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O nouă direcţie de cercetare istorică în cadrul căreia însemnările constituie
sursa fundamentală, sunt mentalităţile colective în evoluţia lor. Deosebirea dintre
istoria ideilor şi cea a mentalităţilor, este aceea, că în timp ce prima studiază şi se ocupă
de elitele societăţii, istoria mentalităţilor priveşte atât elitele cât şi mai ales oamenii de
rând. Mentalul individual şi colectiv nu este altceva decât un sentiment de reprezentări
şi reacţii sub pragul conştiinţei, şi de aceea de multe ori ele sunt reliefate confuz; în
acest caz cercetătorului revenindu-i misiunea de descoperire a stării emotive în care
este încorporată însemnarea respectivă.
Mentalul colectiv, este expresia spirituală a marii majorităţi a populaţiei.
Reacţiile mentale ale comunităţilor umane faţă de un eveniment, sunt bogat ilustrate de
însemnările pe cărţi. Gama de însemnări reflectă o anumită stare de spirit. Cel care a
făcut însemnarea respectivă a avut o sensibilitate influenţată de un fapt ieşit din comun,
pe care la rândul lui a simţit nevoia de a-l transmite şi celor care vor veni după el.
Pentru a înţelege mentalul colectiv românesc, aşa cum este el reliefat în
însemnările de pe cărţi, trebuie să pornim de la mentalitatea pe termen foarte lung a
populaţiei româneşti. Principala caracteristică care i-a determinat pe oameni să-şi
însemneze anumite aspecte din viaţa lor, a fost starea de insecuritate. Spaţiul românesc
a fost perceput de oamenii timpului ca o lume veşnic în mişcare1, care este determinată
de aşezarea în calea ei a nenorocirilor şi răutăţilor timpului2.
Pentru omul simplu, pentru ţăranul român, a existat un ansamblu de suferinţe,
evident mult mai puternic simţit decât elitele societăţii, ciuma era o primejdie pentru
toţi, dar boierul, spre deosebire de ţăran, putea să se retragă la moşie sau să se ducă la
medic, pe când ţăranul nu. Calamităţile naturale, îi loveau pe toţi deopotrivă, dar marii
stăpâni de pământ, aveau posibilităţile materiale să le atenueze şocul suferinţei.
O altă cauză care făcea deosebirea netă, dintre elite şi masele populare era şi
fiscalitatea, povara birurilor, care apăsau pe ţărani, neplata lor aducând presiuni şi
opresiuni din partea visteriei statului.
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Frica în faţa divinităţii, frica în faţa naturii, dar şi frica în faţa societăţii, care
de cele mai multe ori era percepută ca un ansamblu de forţe ostile ţăranului, au
constituit în mod sigur tripticul de teamă al mentalului colectiv medieval românesc la
nivelul maselor populare.
Acest lucru reiese şi dintr-o realitate fundamentală, care explică în mod
copleşitor, însemnările despre nenorociri şi tragedii (cutremur, vreme rea, inundaţii,
invazii de lăcuste, creşteri de dări, creşteri de preţuri, invazii de obşti străine), şi
puţinele evenimente fericite din viaţa oamenilor, de altfel foarte reduse, cum au fost:
viaţa de familie, naşteri, cununii.
Privit în ansamblul lui, cadrul mintal al duratei evului mediu românesc, este
caracterizat prin sentimentul de veşnică insecuritate şi suferinţă. El se bazează pe
fondul religios, care reflectă mai puţin o legătură între divinitate şi om, cât mai ales
resemnarea în faţa voinţei celui Atotputernic.
Se poate trage concluzia, că în cazul românilor, la nivel popular, credinţa,
oricât de puternică ar fi fost, rămâne totuşi puternic influenţată de superstiţie şi alte
practici precreştine3.
Dorinţa lui Dumnezeu rămânea, hotărâtore pentru fiecare om: „Să (să) ştie
cându au murit de ciumă în satu Lăpoşi. Ereamu tînăr, mulţumesc lui Dumnezeu că
eramu tînăr. Şi acum dau slavă Lui, că m-au hrănit harul ceresc”4.
Catastrofele şi nenorocirile prin care a trecut populaţia în evul mediu
românesc, erau percepute de aceasta ca o certare, sancţiune dată de Dumnezeu prin
care-i pedepsea pe oameni, pentru faptele lor păcătoase: „1838, ghianuarie 11, marţi la
4 ceas(uri) din noapte turceşti spre miercuri sau cutremurat tare pământu zdrobind case,
dărâmând sobe, coşuri, căzând şi ziduri un al Sfântului Gheorghe Nou, cum în beci
căderi de (ziduri) şi turle”; 1838, 8, ghenuarie, 11, marţi spre miercuri noaptea pe la 4
din noapte s-au cutremurat foarte tare pământu…”; „1831, au început boala holerii, de
la ianuarie 25, au ţinut în Bucureşti şi pă afară până la august 25 (…) cu vărsaturi alese
şi cu urticarie aleasă, dureri de inimă schimbă chipul omului în 2-3 ceasuri, zgârceşte
închiiturile mîi(ni)lor, picioarelor, sîntu în trup ca cum ar umbla furnici sălbatice (…)
ochii se duc în fundul capului, înnegreşte, vineţeşte cei mai mulţi în 7-8. În ceea ce mai
mulţi moare, nimeni, oamenii şi copii, vine şi din bucate ce strică stomacul (…) din
poame, vine şi din molemă din leane, din lucru de cârpă, din hârtie, unii varsă şi cu
urdică, alţii urdică cu varsă, la unii îi seacă degetele din noduri, pe deasupra unghiilor
asemene şi la picioare sunt ca nişte moarte, de ce se atinge cu ele să nu simtă acel
păcătos (…) şi cu durere de cap şi cu urţeală, cu neauzire, cu leşin mare ca un mort.
Vine şi din mâncare multă, ce atunci să te scoli de la masă mai nemâncat decât
sătul, să fugi de locuri cu igrasie ce sunt pe lîngă ape, apă să nu bei pe nemîncate, să nu
şeznu în ger, să nu bei apă, pă pămînt să nu dormi noaptea, dimineaţa să nu ieşi
afară...“5.
Dintr-o astfel de însemnare, reiese nu numai teama oamenilor de pedepsele la
care sunt supuşi de către Dumnezeu pentru păcatele lor, apelau la tot felul de leacuri şi
tratamente pentru a se vindeca, notându-şi tot ceea ce auzeau şi considerau ca fiind de
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folos în lupta lor cu destinul nemilos.
Într-o lume dominată de credinţă în Dumnezeu, combaterea calamităţilor,
precum şi diminuarea suferinţelor oamenilor, constituiau în mentalitatea timpului,
necesarul apel la divinitate, la sfinţi şi la moaştele acestora, considerate în acele vremi
ca fiind făcătoare de minuni; astfel la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai precis în
1795, un zugrav bisericesc pe nume Manole scria: „A venit sfântul Cap al Sfântului
Visarion, al doilea rând în Bucureşti, adus fiind de poliţie cu multă (chel)tuială pentru
frica ciumii. Şi nu numai era ci şi foamete foarte grea era, că mulţi din creştini au
murit”6.
Oamenii credeau că recurgând la diferite mijloace şi metode de inspiraţie
religioasă, vor diminua efectele catastrofale ale acestor urmări: „Fericită, deci,
Moldova care posedă o astfel de comoară şi scăpare sigură la orice nevoie, că prin
mijlocirile Cuvioasei de multe ori a scăpat de năvăliri războinice, de epidemii, de
ciumă, de secete continui şi alte? slenorociri, cu ale cărei rugăciuni să ne izbăvim şi noi
de veşnica muncă a iadului şi să ne învrednicim de împărăţia cerurilor, Amin”7.
În acest caz, autorii însemnărilor se referă la posibilele efecte miraculoase pe
care le-ar fi avut Cuvioasa Paraschiva în diminuarea suferinţelor lor. În viziunea
autorilor însemnărilor, reiese faptul că de foarte multe ori divinitatea trimite semne
prevestitoare pentru marile nenorociri. Fără îndoială, însemnările oferă un teren vast,
pentru sondarea mentalului colectiv românesc, spre sfârşitul perioadei medievale şi
începutul societăţii moderne.
Analiza comparativă între însemnări şi cronici, relevă faptul că însemnările
înregistrează fenomenele astronomice deosebite în mai mică asociere cu divinitatea,
precum şi faptul că nu face din aceste fenomene, determinantele unor evenimente
politice. Concomitent, există deosebiri între perceperea acestor fenomene de mărunţi
autori ai însemnărilor româneşti şi ceea ce este înregistrat în izvoarele istorice.
Cercetarea în acest domeniu al mentalului colectiv medieval românesc, este
oarecum la început, ea nu constituie o temă de reflexie, susţinută până în prezent.
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THE PERCEPTION AND THE MENTALITY OF THE MEDIEVAL
POPULATION FROM THE ROMANIAN COUNTRIES TOW ARDS
THE NATURAL PHENOMENA
Abstract
The collective mentalities and their evolution represent a new historic research
study direction. The fear in front of the divinity and nature as well as in front of the
society, which is often seen as a sum of forces hostile to the peasants represented the
three elements the Romanian medieval man feared. This emerged clearly from a
fundamental reality that explains the writings about the misfortunes and tragedies (bad
weather, floods, big taxes, invasions) versus a few happy moments: the family life,
weddings, and births.
The research study of the collective mentality of the medieval Romanian
society is still a new domain for the historians which hopefully will be developed
through further researches.
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