
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.178

STARE DE SPIRIT ȘI FOBII PE TIMP DE CIUMĂ: 
ASPECTE ISTORICE ȘI ETNOPSIHOLOGICE

Dr. Valentin ARAPU
Institutul Patrimoniului Cultural

STATE OF MIND AND PHOBIAS DURING THE PLAGUE: HISTORICAL AND ETH-
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Abstract: During the plague epidemics the mood of the population was marked by panic, fear, 
despair, anxiety and uncertainty. The plague had a disastrous psychological impact on people’s 
minds and deeds, fueling multiple prejudices and stereotypes. The plague highlighted human vir-
tues and vices, godliness and sin, benevolence, and petty deeds. If for the majority of the pop-
ulation the plague was a humanitarian disaster, then for a handful of adventurers, lacking prin-
ciples and values, the plague was an occasion for drunkenness, debauchery and fraudulent en-
richment at the expense of the pain and suffering of the dying. The plague amplified the phobias 
of people who came to fear death that could come through unknown odors, evil forces, famine, 
and war. A cruel reality during the plague was the erosion of family relationships by the alienation 
and gradual estrangement of parents from childrens, sisters from brothers etc. At the same time, 
there were many who faced the plague, looking for remedies through faith and medicine, resort-
ing to the gradual improvement of the health-epidemiological system.
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Preambul. Pentru Herodot, ca și pentru mulți istorici de mai târziu, omul este același 
în toate timpurile, indiferent de condițiile în care trăiește1. Bineînțeles, „părintele istoriei” 
s-a referit nu doar la aspectul fiziologic și anatomic al omului, mult mai relevante în 
acest sens fiind trăsăturile sale intelectuale, morale și psihologice. În toate timpurile 
omul a fost același, manifestând deseori în contradictoriu conținuturile sale interne, 
oscilante între bine și rău, inclusiv: virtute și viciu, moralitate și depravare, curaj și 
lașitate, credință și ignoranță, cultură și incultură, toleranță și intoleranță, empatie și 
indiferență, compasiune și violență.

În trecutul umanității epidemiile și pandemiile de ciumă au influențat viața socioe-
conomică, cadrul politic și cel militar, ambianța culturală și eclesiastică, contribuind la 
crearea unei stări de spirit agitate, stresante, amplificate de profețiile apocaliptice. Ja-
cques Le Goff remarca faptul că ciuma a avut impact „demografic, biologic și psiholo-
gic asupra istoriei Occidentului până în anul 1720 când în Marsilia a fost atestată ultima 
sa zvâcnire”2. Mentalul colectiv era dominat de numeroase fobii, create și alimentate pe 
fundalul existenței a multiple prejudecăți și stereotipuri în legătură cu epidemiile de ciu-
mă. Frica oamenilor față de Ciuma aducătoare de moarte devine determinanta princi-
pală a imaginarului colectiv. Impactul dezastruos al pandemiei „Ciuma Neagră” (1347–

1 V. Cristian. Istoriografie generală. București: Editura didactică și pedagogică, 1979, p. 37.  
2 Ж. Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого. Перевод с французского и общая 

редакция С. К. Цатуровой. Москва: Издательская группа «Прогресс», 2001, с. 34.
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1351)3 asupra umanității a fost atât de cumplit încât Ibn Khaldūn4 avea să constate „că 
atât în Est cât și în Vest civilizația a suferit o incursiune distructivă, cea a ciumei care 
a devastat națiunile și a șters populații întregi de pe fața pământului. (...) Fața lumii s-a 
schimbat”5. Această schimbare la față a lumii a fost însoțită de o modificare esențială a 
mentalității oamenilor care au supraviețuit molimei. Oamenii au trecut printr-un proces 
dureros și periculos de reevaluare a priorităților și valorilor vieții. Paradoxal, dar epide-
miile de ciumă, pe lângă dezastrele provocate, au oferit și lecții prețioase de supravie-
țuire prin conștientizarea unor priorități, cum ar fi: dezvoltarea medicinei, salubrizarea 
orașelor, igienizarea populației, cultivarea cunoștințelor sanitar-epidemiologice, depăși-
rea psihozelor colective, renunțarea la prejudecățile arhaice. 

Fațetele Ciumei. În societatea bizantină moartea parvenită în urma unor 
circumstanțe, inclusiv a unei boli „era un fapt din viață”, iar orașul era mult mai expus 
pericolelor în comparație cu mediul rural, astfel „săracii și umilii de tot felul erau mai 
puțin preocupați de moarte decât nobilii, care aveau atâtea de pierdut și care aveau, 
îndeobște, posibilități mult mai mari de a cădea în păcat”6.

În timpul împăratului bizantin Iustinian epidemia de ciumă (540–541) este însoțită 
pretutindeni de foamete, ostașii din armata lui Velisarios erau disperați în cetatea Terra-
cina, încercuită de goți, spunându-i comandantului că „stomacul lipit de cele trebuitoare 
nu cunoaște rușine”, „căci foamea, pe cine-l cuprinde, îl face să îndure orice; iar când 
se arată, toate sunt date uitării și oamenilor le place orice altă moarte, afară de cea pri-
cinuită de dânsa”7. Extenuarea fizică și subnutriția locuitorilor cetății Terracina devine un 
prilej de câștig pentru profitori, astfel unii dintre oștenii bizantini, „cuprinși de pofta bani-
lor”, mergeau pe timp de noapte și secerau spicele de grâu de pe câmpurile din apropi-
ere „și le vindeau cu bani mulți romanilor bogați”. Alți profitori „făceau cârnați din catârii 
pieriți la Roma și îi vindeau pe ascuns”. Oamenii simpli „trăiau cu buruieni, care se gă-
sesc din belșug la marginea cetății și înlăuntrul zidului împrejmuitor”8. În contextul răz-
boiului, Procopius din Caesarea apreciază impactul dezastruos al conflictelor militare 
prin prisma pierderilor umane, astfel pe unii oameni „i-a nimicit războiul, iar pe alții boa-
la și foametea, cele două însoțitoare ale războiului”9.

În istoriografia bizantină Ciuma apare și în ipostaza sa de armă a pedepsei, mânu-
ită din numele Providenței divine. În discursul funebru în cinstea împăratului Mauricius 
este menționat faptul că armatele romane care și-au încălcat jurământul de credință dat 
împăratului „sunt pedepsite de providența divină”, astfel, unul dintre colaboratorii tira-

3 În alte studii perioada „Morții Negre” este încadrată între anii 1347 și 1350.  Important este că după 
pandemia de pestă, la anumite intervale de timp, ciuma revenea atât în Occident cât și în Orient (Michel 
Zimmermann. Cronologie du Moyen Âge. Points, 2007, p. 222).

4 ʼAbd al-Rahman ibn Khaldūn, supranumit Wali al-Din (1332–1406) este de origine andaluză, 
născut în sânul unei familii arabo-spaniole în Tunisia. În anul 1348 părinții săi au fost răpuși de ciumă, 
tânărul ibn Khaldūn fiind nevoit să se angajeze în calitate de scrib la curtea sultanului Tunisiei. Fernand 
Braudel îl apreciază drept „ultimul uriaș al gândirii musulmane”. Ibn Khaldūn a fost diplomat și om de 
stat la Grenada, Tremcen, Bugia, Fes, în Siria. A fost cadiu în Cairo și ambasador pe lângă Tīmūr Leng 
(А. Ф. Игнатенко. Ибн-Хальдун. Москва: Мысль, 1980, с. 16-17; F. Braudel. Gramatica civilizațiilor. 
Vol. I. București: Editura Meridiane, 1994, p. 125; R. Rus. Istoria filosofiei islamice. București: Editura 
Enciclopedică, 1994, p. 314).   

5 J.-P. Roux. Un conflict teribil. Istoria războiului dintre islam și creștinătate (622–2007). București: 
Artemis, 2007, p. 295; W. Naphy, A. Spicer, E. Le Roy Ladurie. La peste noire: Grandes peurs et 
épidémies 1345–1730. Traduit de l’anglais par A. Sancery. Paris: Éditions Autrement, 2003, p. 34. 

6 A. Kazhdan. Țăranul. În: G. Cavallo (coordinator). Omul bizantin. Iași: Polirom, 2000, p. 76. 
7 Procopius din Caesarea. Războiul cu goții. București: Editura Academiei, 1963, p. 85-86.
8 Ibidem, p. 85.
9 Ibidem, p. 92. 
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nului Focas, Lilios care l-a ucis pe Mauricius, în scurt timp a fost răpus de ciumă. Pro-
vidența divină i-a pedepsit cu moartea pe colaboratorii tiranului prin ciumă, fulger, foa-
mete, prin ascuțișul sabiei sau paloșului. Patriarhul Photios, expunând succint „Istoria 
bizantină” a lui Teofilact Simocata, narează că tiranul Focas cu soția sa Leontia au po-
runcit „uciderea feciorilor împăratului sub ochii tatălui lor în portul lui Eutropius”10. Exe-
cutarea care a urmat, a înțeleptului și binecuvântatului împărat Mauricius, este ulteri-
or răzbunată de providența divină, iar omorârea prin ciumă, fulger, foamete, prin ascu-
țișul sabiei sau paloșului a colaboratorilor tiranului Focas apare în viziunea lui Teofilact 
Simocata drept un act de săvârșire a dreptății divine: „...din voința lui Dumnezeu, ei au 
avut parte de pedepse pentru încercările lor răutăcioase (...) și au sfârșit cu viața aceas-
ta plină de păcate”11.

Psihoze colective. Viața oamenilor era marcată de multiple fobii, alimentate 
și amplificate pe timpul unor epidemii și cataclisme naturale. Sentimentul de frică 
reprezenta dominanta climatului psihologic în societatea medievală. Starea de 
incertitudine, de neîncredere, influența spiritul general al epocii. În percepția oamenilor 
uneltirile diavolului erau omniprezente, iar șansele mântuirii erau minime, încât frica 
depășea cu mult speranța în propășire. Astfel, mentalitatea, emoțiile și comportamentul 
omului medieval s-au format în legătură cu necesitatea de auto-calmare12.    

Impactul psihologic al epidemiilor, în special a Ciumei asupra oamenilor era marcat 
de formarea unei stări de spirit aparte prin scoaterea în evidență a egoismului care 
făcea „din om o fiară”, iar gândul principal al omului devine mântuirea vieții sale. „Ciuma 
Neagră” și-a lăsat amprenta asupra valorilor morale ale societății, „legăturile de sânge 
nu mai aveau preț; părinții nu voiau să știe de copii, copiii nu se gândeau la părinți, frații 
fugeau de surori și surorile lăsau în baltă pe frații lor, dacă puteau prin asta să scape 
de primejdie”13. 

Pe alocuri în țările europene se crea o stare de psihoză colectivă, bolnavii de ciu-
mă fiind stigmatizați și marginalizați. În orașul sicilian Messina se crease o stare gene-
rală de disperare, fiind semnalată în cronicile timpului: „În scurt timp oamenii au început 
să se urască unii pe alții până întra-atât, că dacă se îmbolnăvea fiul, tatăl nu-l îngrijea... 
Preoții și notarii refuzau să intre în casele bolnavilor. Dacă cineva călca pragul unei ast-
fel de case (...) el era sortit unei morți rapide. (...) În scurt timp cadavrele au umplut ca-
sele. Nici preotul, nici fiul, nici tatăl, nici o rudă nu îndrăzneau să intre [în casele ciuma-
ților – N. A.], dar le plăteau slugilor ca să-i îngroape pe cei morți. Orășenii înspăimântați 
l-au rugat pe arhiepiscop, ca să-i excomunice pe messinieni și să interzică înmormân-
tarea lor în oraș, și toți ei au fost aruncați în gropile adânci de după ziduri”14.

Spaima față de ciumă alimenta fanatismul religios, relevantă în acest sens fiind miș-
carea flagelanților, etichetată de către K. G. Vasiliev și A. T. Segal drept o „epidemie psi-

10 Biblioteca lui Photios. În: Teofilact Simocata. Istorie bizantină. Domnia împăratului Mauricius 
(582–602). Traducere, introducere și indice de H. Mihăescu. București: Editura Academiei, 1985, p. 
183-184.

11 Teofilact Simocata. Op. cit., p. 171. 
12 Ж. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. Москва: Издательская группа „Прогресс”, 

„Прогресс-Академия”, 1992, с. 302.
13 Epidemii istorice (urmare). În: Foaia diecesană. Organ al Eparhiei gr. or. rom. a Caransebeșului. 

Anul IX, nr. 41, 9/21 octombrie 1894, p. 5; G. Vasiliu. Epidemii istorice. În: Vatra. Foaie ilustrată pentru 
familie. Anul I, nr. 14, 1894, p. 440.

14 Д. А. Изуткин. Эпидемии в эпоху классического средневековья в Европе. În: Медицинский 
альманах, № 6 (57), ноябрь, Нижний Новгород, 2018, с. 36.
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hică ciudată”15.  În fruntea procesiunilor flagelanților erau duse cruci și steaguri, oame-
nii mergeau desculți, fiind îmbrăcați sumar, strigând și cântând texte religioase. Obliga-
torie era pocăința participanților prin autobiciuire. Unii participanți, nefiind mulțumiți de 
autobiciuire, apelau în acest sens la serviciile unui călău. Astfel de ritualuri erau efec-
tuate în special în perioadele de crize sociale și religioase. În timpul „Morții Negre” pro-
cesiunile flagelanților au devenit frecvente în Germania și Țările de Jos. Flagelanții co-
miteau multiple acte de violență față de clerici și evrei. Atitudinea generală a europeni-
lor față de aceste procesiuni era una respectuoasă, dar autobiciuirea era privită drept o 
plăcere primită de participanți, asociată cu sado-masochismul16.

Un alt tip de psihoză colectivă a fost atestat în Rusia unde în anul 1351 în Pskov 
ciuma a cauzat moartea multor „bărbați și femei, bătrâni și tineri, copii și preoți”. Fiind 
panicați, locuitorii Pskov-ului s-au adresat arhiepiscopului Vasilii al Novgorod-ului să vină 
pentru a ține o slujbă întru „salvarea și binecuvântarea orașului”. Ciuma este etichetată 
de enoriași drept o „execuție dumnezeiască”. Arhiepiscopul a sosit la Pskov la sfârșitul 
lunii mai, a oficiat slujba și după câteva zile s-a îndreptat spre Novgorod, dar pe drum a 
fost răpus de „ciuma neagră”. Autoritățile Novgorodului i-au organizat arhiepiscopului o 
procesiune funerară impunătoare, la care s-a adunat o mulțime de lume după care, în 
scurt timp, au fost atestate primele cazuri de ciumă, care și-a atins apogeul epidemic la 
mijlocul lunii august17. Astfel, panica în cazul locuitorilor Pskov-ului și eforia religioasă a 
celor din Novgorod au stat la baza răspândirii molimei.

În percepția oamenilor epocii medievale forțele malefice prin mijlocirea demonilor 
care personifică răul18, îi înzestrau cu puteri făcătoare de rău pe tot felul de vrăjitori, 
prezicători, clarvăzători, descântători și fermecători. Prin intermediul vrăjitorilor, diavolul 
le provoacă suferințe oamenilor, trimițându-le secetă, foamete, ciumă și lepră19. Se 
credea că nu există o astfel de boală care nu ar fi putut trimisă asupra omului de către 
vrăjitoare, cu îngăduința dumnezeiască.20 În Rusia, pe lângă vrăjitori și vrăjitoare, erau 
învinuiți de răspândirea ciumei și tătarii care, prin otrăvirea fântânilor, provocau și alte 
epidemii21. În orașul Pskov pe timpul ciumei din secolul al XIV-lea au fost arse pe rug   
11 vrăjitoare („вещих женок”)22.

Fanatismul religios amplificat de molimă avea și altă fațadă, astfel în rechizitoriul 
inchiziției „Extravagantia de accusatione, denuntiatione et inquisitione” judecătorul 
chema în instanță martorii în prezența cărora se declara că dorința autorității eclesiastice 
este ca „poporul creștin să fie educat în unitatea și puritatea credinței catolice și ținut la 
distanță de ciuma perversiunii eretice”23. Invocarea ciumei de către inchizitor urma să 
provoace enoriașilor catolici aceeași spaimă și groază față de eretici și învățăturile lor. 

15 К. Г. Васильев, А. Е. Сегал. История эпидемий в России (Материалы и очерки). Москва: 
Государственное издательство медицинской литературы, 1960, с. 33. 

16 Ж. Ле Гофф, Н. Трюон. История тела в Средние века. Перевод с французского Елены 
Лебедевой. Москва: „Текст”, 2008, с. 54-55. 

17 К. Г. Васильев, А. Е. Сегал. Указ. cоч., с. 28.
18 R. F. Toma. Dicționar comentat de cuvinte și expresii de origine biblică. București: Editura 

Universitară, 2011, p. 90. 
19 Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм. Москва: Просвет, 1992, с. 4.
20 Ibidem, p. 112. 
21 Т. Ф. Хайдаров. „Моръ и глад” на территории Руси и в Золотой Орде (X – первой 

половины XIV вв.). În: Тюркологические исследования, том 1, № 2, 2018, с. 87. În: https://
cyberleninka.ru/article/n/mor-i-glad-na-territorii-rusi-i-v-zolotoy-orde-x-pervoy-poloviny-xiv-vv/viewer 
[vizitat: 07.06.2020].

22 К. Г. Васильев, А. Е. Сегал. Указ. cоч., с. 32.
23 Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Указ. cоч., c. 142.
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Mirosul Morții / Ciumei. Una dintre fobiile constante ale omului în toate timpurile o 
constituie frica față de mirosul morții. Omul nu miroase a nimic atât timp cât se află în 
„mediul” său, doar când se îmbolnăvește sau are vicii ascunse apar mirosuri neplăcu-
te. De asemenea mirosul neplăcut este semnalat în descrierile celuilalt, a „străinului”, 
a omului de altă națiune sau rasă, al exponentului altei culturi sau al altei pături socia-
le24. În creștinism există o percepție hedonistă asupra mirosurilor, astfel, omul făcător 
de fapte și lucruri bune este binecuvântat de Dumnezeu, emanând și mirosuri plăcute, 
aromatice. Relevant în acest sens fiind exemplul sfinților care emană „miresme plăcu-
te”25. Respectiv, omul cu vicii și păcate nu este agreat de Dumnezeu, având și un miros 
neplăcut, respingător, generator de suferințe26. În comunitățile de ruteni din zona carpa-
tică ucraineană există multiple prejudecăți în privința morții și a ritului de înmormântare 
în dependență de apartenența etnică a defunctului. Astfel, defunctul rutean urmează a 
fi dus pe ultimul drum pe o sanie trasă de boi. Totodată, defunctul evreu este dus cu ca-
rul tras de cai, iar calul este un animal necurat, nu are respirație și „nu crede în Dumne-
zeu”. Rutenii cred că moartea nu suportă mirosul de cai care au un miros neplăcut, re-
spectiv și carnea lor fiind necomestibilă27.

Istoricul egiptean Al-Maqrīzī (1364–1442) descrie în detalii manifestările „Morții Ne-
gre”. Ciuma a cuprins în scurt timp imensul teritoriu din Andaluzia până în Alexandria. 
Munții, orașele și pustiurile au fost acoperite de cadavrele oamenilor și animalelor. De 
pe o corabie a francilor, acostată în Alexandria, s-a aflat că a fost întâlnită în larg o altă 
navă cu multe cadavre umane la bord din care devorau păsările, pierind tot acolo28. 
„Moartea defila pe tot litoralul maritim și nu era nimeni în stare s-o oprească”. Pe parcur-
sul lunii iunie ale anului 1348 în provinciile Egiptului au murit aproape toți țăranii. Dru-
murile au devenit impracticabile din cauza cadavrelor umane și de animale aruncate pe 
ele. Tabloul a devenit și mai sinistru când sub povara cadavrelor aruncate au început să 
putrezească și copacii din preajmă. Casele au devenit pustii și nimeni nu încerca să le 
viziteze. Luntrile pescarilor au rămas în larg, pescarii de pe ele au decedat, iar plasele 
aruncate de ei erau pline de pește mort, acoperit cu buboane de ciumă. Buboane simi-
lare erau descoperite și pe cadavrele vitelor29.

Oamenii aveau temeri rezonabile în ceea ce privește siguranța alimentației. Al-
Maqrīzī  relevă că de pestă mureau vitele, oile și peștii. Când era tăiată o oaie se 
constata că deja carnea emană un miros neplăcut, fiind și neagră la culoare. S-a 
schimbat chiar și mirosul untului și al laptelui. Ulterior, în unele regiuni ale Egiptului au 
fost depistate numeroase cadavre de animale sălbatice răpuse de pestă: „lupi, iepuri 
de câmp, măgari sălbatici, porci și alte animale cu buboane pe corpuri”30. O situație 
similară este semnalată și în Rusia unde în anul 1373 ciuma a lovit mai întâi „asupra 
cailor, asupra vacilor și a oilor și a tuturor dobitoacelor” după care au fost contaminați 

24 Г. Кабакова. Запах смерти. În: Ароматы и запахи в культуре. Книга вторая. Издание второе, 
исправленное. Составитель О. Б. Вайнштейн. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, с. 
40. 

25 T. Simocata. Op. cit., p. 173. 
26 М. А. Епанешникова. Феномен запаха в культуре: особенности функционирования 

в сакральной и профанной сферах. Автореф. дисс. ... канд. культурологии. Екатеринбург: 
Уральский государственный университет имени А. М. Горького, 2011, с. 16.

27 Г. Кабакова. Указ. соч., с. 43-44. 
28 Т. Ф. Хайдаров. Мусульманские авторы о Чёрной Смерти. În: Тюркологические 

исследования, том 1, № 1, 2018, c. 65. 
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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oamenii31. 
Reputatul medic Galen din Pergam32 și succesorii lui recomandau un șir de măsuri 

menite să combată „mirosul ciumei”. Oamenii urmau să poarte cu ei și să miroase 
buchete florale, sticluțe cu parfumuri, ierburi aromatice și tămâie. Galen considera că 
există pericole reale în a comunica cu cei contaminați de ciumă deoarece ciuma ema-
nă miasme respingătoare, miros de moarte. Pentru a nu contacta cu „aerul stricat” sau 
„aerul otrăvit” oamenii urmau să evite la maximum ieșirile din locuință, ușile și ferestre-
le urmând a fi zăvorâte, iar crăpăturile astupate cu țesături îmbibate cu ceară. În lucra-
rea sa „Despre natura demonilor” Sfântul Augustin cu referire la „aerul stricat” remarcă 
că demonii „cu îngăduința divină, prin puterea lor pot trimite bolile, otrăvi aerul, trimite 
foamete”33. Galen recomanda în scopul „purificării” aerului implementarea următoarelor 
măsuri: aprinderea rugurilor pe străzile orașelor; afumarea caselor prin arderea ierburi-
lor aromate și a mirodeniilor;  efectuarea tragerilor cu tunuri; trasul clopotelor. Medicii re-
comandau ca bolnavii să evite orice excese, să se alimenteze cu supe, să bea lapte, să 
se odihnească mult, evitând efortul fizic, iar principalul remediu este renunțarea la orice 
gând despre moarte cu păstrarea bunei dispoziții și spiritului optimist34.

Pe dimensiunea psihologică, anumite mirosuri neplăcute prezintă pentru om până 
în zilele noastre un factor de agresiune lăuntrică ascunsă. Impactul mirosurilor asupra 
stării psihologice și fizice a omului este semnalat din cele mai vechi timpuri. Mirosurile 
pot provoca sporirea gradului de agresivitate internă din multiple considerente: 
asocierea mirosului cu primejdia; legătura dintre miros cu retrăirile negative din trecut; 
incompatibilitatea mirosului cu tipul sistemului nervos sau cu componența chimică a 
sângelui; reacția alergică; ne-corespunderea mirosului cu anturajul35. Agresiunea internă 
a omului este provocată de mirosurile neplăcute sau nedorite cum ar fi cele de: putre-
gai, mucegai, emisii umane, transpirație, ardere și umezeală. O suspiciune și îngrijorare 
aparte este provocată de mirosurile necunoscute de până acum. Semnificativ este fap-
tul că în secolul al XVIII-lea astfel de mirosuri neplăcute erau caracteristice pentru spi-

31 К. Г. Васильев, А. Е. Сегал. Указ. cоч., с. 30. 
32 Galen (Claudius Galenus / Galenos) este marele continuator al lui Hipocrate din Cos, fiind 

reprezentantul de frunte al școlii dogmatice care a apărat și dezvoltat dogmele elaborate de divinul 
„părinte al medicinei”. Galen s-a născut în jurul anului 130 la Pergam, în Asia Mică. Este fiul lui Nicon, 
distins matematician și arhitect care ia asigurat studii temeinice în conformitate cu tradițiile culturii 
elenistice. Tânărul Galen, urmând un vis „revelator” al tatălui său s-a dedicat studierii artei vindecării. 
A învățat medicina în faimoasele școli din Smirna, Corint și Alexandria. A perseverat în cercetarea 
anatomiei omului, însușind tehnicile clinice. În Pergam a activat ca medic al gladiatorilor. În anul 161 s-a 
stabilit la Roma. Grație cunoștințelor și aptitudinilor demonstrate de medic practician a câștigat o faimă 
deosebită, „devenind arhiatru imperial și unul din intimii împăratului filozof Marc Aureliu” (161–180). A 
îndeplinit funcția de medic al familiei imperiale și pe timpul lui Commodus (180–192). Realizările sale 
au stat la baza sistemului medical grec numit în cinstea sa Galenismul. Galen a elaborat 131 (după alte 
date 200) de tratate medicale și 125 de lucrări în gramatică, filosofie și retorică. Galen este unul dintre 
inițiatorii metodei experimentale. Lucrările sale au influențat o perioadă îndelungată medicina arabă și 
cea occidentală (N. Vătămanu, G. Brătescu. O istorie a medicinei. București: Editura Albatros, 1975, 
p. 146-149; Л. Фиалков. История медицины. Хайфа: JKDesign, 2010, c. 45; Horia C. Matei. Lumea 
antică. Mic dicționar biografic. Chișinău: Universitas, 1993, p. 118-119).  

33 Apud. Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Указ. cоч., с. 88. 
34 А. М. Сточик, С. Н. Затравкин, А. А. Сточик. Возникновение профилактической медицины 

в процессе реформирования практической медицины в XVII–XIX веках. Сообщение 2. Пред-
ставление об эпидемиях в период господства галенизма, 2012, c. 59. În: https://cyberleninka.
ru/article/n/vozniknovenie-profilakticheskoy-meditsiny-v-protsesse-reformirovaniya-prakticheskoy-
meditsiny-v-xvii-xix-vekah-soobschenie-2/viewer (vizitat: 01.06.2020).

35 И. С. Демина, И. Н. Коноплева. Запахи как фактор, влияющий на скрытую агрессию. În: 
Психология и право, № 3, 2012, с. 5. 
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tale (respirația și transpirația pacienților, duhoarea de puroi și emisii fiziologice, miros de 
medicamente, „putregai spitalicesc”, miros de trup uman), fiind și prevestitoare ale epi-
demiilor și ale morții, în special pentru cei săraci36. 

Reacția oamenilor la mirosurile sau miresmele care provoacă agresiunea internă 
depinde în mod direct de tipul de temperament al individului concret. În acest sens 
este relevant faptul că pe timp de ciumă în același spațiu de habitat oamenii acționau 
foarte diferit: primii cădeau în disperare, așteptându-și cu smerenie sfârșitul; alții luptau 
pentru viață, apelând la remedii de tămăduire medicală și teologică; cei de-ai treilea se 
dădeau cu trup și suflet bețiilor, desfrâului și plăcerilor carnale; al patrulea grup profita 
de pe urma tuturor, punând în aplicare scheme dubioase de îmbogățire de pe seama 
suferinzilor și muritorilor de pestă. 

De la doliu la chef. Jacques Le Goff  explică criza demografică din secolul al XIV-lea 
prin subnutriția europenilor care ducea după sine la scăderea imunității și vulnerabilitatea 
lor în fața Marii ciume. Criza socioeconomică a precedat epidemia de ciumă care a 
agravat situația generală de pe continent. Totodată, au existat regiuni neatinse de 
criză în care au apărut noi centre de producție a postavului. Indiscutabil este faptul că 
regresul demografic, amplificat de ciumă, a redus forța de muncă și clientela, dar cei 
care au supraviețuit au beneficiat de câștiguri majorate, devenind astfel și mai bogați37.   

În primii ani după pandemia „Morții Negre” a avut loc o explozie demografică pe plan 
european, respectiv au fost oficiate multiple căsătorii în care părinții au născut mulți co-
pii, fiind frecvente nașterile unor copii gemeni. Noile generații nu erau atât de vulnerabi-
le în fața ciumei, iar mortalitatea în cadrul celor contaminați de pestă era foarte scăzu-
tă. Unele țări, cum ar fi Franța și Anglia, erau întru-atât de copleșite de febra războinică, 
încât nici colosalele pierderi umane cauzate de ciumă38 nu le-au determinat să renunța 
la continuarea Războiului de 100 de Ani (1337–1453)39.

În Țările Române au avut loc procese similare într-o epocă cronologică mai tardivă. 
Astfel, Ion Ghica relevă că după „Ciuma lui Caragea” (1813) la fel „ca și după un război”, 
oamenii au căutat să-și recapete viața de altă dată care a devenit mai lesne, iar averile 
flăcăilor și zestrele fetelor au sporit „prin moșteniri și prin moartea fraților și a surorilor 
cu cari ar fi avut să împartă averea părintească, dacă ar fi trăit ei”40. O altă situație 
specifică, semnalată de autor, ține de prețul la pâine care a scăzut cu mult în condițiile 
sistării exportului de grâne pe timp de ciumă. Ieftinirea pâinii era explicată de destinarea 
acestui produs doar consumului intern care depindea și de reducerea numărului popu-
lației din cauza ciumei. În consecință, „căsătoriile trebuiau să devie numeroase, cu atât 
mai mult numeroase cu cât răul a săcerat mai multe ființe. Deci, îndată după  încetarea 
boalei, lumea s-a pornit pe nunți”41. Nunta era „dandana mare”, era un chef, „care la cei 

36 Ж. Вигарелло. Чистое и грязное: телесная гигиена со времeн Средневековья (главы из 
книги). Перевод М. Неклюдовой. În: Ароматы и запахи в культуре. Книга первая. Издание второе, 
исправленное. Составитель О. Б. Вайнштейн. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, c. 
356. 

37 Ж. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005, с. 132-
133.

38 Pe parcursul anului 1348 numai în Avignon au murit de ciumă circa 60.000 de oameni, iar în 
Londra au fost răpuși de molimă în jur de 100.000 de oameni (М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая. 
Очерки истории чумы. Книга 1. Чума добактериологического периода. Москва: Вузовская 
книга, 2006, c. 130).  

39 М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая. Указ. cоч., c. 131.
40 I. Ghica. Scrisori către V. Alecsandri. Ediție îngrijită de Radu Gârmacea și ilustrată de Rareș 

Ionașcu. București: Humanitas, 2014, p. 61.
41 Ibidem. 
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de jos, ținea trei zile, iar la boieri ținea șapte zile și șapte nopți, după legea domnilor și 
a împăraților. O nuntă se isprăvea și zece începeau, încât Bucureștii într-o sărbătoare 
o duceau. Doliul se schimbase în veselie!”42. 

Domnul Țării Românești Ioan Gheorghe Caragea (1812–1818) a profitat din plin de 
pe urma epidemiei de ciumă care-i poartă numele, astfel, numeroasele nunți „îi priau” 
deoarece boierii și poporul „fiind cufundați în ziafeturi nu băgau în seamă jafurile dom-
nești; ș-apoi caftanele după cari alergau însurățeii îl ajutau mult la sporirea pungii”. Pen-
tru posteritate Caragea „a lăsat un mare nume în felul jafurilor”, rămânând de generic 
aprecierea ingrată că „se fură ca în vremea lui Caragea”43. Întreaga sa domnie, marca-
tă de îmbogățire abuzivă, inclusiv și pe timp de ciumă, a fost caracterizată de un bo-
ier, dojenit de domn pentru niște hoții, prin răspunsul Fur, furi, fură (κλéπτω, κλéπτεις, 
κλéπτει), iar „Caragea, în loc de a-l pedepsi pentru atâta îndrăzneală, l-a îmbrăcat în 
caftan de boier cu barbă”44. Prin aceste relatări Ion Ghica descrie comportamentul elitei 
sociale de atunci pentru care dezastrele și durerile provocate de ciumă populației Bucu-
reștilor și întregii țări nu au devenit prilej de cel puțin o relaxare fiscală pentru contribu-
abili, dar, dimpotrivă, impozitarea a devenit cu mult mai apăsătoare iar dezmățul și ja-
furile lui Caragea și a anturajului său au intrat în memoria colectivă a generațiilor care 
au urmat. 

Patima beției. În timpul „Ciumei Negre” a crescut consumul de băuturi alcoolice 
deoarece populația credea că alcoolul este un mijloc de prevenție a molimei. Bineînțeles, 
era o percepție greșită, dar care le ajuta într-un fel oamenilor să înfrunte frica în fața 
epidemiei45. În spațiul românesc păcatul beției sau patima beției pe timp de ciumă era 
atribuit mai mult cioclilor46. Practicarea meseriei de cioclu impunea „amorțirea unor 
simțuri”, iar „starea permanentă de ebrietate” făcea „suportabilă mânuirea cadavrelor”. 
În Țara Moldovei capii bisericii îi îndemnau pe ciocli „se petreacă cinstit și treji”47. În 
Muntenia, în București cioclii erau „ca niște vrăjmași și fără de temere de Dumnezeu și 
de urgia lui” care ieșeau noaptea „în căutarea vinului cel purificator”, spărgeau cramele 
locuitorilor și comiteau fărădelegi48. Ion Ghica consemnează în acest sens că în timpul 
„Ciumei Caragea” „toți bețivii, toți destrămații își atârnau un șervet roșu de gât, se urcau 
într-un car cu boi și porneau pe hoție din casă în casă, din curte în curte”49.

Beția era un flagel în anii liniștiți, fenomenul agravându-se în timpul epidemiilor, in-
clusiv a celor de ciumă. În anul 1780 domnul Țării Moldovei Constantin Moruzi a încer-
cat să curme beția prin prohibirea importurilor de horilcă din Polonia și din alte locuri 
străine. În 1782 Alexandru Mavrocordat a interzis să se mai țină crâșme și băuturi de-
oarece adunarea oamenilor în cârciumi era periculoasă în timpul unor epidemii de ciu-

42 Ibidem, p. 63. 
43 Ibidem, p. 63-64. 
44 Ibidem, p. 65. 
45 М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая. Указ. cоч., c. 126. 
46 V. Arapu. Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Țara Moldovei (secolul al XVIII-lea – 

începutul secolului al XIX-lea). În: Revista de Etnologie și Culturologie, Vol. XXV, Chișinău, 2019, p. 
79-88.

47 T. Candu. Documente privitoare la cioclii din Moldova Pruto-Nistreană (sfârşitul sec. al XVIII-lea – 
începutul sec. al XIX-lea). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1 (57), Chișinău, 2009, p. 75.

48 C. Vintilă-Ghițulescu. Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în 
societatea românească (1750–1860). București: Humanitas, 2015, p. 456-457.

49 I. Ghica. Op. cit., p. 59. 
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mă50. Concomitent, în medicina magică românească au circulat multiple descântece de 
vindecare de beție, unul dintre texte era recitit în felul următor: Cum nu stă apa în ciur 
/ Cum nu stă mielul în pătul / Cum nu poate sta peștele fără apă, / Așa să nu poată sta 
Cutare / Ne băut, rachiu nici vin / Să umble după băutură în sat / Ca un câine turbat / 
Să se ție lumea după el, / Ca praful de câinele bătrân / Că o ia vara la drum, / Și să nu-l 
poată opri / De la vin și de la rachiu, / Cum nu se poate opri apa curgătoare / Cum nu 
se poate opri oastea călătoare / Cum nu se poate opri săgeata înfiorătoare51. La fel de 
multe erau și remediile medicinei populare cu scopul de a curma patima beției, inclusiv 
și pe perioada epidemiilor52. 

Concluzii. Starea de spirit a oamenilor pe timp de ciumă era marcată de panică, 
frică, stres, incertitudine, anxietate și psihoză. Pe timp de ciumă virtuțile și viciile umane 
deveneau cu mult mai transparente ca de obicei, astfel, profitorii și aventurierii, deveniți 
bogați peste noapte, erau prezenți în toate țările, acționând după aceleași scenarii 
sinistre prin acapararea în mod abuziv a averilor și proprietăților celor răpuși de molimă. 
Ciuma amplifica fobiile oamenilor care ajungeau să se teamă de moartea care putea 
veni prin mirosuri necunoscute, forțe malefice, foamete și război. Pe timp de ciumă 
avea loc o erodare a relațiilor de familie prin înstrăinarea și îndepărtarea treptată a 
părinților de copii, a surorilor de frați etc. Totodată, cunoștințele și practicile medicale 
de eradicare a epidemiilor de ciumă au avut o circulație universală, iar tratamentele de 
tămăduire prevedeau, concomitent cu luarea unor măsuri sanitare, aplicarea remediilor 
psihologice de păstrare a calmului, a speranței și a încrederii în spiritul și în forța 
vindecătoare a bolnavilor.    

50 N. Iorga. Istoria comerțului românesc. Epoca mai nouă. București: Tiparul Românesc, 1925, p. 
73-74; P. Gh. Samarian. Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma. București: Institutul de Arte 
Grafice „E. Mărvan”, 1932, p. 96-97, 100-101, 112; В. Арапу. Торговый спор между Молдавским 
княжеством и Речью Посполитой из-за запрета на импорт польской горилки (вторая половина 
XVIII в.). În: Дев’ята міжнародна наукова конференція: „Iсторія торгівлі, податків та мита”. Тези 
доповідей, 29–30 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ, Київ, 2015, c. 50-52.

51 A. N. Leon. Carte de descântece culese din gura babelor celor mai bătrâne. București: Librărie 
românească, F. a., p. 22-23. În: https://idoc.pub/documents/carte-de-descantece-din-gura-babelor-ce-
lor-mai-batrane-3no7ogemoxld (vizitat 25.02.2020).

52 Rețetele unor astfel de remedii prevedeau: mărunțirea unui ou sfințit în ziua de paște cu adăugarea 
în mâncarea bețivului; mărunțirea limbricilor uscați cu adăugarea lor în vinarsul pe care urma să-l bea 
pacientul; cel care suferă de patima beției „să bea lapte fiert mestecat cu oloi de lemn și un pic de zamă 
de var” (George Bujorean. Boli, Leacuri și Plante de leac cunoscute de Țărănimea Română. Sibiu: 
Editura Asociațiunii „Astra”, 1936, p. 43).


