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INCINERAREA DIN PUNCT DE VEDERE ORTODOX

Pr. Dr. Adrian ZAHARIA

Problema inciner\rii sau crema]iunii, adic\ aceea a arderii tru-
purilor celor mor]i, în loc de a fi înmormânta]i, s-a mai pus în dis-
cu]ie în Biserica noastr\. Cu toate acestea, o revenire asupra aces-
tei probleme credem c\ este binevenit\, deoarece, în ultimul timp,
datorit\ deschiderii credincio[ilor Bisericii noastre spre alte spa]ii
religioase [i alte culturi în care se practic\ incinerarea, atitudinea
unora dintre ei fa]\ de aceast\ situa]ie s-a schimbat. Arderea tru-
purilor nu mai re-prezint\ pentru unii dintre ei o problem\ ce ]ine
de credin]\. De aceea, sunt necesare câteva l\muriri în leg\tur\ cu
practica inciner\rii.

Prin incinerare sau crema]iune se în]elege „reducerea în ce-
nu[\ a r\m\[i]elor p\mânte[ti ale omului, prin mijlocirea focului sau
a aerului fierbinte”.1 Cenu[a rezultat\ poate fi îngropat\, p\strat\
în urn\, aruncat\ printr-un ritual special într-o ap\, risipit\ în vânt
sau, mai nou, r\spândit\ în spa]iul cosmic.2

1 Prof. Vladimir Prelipceanu, Incinerarea mor]ilor [i teologia ortodox\, în „Studii

Teologice”, XIV (1962), nr. 7-8, p. 414.
2 „Different things have been done with urns. The Assyrians buried urns in graves.

The Etruscans put cremated remains in large jars that were placed on supports.
The Zapotecs placed urns in special hills called mogotes. The ancient Romans placed
urns in an immense underground structure with rows of niches called a colum-
barium, a word that is derived from the Latin word columba, meaning dove,
because doves make their nests in a dovecote, or nesting area that is made up of
mam niches. After the urns were cemented to the bottom of the niche, the niche
was sealed, except for a small opening that was left so that mourners could pour
in offerings of milk and wine. In modern Buddhist countries, urns are kept on
home altars. In the United States, urns are typically buried in graves or placed in
aboveground columbaria. It is also common to scatter the cremated remains in gar-
dens, bodies of water, and the wilderness. […] In 1996 a new company, Celestis,
announced its plans to launch cremated remains into orbit in space. On April 21, 1997,
a rocket was launched into outer space with the cremated remains of twenty-four
people, including Gene Roddenberry, who created the Star Trek television series.
People who want to keep someone's cremated remains close by can have them put
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Cuvântul crema]iune (sinonim al cuvântului incinerare), ca [i
termenul modern crematoriu, au la origine latinescul cremare, ce
înseamn\ a arde.3 Practica aceasta de reducere a unui cadavru la
elementele sale organice esen]iale prin intermediul focului a fost
popularizat\ în Occident de c\tre greci în jurul anului 1000 î. H., de
la care a fost adoptat\ [i de romani.4 

Acest cuvânt st\ în vie opozi]ie cu înmormântarea (înhuma-
rea sau îngroparea), prin care se în]elege „depozitarea cadavrelor
(corpurilor) omene[ti în p\mânt, l\sându-se descompunerea lor pe
seama naturii, adic\ f\r\ nici o interven]ie din partea omului, în acest
proces natural al descompunerii lor”.5

I. Vechimea practicii inciner\rii

Pe teritoriul patriei noastre, incinerarea s-a practicat [i la geto-daci
în paralel cu înhumarea. Odat\ cu r\spândirea cre[tinismului în acest
spa]iu, este u[or de presupus c\, în mod treptat, incinerarea a cedat
locul înhum\rii.6 Ardere cadavrelor [i-a f\cut îns\ din nou sim]it\
prezen]a la începutul secolului al XX-lea prin începerea, în jurul
anului 1925, lucr\rilor de construc]ie a crematoriului „Cenu[a” din
Bucure[ti.7 

2 into jewelry and objects such as glass sculptures”; vezi Penny Colman,
Corpses, Coffins and Crypts. A History of Burial, Henry Holt and Company, New York,
1997, pp. 75-77); Cenu[a poate s\ fie chiar consumat\ de cei vii (indienii
Yanoama din Venezuela; cf. Louis-Vincent Thomas, Funeral rites: an overview, în
Lindsay Jones (Editor in chief), Encyclopedia of Religion, second edition, vol. 5,
Detroit, New York, San Francisco, San Diego, London, Munich etc., Macmillan
Refrence U.S.A. Thom-son Gale, 2005, p. 3240; cf. Kodo Matsunami,
International Handbook of Funer-al Customs, Greenwood Press, Westport, 1998,
p. 7; „Adventurous descendants can opt to have bits of their «cremains» encased in
molten glass objects d'art or placed in flat glass «skipping stones»”; Ibidem, p. 194. 

3 Cf. Gheorghe Gu]u, Dic]ionar latin-român, Editura Humanitas, Bucure[ti,

2003, p. 308.
4 Charles Panati, Cartea sfâr[iturilor, traducere de Octav Ciuc\, Editura Orizon-

turi, Bucure[ti, 2005, p. 35.
5 N. Cotos, Încenu[area [i înmormântarea, în ,,Candela”, XXXVI (1925), nr. 1-2,

p. 4.
6 Cf. Doctorand Maxim Nicolae, Riturile de înmormântare de pe teritoriul ]\rii

noastre din cele mai vechi timpuri pân\ la apari]ia cre[tinismului, în „Studii

Teologice”, XIX(1967), nr. 3-4, pp. 202-203; „Dintre cele dou\ rituri, funerare, acela

al înhum\rii [i acela al inciner\rii, înhumarea era practica specific\ vechilor locuitori

carpato-dun\reni din neolitic [i din vârsta bronzului, de[i acest rit avea s\ d\inu-

iasc\ în chip sporadic pân\ la apari]ia cre[tinismului”; Ibidem, p. 204.
7 http://www.orasul.ro/excursiefoto/200108/ex_20_01_08_istorie.htm(22.07.2008).

into jewelry and objects such as glass sculptures”; vezi Penny Colman, Corpses,
Coffins and Crypts. A History of Burial, Henry Holt and Company, New York, 1997,
pp. 75-77); Cenu[a poate s\ fie chiar consumat\ de cei vii (indienii Yanoama din
Venezuela; cf. Louis-Vincent Thomas, Funeral rites: an overview, în Lindsay Jones
(Editor in chief), Encyclopedia of Religion, second edition, vol. 5, Detroit, New York,
San Francisco, San Diego, London, Munich etc., Macmillan Refrence U.S.A. Thom-
son Gale, 2005, p. 3240; cf. Kodo Matsunami, International Handbook of Funeral
Customs, Greenwood Press, Westport, 1998, p. 7; „Adventurous descendants can opt
to have bits of their «cremains» encased in molten glass objects d'art or placed in flat
glass «skipping stones»”; Ibidem, p. 194. 
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Rezultatul investiga]iilor arheologice constat\ c\ atât ritul în-
hum\rii, cât [i cel al inciner\rii au existat de foarte mult timp.8 Aceste
dou\ rituri s-au întâlnit de-a lungul vremii izolate, al\turate sau com-
binate. Bazându-ne pe m\rturii arheologice, putem afirma c\ prac-
tica înhum\rii este mult mai veche [i mai r\spândit\ decât incine-
rarea: „Cercet\rile arheologice, pentru timpurile preistorice, în urma
unor s\p\turi f\cute în Spy, Predmost (Moravia), Cromagnon, Lan-
gerie-Basse, Aurignac, Manthon, Chapelle-aux-Saints (Fran]a) [i în
alte locuri arat\ practicarea înhum\rii înc\ din era paleolitic\, iar
practicarea crema]iunii pare s\ se fi ivit mai întâi în era neolitic\”.9 

De asemenea, cea mai veche practic\ folosit\ la greci [i la ro-
mani a fost cea a înhum\rii.10 Arderea cadavrelor s-a introdus mai
târziu, ea fiind rezervat\ numai regilor, eroilor, boga]ilor, într-un cu-
vânt aristocra]ilor. Practic, apari]ia inciner\rii la greci nu poate fi
precizat\ în timp, dar se poate afirma cu precizie c\ aceast\ prac-
tic\ e ulterioar\ ritului înhum\rii.11

Incinerarea practicat\ de „grupurile indo-europene, în concep-
]ia c\rora focul transforma corpul defunctului într-o substan]\ ima-
terial\ apropiat\ de divinitate, se afirm\ în mod dominant în Creta, în
zona oriental\, cu depozitarea cenu[ii în urne. Începând cu mileniul
al doilea î. Hr., aceast\ practic\ se r\spânde[te la diferite civiliza]ii
europene, iar din sec. XIII î. Hr., câmpurile de urne se întâlnesc [i
în Europa centro-r\s\ritean\. Între secolele XI-IX î. Hr. este atestat\
[i în aria mediteranean\ [i intr\ în uz [i la greci [i la popula]iile ita-
lice la începutul epocii fierului, odat\ cu invazia «popoarelor m\rii».”12

8 Vezi Encyclopædia of Religion and Ethics, vol. IV, edited by James Hastings,
M. A., D. D., Edinburg: T. & T. Clark, 1911, p. 423.

9 Prof. Vladimir Prelipceanu, art. cit., p. 415.
10 „«Epoca inciner\rii» a fost precedat\ [i la greci de o epoc\ în care, ca [i la

per[i, indieni [i germani, mor]ii erau înmormânta]i întregi”; vezi Erwin Rohde,
Psyché, Traducere [i cuvânt înainte de Mircea Popescu, Editura Meridiane, Bucu-
re[ti, 1985, p. 41; când s-a introdus la Roma incinerarea, religia oficial\ nu s-a opus,
cu condi]ia de a se preleva de la cadavru un fragment (os resectum), cel mai ade-
sea un deget, pentru a fi înhumat dup\ vechea tradi]ie; cf. Mihaela Paraschiv, Fe-
meia în Roma antic\, edi]ia a II-a revizuit\ [i ad\ugit\, Editura Junimea, Ia[i, 2003,
p. 160; cf. Lewis R. Aiken, Dying, Death and Bereavement, Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, 2001, p. 130.

11 Penny Colman afirm\ c\ grecii au început s\-[i incinereze mor]ii aproxi-
mativ în jurul anului 1000 î. H., iar romanii în jurul anului 600 î. H.; vezi Penny
Colman, op. cit., p. 190.

12 Diana Cristev, Idei [i rituri funerare în lumea greco-roman\, Editura „Jurna-lul

Literar”, Bucure[ti, 2002, p. 33.
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În legende, Hercule este v\zut „ca cel dintâi care s-ar fi ars pe
muntele Oeta, pentru a se în\l]a, în propria-i flac\r\, c\tre Zeus. El
a fost urmat în acest exemplu de a[a numi]ii eroi Patrocle13 [i Mi-
seniu, pe care îi cânt\ poetul Virgil”.14 La purificarea prin foc [i ob-
]inerea nemuririi face referire [i gestul zei]ei Demeter, care dorea
s\-l fac\ nemuritor [i ve[nic pe Demophon, ascunzându-l noaptea în
foc „ca pe un t\ciune”.15

Antropologii plaseaz\ originea acestei metode în cadrul tribu-
rilor ce populau Europa de Nord.16 Se pare c\, pentru ace[tia, ri-
tualul nu avea conota]ii religioase, fiind utilizat într-un scop cât se
poate de practic: în vreme de r\zboi, incinerarea permitea ca eroii
uci[i în ]inuturile str\ine s\ fie readu[i acas\ într-un interval de câ-
teva s\pt\mâni sau luni dup\ moarte, unde s\ beneficieze de fune-
ralii na]ionale la care s\ participe rudele [i mul]imea. Cadavrele
erau incinerate pe câmpul de lupt\, iar cenu[a era adunat\ [i trans-
portat\ de un curier sau p\strat\ în urne individuale [i adus\ acas\
odat\ cu restul armatei. În lipsa unor mijloace de conservare a ca-
davrelor, incinerarea era singura modalitate de a p\stra [i transporta
pe cei mor]i.17 În unele situa]ii, incinerarea era folosit\ pentru a

13 Donovan J. Ochs, Consolatory Rhetoric. Grief, Symbol and Ritual in the
Greco-Roman Era, University of South Carolina Press, 1993, p. 40.

14 Louis-Vincent Thomas, Funeral rites: an overview, în Lindsay Jones (Editor

in chief), Encyclopedia of Religion…, p. 3240; Prof. Vladimir Prelipceanu, art. cit.,

p. 416; Atanasie Marian Marienescu, Cultul p\gân [i cre[tin. S\rb\torile [i dati-

nile romane vechi, edi]ie critic\ de I. Opri[an, Editura Saeculum I. O., Bucure[ti

2005, p. 314.
15 Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. 1, traducere din limba

francez\ de Cezar Baltag, Editura Universitas, Chi[in\u, 1994, p. 305.
16 „Prehistoric people practiced cremation, and by the early Stone Age it was

commonly used in northern Europe and the Near East. During the next thou-
sand years, cremation spread into the British Isles, Spain, Portugal, Hungary,
northern Italy, and Greece. Around 600 B.C.E. cremation was adopted by the
early Romans, and as the Roman Empire expanded, the practice of cremation spread.
[...] Several centuries later so did early Christians, who viewed cremation as a
pagan practice of the Greco-Roman cultures. As Christians multiplied, so did the
practice of inhumation, and by C.E. 400 in Europe it had completely replaced
cremation, except during times of plagues and wars when dead bodies piled up.
Eventually, however, in the late 1800s cremation was revived”; cf. Penny Col-
man, op. cit., pp. 61-63.

17 Charles Panati, op. cit., pp. 35-36; „After battles the ancient Greeks built pyres

and cremated the bodies of dead soldiers to prevent them from being dese-

crated; also, it was easier to bring bones back home to be honored and buried”;

cf. Penny Colman, op. cit., p. 67.
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preveni profanarea mormintelor romanilor uci[i în lupte în regiu-
nile îndep\rtate.18

Conflictele armate frecvente [i îndelungate din antichitate au

transformat incinerarea, la început, într-o metod\ obi[nuit\ de înde-

p\rtare a cadavrelor, apoi într-una preferat\. De[i, în cele mai multe

cazuri, cet\]enii greci [i romani preferau înhumarea, incinerarea a de-

venit asociat\ curajului, b\rb\]iei, patriotismului [i gloriei militare,

încât în timp ea a început s\ fie privit\ ca singurul sfâr[it potrivit

al unei vie]i eroice. În lumea roman\, statutul social al celui decedat

era exprimat prin amploarea inciner\rii care i se f\cea la moarte.

Dac\ cei s\raci foloseau un foc mic pentru arderea cadavrelor, cei

boga]i p\r\seau aceast\ lume în adev\rate incendii programate.19 

În acest context, romanii au reu[it s\ ob]in\ [i profit material prin

vânzarea unor urne scumpe familiilor îndoliate pentru p\strarea ce-

nu[ii rudelor incinerate, prin închirierea spa]iului pentru depozitarea

acestor urne într-un columbar – cavou cu mai multe [iruri de ni[e în

care erau puse urnele funerare – sau prin oferirea unor lacrima-

torii ornate [i împodobite cu pietre pre]ioase, destinate colect\rii

lacrimilor celor îndolia]i, îngropate apoi al\turi de cei deceda]i.20

{i Erwin Rohde, în lucrarea sa Psyché, încearc\ s\ g\seasc\ mo-

tivele pentru care s-a practicat incinerarea cadavrelor într-o anumit\

perioad\, la greci, dar [i la alte popoare. Pentru greci, motiva]ia ar fi

aceea c\ sufletul plute[te între cele dou\ lumi pân\ când trupul s\u

este mistuit prin foc. De aceea, pentru ca sufletul s\ poat\ coborî în

Hades, dublul s\u trupesc trebuie s\ fie în prealabil nimicit. Mor]ii

18 „La romani, incinerarea nu este o rânduial\ veche: alt\dat\ mor]ii erau în-

huma]i. Îns\ dup\ ce au aflat c\ r\zboinicii îngropa]i în p\mânturi îndep\rtate

erau dezgropa]i, atunci s-a impus noua regul\. {i totu[i, multe familii au p\strat ve-

chile rituri”; Plinius, Natvralis Historia, Enciclopedia cuno[tin]elor din Antichitate.

Volumul al II-lea – Antropologia. Zoologia, edi]ie îngrijit\, prefa]\ [i note de Ioana

Costa, indice de Tudor Dinu, Editura Polirom, Ia[i, 2001, p. 58.
19 Charles Panati, op. cit., p. 36; „Cu cât eroul era mai vestit, cu atât focul era mai

puternic. Iliada consemneaz\ cât de complex\ [i de elegiac\ devenise incinerarea

eroilor greci. Zeus, zeul suprem, îl for]eaz\ pe Ahile s\ cedeze cadavrul lui Hector

pentru ca tat\l eroului ucis, regele troian Priam, s\-l poat\ incinera cu funeralii

demne de un suveran. Ahile poruncise anterior construirea unui rug de aproape

zece metri p\tra]i pentru a transforma în cenu[\ trupul lui Patrocle, prietenul s\u

ucis în lupt\. Iar dup\ ce o s\geat\ a lovit c\lcâiul atât de vulnerabil al lui Ahile,

însu[i conduc\torul R\zboiului Troian a beneficiat de cea mai spectaculoas\ in-

cinerare – un caz clasic de dovedire a superiorit\]ii”; Ibidem.
20 Ibidem.
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sunt „lini[ti]i” doar prin foc, se spune în Iliada lui Homer. Cât\ vreme

sufletul men]ine o „r\m\[i]\ p\mânteasc\”, p\streaz\ [i sentimentul,

con[tiin]a celor ce se petrec în lumea aceasta.21 

Mai departe, Erwin Rohde aminte[te [i ipoteza conform c\reia

arderea cadavrelor, a[a cum o practicau per[ii, germanii, slavii [i

alte neamuri, î[i are originea în epoca nomadismului.22 Dup\ cum se

[tie, hoardele nomade nu au locuin]e stabile în care sau lâng\ care

s\-[i îngroape mor]ii [i s\ poat\ oferi hran\ sufletelor lor. De aceea,

este u[or de presupus c\ ace[tia, nedorind s\ lase cadavrele pe câmp,

prad\ fiarelor s\lbatice, ar fi ars cadavrele, iar cenu[a au pus-o în

ulcioare pe care le purtau u[or cu ei. Jakob Grimm propune, în

acest caz, [i ipoteza c\ arderea cadavrului ar însemna jertfirea celui

mort în fa]a divinit\]ii.23 

Concluzionând, Erwin Rohde arat\ c\ arderea trupului neînsu-

fle]it este „o expresie a grijii pentru cei mor]i, care nu mai r\t\cesc

f\r\ odihn\, dar [i pentru cei r\ma[i în via]\, pe care sufletele, sur-

ghiunite în adâncurile p\mântului, nu-i vor mai putea tulbura vreo-

dat\ cu prezen]a lor. Grecii din epoca homeric\, obi[nui]i de mult cu

incinerarea, nu au nici o team\ de strigoi. Cei care au recurs cei din-

tâi la incinerare s-au temut îns\ cu siguran]\ de ceea ce tocmai ni-

micirea trupului prin foc trebuia s\ previn\. Doar teama c\ sufle-

tele ar putea s\ r\mân\ prezen]e terifiante explic\ graba cu care se

urm\rea plecarea lor în lumea nev\zut\ de dincolo. Obiceiul inci-

ner\rii (de oriunde ar fi fost preluat de greci)24 confirm\, deci, în mod

implicit, opinia c\ a trebuit s\ fi existat cândva, la greci, credin]a

în puterea [i înrâurirea sufletelor asupra celor vii – având la baz\ mai

mult teama decât venera]ia –, credin]\ în leg\tur\ cu care în poe-

mele homerice nu se mai întâlnesc decât pu]ine vestigii.”25

21 Erwin Rohde, op. cit., pp. 36-37.
22 Vezi [i Bertram S. Puckle, Obiceiuri [i ritualuri funerare. Originea [i dezvol-

tarea lor, traducere de Ioana Av\danei, Editura Dochia, Ia[i, 2006, p. 183.
23 Erwin Rohde, op. cit., pp. 37-39.
24 Se pare c\ incinerarea a intrat în uz dup\ invazia în Pelopones a triburilor de

dorieni, între 1200-800 î. H., care introduseser\ acest tip de ritual funerar, de ori-

gine indoeuropean\; Victor Kernbach, Dic]ionar de mitologie general\, Editura Al-

batros, Bucure[ti, 1995, p. 61.

 Tudor Pamfilie, Mitologie româneasc\, Edi]ie îngrijit\ de Iordan Datcu, Editura

„Grai [i Suflet – Cultura Na]ional\”, Bucure[ti, 2000, p. 207.
25 Erwin Rohde, op. cit., p. 40.
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Ca regul\ general\, incinerarea se practica la indieni, în peri-
oada vedic\, dar se obi[nuia [i îngroparea în p\mânt, expunerea
cadavrelor sau aruncarea lor în fluviul Gange.26

În perioada vedic\, focul, personificat de aceast\ dat\ de zeul
Agni, avea menirea s\ duc\ pe defunct la locuin]a p\rin]ilor s\i dup\
incinerare.27 Ast\zi, turistul este impresionat de imaginea împr\[tierii
în fluviul Gange a cenu[ii celor deceda]i (a[a cum s-a întâmplat [i cu
cenu[a lui Gandhi). Acest gest este legat de dorin]a de eliberare prin
apele fluviului Gange care purific\ prin excelen]\, deoarece el poart\
totul spre ocean, iar acesta face ca tot ce fusese form\ [i avusese sens,
deci dorin]\ [i suferin]\, s\ devin\ indiferent [i lipsit de form\.28 Hin-
duismul sus]ine, de asemenea, c\ sufletul este doar „o mic\ parte
component\ a atotcuprinz\torului principiu cosmic, captiv o peri-
oad\ în corpul omenesc. Prin arderea cadavrului, sufletul este eliberat
[i, în acela[i timp, corpul, care nu mai este necesar, este purificat
prin foc.”29 Trupul unui hindus este sp\lat, iar apoi, incinerat. Prin ar-
dere, el se amestec\ cu vântul, aerul [i p\mântul.30 Dup\ credin]a hin-
dus\, aceea[i scânteie de via]\, acela[i spirit a fost ad\postit în
trupurile a zeci, sute sau mii de fiin]e umane, de aceea este evi-
dent faptul c\ r\m\[i]ele fizice sunt doar amintiri trec\toare [i ne-
semnificative ale acestei treceri.31 

Pe lâng\ celelalte motiva]ii ale inciner\rii, se pare c\ aceasta a
fost un mod foarte eficient de a sc\pa de fantome, deoarece arde-
rea trupurilor însemna anihilarea sau îndep\rtarea sufletelor celor
mor]i. Chiar [i obi[nuitul g\rdu] sau pietrele funerare a[ezate pe
mormânt sau în jurul acestuia32 par a fi „bariere” pentru cel mort.33 

26 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Riturile de înmormântare în diferite religii, în
„Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, XXXVII(1961), nr. 1-2, p. 60.

27 Ibidem, p. 61.
28 Patricia Hidiroglou, Apa [i simbolistica ei. Eseu de antropologie religioas\,

traducere de C. Litman, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1997, pp. 196-
197; cf. Lewis R. Aiken, op. cit., p. 131. 

29 Cedric Mims, Enciclopedia mor]ii, traducere Paul Octav Ciuc\, Editura
Orizonturi, Bucure[ti, 2006, p. 186.

30 Penny Colman, op. cit., p. 121.
31 Kodo Matsunami, op. cit., p. XX.
32 {i la noi în ]ar\ au fost descoperite morminte vechi împrejmuite cu pietre a[e-

zate în form\ de cerc sau de patrulater. Mul]i cercet\tori v\d în aceast\ practic\ o
form\ de ap\rare împotriva celor mor]i, o m\sur\ de prevenire a întoarcerii lor; Cf.
Nicolae Bot, Rituri funerare: vechime [i semnifica]ie, în „Anuarul de folclor”, vol. 3-4,
1983, p. 50.

33 Bertram S. Puckle, op. cit., p. 183; Penny Colman, op. cit., p. 67; cf. Diana

Cristev, op. cit., pp. 67-68.
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În jurul anului 100 d. H., incinerarea a început s\ nu mai fie prac-
ticat\ în regiunile în care s-a predicat cre[tinismul. R\spândirea
religiei cre[tine a jucat un rol foarte important în acest sens, deoa-
rece Biserica dezaproba aceast\ metod\ folosit\ de p\gâni [i consi-
dera c\ aceasta nu era potrivit\ cu înv\]\tura ei despre învierea tru-
purilor în ziua judec\]ii universale. Exist\ [i o explica]ie de ordin
practic referitoare la oprirea inciner\rilor care aminte[te de criza de
mas\ lemnoas\ din Imperiul Roman din jurul anului 100 d.H., ur-
mare a t\ierii copacilor pentru rugurile funerare. Deoarece mate-
rialul lemnos era folosit cu prec\dere în construirea cor\biilor [i
fort\re]elor, folosirea cherestelei a fost restric]ionat\.34

La vechii germani exista aceea[i practic\ ca [i la vechii greci. In-
cinerarea era practicat\ doar de regi, prin]i, eroi, cei boga]i, într-un
cuvânt, de întreaga nobilime, iar înhumarea era folosit\ de oamenii
din popor. Aceast\ metod\ a inciner\rii a durat pân\ la încre[ti-
narea germanilor. Practica arderii mor]ilor dispare încetul cu încetul,
de[i cazuri de incinerare mai sunt întâlnite pân\ pe la anul 1300,
în Prusia occidental\.35 

Legea mozaic\ dispunea ca trupurile celor ce fuseser\ condam-
na]i la moarte (prin diferite metode) s\ fie îngropate imediat ce ace[-
tia mureau. Porunca era atât de categoric\ de team\ ca, din cauza
climei excesiv de calde, trupurile intrate imediat în putrefac]ie s\
nu dea na[tere la vreo molim\. Acest lucru se g\se[te în mod clar ex-
primat de Moise, în cartea sa Deuteronomul, capitolul 21: „De se va
g\si la cineva vinov\]ie vrednic\ de moarte [i va fi omorât, spân-
zurat de copac, trupul lui s\ nu r\mân\ peste noapte spânzurat
de copac, ci s\-l îngropi tot în ziua aceea, c\ci blestemat este îna-
intea Domnului tot cel spânzurat pe lemn [i s\ nu spurci p\mân-
tul t\u pe care Domnul Dumnezeul t\u ]i-l d\ mo[tenire” (Deute-
ronomul 21, 22-23).

În întreaga istorie a poporului evreu, nu se aminte[te nici un caz
de incinerare36, doar cu excep]ia unor împrejur\ri deosebite, precum

34 Charles Panati, op. cit., p. 37.
35 Prof. Vladimir Prelipceanu, art. cit., p. 416.
36 Arderea trupului lui Saul pare s\ fie o excep]ie remarcabil\ de la regul\ dac\

]inem cont de dou\ aspecte. Mai întâi, Saul [i-a pus singur cap\t zilelor, iar în al
doilea rând, arderea trupului lui Saul s-a f\cut pentru a preveni o nou\ ofens\ mai
mare: „Auzind locuitorii Iabe[ului din Galaad cele ce f\cuser\ filistenii cu Saul, s-au
ridicat to]i oamenii puternici, au mers toat\ noaptea [i au luat trupul lui Saul [i tru-
purile fiilor lui de pe zidurile cet\]ii Bet-San [i le-au adus în Iabe[ [i le-au ars acolo”
(I Regi 31, 11-12); vezi Bertram S. Puckle, op. cit., p. 194.
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r\zboaie, cium\ sau anumite p\cate grave37, arderea cadavrelor fiind
considerat\ o practic\ p\gân\: „S\ nu faci a[a Domnului Dumne-
zeului t\u, c\ci aceia fac dumnezeilor lor toate de care se îndep\r-
teaz\ Domnul [i pe care le ur\[te El; aceia [i pe fiii [i pe fiicele
lor le ard pe foc înaintea dumnezeilor lor” (Deuteronomul 12, 31).

Cei condamna]i a fi ar[i (dar numai în condi]iile de mai sus) nu
erau înmormânta]i la un loc cu cei care erau înhuma]i, cu cei din
cimitirul comun, ci erau depu[i într-un loc cu totul separat unde erau
îngropa]i sinuciga[ii, tr\d\torii [i cei de alte religii decât cea iudaic\.
Poporul iudeu nu numai c\ a respins acest obicei (practicat de po-
poarele vecine), dar a stat departe chiar [i cu gândul de el. Arderea
mor]ilor era considerat\ ca o „urâciune” înaintea lui Dumnezeu, ca o
blasfemie adus\ Creatorului. Cele câteva exemple de inciner\ri repre-
zint\ excep]iile rare din cadrul zbuciumatei istorii a iudeilor.38

Înhumarea are pentru evrei [i un caracter expiator, deoarece ace[-
tia cred c\ etapele descompunerii în mormânt sunt experimentate
ca o durere fizic\ de cel decedat, drept isp\[ire pentru p\cate.39

Incinerarea cadavrelor este respins\ de evrei [i din cauza faptului
c\, în credin]a acestora, Dumnezeu îi va învia pe oameni plecând de
la un os mic care se afl\ la coloana vertebral\ [i care nu putreze[te.40

În acest sens, poate fi amintit\ [i viziunea din cartea lui Iezechiel.41 

37 Astfel, pentru incest se prevedea arderea în foc a inculpatului (Levitic 20, 14);

dac\ fiica unui preot f\cea p\catul desfrân\rii se ardea în foc (Levitic 21, 9).
38 Cf. Encyclopaedia Judaica, second edition, vol. 4, Fred Skolnik (Editor in

chief), Detroit, New York, San Francisco, New Haven, Conn., Waterville, Maine, Lon-

don, Macmillan Refrence U.S.A. Thomson Gale in association with Keter Publishing

House LTD., Jerusalem, 2007, p. 291.
39 Bertram S. Puckle, op. cit., p. 195.
40 Kodo Matsunami, op. cit., p. XXII.
41 „Fost-a mâna Domnului peste mine [i m-a dus Domnul cu Duhul [i m-a a[ezat

în mijlocul unui câmp plin de oase omene[ti, {i m-a purtat împrejurul lor; dar iat\

oasele acestea erau foarte multe pe fa]a p\mântului [i uscate de tot. {i mi-a zis Dom-

nul: «Fiul omului, vor învia, oasele acestea?» Iar eu am zis: «Dumnezeule, numai

Tu [tii aceasta». Domnul îns\ mi-a zis: «Prooroce[te asupra oaselor acestora [i le spune:

Oase uscate, asculta]i cuvântul Domnului! A[a gr\ie[te Domnul Dumnezeu oaselor

acestora: Iat\ Eu voi face s\ intre în voi duh [i ve]i învia. Voi pune pe voi vine [i carne

va cre[te pe voi; v\ voi acoperi cu piele, voi face s\ intre în voi duh [i ve]i învia [i

ve]i [ti c\ Eu sunt Domnul». Proorocit-am deci cum mi se poruncise. {i când am

proorocit, iat\ s-a f\cut un vuiet [i o mi[care [i oasele au început s\ se apropie,

fiecare os la încheietura sa. {i am privit [i eu [i iat\ erau pe ele vine [i crescuse carne

[i pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul: «Fiul

omului, prooroce[te duhului, prooroce[te [i spune duhului: A[a gr\ie[te Domnul
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În vremurile moderne, mai ales dup\ anul 1887, când [eful rabin
Marcus Nathan Adler, de[i se opunea inciner\rii, a permis înhu-
marea cenu[ii unei persoane incinerate în cimitirul evreiesc din
Marea Britanie, au ap\rut anumite grup\ri evreie[ti care permit in-
cinerarea. Cu toate acestea, comunit\]ile tradi]ionale nu sunt de acord
în continuare cu aceast\ practic\ [i nu permit îngroparea celor inci-
nera]i în cimitirele lor.42 

Cre[tinii, ini]ial proveni]i în majoritate dintre evrei, au practicat
exclusiv înhumarea mor]ilor. Aceast\ practic\ a fost preluat\, la rân-
dul lor, de cre[tinii proveni]i din lumea greco-roman\. Ea s-a gene-
ralizat peste tot unde s-a r\spândit cre[tinismul. Popoarele p\gâne,
necre[tine, intrând în contact cu „noua religie universal\”, cre[ti-
nismul, au înlocuit incinerarea cu înhumarea.

II. Controverse privind incinerarea

Factorii invoca]i în favoarea inciner\rii sunt: s\n\tatea popula]iei
(sus]in\torii inciner\rii afirm\ c\ putrezirea cadavrelor în morminte
infecteaz\ apa de ploaie, precum [i apele freatice din subteran, având
drept consecin]\ poluarea fântânilor cu ap\ potabil\, precum [i a
râurilor), probleme legate de transportul trupului la cimitirele înde-
p\rtate, locul de înhumare, costul mai mic, deoarece nu este nevoie
de sicriu sau cavou, evitarea furturilor din morminte, transportarea
eficient\ a r\m\[i]elor, posibilitatea de a p\stra cenu[a celor inci-
nera]i în înc\peri protejate de diferitele st\ri ale vremii, folosirea
cenu[ii ca îngr\[\mânt natural, împr\[tierea ei într-un loc cu semni-
fica]ii personale pentru cel mort.43

Aceste argumente sunt îns\ comb\tute chiar de numero[i oameni
de [tiin]\. Dr. Maout, în scrierea sa Essai sur l’higiène des cimitiers

spune c\ „apa provenit\ din terenurile de înhumare nu poate fi con-
taminat\ de produsele chimice ale descompunerii cadavrelor sau de
prezen]a microorganismelor, din cauza puterii naturale de puri-
ficare, ce o are p\mântul, care se face în timpul strecur\rii ei prin
straturile p\mântului.”44 Pentru a înt\ri afirma]iile Dr. Maout, un alt

41 Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi [i sufl\ peste mor]ii ace[tia [i vor

învia!» Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, [i a intrat în ei duhul [i au, înviat [i

mul]ime mult\ foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor” (Iezechiel 37, 1-10).
42 Cf. Encyclopaedia Judaica…, p. 281.
43 Kodo Matsunami, op. cit., p. 173.
44 Prof. Vladimir Prelipceanu, art.cit., p. 420.

Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi [i sufl\ peste mor]ii ace[tia [i vor

învia!» Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, [i a intrat în ei duhul [i au, înviat [i

mul]ime mult\ foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor” (Iezechiel 37, 1-10).
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reprezentant al medicinei, Dr. Robinet, bazându-se pe experien]ele
lui Pasteur asupra izvoarelor, chiar [i a celor mai pu]in adânci, si-
tuate în apropierea râurilor [i mai jos de nivelul acestora, sus]ine c\
„ele r\mân ap\rate de p\mânt, împotriva infiltra]iilor p\rticelelor
solide cele mai fine”. Prezentând mai departe adev\ratele surse de
poluare, el aminte[te c\ „localurile celor vii, cu spitalele interioare,
cu cloacele lor, cu înghesuiala lor, cu leprele, mizeria, excesele [i
viciile lor, sunt incontestabil, incomparabil mai resping\toare, mai
v\t\m\toare [i mai ucig\toare decât cetatea mor]ilor.”45 A[adar, din
punct de vedere igienic, înmormântarea trupurilor prezint\ numai
avantaje, iar toate „dovezile” pro-incinera]ioni[tilor nu sunt convin-
g\toare. Chiar [i folosirea trupurilor celor mor]i pentru a produce
gaz pentru iluminare, în alte scopuri industriale sau în agricultur\,
sunt argumente lipsite de orice respect pentru cel mort.46 De ase-
menea, venitul care s-ar putea ob]ine de pe suprafe]ele de teren care
sunt folosite pentru înhumare nu mai impresioneaz\ pe nimeni.47

Ca r\spuns la acest aspect al problemei (profitul ob]inut prin culti-
varea p\mântului folosit pentru îngropare), Amedée Latour spune
c\ dac\ incinerarea ar fi fost forma acceptat\ de îndep\rtare a unui
cadavru „înc\ de pe vremea lui Socrate, omenirea s-ar fi stins de mult\
vreme ca rezultat al r\cirii prin distrugerea tuturor materialelor com-
bustibile disponibile.”48

Chiar din punct de vedere juridic, înhumarea este preferabil\

inciner\rii49, ba chiar este necesar\. Se [tie foarte bine c\ în caz de

crim\, justi]ia se adreseaz\ medicinei legale, atunci când alte m\r-

turii lipsesc cu des\vâr[ire. În astfel de împrejur\ri, cercet\rile [i

constat\rile medicilor legali aduc servicii extrem de importante jus-

ti]iei. În multe cazuri exist\ prezum]ia otr\virii unor persoane, f\r\

s\ se fi putut constata acest fapt imediat, înainte de înhumarea sau

incinerarea celui mort. Luându-se în considerare aceste b\nuieli, se

d\ imediat ordin ca aceste trupuri s\ fie exhumate. Dac\ ipoteza se

confirm\, se pot constata, chiar [i leziunile p\r]ilor moi ale corpului,

45 Ibidem.
46 Bertram S. Puckle, op. cit., p. 187; „The body deserved reverential treat-

ment both in respect for what it had been and for what it would become”; cf.

David Cressy, Birth, Marriage, and Death. Ritual, Religion, and the Life-Cycle in

Tudor and Stuart England, Oxford University Press, New York, 1999, p. 389. 
47 Ibidem, p. 188.
48 Ibidem, p. 189.
49 Ibidem, p. 190.
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iar otr\vurile pot fi dovedite imediat, unele, dup\ un timp destul de

lung, altele, dup\ un timp mai scurt, în func]ie de natura toxinelor

cu care s-a f\cut otr\virea. Leziunile oaselor [i ale craniului se pot

constata [i dup\ mul]i ani. Prin ardere, otr\vurile de origine orga-

nic\ dispar cu totul (de exemplu fosforul), iar substan]ele pe care

focul nu le poate distruge (precum plumbul [i s\rurile) pot fi u[or

îndep\rtate prin împr\[tierea cenu[ii. Pentru a combate acest ade-

v\r, sus]in\torii inciner\rii propun ca toate cadavrele destinate inci-

ner\rii s\ fie supuse mai întâi autopsiei, f\r\ excep]ie, [i dup\ o ana-

liz\ riguroas\ a lor, s\ se procedeze la arderea lor. Acest lucru este

extrem de greu de realizat, am putea zice imposibil, fiindc\ astfel de

analize cer timp îndelungat [i costuri foarte mari.

S\ nu uit\m aportul imens al înhum\rii la cunoa[terea trecutu-

lui derivat din descoperirile din mormintele anticilor. Cât de s\rac\

ar fi istoria îndep\rtat\ f\r\ monumentele [i vestigiile funerare!50 

De[i [tiin]a a ajuns s\ afirme c\ moartea este un fenomen na-

tural, oamenii au o foarte mare fric\ de moarte; caut\ s\ se eli-

bereze de gândul la ea [i încearc\ s\ eludeze realitatea ei. A[a s-au

n\scut mi[c\rile ecologiste care refuz\ ,,vizibilitatea social\ a mor]ii”

[i care au ajuns s\ opun\ înmormânt\rii incinerarea, considerat\ eco-

nomic\ [i mai pu]in costisitoare: „Ecologi[tii, prin incinerarea defunc-

tului, faciliteaz\ întoarcerea sa la entitatea universal\, dar ei, care sunt

în mare parte atei, refuz\ s\ o numeasc\ con[tiin]\ universal\, Dum-

nezeu. Aceasta s-ar înrudi mai curând, pentru ei, cu o expresie

plenar\ a realit\]ii prin gândirea uman\. Ecologi[tii refuz\ vizibili-

tatea social\ a mor]ii. Ei fac parte din genera]ia în care a ap\rut

negarea mor]ii, astfel c\ unii dintre ei, nepreg\ti]i pentru eventuala

moarte precoce a unui apropiat, au luat cuno[tin]\ de acest eveniment

în mod indirect: decalajul între moartea tr\it\ concret [i negarea al

50 Ibidem, pp. 189-190; „Dezvoltarea arhitecturii mormintelor a avut o însemn\-

tate deosebit\ pentru istoria artei. Piramidele, mormintele faraonilor sunt minuni ale

lumii antice. Mausoleul din Halikarnas e un monument funerar f\r\ asem\nare, ca

[i a[a-zisul sarcofag al regelui Alexandru din Sidon [i diferitele sculpturi ale mormin-

telor, ale sicrielor [i ale monumentelor funerare. Nu putem s\ nu fim impresiona]i

de gr\mada de comori scoase de arheologi din sicriele, mormintele [i necropo-

lele celor înhuma]i [i c\rora [tiin]a le datoreaz\ atât de mult. Mormintele evoc\

trecutul unui popor [i afirm\ dreptul la p\mântul pe care-l locuie[te, pentru c\ în

fiecare mormânt se afl\ urmele unei solii din care se desprind adesea comanda-

mente pline de demnitate”; Pr. Prof. Nicolae Neaga, Incinerarea [i înmormânta-

rea în lumina Sfintei Scripturi, în „Teologie [i via]\”, I(LXVII)(1991), nr. 4-8, p. 92.



126 TEOLOGIE {I VIA}|

c\rei obiect îl face moartea în societatea noastr\ ar fi f\cut-o, para-

doxal, mult mai vizibil\ [i, prin aceasta, insuportabil\. Valoarea inci-

ner\rii rezult\ dintr-o voin]\ de a oculta cât mai mult moartea în fa]a

e[ecului medicinii [i al societ\]ii de «eradicare» a ei.”51

Nici un argument pentru cei ce sus]in incinerarea trupului celui

mort nu are valoare [i nici fundament. Din punct de vedere reli-

gios, acest lucru este cu totul împotriva a ceea ce a spus [i a s\vâr-

[it Mântuitorul, aici pe p\mânt. Dup\ ce a fost r\stignit pe cruce,

Iisus Hristos nu a fost incinerat, ci îngropat în mormânt unde a stat

trei zile. Sfântul Apostol Ioan spune c\ la sfâr[itul lumii „cei din mor-

minte vor auzi glasul Lui” (Ioan 5, 28). Deci el formuleaz\ clar: „cei

din morminte” [i nu cei „din cuptoare” (sau columbarii). Iisus Hris-

tos a stabilit concis c\ îngroparea este singura modalitate de a ne

exprima dragostea fa]\ de trupul celui adormit. Nu-l ardem, ci-l d\m

p\mântului din care este f\cut (Eclesiast 12, 7). Prin incinerare, a[a-

dar, s-a înlocuit revela]ia lui Dumnezeu: „P\mânt e[ti [i în p\mânt

te vei întoarce” (Facerea 3, 19), cu voia omului: „În foc vei arde!”52

Sfântul Apostol Pavel aseam\n\ cimitirul cu un câmp deschis,

c\ci, precum s\mân]a aruncat\ în p\mântul arat încol]e[te [i d\ rod

însutit, la fel [i credincio[ii vor învia. „A[a este [i învierea mor]ilor: se

seam\n\ (trupul) întru stric\ciune, înviaz\ întru nestric\ciune” (I Co-

rinteni 15, 42). 

În cele din urm\, un argument simplu vine s\ ne înt\reasc\ cre-

din]a c\ incinerarea nu este o modalitate onest\ de desp\r]ire de

trupul unui om. Dac\ am muncit o via]\, dac\ ne-am pus în folo-

sul familiei [i al ]\rii munca [i priceperea, oare la moartea noastr\

nu suntem vrednici nici m\car de un mic petic de p\mânt? Asta a fost

tot ceea ce am meritat? S\ ajungem o mân\ de cenu[\ într-o l\di]\

„aruncat\” într-un ungher uitat al casei? 

A alege incinerarea înseamn\ a refuza cultul mor]ilor, substitu-

indu-l cu un cult al rememor\rii (fotografii, flori [i alte amintiri)53,

diminuându-se, în felul acesta, leg\tura dintre cei vii [i cei mor]i

în rug\ciune în cadrul Bisericii.

51 Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Tanatologie [i

Nemurire, Editura Cantes, Ia[i, 1999, p. 109.
52 Pr. Constantin N. Coman, S\ ardem trupurile sau s\ le d\m p\mântului, în

,,Biserica Ortodox\ Român\”, XLII(1924), nr. 6, p. 341.
53 Philippe Ariès, Omul în fa]a mor]ii, vol. II, traducere [i note de Andrei Ni-

culescu, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1996, p. 389.
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III. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române 
fa]\ de incinerare

V\zând c\ aceast\ problem\ a inciner\rii, influen]at\ de ideile

secularizante ale revolu]iei franceze [i ap\rut\ în cadrul Bisericii

cre[tine în anul 1874, când s-a construit primul crematoriu la Milano,

ia amploare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întru-

nit la 15 iunie 1928, luând în discu]ie toate motivele de ordin spi-

ritual [i canonic. În urma întrevederilor s-au hot\rât urm\toarele:

1. preo]ii s\ previn\ din vreme pe enoria[i, atr\gându-le aten]ia, ca în

cazul când cineva dintre ei ar voi s\ se incinereze, Biserica le va

refuza orice asisten]\ religioas\; 2. înainte de oficierea prohodului

unui mort, preotul respectiv trebuie s\ aib\ grij\ s\ se informeze pe

lâng\ familia mortului la care cimitir se va înmormânta cel dece-

dat; 3. celor ce totu[i au fost incinera]i sau se vor incinera, s\ li se

refuze orice serviciu religios, atât la moarte, cât [i dup\ moarte.54 

Biserica Ortodox\ Român\ a dezb\tut din nou aceast\ problem\

în [edin]a din 22 februarie 1933 în care s-a hot\rât ca instruc]iu-

nile formulate în [edin]a din 15 iunie 1928 cu privire la incinerare

s\ se comunice tuturor chiriarhilor pentru a le pune în vedere preo-

]ilor. A[adar, Biserica Ortodox\ Român\ [i-a exprimat în mod clar ati-

tudinea fa]\ de aceast\ practic\. Din 1928 [i 1933, Sfântul Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române nu a revenit asupra acestei hot\râri, a[a

încât ea exprim\ punctul de vedere oficial al Bisericii noastre.55 

Biserica Romano-Catolic\ a aprobat incinerarea în anul 1963,

în cadrul Conciliului II Vatican, cu condi]ia prezen]ei cadavrului în

momentul slujbei.56 În anul 1997 îns\, Vaticanul a acceptat [i sluj-

bele pentru cenu[a mortului. Aceast\ hot\râre nu este acceptat\

de majoritatea preo]ilor italieni, care admit s\ fac\ slujbe doar

pentru trupul celui decedat, iar unii se opun radical inciner\rii.57

54 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula apud http://www.parohiamacin4.org/incine-

rarea.htm(22.07.2008).
55 Ibidem.
56 Cedric Mims, op. cit., p. 193; „Until the Second Vatican Council (1962-1963),

canon law of the Roman Catholic Church forbade cremation as a proper form of

disposing of the dead. However, the Roman Catholic Church now condones cre-

mation, and priests can take part in services for cremated persons”; cf. Lewis R.

Aiken, op. cit., p. 130.
57 http://hristofor.wordpress.com/2008/01/14/biserica-catolica-a-acceptat-

arderea-mortilor / (10.06. 2008).
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Incinerarea este respins\ de Biserica Ortodox\ [i pentru faptul

c\, prin ardere, se pot distruge acele relicve sau trupuri ale sfin-

]ilor care, prin voia lui Dumnezeu, pot deveni locuri de manifes-

tare a puterii Lui. În acest fel putem spune c\ distrugerea corpu-

rilor sfin]ilor este, de fapt, o lupt\ împotriva lui Dumnezeu [i a lu-

cr\rii Sale mântuitoare în lume. 

În cazul Bisericii Ortodoxe din diaspora, datorit\ situa]iei deli-

cate create de frecven]a mare a acestei practici, exist\ unele mici

derog\ri sau abateri. Astfel, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române

a Germaniei, Europei Centrale [i de Nord, s-a hot\rât ca în cazul în

care preo]ii vor întâlni familii care insist\, totu[i, pentru incinera-

rea trupurilor celor r\posa]i ai lor, slujba înmormânt\rii s\ se fac\

numai înainte de incinerare. De asemenea, în cazul în care cineva,

din ne[tiin]\ sau din alte motive, îl va informa pe preot despre de-

cesul unei persoane abia dup\ ce trupul celui r\posat a fost inci-

nerat, nu se va mai s\vâr[i slujba înmormânt\rii, ci doar aceea a

Parastasului, cu citirea Apostolului [i Evangheliei.58 Odat\ acordat\,

aceast\ permisiune mut\ automat problema din zona teologiei

sistematice, în cea a teologiei practice. Din punctul de vedere al teo-

logiei ortodoxe sistematice nu sunt obiec]ii fundamentale împo-

triva inciner\rii. Dac\ acestea ar exista, atunci ar fi pus\ sub sem-

nul întreb\rii mântuirea tuturor celor care au murit în accidente [i

ale c\ror trupuri au ars sau au fost distruse în totalitate. De ase-

menea, dac\ trupul ar fi absolut necesar s\ fie îngropat pentru a

învia, atunci s-ar diminua, teoretic, atotputernicia lui Dumnezeu

care a f\cut pe om „din nimic”.59 Cu toate acestea, argumentele scrip-

turistice, problema sfintelor moa[te, amintit\ mai sus, [i alte ra]iuni

de natur\ practic\ foarte puternice au determinat acceptarea [i pro-

movarea înhum\rii de c\tre Biserica Ortodox\.

58  http://cbrom.de/Teme-Actuale/incinerare.htm(20.06.2008).
59 Perisabilitatea osemintelor nu este o piedic\ pentru înviere. Trupurile oa-

menilor, de[i nu mai pot fi g\site în stare intact\, deoarece au fost distruse din di-

verse motive (sau chiar au fost metabolizate de animale dup\ cum se vede [i în

scena Judec\]ii de Apoi de la M\n\stirea Vorone] [i din alte locuri), prin atot-

puternicia lui Dumnezeu fiecare parte component\ a lor se va g\si [i se va uni

cu persoana c\reia i-a apar]inut. Se afirm\ c\ fiecare particul\ ar avea imprimat\

în ea amprenta persoanei c\reia i-a apar]inut [i în felul acesta, la sfâr[itul lumii,

când va avea loc învierea de ob[te, fiecare p\rticic\ infim\ de materie va reveni

posesorului ini]ial. 
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Mai ad\ug\m faptul c\ incinerarea poate fi asem\nat\ chiar cu
p\catul sinuciderii. Dac\ cel care în mod con[tient î[i distruge tru-
pul prin diverse mijloace, este considerat sinuciga[, tot a[a [i cel
care solicit\ incinerarea trupului s\u dup\ moarte, de[i lipsit de su-
flet, poate primi acela[i apelativ în virtutea faptului c\ antropo-
logia cre[tin\ nu desparte sufletul de trup. Omul complet a fost creat
de Dumnezeu trup [i suflet [i de aceea, distrugerea trupului prin in-
cinerare, dac\ nu echivaleaz\ cu p\catul suicidului, în mod deplin,
poate fi considerat\ cel pu]in o sinucidere par]ial\. 

Cre[tinii ortodoc[i trebuie s\ r\mân\ fermi în hot\rârile stabi-
lite de Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii60 prin canoanele lor, gândindu-se c\,
oricât de mult r\u a f\cut cineva cât a fost în via]\, nimeni [i ni-
mic nu-l poate condamna la incinerare, [i s\ p\streze ca etalon reve-
la]ia divin\ descoperit\ omului prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Tertulian afirm\ c\ „nu trebuie arse corpurile. Alta este îns\ ra-
]iunea acestei piet\]i, [...] adversar\ a cruzimii fa]\ de corp, pe care
omul nu trebuie s\-l dea ca pentru isp\[irea unei pedepse.”61

Dumnezeu Însu[i, adresându-se omului devenit muritor în urma
p\catului neascult\rii, a rânduit ca trupul acestuia dup\ moarte s\
se întoarc\ în p\mânt: „În sudoarea fe]ei tale î]i vei mânca pâinea ta,
pân\ te vei întoarce în p\mântul din care e[ti luat; c\ci p\mânt
e[ti [i în p\mânt te vei întoarce” (Facerea 3, 19). Biserica Ortodox\
respinge incinerarea trupurilor celor r\posa]i ca fiind contrar\ înv\-
]\turii ei, tradi]iei cre[tine referitoare la moartea [i învierea trupu-
rilor, precum [i cinstei cuvenite persoanei umane, deci [i trupului,
care este, dup\ cuvântul Sfântului Apostol Pavel, templu al Duhu-
lui Sfânt (I Corinteni 6, 19). Omul nu are dreptul s\ distrug\, prin
ardere, chipul lui Dumnezeu62 pe care îl are prin crea]ie: „{i a f\cut

60 Dovezi patristice: Aristide filozoful, din sec. II, relateaz\ c\ ori de câte ori unul
dintre cre[tini moare, ceilal]i se îngrijesc de înmormântarea lui (Apologia C, 15, par. 8,
si 11); Tertulian (160-220) spune c\ cre[tinii se îngrijeau de îngroparea celor lip-
si]i (Apologeticum, c. 29 [i De anima, c. 31, în Migne, P.L. I, col. 538); Origen († 254)
afirm\ c\ trupul, loca[ul sufletului, trebuie s\ se învredniceasc\ de o îngropare potri-
vit\ demnit\]ii lui (Împotriva lui Cels, Migne, P.G., tom. 11, col. 1561); Sfântul Ioan
Hrisostom (354-407) aminte[te c\ este datorie sfânt\ pentru toate popoarele a în-
gropa pe mor]i (Despre martiriul lui Vavila, în Migne, P.G., tom. 50, col. 531);
vezi Pr. Prof. Vl. Prelipceanu apud http://www.crestinortodox.ro/Incinerarea__
mortilor_si_ Teologia_ Ortodoxa-53-12428.html.

61 Tertulian, Despre suflet, LI, 1, în colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti – Apo-
loge]i de limb\ latin\”, vol. 3, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Or-
todoxe Române, Bucure[ti, 1981, p. 326.

62 Cf. Richard P. Taylor, Death and the Afterlife. A Cultural Encyclopedia, ABC

CLIO, Santa Barbara California, 2000, p. 74.
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Dumnezeu pe om dup\ chipul S\u; dup\ chipul lui Dumnezeu l-a
f\cut; a f\cut b\rbat [i femeie.” (Facerea 1, 27). Doar un proces na-
tural, f\r\ interven]ia omului, poate exprima respect fa]\ de acele r\-
m\[i]e omene[ti, sfin]ite prin Botez [i prin Sfânta Euharistie. 

Incinerarea trupurilor este [i o lips\ de considera]ie fa]\ de per-
soana decedat\ sau cel pu]in de trupul neînsufle]it al acesteia: „ca-
davrele se învrednicesc de o înmormântare mult mai frumoas\ ca s\
nu jignim în mod brutal sufletul care a locuit în acel trup, aruncând
f\r\ grij\ trupul dup\ ie[irea din el a sufletului, a[a cum arunc\m
trupul animalelor.”63

În concluzie, putem spune c\, de[i se recurge la incinerare în-
deosebi din ra]iuni practice64, aceasta nu este o datin\ cre[tin\ [i
trebuie descurajat\.65 Ea este, de fapt, în mare m\sur\, o urmare a

63 Origen, Contra lui Celsus, Cartea a V-a, Cap. XXIV, în colec]ia „P\rin]i [i Scrii-
tori Biserice[ti – Origen”, vol. 9, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1984, p. 335.

64 Din anul 1985 în China, ]ara cu cea mai mare popula]ie din lume, li s-a pretins
oamenilor s\ practice incinerarea în zonele cu o densitate mare a locuitorilor, în
arealurile f\r\ prea mult teren arabil sau acolo unde exist\ în apropiere un crematoriu;
vezi Penny Colman, op. cit., pp. 68-69; „In 1985, the Chinese government divided
the land into coastal areas and inland areas where transportation is difficult. For those
who live in the coastal areas, cremation was made an official requirement. At present,
there are about 1,200 crematoriums, and most city dwellers choose cremation.
From 1990 to the present, about 30 percent of the dead have been reported to be cre-
mated in China […] The Chinese government set up the Mortuary Regulation in
February 1995, encouraging cremation, instead of burial, for all deceased” cf. Kodo
Matsunami, op. cit., pp. 5-6. „Presently, most local government by-laws and regu-
lations prohibit interment of whole bodies, so almost all corpses are cremated at cre-
matoriums in Japan (98.9% of the corpses are cremated as of 1996). Remains are
mostly interred in family tombs or repositories either at temples' affiliated ceme-
teries, public cemeteries or incorporated memorial parks”; Ibidem, pp. 18-19.

65 Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii spune: „Incinerare la oribilul crematoriu:

sala aceea în stil francmason, Iorga ar fi spus sinagotic, [i placa de gramafon care

râcâie [i scâr]âie timp de peste trei sferturi de or\ cu fadinguri lungi datorate uzurii,

cei prezen]i sim]indu-se [i mai stingheri]i. Aici parc\ mai mult ca la cimitir se simte

cât de singur e fiecare. (Porcul omorât la Clucereasa, în ajun de Cr\ciun [i pârjolit

în curte în vreme ce – împrejur – porcii ceilal]i zburd\ [i groh\ie. Sau g\inile [i puii

care se n\pustesc s\ m\nânce ma]ele [i pieli]ele g\inii cur\]ate; ciugulesc cu aten]ie,

nu las\ o f\râm\.) Toat\ lumea în picioare de o parte [i de alta a unui catafalc aco-

perit cu o pânz\. La indieni [i la romani, rugul ardea, era un spectacol, se producea

o participare. La ]ar\ e p\mântul, sunt bocitoarele, preo]ii, natura. Aici nu-i decât

a[teptare, plictiseal\ în sunet de muzic\ pompoas\ [i strident\, golul [i singur\-

tatea fiec\ruia. Un fel de [edin]\: de s-ar termina!”; Nicolae Steinhardt, Jurnalul feri-

cirii, postfa]\ [i repere bio-bibliografice de Virgil Bulat, Editura M\n\stirii Rohia, Rohia,

2005, pp. 257-258.
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schimb\rii atitudinii fa]\ de Dumnezeu, fa]\ de cei mor]i, fa]\ de
credin]a în via]a de apoi, a lipsei de preocupare fa]\ de supravie-
]uirea [i identitatea sufletului dup\ moarte, a îndep\rt\rii omului
de legile divine.66 Este elocvent faptul c\, în Europa, incinerarea a
început s\ se practice mai intens din secolul al XIX-lea67, când omul,
sub influen]a unor ideologii ateiste, s-a îndep\rtat de Dumnezeu.
În zilele noastre, incinerarea devine din ce în ce mai popular\ în
]\rile europene68, mai ales în cele preponderent protestante69, în
Statele Unite ale Americii [i Canada fiind promovat\ chiar de o serie
de grup\ri reformatoare [i oculte, cum ar fi Societatea Teosofic\.70

66 „Cremation, for many centuries the standard Roman mortuary practice, may

again seem to indicate a lack of concern for post-mortem survival and identity”;

vezi Jon Davies, Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity, Rout-

ledge, London, 1999, p. 8.
67 Penny Colman, op. cit., p. 63; „Since the mid-1800s, many changes in our

society have occurred. They have altered our experience with death as well as our

funerals, which have been characterized as «unemotional, commercialized, and often

materialistic»”; Stephenson apud Gere B. Fulton, Eileen K. Metress, Perspectives on

Death and Dying, Jones & Bartlett Publishers International, Boston, 1995, p. 465.
68 „In Britain about 70 per cent of all disposals are by cremation”; Maggie

Jackson and Jim Colwell, Teacher's Handbook of Death, GBR: Jessica Kingsley Pu-

blishers, London and Philadelphia, 2002, p. 78.
69 Lewis R. Aiken, op. cit., p. 131.
70 Richard P. Taylor, Death and the Afterlife. A Cultural Encyclopedia…, pp. 74-75.
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The Incineration in the Orthodox Faith 

Rev. Dr. Adrian ZAHARIA

The author of this theological and historical research “The In-

cineration in the Orthodox Faith”, Rev. Dr. Adrian Zaharia, pre-

sents and analyses the issue of incineration in the history of human

culture. After a short historical incurssion into this practice, the

author shows the controversies over this issue, and presents the

attitude of the Orthodox Church in this matter. The author con-

cludes with the fundamental opposition of the Christian Church

to incineration as a destruction of the human body that will rise

again at the end of the history.  


