CONSIDERAŢII ASUPRA EPIDEMIEI DE HOLERĂ DIN 1873

ÎN

TRANSILVANIA

La prima vedere, investigarea unei epidemii nu constituie o preocupare care să poată intra în
atenţia istoricilor. O problemă ca epidemia "poate interesa din punct de vedere biologic şi eventual
demografic cu rezerva că, la fel ca în alte împrejurări în care asistăm la o creştere a mortalităţii, pe termen
lung efectele demografice sunt puţin sesizabile"!. Poate captiva Însă parcurgerea itinerariului urmat de
indivizi şi colectivităţi în efortul de a minimaliza efectele epidemiilor, studierea atitudinilor şi
reprezentărilor mentale care se conturează în contact cu contagiunea, impactul pe care îl au asupra vieţii
cotidiene. Se conturează în acest fel o stare de spirit, climatul mental care este în definitiv "fondul" pe care
se derulează evenimentele studiate de obicei de istorie. Şi chiar dacă epidemiile singure nu pot explica
atitudinile din viaţa politică, economică, socială ele sunt o componentă a unui climat de insecuritate vizibil
încă în Transilvania secolului al XIX-lea mai ales în existenţa grupului etnic românesc. Pentru că alături
de războaie, foamete şi oprimare naţională, epidemiile sunt un crâmpei dintr-un tablou al societaţii şi sunt
percepute foarte acut în corelaţie cu ceilalţi factori.
Studierea unei epidemii din secolul al XIX-lea poate să ne ofere manierea în care diferitele
niveluri ale societăţii se afiliază la sensibilitatea modernă începând chiar cu progresele sanitaţiei alături de
menţinerea unor segmente în sensibilitatea tradiţională, prin refuzul profilaxiei şi igienei, prin recurgerea
la practici sau procedee magice în continuarea riturilor prezente în timpul ciumei.
Alături de alte calamităţi ce vin în continuarea ciumei, holera este legată cronologic de secolul al
XIX-lea fiind una din ultimile epidemii cu efecte demografice importante.
Recidivând din India, focar endemic principal, acestă nouă epidemie afectează Europa pentru
prima dată în anul 18312• Omenirea este neputincioasă în faţa ei datorită necunoaşterii etiologiei şi a unor
masuri raţionale de combatere, până după 1881 când Koch descoperă vibrionul şi respectiv vaccinul
antiholeric.
Boală exotică, gravă, dureroasă, holera se propagă rapid şi se manifestă prin vărsături, diaree,
scăderea temperaturii corpului, puls insensibil şi în cele din urmă prin colaps. Bacilul produce o materie
toxică, care, resorbită, paralizează nervii organelor circulatorii (de aici aspectul albăstrui, vânăt al corpului
bolnavului). Se estimează că din cei contaminaţi mor aproximativ 50%3. Spre deosebire de ciumă care se
transmite doar pe cale directă, a contactului cu bolnavul, holera se transmite şi pe cale hidrică prin
consumarea apei de suprafaţă contaminate, bacilul conservându-şi vitalitatea mai mult timp în apă.
Ultima epidemie importantă din Europa Centrală şi de Est, cu durata cea mai lungă şi cu
consecinţe demografice dintre cele mai grave a fost epidemia din 1872-18734•
Ştirile oficiale cum că în Rusia bântuia holera şi că ea a apărut sub formă epidemică şi în Bucovina
a1ertează autorităţile maghiare. La 26 august 1872 Ministerul de Interne maghiar informa oficialităţile
administrative din ţară, printr-o circulară, despre eventualitatea unei epidemii5• Sunt difuzate instrucţiuni
indicând măsurile ce trebuiau luate, care se refereau la modul de îngrijire al bolnavilor, la precauţii
alimentare şi condiţii de locuire, "cumpătarea" în alimentaţie, consum de băuturi, precum şi aerisirea şi
curăţenia locuinţelor fiind considerate ca esenţiale. Demersul autoritătilor este facilitat de o oarecare
experienţă în organizarea teritoriului în caz de holeră datorită epidemiilor anterioare.
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Alături de instrucţiuni referitoare la profilaxia şi tratarea bolii sunt prezente măsuri sanitaro
poliţieneşti foarte stricte ce ţineau de dezinsecţia gărilor, restaurantelor, locurilor publice înainte de apariţia
bolii, a rampelor de gunoi şi a canalelor după apariţia ei. Este solicitat şi sprijinul preoţilor în asistarea
bolnavilor şi distribuirea medicamentelor în locurile unde nu existau medici şi farmacii. O dată cu creşterea
letalităţii sau dacă apăreau frecvent cazuri de morţi subite, teritoriul administrativ respectiv urma să fie
carantinat trimţându-se acolo personal sanitar suficient. Autorităţile locale erau obligate să raporteze din
opt în opt zile despre evoluţia epidemiei pe baza unui formular dat6•
Importată în Europa pe uscat prin Rusia, holera progresează şi, în ciuda carantinei impuse de
Austro-Ungaria, va reuşi să treacă PrutuC. La 8 iunie 1873 se ivesc primele cazuri la Pesta, în 18 iunie
fiind deja la Cluj secerând în primele trei zile 16 vieţi8• După datele disponibile se poate presupune că
principalul mijloc de propagare a fost cursul râurilor, cunoscând şi faptul că bacilul se dezvoltă cel mai
9
bine în apă , dar observând şi că cele mai afectate, au fost localităţile situate lânga o sursă importantă de
apă. Acesta este şi cazul epidemiilor anterioare din TransilvanialO, dar şi a răspândirii flagelului pe
teriroriul francez în timpul holerei din 185411• Probabil că şi migraţiile sezoniere determinate de seceriş
au jucat un rol în propagarea rapidă a bolii. Astfel, în comitatul Bihor, holera a ajuns prin secerătorii
români veniţi din Transilvania. O ştire din Albina informa cititorii că: "holdele pe unde aceşti nefericiti
lucrau deveniră acoperite de cadavre şi aveau aspectul unui câmp de bătălie după terminarea luptei12• În
sprijinul acestei ipoteze poate veni şi nuvela lui Slavici, Pădureanca, ce descrie drama unor ţărani pe
fondul secerişului şi al holerei. Aceştia au de ales între a nu respecta ordinele autorităţilor (care interziceau
părăsirea satelor sau primirea la seceriş a oamenilor din alte zone) şi o altă situaţie echivalentă, în
1
convingerea lor, cu a muri de foame 3•
Românii acuzau că la propagarea acestei epidemii ar fi contribuit şi procesiunile romano-catolice
care au adunat din toate părţile credincioşi la mănăstirea Radna şi, de aceea, autorităţile comitatense au
considerat necesară oprirea lorl4•
La începutul Junii iulie, tot prin intemlediul Rusiei, holera apare la Ia�i, Oltenia fiind însă
contaminată din sudul Dunării dinspre Tumu-Severin şi Craioval5. Perioada de maximă intensitate în
Transilvania este atinsă la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august, holera "dominând înfricoşător" în
zona Haţeg, Petroşani, Orăştie, Cluj, Bistriţa şi se stinge abia în septemblle după ce a secerat aproximativ

35.000 de vieţi în Transilvania şi părţile vesticel6.
Informaţiile presei sunt uneori contradictorii prezentându-se situaţia când disperată, când
liniştitoare. Se încearcă tratarea cu tact a împrejurărilor pentru a se evita panica populaţiei. Toate broşurile
dau asigurări că o viaţă echilibrată ("ferirea de excese"), o igienă corespunzătoare şi ocolirea unor alimente
sunt garanţii sigure în evitarea bolii. Cu toate acestea, măsurile cerute cu scopul de a se atenua cauzele
favorabile extinderii molimei erau practic imposibil de îndeplinit datorită nivelului precar de existenţă.
Aceasta e o explicaţie a mortalităţii mai grave la populaţia cu nivel de viaţă mai scăzut datorită regimului
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alimentar deficitar, muncilor obositoare, alcoolismului, condiţiilor improprii de locuire17•

Astfel că, spre deosebire de ciumă, unde cea mai prezentă impresie a contemporanilor a fost
universalitatea contagiunii - în sensul că nici cei bogaţi şi puternici nu scapă, având caracteristica de a fi

"democratică" - , holera, alături de tifos sau febrele tifoide, este o epidemie foarte strâns asociată factorilor
8
sociali1 .
Datele oferite de registrele parohiale permit o evaluare în lumea satului pe categorii de vârste sau
sex a celor răpuşi de epidemie. În toate satele investigate se constată mortalitate mai ridicată la vârstă
adultă (30-60 ani) şi una destul de scăzută la copii. O explicaţie poate fi şi aceea că diferitele afecţiuni ale
stomacului crează - conform cercetătorilor din medicină - o predispoziţie pentru această boalăl9. Situaţia
este identică pentru Franţa în timpul holerei din 1854 şi Italia în timpul epidemiilor din 1866- 1867 şi
1883- 1884, cele mai multe cazuri înregistrându-se la muncitorii cu o viaţă dezordonată20. Pe baza unui
eşantion de 20 de sate din comitatele Cluj, Solnocul Interior şi Hunedoara putem concluziona că epidemia
a atins în egală măsură pe bărbaţi şi femei21•
Şi în lumea satului şi în oraşe mortalitatea atinge cote incredibile pentru secolul al XIX-lea'. Astfel
în comitatul Solnocul Interior un sat mic ca Mănăşturelul pierde 33 de locuitori din 290, Copleanul pierde
30 din 350, Nicula din 4 10 pierde 37 de locuitori22• Oraşele cele mai afectate în Transilvania sunt Haţeg
(unde din 1806 locuitorii s-au îmbolnăvit 224 - 13,51%, din care au murit 112 reprezentând 6,20% din
populaţia oraşului), Hunedoara (unde din 2597 de locuitori s-au îmbolnăvit 292 de locuitori
mor 112

-

-

11,24% şi

reprezentând 4,3 1%), Reghin (din 5507 se îmbolnăvesc 586 - 10,04% şi mor 240 - 4.35%),

Cojocna (3254 locuitori, îmbolnăviţi 257 - 7,90% şi morţi 99 - 3,04%f3. Neatinse rămân districtul Făgăraş,
scaunul Nocrich, scaunul şi oraşul Cincu24. La aceste pierderi se adaugă numărul acelora ce au murit în
perioada următoare de pe urma sechelelor holerei (lungoare, tifos). Dar, aşa cum am mai precizat,
epidemiile nu au consecinţe demografice de durată. Pierderile înregistrate se recuperează, mai devreme
sau mai târziu, prin creşterea numărului căsătoriilor şi respectiv a naşterilor. De asemenea, în anii următori
mortalitatea scade pentru ca în timpul epidemiilor are loc o "selecţie naturală" căzând mai ales cei slabi
şi bătrâni25• Consecinţele demografice ale epidemiei studiate de noi pot fi deduse din analiza evoluţiei
sporului demografic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, dacă imediat după mijlocul
secolului asistăm la un ritm mediocru de creştere a populaţiei Transilvaniei, i'n intervalul de secetă şi holeră
1871- 1873 numărul deceselor îl depăşeşte pe cel al naşterilor, efectele epidemiei fiind atenuate abia la
sfârşitul deceniului al optulea şi depăşite definitiv de puternicul salt demografic din deceniul nouă26•
Impactul holerei asupra psihologiei individuale şi colective este un aspect ce ne poate oferi un
jalon în reconstituirea stării de spirit din Transilvania ultimelelor decenii ale secolului trecut. Firesc, în
rândul populaţiei exista o "tradiţie" a fricii de epidemii datorită mai ales ciumei dar şi a epidemiilor de
holeră anterioare ce au luat prin surptindere populaţia prin noutate şi prin evoluţia fulgerătoare a bolii:
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"urâtă boală această holeră... încât mai mult decât în vremurile de ciumă omenirea s-a speriat'l27.
Evitarea panicii populaţiei a fost cauza difuzării destul de târziu a instrucţiunilor de prevenire şi
combatere. Redacţia ziarului Albina se justifica În felul următor: "de aceea precum şi din alte
consideraţiuni psihice noi n-am aflat cu cale a raporta despre această epidemie"28. Dar, o dată difuzate,
toate au un capitol în care susţin rolul fricii în contactarea bolii, asigurându-se cititorii că "deasupra la toate
stă pacea sau liniştea sufletească şi curajul, frica şi înspăimântarea sunt lucrurile cele mai de pe urmă"29.
Anecdotele aflate în pagina de divertisment a ziarelor au multe ca fond de desfăşurare holera. Cu
un conţinut moralizator, dar şi cu scopul de a crea o atmosferă de destindere, ele proiectează situaţii hazlii
în anturajul epidemiei. Holera e luată în derâdere într-o primă fază, venindu-se în acest fel în întâmpinarea
dorinţei ascunse a cititorilor. O anecdotă ce are ca mesaj apelul la curaj, şi pe care o găsim în mai multe
publicaţii povesteşte o întâmplare din aşa zisul "cuib peren" al holerei care este Mecca. Ea descrie
întâlnirea de la porţile cetăţii dintre un pelerin musulman şi holera travestită într-un bătrân neputincios care
cere ajutor. Pelerinul este nevoit să-I ajute sub ameninţarea contaminării, dar cere holerei să sacrifice cât
mai puţine vieţi. Deşi holera îi promite că vor muri doar 80 de oameni, În câteva săptămâni mor mai multe
mii. La o nouă întâlnire dintre cei doi holera răspunde la acuzaţiile de minciună şi sperjur a pelerinului,
foarte senin, că a luat doar 80 de oameni, ceilalţi murind de frică 30.
Şi revista Familia condusă de IosifVu1can face aceleaşi eforturi susţinute în a risipi panica într-un
dialog foarte argumentat cu cititoarele. Dar datorită căldurilor excesive, virulenţa bolii sporeşte şi ziarele
sunt nevoite să anunţe că flagelul s-a generalizat. Frica oamenilor este peste măsura mai ales pentru că
zilnic este anunţat în presă numărul morţilor. Izolarea şi faptul că clopotele bisericilor bat de mai multe ori
pe zi detennină o sporire a panicii31.
Neîncrederea în măsurile prevăzute de broşuri sau circulare este tot mai prezentă după intrarea în
contact direct cu contagiunea. Cert este că odată boala contactată efectele administrării medicamentelor
şi prafurilor vor fi doar psihoterapeutice (cazul picăturilor antiholerice ale lui Imre Barra), iar tratarea bolii
cu vin a dus cel mult la o creştere a numărului alcoolicilor2.
Ministerul de Interne îşi perfecţionează arsenalul de luptă împotriva holerei pe măsura agravării
situaţiei. Sunt trimişi cincizeci de medici prin locurile mai puternic periclitate de epidemie, precum şi în
zonele în care aceştia lipseau, sunt numiţi "comisrui ministeriali pentru holeră" în fiecare comitat afectae3.
Mai mulţi comiţi supremi parcurg sat cu sat Însoţiţi de chirurgi şi juzii procesuali, dând dispoziţii sanitare
şi liniştind oamenii (aşa procedează şi baronul Banffy care, deşi era foarte înaintat În vârstă, Îşi vizitează
comitatul)34.
Atitudinile în faţa morţii în această perioadă sunt foarte difuze, neputându-se delimita niveluri
clare în percepţia şi reacţia la epidemie. Europa sfârşitului de secol XIX este deja Europa modernă, a
explicaţiilor şi atitudinilor raţionale.
În continuarea ideilor iluministe, lumea se separă tot mai mult de ideea epidemiei ca pedeapsă
divină sau ca uneltire a străinului. Tot mai frecvent la nivel elitar apare convingerea necesităţii igienii
publice şi a unei legislaţii sanitare care să reglementeze, la fel ca în ţările industriale dezvoltate, situaţia
din domeniul salubrităţii. Nu întămplător, dr. 1. Felix scrie în ianuarie 1873 Tratatul de igienă publică şi
poliţie sanitară, care este publicat în plină desfăşurare a holerei, în Transilvania (foaia Astrei)35.
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Categoriile instruite au astfel o percepţie "ştiinţifică" a bolii, fiind convinse că ea apare datorită
conjuncţiilor astrale sau emanaţiilor solului.

Explicaţiile raţionale şi asigurările că doar sărăcimea ce trăieşte în mizerie este atinsă, oferă un

anumit confort psihic în mediile mai evoluate. La primele manifestări, holera este doar un subiect predilect
de conversaţie. Înmulţirea necroloagelor din diferite periodice ce omagiau post-mortem persoane din

acelaşi grup social, aduc însă o îndoială. Se manifesta astfel, pe măsura agravării situaţiei şi reversul acelui
raţionalism ce însemna ignorarea existenţei sfârşitului până la moartea cuiva apropiat.

Omul modern ştie că există sfârşitul dar nu se poate acomoda cu ideea propriului amurg. Moartea

nu mai este ceva familiar, nici măcar pentru cei ce credeau in viaţa de dincolo, apropierea ei devenind din
ce în ce mai dramatică36• Moartea surprinde şi găseşte nepregătite nişte spirite doar aparent "decreştinate".

De aceea, apar elemente iraţionale în această situaţie limită chiar şi la purtătorii celor mai noi direcţii în
medicină. Astfel, dr. Vasiciu considera măsurile luate de oameni ca inutile, ele neputând "scuti ţările de
răul acesta". El vede epidemia ca o cale de înlăturare a "spurcăciunii morale şi fizice a oamenilor ce se
găseşte îngrămădită în cetăţile mari - lăcaşuri ale nebuniilor şi viciilor,m. Panica sporeşte şi datorită

paralizării activităţii comunităţii, a anulării intrunirilor societăţilor culturale, închiderii şcolilor, gimnaziilor
şi Universităţii din Cluj mai devreme, dispariţiei conflictelor politice care nu mai prezintă nici un interes38•

Broşurile ce explicau prevenirea şi combaterea hoierei au fost traduse în limba poporului deja din
timpul epidemiilor anterioare şi au fost popularizate în mediul rural prin preoţi. Imaginea satului este şi
mai descurajantă pentru că aici holera se suprapune secetei, foametei şi greutăţii dărilor şi este percepută

în acest fel mult mai acut. Munca la câmp pe o căldură calificată ca "nemaipomenită" slăbeşte organismul

şi aduce oamenii în pragul disperării. Unele activităţi sunt paralizate, târgurile fiind interzise, şcolile
închise, aglomerările la pelerinaje condamnate de autoritaţi39. Compoziţia proprie, mai ales a familiilor de

români care aveau mulţi copii, face ca aproape fiecare familie să intre în contact direct cu epidemia

conştientizând mai bine pericolul. Dar specificul lumii săteşti, mult mai ataşată valorilor tradiţionale şi
vechilor credinţe, face ca moartea să fie mai uşor suportată. Ea face parte dintr-o ordine a naturii pe care
omul tradiţional poate să o accepte.
Instructiunile sanitare conform cărora ţăranul trebuia să se apere singur de boală în lipsa doctorilor
sunt uneori refuzate în lumea satului. Drama este că omul ce se afla în preajma morţii nu poate întotdeauna

să se pregătească creştineşte de ea. Valul uriaş ce se îndrepta spre biserică de frica unei morţi rapide, pentru
o posibilă ultimă spovedanie, este stăvilit de autorităţi ce le interzic, pentru că favorizează răspândirea
contagiunii40. Sunt oprite şi procesiuni1e ce pregătesc sărbătoarea de Sfânta Maria, considerate foarte
importante, pentru că ele au oprit epidemia în 1831 exact în ziua Adormirii (15 august)41.

Frica generează gesturi regretate, la sfârşitul acestei perioade morţii fiind îngropaţi - în ciuda

obiceiului şi a ordinelor autoritatilor - în ziua decesului de frica unei contaminări.

Micile consolări ca scutirea de unele dări şi de un post sever nu mai prezintă mult interes pentru
omul ce s-a lăsat deja după trei ani de secetă, foamete şi epidemii în voia răului42•

Situaţiile limită dezgroapă şi amintiri ale bătrânilor despre înţelepciunea veche, făcându-se apel

la ceea ce era conservat în mentalul popular despre boli ca operă a duhurilor rele. Deşi Biserica a luptat
împotriva acestor credinţe păgâne, susţinând ideea bolii ca pedeapsă cerească pentru păcatele oamenilor,
ea trebuie să facă unele concesii. De aceea, în discursul şi practica comunităţilor săteşti se poate distinge

foarte greu ce este creştinism şi ce ţine de tituri ale religiei populare, înţelegând plin aceasta o serie de

36 S. Nicoară, T. Nicoară, MentaLităţi colective şi imaginar social, Cluj, 1996, p.l 03.
37

Gazeta Transilvaniei, nr.5611873, (3122iulie).

38 Anularea întălnirilor Astrei anunţată în Federaţiunea, nr.52/1873 (24/12 iulie), închiderea gimnaziului de la Năsăud, a
Preparandiei de stat din Ardeal şi a Universităţii din Cluj în Federaţiunea, nr.54/l873 (27/15 iulie).
39

Familia nr.3111873 (12/25 august).

40

Federaţiunea, nr.49/1873.

41

P. Samarian. op.cit., p.242.

,

42 Telegraful Român, nr.5111873, Sibiu (17/19 septembrie).
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manifestări folclorice cu origini păgâne. În continuarea ciumei se face apel la o serie de amulete, exorcizări,
ritualuri de tipul "cămaşa holerei"43. Secuii cred că apa cea mai bună pentru dezinfectare este apa sfântă
din Biserica roman o-catolică. Ea trebuia vărsată în fântâni în prima vinere a lunii înainte de răsăritul
soarelui 44.
Seceta, căldura insuportabilă, moartea aparentă a naturii, foametea transmit o viziune aproape
apocaliptică celor confruntaţi cu ele. Iată impresia unui corespondent al ziarului Federaţiunea la mijlocul
lunii august: "Pământul pătruns de arşiţa soarelui arde ca focul, crapă şi se despică până la o adâncime de
un cot... vegetaţiunea a încetat cu totul... frunzele îngălbenite şi uscate cad ca în zilele de toamnă, de la o

margine la alta a ţărilor ce ţin de coroana ungurească domnesc epidemii di ntre cele mai în fricoşătoare, în
fiecare zi cu miile cad oamenii victime holerei, ciumei, leprei şi altor plage ale lui Dumnezeu ... foametea
teribilă începe a-şi ascuţi dinţii furiei sale spre a secera ea pe cei ce nu au avut ce secera. Aerul e încărcat
de miasmele cele mai nesănătoase, năduşeala e mare şi respiraţiunea grea, sus în atmosferă sub bolta
cerească corbii şi vulturii croncănesc şi se învârtesc în cercuri mari - ei simt miros de mortăciune"45.
Aceasta este imaginea pe care ne-o transmit sursele vremii la o citire care nu a fost una "pozitivă",
ci una în care este de neevitat ca intuiţia să joace vreun rol. Se poate incerca în acest fel depăşirea morţii
demografilor şi alunecarea spre un domeniu mai puţin palpabil, dar mult mai durabil al sensibilităţii
colective.
Putem releva astfel, pornind de la atitudinile în faţa morţii, un întreg sistem de civilizaţie, în care
ataşamentul faţă de o stare de spirit specifică mentalităţii tradiţionale este prezent până târziu în epoca
modernă la un nivel de profunzime46. Este a câta dovadă în plus că schimbările în planul mentalităţilor se
produc foarte lent, cel mai lent de-a lungul istoriei.
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CONSIDERATIONS SUR L'EPIDEMIE DE CHOLERA DE 1873
EN TRANSYLVANlE

L' etude relatif aux "Considerations sur l' epidemie de chcilera de 1873 en Transylvanie" suit une
probIematique peu recherche par l;istoriographie roumaine, celle des epidemies et de leur enregistrement
dans le segment roumain de la societe transylvaine.
Recourant aux methodes de la demographie de la statistique et de la presse roumaine
contemporaine, l'etude s'efforce de fixer l'impact du cholera sur la population.
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1916, p.39.

44 Familia, or.34/1873 (2/14septcmbrie).
45 Federaţiunea, nr.5911873 (24/12august).
46 T. Nicoară, Epidemii şi mentalităţi în societatea românească în zorile modernităţii (1700-1830), în Studii de Istorie a
Transilvaniei (coord. S.Mitu şi F.Gogâltan),Cluj, 1994, p.163.

