor noastre, că a fost, cel puțin în timpurile 
mai îndepărtate, singura hrană sufletească a câtorva 
generații românești din Bucovina, că a fost singurul far 
luminos, cătră care căuta scăpare corabia rătăcitoare a 
românismului din Bucovina, chiar numai acest fapt ne 
dă tot dreptul ca să numim literatură bucovineană tot 
ce s-a scris în această țară de la anexare (1775) până 
la Unirea cea cu patria mumă (1918)”31. Volumul pe 
care îl propunem prezentării ca sursă de informație 
asupra structurării antropologice a comunicării în 
cazul doliului și post-doliului este consemnat și de 
către Loghin, care ne oferă și câteva date despre autor: 
„Ioan Berariu (datele nașterii și morții necunoscute), 
paroh în Stroiești, a tipărit câteva poezii patriotice în 
calendarele bucovinene dela 1887 înainte, apoi are 
scrieri mărunte prin „Familia”, „Revista politică” dela 
Suceava, „Gazeta Bucovinei”, „Aurora română” și alte 
ziare din Ardeal și Bucovina. Nuvelele sale sunt lipsite 
de viață și culoare. A fost mai ales un avântat predicator 
și a publicat foarte multe predici în revistele bisericești 
„Biserica Ortodoxă Română” și „Candela”, precum și 
în volum”32 aici amintind de volumul citat de noi, ca 
a treia sursă de cultură predicatorială legată de moarte. 
Este interesant că istoricul Constantin Loghin îl fixează 
în capitolul XI al lucrării sale, alături de popularizatori. 
Aici sunt consemnați preoții Constantin Morariu, 
Artemiu Berariu, cel care a și condus revista „Candela” 
o vreme, Simeon Cobilanschi și învățătorii Silvestru 
Danilescu și Vasile Balintescul, care a scris „Istorioare 
pentru copii” (Cernăuți, 1908)33. Merită amintit că 

tot un bucovinean dădea, în 1892, la București, primul 
studiu etnografic coerent asupra Înmormântării la 
români: Simeon Florea Marian, amintit și el de Loghin 
în Istoria sa34. Cum tot Bucovina, prin Elena Niculiță-
Voronca, soția preotului și scriitorului Z. Voronca, 
avea să dea și primul specialist pe etnologie comparată, 
ea fiind cea care va lăsa culturii române Datinile și 
credințele poporului român (Cernăuți, 1903, 3 vol.) 
precum și Studii în folclor (vol. I, București, 1908; 
vol. II, Cernăuți, 1912-1913)35. Poate că nu e lipsit 
de importanță să consemnăm că, până la lucrarea lui 
C. Loghin, profesor la liceul real-ortodox, dispunem 
de câteva sinteze de literatură bucovineană, din care, 
cele mai importante sunt: I.G. Sbiera, „Mișcări literare 
la Românii din Bucovina” (Oradea Mare, 1809) și 
C. Morariu, „Părți din istoria Românilor bucovineni” 
(Cernăuți, 1894) cărora se adaugă o serie de lucrări fără 
foarte mare valoare istoriografică ori literară, ale căror 
neajunsuri sunt semnalate chiar de către C. Loghin36. 

În acest context de efervescență literară dar și de 
insecuritate politică și națională, volumul Preotului 
Ioan Berariu devine foarte important. În Precuvântare 
acesta consemnează un adevăr care, cred, marchează 
încă o parte a culturii comunicaționale a Bisericii: 
„Pe terenul literaturii teologice ortodoxe- române, 
s-a lucrat prea puțin. Mai ales oratoria bisericească 
română este restrânsă numai în câteva opuri originale și 
traducțiuni. Cred, deci, că fac cauzei sfinte un servici cu 
publicările mele prezente. Orator fit. Dacă predicatorii 
noștri bisericești nu vor avea opuri de felul acesta, ei nu 
se vor putea perfecționa, nici orienta în arta și oficiul 
învățătorial. Fără de lectură oratorică, fără manuale 
române de felul acesta tendințele noastre sfinte vor 
rămâne ilusorii, și poporul Român nu-și va pute stînge 
setea, dacă va seca isvorul apei celei viie. Primeasc dar p.t. 
publicu prima mea încercare oratorică cu indulgință”37. 
Pentru cercetarea noastră sunt remarcabile câteva 
din cele 30 de predici. În fiecare dintre bucățile de 
oratorie bisericească pot fi surprinse mărturii legate 
de nemurire ori creșterea sufletului pentru împărăția 
lui Dumnezeu. Ca predică interesantă reținem prima 
din întreaga publicație, „Cuvântare pentru Dumineca 
sântelor pasci”38, neobișnuită astăzi, când predica din 
Duminica Învierii este citirea unei Pastorale arhierești, 
de cele mai multe ori ruptă de contextul pastoral al 
comunității parohiale. Luminoasă și foarte coerentă 
în conținutul pascal, doxologică și plină de metafora 
bucuriei și comuniunii, predica oferă tonul acordat și 
celorlalte predici legate de teologia morții/ învierii: 

- Cuvântare ținută în biserica s. mănăstiri Dragomirna, 
cu ocăjunea parastasului pentru ctitori, la 2 Iuniu 1886, 
în presența conventului și al poporului adunat.39

- Cuvântare la înmormântarea Archipresviterului-
Stavrofor Georgiu Grigoroviciu în 20 octomvre 1883, 
ținută în biserica din Ipotesci40.

- Cuvântu funebralu ținută în biserica sântului 
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vouă pe bunul părinte, iar comunei noastre pe cel mai 
de frunte gospodari și pe cel mai bun și mai cuminte 
apărător al drepturilor ei. Știți doar prea bine, cum 
apăra el satul, îl alegeau ori primari, ori deputat- fără să 
se deie vreodată smomit de jidani ori purtat de nas. El 
în primărie lui de nimic nu se ferea mai tare decât ca să 
nu-i facă cuiva vreo strâmbătate, iară pe de altă parte 
era foarte bucuros dacă îl putea folosi pe cineva cu 
sfatul său. Acestea toate le-a făcut ca om. Dar oare ca 
creștin? Acum de băiat știa el cele mai multe șși mai 
frumoase rugăciuni și am înțeles de la cei bătrâni, că el 
nu s-ar fi lăsat duminica sau în zi de sărbătoare, ferit-a 
Dumnezeu, ca să nu vină la sfânta biserică. El venea 
între cei dintâi și ieșea între cei din urmă. Apoi când 
venea la dânsul vreun sărac, el nu-l lăsa nepetat și 
nemiluit; îi cerceta încă și pe cei bolnavi și nu era unul, 
cu carele să nu fie ertatu, dacă din întâmplare l-ar fi fost 
supărat cu ceva cumva. Mai știți și aceea că la înoirea 
sfintei biserice a fost mai ales el de ajutor cu sume mari 
de bani și cu munca brațelor sale; și la clădirea școalei, 
tot așa. Și apoi de câte ori nu i-a înfruntat el pe cei 
bețivi scoțându-i afară din crâșmă afară și petrecându-i 
chiar până la casa lor? De câte ori nu a mustrat el 
tineretul, dacă se abătea dela poruncile lui Dumnezeu, 
și dela orânduirile mai marilor? În urmă câte văduve și 
copii săraci nu au fost ajuturați de dânsul în multe 
chipuri? Dară cu cât se îndura el de alții, mai tare cu 
atât și Dumnezeu îl ajuta lui mai mult și iacă el lasă 
acuma văduvei și copiilor cea mai frumoasă gospodărie, 
din câte sunt în satul nostru. Așa-i binecuvântează 
Domnul pre cei ce fac bine și păzesc poruncile lui. Se 
mută dela noi creștinul și omul de frunte. Pe dânsul să 
nu-l plângeți, ci plângeți-vă pre voi, dacă n-ați urmat 
poate pildele cele frumoase, ce vi le arătat el în viața lui. 
Anume Tu, văduvă! poți avea bucuria că sufletul soțului 
tău este sub aripile îngerilor lui Dumnezeu, scăpând cu 
bine din greutățile și deșertăciunile lumii acesteia. Iară 
voi fiilor și fetelor, uscați-vă lacrimele și călcați mai 
bine în urma scumpului vostru părinte, făcându-vă și 
voi creștini și gospodari buni, cum  fost el. Și voi să 
rămâneți nevinovați cu mâinile, curați la inimă, pentru 
că numai celui ce nu-și îndreaptă sufletul la fărădelege, 
și nu se jură  cu viclenia, numai acela  va lua 
binecuvântare dela Domnul (Psalm 24.4-6). În scurt, 
purtați-vă astfel cu toții câți sunteți de față aice ca să 
zică lumea și de voi: „Acesta este neamul celor ce-l 
cercetează, care caută fața ta, Dumnezeule!” (Psalm 6). 
Iar tu suflete fericite pleacă de-acum pe aripele îngerilor 
și ne pregătește și nouă calea cea dincolo de mormânt. 
Și acum Ție, atotputernice, îți încredințez eu, păstorul 
turmei acesteia, cel mai curat și mai nevinovat suflet. 
Primește deci pe credinciosul tău șerbu cu îndurare ți 
blândeață, iară peste noi revarsă-ți darul și 
binecuvântarea cerească, ca și noi să putem păși ca și el, 
când ne vei chema, cu sufletul curat, înaintea ta, 
încărcați cu comorile faptelor bune, ca să dobândim 

fericirea aceea ce ai pregătit-o celor drepți. Amin!47”

4. Peste numai câțiva ani, astfel de texte vor 
marca o altă lucrare, capodoperă a stilului omiletic 
funebral din Ardeal, lucrarea lui Zaharia Boiu, 
Cuvântări funebrale și memoriale48. 

Apărută cu binecuvântarea Mitropolitului Miron 
Romanul (Sibiu, 28 august 1889), programul lucrării 
este vădit din Prefață, Zaharia Boiu, ce avea să fie 
numit, nu fără dreptate, fala Amvonului ardelean, 
scriind: „La dorința multor amici și binevoitori predau 
aici publicităței o mică elecțiune din cuvântările mele 
funebrale și memoriale. Aceste cuvântări n-au emanat 
din teoria elocenței bisericesci, ci sunt producte ale 
praxei oficiului pastoral, e am avut onore a-l purta 
ca paroch al bisericei din Sibiiu-cetate în decurs de 
două decenii. Ele dar nu sunt composițiuni pentru tot 
felul de casuri închipuite, ci au fost făcute anume la 
cutare cas, pentru cutare persoană, cari parte în însușii 
cuvântul, parte în notele dela fine se și amintesc. 
Recunosc, că cuvântările compuse după meditare 
îndelungată, cu timp de ajuns, pot fi mai istematice în 
planul lor, mai logice în dezvoltarea ideilor, mai netede 
în stil; eu însă am preferit, a da cuvântările acestea, 
cu puține emendări la revisiunea lor, așa, precum 
mi le-a dictat immediat impressiunea momentului, 
sciind, că „nu este în cuvânt împărăția lui Dumnezeu, 
ci în putere!” (I Cor.4.20). Rog dar pre cetitoriul 
binevoitoriu, ca din acest punct de vedere să le și 
judece. De aceea chiar și anumite „iertăciuni”, ca un us 
vechiu șica o întregire a pătrunzătoarei ritualei noastre 
„sărutări din urmă”, le-am păstrat ici colea, cu toate 
că nu consimt cu citirea lungului catalog de rudenii, 
ce parte cu bună-credință, parte paote numai din 
vanitatea familiarilor s-a îndătinat pe multe locuri a se 
face la înmormântări, confundându-se astfel esențialul 
cu neesențialul. Cetitorul atent va vedea unde și în ce 
măsură m-am conformat usului în această privință, și 
în cât mi-a succes, a da acele lucruri de natură privată 
și personală un caracter mai general, și a adeveri 
cuvântul sfintei noatre biserici (Antifonul v.4), că „spre 
Domnul nădejde tot cine și-a agonisit, mai înalt este, 
decât toți cei-ce se întristează!”49.Reținem stilul mult 
superior al discursului teologic precum și metoda de 
construire a predicii, adecvată oarecum Parohiei dar și 
personalității predicatorului. Părintele Zaharia Boiu 
prăznuiește, la data scrierii, 25 de ani de preoție (5/17 
Aprilie 1889) aflându-se în plină lucrare de pedagogie 
și propovăduire mare parte din timpul slujirii sale la 
altar. Explicația acordată prezenței textelor Scripturii 
ca adaos volumului ține tocmai de  această veritabilă 
cultură vocațională a pedagogului de amvon: „...crezând 
că fac onoratei preoțimi un bun serviț, am alăturat 
cuvântărilor și o serie de texturi din s. Scriptură pentru 
cuvântări funebrale. Căci fiind la atari casuale timpul 
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nu doar în plan sufletesc ci și al comportamentului 
pozitiv la vreme de cumpănă istorică. Desigur că pentru 
specialiștii în istorie ori antropologia unor regiuni ca 
Ardealul și Bucovina, datele despre personajul uman 
anonim, iconizat tocmai de efortul predicatorilor de a 
nu lăsa să sucombe în nimic astfel de modele/motive 
umane, sursele sunt bogate, desprinzându-se din ele 
mici sinaxare ale umanului, colectiv și intim deopotrivă.

O bună școală pentru credința din care se va hrăni 
curajul înfruntării morții în Primul și Al Doilea Război 
Mondial78, Biserica prin predica ei a tensionat pozitiv 
virtuțile care ne vor ajuta nu doar să rezistăm istoric ci și să 
nădăjduim, cu fiecare cataclism uman care a distorsionat 
Istoria României până la aplatizarea ei în fabulațiile 
demitizării de acum. Peste puțină vreme avea să înceapă 
Drumul spre Iad al Europei, cum inspirat numea istoricul 
Ian Kershaw epoca autodistrugerii Europei79. Din miezul 
ei de întuneric, oamenii nu și-au pierdut credința în 
nemurire și Înviere. Și e limpede că nici politicienii și nici  
jurnalismul vremii nu au fost factorul cel mai activ. 
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