IV. MENTALITĂŢI BUCUREŞTENE

PERIFERIA SUBTERANĂ
BUCURESTUL
PATOLOGIC
'
1
SI
DERIVATELE
NEBUNIEI
'
Drd. Adrian Majorul
Motto: „Nu oricine arc tristcica pc
măsura min!ii."
(Milorad Pavici-Pcisaj pictat în ceai)

„Fiul meu Franz,
duc din lume, nu e nimica de sperat! Lucru de loc, nici bani nu sunt aşa de
curând. N'am voit!!! Ajunge c'am adus din Belgrad cinci persoane şi acum eşti
singur-singurel. Nu e nici ajutor şi nici un rost de a găsi aşa de curând de lucru, nu pot
nici ţie, nici mie s'ajut. Rămâi cu bine şi fii cuminte şi bun, Frantz, şi fii sârguitor, nu
uita poveţile mele!!! Ultimul salut, devotatul tău tată, până la moarte, nu mă uita, încă
odată rămâi cu bine. Nu sunt demn ca tată, să mă urăsci că tata pleacă. 28 iunie 1897."2
Să te naşti undeva prin dealurile Rhenaniei, să-ţi trăieşti tinereţea cu speranţele
unei vieţi ordonate şi doar o singură scăpare, aceea de a reuşi extraordinarul în tulbura
şi imprevizibila societate bizară de la porţile Orientului, să-ţi fie fatală! Numai că aici,
la porţile Orientului, nimic nu se potrivea cu tihna ordonată de acasă; era o lume cu
susu-n jos, pentru că aşa se născuse şi aşa are să moară cine ştie când. Bătrânul ipsosar
se simţea înfrânt, distrus, înşelat în speranţele sale calculate. Dar Moldo-Valahia nu
cunoştea nici calculul ordonat şi nici tihna. Ele trăiau totul precipitat.
Prezentul studiu se doreşte a fi o trecere prin toate existenţele mizere care, prin
determinările lor finale, îmbogăţite cu mijloacele de tortură psihologică specifice fiecărui
secol sau context istoric, au creat o societate muribundă. O societate grăbită şi prăbuşită
înainte de maturizare. Bucureştiul patologic este de fapt o sintagmă care cuprinde întreaga
varietate a fenomenelor istorice, sociale, economice cu determinări psiho-afective imediate
- fie colective, fie individuale.
Nebunia (care la rândul ei are numeroase delimitări şi nuanţe), este finalitatea
prăbuşirii sau capătul de linie a unei societăţi neterminate, neclădite, fragilă, analfabetă.
mă

şi

1 Stpdiul de faţă abordează fenomenul patologiilor urbane din perspectivă istorică, mentală
nu se pretinde a fi un echivalent al literaturii specifice de specialitate.
2 Nicolae Minovici, Studiu asupra spânzurârii, l.V.Socccu, Bucureşti, 1904, p. 43
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Nebunia poate fi purtată şi la un nivel sociabil - chiar dacă gândeşti cu voce tare sau
râzi de unul singur, pentru ca apoi să devină cronică, cu acte iresponsabile. Pentru a
scăpa de ea te poţi îndrepta spre subsidiarităţi temporare - aşa-zisele halte unde trenul
opreşte întâmplător: alcoolismul, suicidul, melancolia, lehamitea cu acea privire
gelatinoasă ancorată în vid, etc.
Un astfel de studiu istoric lipseşte din istoriografia românească modernă iar o
asemenea preocupare continuă să lipsească în rândurile generaţiilor actuale de istorici.
Pe de o parte m-am confmntat cu lipsa literaturii de specialitate iar pe de alta, cu lipsa
schimburilor de idei cu colegii mei de breaslă. În consecinţă, am făcut apel la alte
categorii de specialişti: doctori, medici legişti şi literatura de specialitate aferentă, veche
şi actuală. În afara surselor istorice primare, existente undeva în subsidiarul unor studii
mai largi despre cu totul alte subiecte, am abordat şi lucrări ale doctorilor legişti Mina
şi Nicolae Minovici. Un singur istoric al Bucureştilor a abordat astfel de teme din
perspectivă istorică iar el a fost Nicolae Vătămanu însă preocupările acestuia au fost
legate de marile epidemii de ciumă care au lovit Bucureştii în epoca modernă şi nicidecum
patologiile urbane.
Prima parte a studiului este dedicată cauzelor de ordin istoric care au determinat
stările patologice colective în societatea moldo-valahă, începând cu perioada premodernă.
A doua parte a demersului abordează problematica patologiilor moderne având ca studiu
de caz societatea bucureşteană. Un astfel de studiu îl consider necesar atât prin
completarea arealului vast al istoriografiei româneşti moderne cât mai ales prin prezentarea
într-un corpus istoric omogen a unor fenomene patologice pentru ultimii trei sute de ani.
Societatea moldo-valahă a veacurilor XV-XlX a avut de trecut prin experienţe
traumatizante care se precipitau cu o ritmicitate nebănuit de rapidă şi variată. A existat
o permanentă stare de insecuritate colectivă şi individuală din evul mediu timpuriu pînă
către 1878, când modelul statului modem a înlocuit haosul bunului plac ale abuzurilor
celor puternici prin puterea legii. De asemenea, a fost alungată şi insecuritatea externă,
reprezentată de tot felul de invazii locale sau ocupaţii totale temporare ale unui vecin
sau altul. Când sate întregi fugeau înspăimântate prin păduri unde trăiau cu anii, si asta
de câteva ori într-o generaţie; când vedeai la tot pasul oameni spintecaţi, decapitaţi,
adesea prin mofturi boiereşti sau abuzuri ale puterii locale sau centrale şi cel mai adesea
ca manieră de intimidare a invadatorului, erau imagini care-ţi zdruncinau puternic minţile.
Aparentele stări de siguranţă ale domniilor lungi (Ştefan cel Mare, Matei Basarab sau
Brâncoveanu) nu schimba cu nimic starea de insecuritate şi incertitudine a plugarului,
negustorului, meşteşugarului, lipsit de putere în faţa autorităţii locale şi centrale.
Sentimentul de teamă, frică patologică însoţită cu spaima, a pătruns în mentalul
colectiv atît de puternic încît, după 1920, ţăranii care se judecau cu vreun vechil sau
arendaş se minunau că nu erau luaţi la bătaie cruntă când ieşeau de la tribunal - chiar
dacă câştigaseră procesul. Pentru ei sentimentul de spaimă şi nedreptate asociat cu
bătaia sau moartea din orice motiv era atât de puternic încît şi-a păstrat caracterul umil
şi serv faţă de autorităţile locale ale statului - funcţionarul public - pînă astăzi. Şpaga,
cadoul, înclinarea spinării şi vorba dulce (care mult aduce - adică supravieţuirea fizică)
sunt reperele oricărui locuitor român care le afişează faţă de autoritatea statului de peste
500 de ani. „Dând bani la vreme potrivită, cumpărăm speranţe" afirma la vremea sa
Nicolae Mavrocordat. Domnitorii prin mucarer, tribut, peşcheşuri şi alte daruri nu-şi
păstrau tronul cât viaţa lor, a familiilor şi a apropiaţilor; prin ofertele similare către
domnitor, boierii aveau aceleaşi speranţe plus păstrarea averii iar despre oamenii simplii,
ce să mai vorbim.
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Averea, proprietăţile de tot felul, puteau fi pierdute integral printr-o semnătură de
hrisov domnesc fără argumentări decât impasibila şi bizara „hainie" adică presupusa ură
faţă de autoritarea centrală absolută - domnitorul. Însuşi Brâncoveanu „a guvernat Ţara
Românească ca pe o întreprindere care trebuie să-i aducă venituri în schimbul unor
cheltuieli minime." 3 Antecesorul său, Şerban Cantacuzino, „de om nicicum nu-i era
milă, ca de o pasăre, îndată îl omorîia, ori de au avut vreo pizmă pă dânsul den boeria
lui, ori de i s-au părut ceva bănuială pă cineva, ori l-au pârât cineva, precum mulţi
oameni răi sunt în ţara rumânească, îndată, fără întrebare, fără judecată, îi omorea
tirăneşte" pe când cei săraci erau „legaţi la stâlpii ce erau înfipţi la puşcărie, înlăuntru
şi afară, de-i bătea cumplit." 4 Şi ca el, mulţi alţi domnitori.
Exista o adevărată disperare a individului de a exista, în tumultul schimbărilor
de domni, atât de frecventă. Acest fenomen avea drept „cauză imediată un soi de nebunie
înnăscută asociată cu apetitul pentru harţă şi ceartă;' neezitând să-şi omoare guvernanţii
„fie pe faţă, fie în ascuns." 5
Bucureştiul a fost ars şi distrus cel puţin o dată la zece ani, timp de peste trei
secole. Au fost perioade în secolele XV-XVI sau XVIII când oraşul a fost disputat de
variate tabere, cu distrugeri catastrofale de mai multe armate într-un singur an sau pentru
o perioadă continuă de cinci ani. În plină modernitate europeană, societatea moldo-valahă
trăia încă în sălbăticie morală şi socială. Astfel de sentimente se desprind din rândurile
francezului Taucoigne aflat la Bucureşti în mai 1822 sau Thouvenele la 1840. Scurta
ocupaţie turcească a accentuat foametea populaţiei iar bucureştencele se dădeau ostaşilor
turci pe nimica. Numai să aibă ce mânca. Astfel, „nici o clasă nu a fost scutită, şi nu
e rar să vezi mame de familie părăsindu-şi bărbatul şi copiii pentru a se da Turcilor.
Unele au îmbrăcat chiar religia mahomedană, au împins până acolo delirul sau spiritul
de răzbunare împotriva familiei lor încât şi-au asasinat bărbaţii sau fraţii prin protectorii
lor. Casele boerilor au fost transformate în case publice de desfrâu, în care turcii trăiesc
cu aceste nenorocite. ( ... )Cele mai multe dintre aceste nenorocite au avut un sfârşit
tragic. La Iaşi cadavrele a peste o sută de femei, dintre acelea care trăiseră cu turcii, au
fost găsite la cantine aruncate în puţuri. Cele mai multe au fost luate cu sila de la
locuitori, mizeria altora a fost cumpărată cu bani. În grajdurile palatului domnesc din
Bucureşti, evacuat de Turci s-au găsit cadavrele a 17 femei asasinate. Un boier întors
3 Firea românilor, volum coordonat de Daniel Barbu, Nemira, Bucureşti, p. 46
„( ... )Absen\a unei societăţi civile, nelimitată de nimic a făcut ca statul să joace rolul de hegemon.
Totul trece prin stat. El este taxidar prin profesie. ( ... )Aşa se face că pletora de birocraţi se suprapune
societăţii ... şi nimic nu i se opune. E preferabil. .. să te înţelegi cu taxidarul, cu poliţaiul, cu ceilalţi purtători
ai unei fărîmc de putere. Nu există alternativă. A fi la putere în asemenea colţuri de lume cu un stat puternic
şi societăţi slabe, înseamnă, de fapt, a dispune de avuţia naţională, şi a o distribui conform priorităţilor
proprii. Singurul grup social care căştigă în acest fals târg este birocraţia. De la simplul portărel pînă la
primul ministru. ( ... )Condiţia de aservit nu ne-au impus-o numai ocupanţii străini, ci mai ales această relaţie
univocă între individ şi stat. În care statul este un zeu. Iar individul un nimic plătitor de impozite." (Stelian
Tănase, Stăpânul şi sluga, Dilema, an.III, nr.122, p.7, 1995)
4
Radu Popescu in Ibidem, p.59
Nicolae Krcţulcscu aminteşte faptul că „ţăranii erau trataţi ca robi atât de autorităţi cât şi de
proprietari." Şi aceasta la miljoc de veac XIX! (Nicolae Krcţulcscu, Amintiri istorice, Tipografia şi Fondcria
de Litere Thoma Basilcscu, Bucureşti, 1895, p.17)
5 Anton Vcrancsis in ibidem, p.159
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de la Braşov a descoperit în puţul casei sale trei sau patru cadavre de femei. Multe
cadavre au fost scoase din Dâmboviţa." 6
Meşteşugarul Ioan Dobrescu povesteşte de ororile trăite de bucureşteni în 1821.
În acei ani tulburi „cine poate să ia socoteala jafurilor ce se făcea în lume, dar mai mult
la partea boierească. Că deaca îi prindea, nu numai că-i jefuia de-i lăsa în piei, ci pre
bărbaţi, pre unii îi şi omora iar pe cocoane şi fetele lor le batjocoria cum le era voia,
mai cu asprime decît turcii, ca câinii, pre amândouă părţile. ( ... )Cât putea să bea, bea,
cît nu, să vărsa de sta pivniţele tot pline şi umbla turbaţi ca câinii pe uliţe de mare beţie,
slobozind armele." 7
Astfel de cataclisme care loveau ciclic ţările române şi pe locuitorii lor, aveau
similarităţi specifice şi în anii de pace. Abuzurile funcţionarilor statului, pentru veacurile
XV-XX au săpat în mentalul colectiv un „cod genetic" al supunerii şi umilinţei
necondiţionate. Dacă evul mediu întrece orice închipuire prin metodele de tortură folosite
pentru strângerea dărilor, a abuzurilor care mergeau de la simple jafuri pînă la siluirea
nevestelor şi fiicelor ţăranilor servi, epoca modernă a anulat tortura dar a rafinat metodele
psihologice. Procesul a debutat cu 1830. Adică biciul vătafului de plai a fost înlocuit cu
aparatul birocratic.
În 1854, ofiţerul austriac Johann Koradin scria despre „principiul demoralizator
al birocraţiei române, în toate ramurile afacerilor sale" fiindcă „populaţia bucureşteană,
faţă de boieri, chiar cu bani, nu găsesc dreptate. ( ... )Mi s-a povestit despre funcţionarii
români în genere, că sunt indolenţi, mândri şi nu se ruşinează să spună că din salariile
lor (care nu's tocmai neînsemnate) le este imposibil să-şi ducă existenţa de toate zilele,
şi nu fac nici un secret din aceia că luxul pe care îl poartă numai prin ei şi-l procură
nu tocmai onest, prin veniturile pe sub mână." Această descriere este de mai bine de 150
de ani, perioadă în care funcţionarul public nu a progresat prea mult pe scara valorilor
mentale: subiectul poate fi studiat cu uşurintă în primării, inspectorate şcolare, poliţie,
circa financiară, parlament, guvern,. etc. In consecinţă, ofiţerul amintit afirma că
„demoralizarea este vizibilă în toate treptele populaţiei bucureştene. Caractere oneste se
găsesc rar, noţiunea de a căuta să înşele este înlocuită prin cea a şireteniei." 8
6 Andrei Oţetea, Regimul fanariot, Balcania IV, Bucureşti, 1931, pp. 332-333
Thouvcnclc afirma la 1840 despre \ăranii valahi astfel: ,,În aceste bordeie vegetează nişte fiinţe, în
aşa hal degradate din pricina mizeriei, că nici nu par a mai aparţine umanităţii." Un alt francez, Marmicr
afirma: „Cc le păsa lor care este numele stăpânului. Ceea cc ştiu ci este că trăiesc ca să muncească, ca să
plătească, să sufere şi să tacă." (D.Drăghiccscu, Din psihologia poporului român, Albatros, Bucureşti, 1996,
p. 346 şi p.388)
Ulyssc de Marsillac întâlnea Ia 1870 aceleaşi sale valahe „în zdrenţe, cu cocioabe din lut acoperite
cu paic'', unde „oamenii prost îmbrăcaţi sau chiar dezbrăcaţi ies din aceste vizuini şi-i privesc pc călători".
Erau sate „rispitc la întâmplare'', unde nu „trebuie să cau\i nici râuri, nici grădini, nici garduri, nici străzi."
(Ulyssc de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-iea, Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 70)
7
Ilic Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu (1802-1832), extras, Studii şi Articole de
Istoric, voi.VIII, Bucureşti, 1966, p.352
K Raportul comisarului Johann Koradin din 5 ianuarie 1854 in Mihail Popescu, Documente inedite
din timpul ocupaţiunii principatelor române de către austrieci intre 1854-1856, Bucureşti, 1935, pp. 27-28
Secolul al XVIII-iea a impus în limbajul românesc cuvinte noi care evidenţiau degradarea progresivă
a rcla\iilor dintre stat şi cetăţean; „cuvinte care semnifică decadenta socială, mizeria, sărăcia: bacşiş, belea,
bocluc, chilipir, cusur, dandana, duşman, gârbaci, hatâr, haraci, lichea, mezat, pişicher, samsar, etc." Pc de
altă parte, acelaşi veac a amalgamat la nivelul păturilor decizionale din Moldo-Valahia „o combinaţie aşa de
ridicolă de tot cc este mai grotesc în ceremonii cu tot cc poate fi mai vulgar în maniere, de tot cc este mai
ruşinos în linguşire cu tot cc poate fi mai abjcct în vanitate şi mai urît în îngâmfare." (D.Drăghiccscu, op.cil.,
p.272 şi p. 253)
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Englezul Wilkinson era absolut frapat de realităţile moldo-valahe în contrast cu
care guvernau societatea britanică: „nu există poate popor mai asuprit de un
guvern despotic şi mai strivit de biruri şi de angarale. Totuşi, obişnuiţi cu această stare
de servitute care ar părea intolerabilă altora, ei nu sunt în stare să conceapă măcar
nădejdea unei soarte mai bune. Starea de deprimare sufletească în care sunt ţinuţi s-a
prefăcut într-un fel de nesimţire şi de apatie naturală care-i face deopotrivă de nepăsători
la bucuriile vieţii şi de nesimţitori la fericire, ca şi la amărăciunile grijilor şi durerilor." 9
Şi putem încheia cu maniera brutală a funcţionarilor statului din anii '30 prin care
adunau impozitele anuale: bătaia, confiscarea bunurilor mobile şi vândute pentru a se
recupera banii. Mulţi ţărani părăseau domiciliul cu întreaga familie, fie de teama bătăilor,
fie din neputinţa de a-şi apăra averea. Obicei preluat de comunişti în timpul şi după
colectivizare. Nimic nu s-a schimbat. Totul se reduce la raportul dintre stăpân şi slugă. Cu
toate repercursiunile de rigoare. Totul este cum doreşte şefu' - adesea cel mic sau intermediar,
desigur, contabila, secretara, femeia de servici, portarul sau, agentul de pază.
Toate aceste realităţi istorice constante de cinci sute de ani, au trasat în reperele
psihologice ale societăţii moldo-valahe, matriţe de neschimbat, care de multe ori te
împing dincolo de pragul nebuniei.
Dar, pe lângă această nenorocire endemică de care nu vom scăpa în ciuda iluziilor
naive şi idioate, mai există în istorie şi un alt gen de cataclisme, care nu s-au sfiit să se
facă simţite în spaţiul moldo-valah: cataclismele naturale, urmate de altele datorate în
mare măsură m,izeriei, sărăciei, subnutriţiei, ignoranţei, neglijenţei, lenei, lehamitei,
nepăsării şi în ultimă instanţă nesimiţirii(să ai castel cu turnuleţe, jeep, salbe de aur şi
să-ţi cultivi colecţia de păduchi şi alţi paraziţi endemici, poate fi un exemplu actual).
Dacă nu puteau schimba cu nimic în bine lumea în care trăiau, oamenii cu atât
mai pu\in puteau să fie pregătiţi în faţa incontrolabilului şi imprevizibilului; evenimente
aflate desigur în afara voinţei, puterii şi responsabilităţii omeneşti. Toată această sumă
de cataclisme nedorite, erau plasate în mentalul colectiv medieval şi premodern, în zona
fatalului, a „puterii şi pedepsei lui Dumnezeu". De fapt, este vorba de variatele catastrofe
şi calamităţi naturale care au intervenit periodic în evoluţia oraşului, distrugând brutal
şi în scurt timp rezultatele unor îndelungate eforturi umane, cu urme dramatice în memoria
oraşului şi în psihicul colectiv. 10
realităţile

Aparatul birocratic şi-a diversificat atât de mult capacităţile de supravieţuire încât în zilele de
„unii parlamentari au ajuns să se vândă pc bani". Prctul: două miliarde de Ici. Acest lucru arată „cât
de jos a coborât ştacheta în politică. În asemenea conditii a pretinde moralitate, competentă şi responsabilitate
de la politicieni pare ridicol. Iar vorbele unora dintre ci despre reforma politică şi morală sunt de-a dreptul
cinice. Este aproape imposibil să descoperi şi să crezi într-un reformator, când vezi atâtia geambaşi."
(Rodica Ciobanu, Mârţoage şi geambaşi politici, Adevărul, nr. 3508, 26 septembrie 2001, p. I) Această
tristă realitate contemporană ne întoarce în veacul al XVlll-lca când cu două-trei pungi cu galbeni cumpărai
un titlu, o boierie, o diplomă, sau oricare func\ic dregătorească.
9 Wilkinson apaud Andrei Otctca, op.cil., p. 66
La mai bine de 150 de ani de la evocările lui Wilkinson ne întrebăm „Cc-ar mai fi de sperat?" Căci
„oamenii s-au săturat de toate dezastrele care se stivuiesc zilnic în viata socială. Totul se surpă ca un teren
ros de izvoare subterane, infractionalitatca a creat psihoze printre oamenii cinstiti, birocratia îti zădărniceşte
orice vis de a realiza ceva trainic, popula\ia s-a abrutizat, mizeria s-a extins, coruptia c ca o tumoare malignă.
( .•. )E trist. Nesiguranţa şi lipsa de perspective au declanşai o lehamite. ( ... )Perspectivele României sunt
deprimante. în conditiilc în care tinerii pleacă la capătul lumii. politicienii dorm şi bătrânii s-au resemnat
de mult. ( ... )Exodul către o lume mai echilibrată, mai onestă şi mai caldă c un fenomen care ne determină
să ne întrebăm cum va arăta România peste 10-15 ani. ... " (Ce-ar mai fi de sperat?, National, an. V, nr.1141,
5 martie 2001, p. 1)
10 Adrian Majuru, Bucureştii în zorii epocii moderne(J789-1831), Limes, Budapesta, 2000, pp.211-224
astăzi,
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Frecvenţa şi periodicitatea acestor evenimente 11 - inundaţii, incendii, cutremure,

foamete, epidemii, invazia lăcustelor, etc -, au creat reflexe psihice, sociale, de comportament
colectiv sau individual. În studiul de faţă, limitat ca spaţiu faţă de amploarea temei,
încercăm doar schiţarea complexului de evenimente scurte şi distrugătoare care fracturează
evoluţia pozitivă a oraşului şi a o serie de procese şi domenii proprii lui, cu efectele în
epocă dar şi efectele în plan psihic şi mental de scurtă şi lungă durată; iar pe de altă parte
schiţarea problematicii care apare în cazul unei astfel de cercetări; altminteri spus, încercăm
aici schiţarea unui proiect de cercetare a impactului evenimentelor catastrofice în viaţa
unui oraş - capitală la sfârşit de ev mediu sud-est european.
În veacul al XVIII-iea şi în prima parte a veacului următor, Bucureştii trăiesc o
evoluţie pozitivă în ansamblu, cunoscând o expansiune atât teritorială cât şi demografică
semnificativă. La aceasta se adaugă desigur şi o îmbogăţire a structurii sociale şi
profesionale, devenind unul din centrele comerciale importante aflat la întretăierea
drumurilor comerciale între Occident şi Orient. El se afla în ultimă instanţă în drumul
călătorilor şi interesului occidental. 12
Pe de altă parte, Bucureştii erau şi locul de trecere şi catonament pe termen lung
al armatelor ruseşti în timpul tuturor războaielor pornite contra Imperiului Otoman. 13
Bucureştiul era în final de veac XVIII centrul economic şi politic spre care se
îndreaptă refugiaţii sau emigranţii din Peninsula Balcanică. 1 4 Toate aceste fenomene
îmbogăţesc structura demografică şi etnică a oraşului, îmbogăţesc imaginea sa cosmopolită
şi cresc importanţa lui ca centru politico-economic în sud-estul european; impulsionează
ritmul creşterii oraşului mai ales în domeniul construcţiilor urbane - civile şi publice -,
locuinţe, clădiri administrative, localuri comerciale, ateliere meşteşugăreşti, localuri pentru
servicii publice, clădiri, spitale, biserici, etc. Oraşul cunoaşte o înflorie care-l face
obiectul aprecierilor - ades nu foarte măgulitoare - a diferiţilor călători şi diplomaţi. 14
Imaginea evoluţiei optimiste a oraşului se alterează însă dacă ne apropiem cu
atenţie de fenomenele negative apărute în planul vieţii sociale, politice, al moravurilor,
fenomene proprii marilor aglomerări urbane şi expansiunilor demografice. 15
Aceeaşi imagine este şi mai alterată, mai complexă şi mai reală, dacă îi restituim
şi suita de evenimente distrugătoare care se abăteau periodic asupra oraşului şi populaţiei
11 Credem că fenomenele naturale discutate aici devin în istoria socială evenimente prin caracterul
lor accidental, imprevizibil şi de scurtă durată; nu sînt fenomene şi procese cu evoluţie cronică, sînt evenimente
scurte dar cu impact puternic şi rapid asupra socictălii.
12 Dintre numeroşii călători străini care au făcut relatări despre Bucureşti amintesc: Pierre Lcscalopicr
în 1574; Paul de Alep în I 657; Ewlya Cclcbi în 1659; Maria dcl Chiaro în 1709; Chcsaric Dapontc în I 759;
Batthyany în I 80 I; Ludwg Krcuchcly, consul al Prusiei în 182 I; general Langcron în 1824, şi mulţi alţii.
13 În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi începutul veacului următor înregistrăm războaiele
ruso-turce din 1769-1774 şi 1806-1812; războiul austro-ruso-turc din 1787-1791-1792, în vremea cărora
armatele ruseşti trec prin Bucureşti sau îşi cantonează aici armate sau corpuri ofiţereşti.
14
Vezi de exemplu pentru cmigra1ia bulgară venită în Principate (cca.700 OOO de bulgari pînă după
războiul Crimcii - 1854) în C.N.Vclichi, La conlribution de /'emigra/ion bulgare de Vlachie a la renaissance politique el culturelle du peuple bulgare (1761-1850)
14
Între diplomaţii străini care au descris Bucureştii în rapoartele lor oficiale sau confidenţiale
amintesc: lgnatic Iakovcnco în 1820; Bantis Kamcnski în 1808; francezul Mcriagc între 1808-1809 şi
britanicul Wilkinson în 1820.
15 Aceasta este o dimensiune a modernizării urbane care ar merita să facă tema unei cercetări aparte.
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diferitelor spaţii de existenţă. Fenomenele naturale - cataclisme
istoria socială şi se instalează ca evenimente negative în
viaţa oraşului şi în memoria lui cu efecte imediate şi îndepărtate în plan economic,
social, demografic, cultural dar mai ales în mentalul/psihicul colectiv şi individual.
Cutremurele, inundaţile, incendiile, seceta prelungită, foametea care le însoţea epidemiile
de ciumă, sunt evenimente imprevizibile, incontrolabile, abrupt abătute asupra populaţiei
şi care aduc imense pagube materiale (adesea provocau sărăcirea totală a mii de oameni)
şi mai ales aduc moartea „năpraznică" şi de aceea înfricoşătoare, a mii şi zeci de mii
de fiinţe omeneşti.
Afară de faptul că sînt o imagine apocaliptică pentru martorii supravieţuitori, că
suprimă sau deturnează mii de destine umane, ele trezesc sau adâncesc gama de sentimente
demoralizatoare şi demoralizante - spaima, frica, deznădejdea, scepticismul,
incertitudinea, fatalismul, misticismul, neîncrederea, tristeţea, melancolia-, sau gama de
comportamente, trăiri şi trăsături sufleteşti negative: însingurarea, mizantropia, egosimul,
lipsa solidarităţii, agresivitatea, jaful, hoţia, criminalitatea, fobii de tot felul. Credem că
o imagine extrem de expresivă a apocalipticelor molime medievale este realizată în două
romane franceze modeme, Ciuma lui Albert Camus şi Husarul de pe acoperiş a lui
J.Giono. Nu în ultimul rând amintesc aici studiul intitulat Frica în Occident
(sec.XIV-XVIII) redactat de Jean Delumeau, publicat în 1978. 1 6
Aceleaşi evenimente catastrofice au trezit şi adâncit sentimente, comportamente
şi trăsături umane de înaltă moralitate, spirit de solidaritate, nevoia de colectivitate, milă
şi generozitate, bunătate şi credinţă, încredere, simţul responsabilităţii, etc.
Asumate ca experienţe sociale şi umane colective şi comune cutremurătoare,
aceleaşi evenimente au mobilizat oamenii într-un efort de regândire a existenţei colective
orăşeneşti cu iniţiative în planul construcţiilor urbane, al sistematizării comunale,
canalizare, pavaje, în plan public, medico-sanitar(vezi spitalele ridicate în Bucureşti cu
acest prilej), al organizării în planul prevenirii şi controlării incendiilor (vezi Foişorul
de Foc); al educaţiei populaţiei, iniţierii acesteia în variate tipuri de măsuri juridice şi
organizării unor forme instituţionalizate pentru preîntâmpinarea şi combaterea acestor
catastrofe naturale care se intersectau periodic cu impact tragic în istoria socială. 1 7
Pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi primele trei decenii ale veacului
următor, se abat cu o frecvenţă demoralizantă o suită de catastrofe naturale asupra
Bucureştilor. Veacul al XVIII-iea este cuprins de un covârşitor „spectacol al morţii" sub
toate ipostazele sale. El se continuă şi în primele decenii ale secolului următor. Calamităţile
depăşesc prin grandoare şi violenţă, spaţiul şi timpul, revărsându-se asupra mentalului
cu toată energia.
lui, fracturând
catastrofe -

şi

evoluţia

intersectează

16
A.Camus, Ciuma, EPLU, Bucureşti, 1965; J.Gioni, Husarul de pe acoperiş, EPLU, Bucureşti,
1966; Jean Dclumcau, Frica in Occident (secolele XIV-XV/11). O cetate asediată, editura Meridiane, vol.!-11,
Bucureşti, 1986
Vezi şi Georges Minois, Istoria infernurilor, Ncmira, Bucureşti, 2000
17 Vezi Al.Georgescu, Structures urbaines et formes de cu/ture juridiques dans Ies Principautes
roumaines (XV/le - XVIII e siec/e) în Actcs du Colloguc: Structurcs sociale ct development culturel des villcs
sud-est curopccnncs ct adriatiquc aux XVII c - XVIII c siecles, Venise 27-30 mai 1971, A.l.E.S.E.C.,
Bucarcst, 1975, pp.117-190; Ştefan Lcmny, Un spectacol al morţii, în Sensibilitate şi istorie in secolul
XV/li românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990
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CIUMA
Izgonită în secolul al XVIII-iea din apus, ciuma se năpusteşte asupra sud-estului
european, regiune mai apropiată de hotarele de contaminare din Orient. Voltaire se
pronunţa cu hotărâre pentru alungarea turcilor din Europa pentru ca aceasta să scape de

ciumă. 17

Regiunea venerică s-a stabilit pentru aproape o sută de ani pe linia Dunării de jos,
cu ramificaţii la nord şi sud de fluviu. Ea a fost o permanenţă aici, îndeosebi între 17501830. Prezenţa ei o întâlnim foarte des în scrierile vremii. La 1775, Enache Kogălniceanu
spunea că „atâtea mureau că nu-i putea dovedi cu îngropatul, ci rămânea pe câmp de-i
mâncau fiarele." 1 8
La 1798, viconsulul Frantei la laşi, Parrant, se simtea „închis fată cu moartea" .
În anul 1792, „nici cioclii nu m~i pridideau cu îngropare~ victimelor".'1 9 „Spectacolul
morţii" nu a fost mai complet vreodată ca cel din 1813-1814, când ciuma a cunoscut o
puternică şi îndelungată manifestare, precedată de foametea din 1810-1812. Dionisie
Eclesiarhul scria despre „mulţimea de norod" care a murit atunci în Bucureşti iar Dionisie
Fotino, retras din faţa epidemiei la Glambocel, de unde scria despre „ciuma lui Caragea"
că era „aşa de grea, încât de mai mulţi secoli nu se întâmplase", nerămânând „nici Curtea
domnească neatinsă". Fiecare zi devenea tot mai înfricoşătoare: contaminaţii mureau „câte
o sută pe zi, fără a socoti pe acei ce muria în spitalele aşezate în afară de oraş". 20
Aflăm în continuare de la Popa Ilie de la mănăstirea Butoiul că „din timpul ernei
s-a lipit boala ciumei şi trei ani de-a rândul a secerat o mulţime de lume. Bucureştiul
şi multe oraşe rămăseseră pustii din astă pricină ... şi din fuga oamenilor care eşeau pe
la sate şi pe la munţi de frica ciumei." 2 1
Foarte plastice dar nu rupte de realitate rămân amintirile lui Ion Dobre: „se
întări o groaznecă morte care nu s-au mai pomenit să mai fi fost vreodată măcar şi
alocurea ... chiar bolnavii fugeau în bejenie, murind pe drumuri unde stăteau năpustiţi
morţi câte patru, cinci zile şi pe cei mai mulţi îi mâncau cîinii şi alte jigănii". Aşa „se
prăpădiră două părţi de lume şi mai mult". 2 2
Ion Ghica, apropiat şi el de evenimente, a tras o concluzie potrivit căreia „analele
României nu pomenesc de o boală mai grozavă decât ciuma lui Caragea! Niciodată acest
flagel nu a făcut atâtea victime. Au murit până la trei sute de oameni pe zi şi se crede
că numărul lor a fost mai mare de 90 OOO. ( ... )Violenţa era aşa de mare, încât un om
Apaud Ştefan Lcmny, op.cit., p.120
ie Apaud Ibidem, p. 121
Nicolae Krc\ulcscu evocă în amintirile sale clipele de deznădejde ale epidemiilor de ciumă:
„( ... ) în Bucureşti mortii se scoteau noaptea, auzeam carele încărcate trecând scâr\âind sub ferestrele noastre;
stam toţi cu portile închise nccomunicând cu nimeni, rudele şi prietenii se vedeau pc fereastră, prin trăsuri,
proviziile se aduceau la poartă, unde până a nu se înlrcbuin\a erau spălate şi afumate ... " (Nicolae Krcţulescu,
op.cit., p. 6)
Astfel de sentimente chiar dacă episodice dar într-o simultaneitate ciclică, permanentizau psihoze şi
gânduri morbide colective. Izolarea, însingurarea determinau permanentizarea melancolici ca stare sufletească
17

predominantă.

Paul Ccrnovodcanu, O ştire nouă privitoare la epidemia de ciumă din Bucureşti la 1792, Materiale
Muzeografic, Bucureşti, p.207
20 M.M.Alexandrcscu-Dcrsca, Contribuţii privind Ciuma lui Caragea în Bucureşti (1813-1814),
Materiale de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, pp. 355-356
2 1 Ibidem, p. 356
22 Ibidem, p. 358
19

de Istoric

şi
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lovit de ciumă era un om mort." Ion Ghica aminteşte despre imaginea muribunzilor care
sperau încă la însănătoşire dar, „de multe ori o măciucă în cap făcea dintr-o clipă ce era
să facă boala în două, trei zile! Şi poate acei ucişi astfel erau mai puţin de plâns, căci
mai mult erau de jale acei aruncaţi de vii în câmp, fără aşternut şi fără acoperământ, pe
pământul ud şi îngheţat. Cale de jumătate de oră se auzeau ţipetele şi vaietele nenorociţilor
din câmpul Dudeştilor". lată cum se rezolvau în Bucureştii începutului de veac XIX
cazurile de convalescenţă: cu măciuca în cap sau prin abandonarea muribunzilor pe
pământul îngheţat! Şi dacă ne gândim la muribunzii aruncaţi din ambulanţe pe trotuarele
oraşului, se pare că progresul nostru mental din perspectiva aproapelui neajutorat este
absolut nul.
Violenţa asupra muribunzilor îmbrăca şi alte forme de neimaginat. Ghica aminteşte
de o serie de „scene oribile, neomenoase şi bestiale" din timpul epidemiei, cum a fost
cazul tânărului ce „apăra cinstea soţiei sale lovită de ciumă chiar în ziua nunţii", în timp
ce ,Jafurile şi tâlhăriile oamenilor„. au fost nepomenite." 2 3 Şi ne mai mirăm, la peste
150 de ani de la aceste evenimente, „de ce fură românii berea!" 24
Factorii care au favorizat apariţia şi dezvoltarea sau menţinerea ciumei au fost
foarte diverşi. De la „posibilităţile cu totul precare ale reţelei medico-sanitare (am putea
spune cvasi inexistente) de a înfrunta maladiile curente; nivelul înapoiat al instrucţiei
igienice şi condiţiile de existenţă a locuitorilor" 2 5, la urmările imediate ale războaielor,
abuzurilor şi fiscalităţii care generau mizeria, nesiguranţa şi foametea.
De altfel epidemiile au a fost un vizitator permanent pentru ţările române în
veacul al XVIII-iea. Doctorul Pompei Gheorghe Samarian, în 1932, redacta un amplu
rechizitoriu asupra ciumei în lucrarea sa Din epidemologia trecutului românesc. Sânt
descrise primele epidemii din 1701; 1707; 1710; 1729-1730 (şi în Bucureşti); apoi
ciuma din 1750 „ ce va dura până către finalul secolului cu intense manifestări în 1756,
1758, 1762, 1769, 1783-1787, 1790-1796. Maladii de mai mică intensitate au avut loc
în 1797-1798 urmate de o pauză între 1798-1810. La începutul secolului al XIX-iea,
ciuma îşi va face apariţia către 1810, cu o puternică manifestare în 1813 şi va dura cu
scurte pauze până la 1814-1815. În 1818 apare brusc în Moldova şi va dura până în
1819. După o nouă pauză, epidemia reapare între 1823-1824 cu o teribilă intensitate în
1830. În ceea ce priveşte perioada de timp am încercat să marcăm ritmicitatea cât şi
violenţa flagelului.
După manifestările din 1783-1784, flagelul se menţine în afara oraşului până în
1785-1786 când va reizbucnii în forţă. Între 1787-1788 se va menţine un focar de
infecţie la Buzău, în 1790 flagelul va trece din nou Dunărea, menţinând-se cu oscilaţii
până în 1793. Între 1792-1793 atinge şi Bucureştii. „În 1792 erau contaminate două
Ion Ghica, Din vremea lui Caragea, apaud Opere, voi. II, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
1956, pp. 131-134
24
„(„.) omul ăsta îşi va aminti toată via1a de România ca de văgăuna groazei, unde fiarele pândesc
din umbră cel mai mic semn de slăbiciune din partea ta, ca să te atace. („.)În România, respectul pentru
proprietate e nul. E ca şi cum am profita de o poartă deschisă ca să intrăm în curtea cuiva şi să-i furăm
găinile. Că dacă tot era deschis„. nu? Aşa am făcut şi cu berca cehului„. Şi în definitv de cc au furat
românii berca? Au chefuit toată noaptea, pc la casele lor lăudându-se în fala vecinilor că s-au ales cu o
captură? Atrac!ia exercitată de pleaşca rutieră a fost irczitibilă? Nimeni nu a ezitat nici o clipâ când a
înşfăcat cutiile de pc şosea. ( ... )Nu avem cultul muncii, nici respect pentru ban şi pentru picătura de câştig
cinstii. Vrem gratis, vrem repede, vrem mult." (De ce au furai românii berea?, Na!ional, an.V, nr.1289, 27
august 2001, p. I)
25 Ştefan Lcmny, op.cit., p. 117
23
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mahalale apoi se va extinde - fără mahalaua Mihai Vodă. Nu erau medici specialişti ci
doar 60 de ciocli. Potrivit statisticii din 16 septembrie 1792, aflăm următoarele date;
reapare în 1793 şi 1794 toamna". 26
În 1795, ciuma atingea din nou oraşul, când a făcut circa zece mii de morţi.
Redusă din nou la unele regiuni în 1796 ea reapare în forţă în 1797 în regiunea Dunării,
dar nu se extinde. În 1798 apare instantaneu în Moldova şi Muntenia dar se opreşte către
1799. La începutul anului 181 O îşi face iarăşi apariţia, alături de foamete (Von Werter):
„ştirile cele mai noi din Bucureşti, ne spun că oraşul e plin de bolnavi şi răniţi de
dizenterie şi febre endemice. 27
Ea nu dispare nici după 181 O, atingând curând Moldova şi Podolia; în 1813 va
atinge Bucureştiul. Potrivit lui Ion Ghica, „a doua zi, la 13 decembrie, s-a ivit ciuma
între oamenii curţii veniţi cu Vodă de la Ţarigrad". 28
Între datele statistice care ne-au rămas putem reconstitui cursul epidemiei din
1813. Astfel, intre 31 august şi 30 septembrie au fost 580 de bolnavi la Dudeşti şi în
spitalul german de la Floreşti; 705 decese. În octombrie erau 733 bolnavi, 757 morţi şi
226 vindecaţi. În decembrie: 206 noi cazuri şi 315 decese. Pentru ianuarie 1814 avem:
între 1-7 ianuarie erau 42 bolnavi şi 54 de morţi. Pe 20 martie ciuma şi-a mai pierdut
din virulenţă. Pe 27 aprilie, de patru zile, nu se mai semnalase nici un caz de ciumă. 29
În patru luni şi opt zile, s-au înregistrat 2031 de bolnavi, 2350 decese, 292
vindecări şi 92 convalescenţi. Ion Dobre, contemporan al evenimentelor, este de părere
că au fost „mai mult de 20 OOO de năpăstuiţi, afară de cei îngropaţi prin grădini". 30
La rândul său, Grohmann aminteşte de 25-30 OOO decese la 80 OOO de locuitori.
Răducanu Clinceanu înregistra decesele din două-trei cartiere, adică din 300 de decese
pe zi, raportul cuprinde doar 50. Ţinând seama de proporţie, avem: 12.816 bolnavi şi
14.100 decese pentru septembrie 1813-ianuarie 1814. 31
Epidemia este în descreştere lentă în 1814, dar se menţin focare puternice în
provincie (Ploeşti şi judeţul Olt). Urmează o extindere în 1815-1816 cu dispariţie lentă
26 Pompei Gheorghe Samarian, Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, Institutul de Arte
Grafice E.Marvan, Bucureşti, 1932, p.6 şi pp.117-119
Încă din veacul al XVII-iea „ciuma şi cu foametea au bântuit mereu, nedespărţite. Dacă în primii
ani izvoarele tac şi nu pomenesc de ciumă aceasta se poate explica şi prin faptul că nu avea cine să o
amintească din mijlocul ruinelor, unde domnul nu locuia şi călătorii nu aveau de cc să se oprească. ( ... )În
acelaşi timp, documentele vorbesc de o cumplită foamete de muriia oamenii pă dromuri şi uliţe. Între 16171618, oraşul fu tulburat de răscoala condusă de Lupu Mchcdin1canu, când boierii, clericii şi marii ncgulători
fură prăda!i. ( ... ) Luptele dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu au întreţinut o atmosferă de nelinişte şi de
nesiguranţă. Invaziile tătăreşti şi ungureşti au sporit această instabilitate, iar în 1660, o foamete marc,
memorabilă este amintită cu groază de cronică. ( ... )Din 1676, ciuma a reizbucnit cu furie. Oraşul fu părăsit,
stăpânirea ca şi populaţia refugiindu-se de obicei afară din marginile aşezării pustiite. ( ... )După o scurtă
acalmie, în domnia lui Brâncoveanu, ciuma reîncepu să bântuie cu furie, gonind stăpânirea pc la mănăstiri
şi moşii şi umplând pădurile cu populaţia îngrozită, care rămânea acolo până târziu în iarnă. Repetatele
exacerbări ale boalei compromiteau grav producţia şi întreaga economic a ţării era puternic zdruncinată."
(N.Vătămanu, Asistenţa sanitară în Bucureşti în veacurile al XVI-iea şi al XVII-iea, Materiale de istoric şi
Muzcgralic, Bucureşti, voi.I, 1965, p. 232)
27 Pompei Gheorghe Samarian, op.cit., p.118
2R Ion Ghica, op.cit„ p.131
29 M.M.Alcxandrcscu-Dcrsca, op.cit., p.363
30
Ibidem. p. 364
31 Ibidem, p. 368
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între 1817-1818. Bucureştiul era un focar de ciumă în septembrie 1818. Epidemia se
stinge aici către 1820, în următorii doi ani, urmând o pauză. Alte reveniri ale flagelului,
mai puternice, au fost în 1826 şi 1829-1830, când au murit 26 302 civili şi 9 557
militari. După 1830 întâlnim mai rar manifestările flagelului iar după 1850, doar cazuri
izolate pe Dunăre. 32

INCENDII
Incendiile au fost o

altă formă

de reprezentare a apocalipsului; focul

şi preţul

plătit acestuia, adeseori cu resemnare. În acest sens pot fi văzute o serie de litografii de
epocă

(de secol XIX îndeosebi) unde

dezlănţuite. 3

populaţia

asista

neputincioasă

în

faţa flăcărilor

3

Periodicitatea incendiilor în Bucureşti s-a datorat atât modului neadecvat de
a locuinţelor, lipite una de alta sau la o distanţă foarte mică (îndeosebi în
mahalale), cât şi datorită materialelor de construcţii predominante care erau lemnul,
paiele şi chirpiciul. În 1787, bucureştenii, fără să poată veni în ajutor, au văzut cum
flăcările au distrus chiliile şi hambarele mănăstirii Cotroceni, precum şi casele domneşti
de acolo. 34
Un martor contemporan, pe numele său Constantin Erbiceanu, afirma că „au ars
toate casele domneşti, toate casele egumeneşti şi în şir" tot „de la hambarele ale mari
până unde se vede". 35
La 13 septembrie 1804, focul mistuia o parte din centrul oraşului cauzând pagube
destul de mari, distrugând renumitele hanuri Sf.Gheorghe şi Şerban Vodă. Incendiul este
descris de Dionisie Eclesiarhul în Chronografu/ său de unde aflăm că „Dumineca la opt
ceasuri din zi s-au aprins târgul de la Spiţeria din Şelari, de la Podul Spiţerului şi au ars
târgul tot, până la nouă ceasuri din noapte." 36
Potrivit aceleiaşi surse, ar fi fost distruse la 500--600 de case iar după Nicodim
Greceanu la „2000 de prăvălii cu case mari şi mici". 37
În 1812 la 22 decembrie, „arse noua Curte Domnească zidită de Alexandru Ipsilanti
în jurul bisericii Mihai Vodă, pe locul unde au funcţionat Arhivele Statului". 37
Un an mai târziu cădeau pradă flăcărilor prăvăliile lui Cavafi. Între alte incendii
amintim aici: 23 aprilie 1823 când a ars Podul Beilicului (Calea Şerban Vodă de mai
târziu) împreună cu hanul şi mănăstirea Mărcuţa şi alte 419 case; în anul 1835 era
distrusă „partea cea mai vie a oraşului, a centrului comercial bucureştean (târgul din
Lăuntru), cuprins între spitalul Colţea, biserica Bărăţiei şi vechea puşcărie situată lângă
biserica Sfântul Anton".
construcţie

32

George Potra, Din Bucureştii de ieri, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, voi. II, Bucureşti, 1990,

p. 184
n O acuarelă realizată de MoustacofT, înfăJişcază cum populaţia Bucureştilor asistă neputincioasă

la

dezlănţuirile

centrală

a
34
35

36
37
37

focului din

primăvara

anului 1847. Acest

uriaş

incendiu a distrus mahalale întregi din partea

oraşului.

George Potra, op.cit., pp. 148-158
Ionescu Gion, Istoria Bucurescilor, Stabilimentul Grafic Socecu, Bucureşti, 1899, p. 350
Ibidem, p. 352
Ibidem, p. 353
George Petra, op.cit., p. 151
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După „cel mai groaznic foc pe care l-a întâmpinat vreodată oraşul Bucureşti"
acela izbucnit la 23 martie 184 7, „tocmai în ziua de Paşti" stins se pare abia către
Rusalii; în a doua parte a secolului al XIX-iea nu s-a mai „înregistrat nici un alt foc care
să fi devenit catastrofal pentru oraş." 38
adică

INUNDAŢII

Amenajarea rudimentară a cursului râului Dâmboviţa, pe tot parcursul evului
mediu, a făcut posibilă o periodică revărsare a acestuia îndeosebi primăvara, când se
topeau zăpezile. Date despre cele mai impresionante inundaţii le avem cu începutul
secolului al XIX-iea, aceasta neînsemnând că precedentele inundaţii nu au avut urmări
asemănătoare. În anul 180 l a vrea loc o mare inundaţie, urmată de o alta în 1804. Deşi
pagubele şi necazurile pe care le aduceau inundaţiiile erau destul de mari pentru
bucureşteni acestea „rareori produceau victime". 39
Informaţiile despre inundaţii devin după 1750 „foarte frecvente în Bucureşti". 40
Cele mai multe informaţii le avem însă din secolul al XIX-iea. În urma ploilor primăvăratice,
„apele Dâmboviţei ieşeau din matcă şi se întindeau pe de lături până departe. Uneori
înălţimea apelor depăşea un stânjen şi făceau înecuri mari în oraş". O asemenea inundaţie
s-a petrecut în martie 1814, „în domnia hrăpăreţului Ion Caragea voievod". 41
Ziarele au prezentat pe larg inundaţiile din martie 1830, revărsările Dâmboviţei
începând „de la morile mănăstirii Radu Vodă, unde matca era foarte strâmtă şi au cuprins
împrejurimile." Deoarece „nu era an ca Dâmboviţa să nu iasă din matcă primăvara",
ziarele care apăreau în Bucureşti după 1830, „începură să discute această chestiune",
inundaţiile devenind „problema zilei pentru care s-au propus fel de fel de soluţii". Ultima
revărsare a Dâmboviţei, „ultimul său capriciu", a avut loc la 26 aprilie 1892. 42

CUTREMURE
Bucureştiul a apărut şi s-a dezvoltat într-o zonă seismică destul de agitată, astfel
încât în întreaga sa istorie a avut de suferit şi din acest punct de vedere. În finalul
secolului al XVlll-lea au avut loc două cutremure de intensitate redusă (1793 şi 1798),
„ambele aducând mai multă frică decât stricăciune". Începutul secolului al XIX-iea, a
debutat prin „cutremurul cel mare" care a durat zece minute şi a fost atât de violent încât
„s-a deschis pământul şi a ieşit apă şi pe alocurea catran." 43

38

Ibidem, pp. 154-158
Ibidem, p. 167
Iată un pasaj care descrie atmosfera unei mari inunda\ii din Bucureştiul modem: „se înnccau
grădini, se distrugeau semănături şi pomi fructiferi, se dărâmau poduri, se înnccau vite şi se şubrezeau
Iocuin!cle de zi şi uneori se prăbuşeau sub furia năvalnică a apelor micile casc nevoiaşe, ridicate din paiantă
şi din gard lipii cu pământ. Colete, coşare, magazii, saicle şi. chiar grajduri erau târâte de furia apelor în voia
lor şi duse pînă departe, cine ştie unde."
40 Ibidem, p. 172
41 Ibidem, p. 174
42
Ibidem, pp. 176-181
O însemnare contemporană cu astfel de evenimente a fost publicată de Ilic Corfus în 1975: „La
leat 1837, începându-se ploile cele mai multe şi mai mari, care n-au fost doo-trci zile a nu fi ploaie în toate
lunile, pînă la sfârşitul lui iulie. Şi într-această lună în unsprezece zile, la opt ceasuri din zi, s-au pornit ploae
marc şi au tinut doosprczccc ceasuri, pînă a doo zi. Şi s,au făcut potop marc peste tot pământul încât au
înecat şi în Bucureşti şapte mahalale, iar la iară nu să ştie câte sate şi oameni s-au înecat, cît şi dobitoacele
şi bucatele." (Ilic Corfus, Însemnări de demult, Iaşi, 1975, p. 164)
43
Ionescu Gion, op.cit„ p. 35 I
39
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Cutremurul din 1802 octombrie a avut centrul în sudul Greciei iar efectele sale
s-au simţit până în Moskova. Potrivit lui George Potra, cutremurul a durat două minute
şi cincizeci de secunde. „Mişcările solului semănau cu acelea ale valurilor"; „o mulţime
de clădiri s-au dărâmat cu totul, altele s-au zdruncinat puternic şi au crăpat de sus până
jos." A fost avariat şi palatul domnesc, astfel încât Alexandru lpsilanti, noul domn, s-a
mutat de teamă, în încăperile din mănăstirea Văcăreşti. Dionisie Eclesiarhul spunea la
rândul său că pământul „s-a cutremurat. .. foarte tare, de au căzut toate turlele bisericilor
din Bucureşti, şi clopotniţa cea vestită (din turnul Colţei, n.a.) care era podoaba oraşului,
cu ceasornic, au căzut şi s-au sfărâmat, şi era atunci mare frică." 44
Constantin Erbiceanu - într-un manuscris care a aparţinut lui Alexandru
Văcărescu-, povestea că „au căzut şi biserici vechi de două sute de ani şi un paraclis
de trei secole. Las la o parte palatele cele curând clădite, încât nici unul dintre ele nu
a rămas sănătos"; iar Turnul Colţei, „vestit pretutindeni pentru arhitectura lui, a cedat,
recunoscându-se învins, şi-a înclinat vârful său ce a fost zidit mai bine de o sută de
ani, cu toate că era voinic."
Între alte biserici ce au suferit stricăciuni Ia 1802, amintim bisericile Sărindar,
Stavropoleos, Sfinţii Apostoli, Sfântul Ghemghe Nou, Mihai Vodă, Sfântul Anastasie
Bucur şi mănăstirile Cotroceni şi Văcăreşti. In urma cutremurului din 13 iunie 1803,
„instalaţia de apă a Bucureştiului nu a mai putut rezista" în timp ce alte clădiri au fost
parţial afectate precum hanul Elencăi Dudescu sau chiliile bisericii Domniţa Bălaşa. 45
În prima parte a veacului XIX, mişcările seismice s-au făcut simţite cu o anumită
periodicitate: 1814; 1817; 1821; 1823; 1825; 1827; 1829 şi 1838.

FOAMETE. LĂCUSTE
Dacă

ciuma era o permanenţă în conştiinţa oamenilor, foametea completa
imagine a morţii. Moartea cauzată de foamete nu era o exagerare
metaforică. Astfel, în timpul foametei din 1817, „oamenii săraci mureau pe capete pe
drumuri. Mâncau pîine făcută din coceni de porumb, alţii făceau turte din bilii de care
apoi se umflau." În veacul al XVIII-lea, foametea a fost o realitate permanentă. Secetele
prelungite, fiscul deosebit de ridicat, abuzurile şi îndeosebi războaiele însoţite deseori
de flagelul ciumei, o menţineau într-un potenţial de afirmare continuă. Expresia ei cea
mai violentă se manifesta în timpul războaielor ruso-austro-turce când completa pe
alocuri ceea ce ciuma nu reuşea să facă de deplin. Astfel, alături de ciumă, inundaţii,
incendii, cutremure, răzmeriţe şi războaie, seceta prelungită urmată de foamete şi invazii
de insecte(lăcuste), au întregit „imaginea unei vieţi aflată continuu sub ameninţarea
morţii, făcând din aceasta o componentă obişnuită a spectacolului cotidian."46
întotdeauna

această

44
45

George Potra, op.cit., pp. 159-161
Ibidem, pp.161-162
Ştefan Lcmny, op.cit., p. 122
Pentru a scăpa de foamete, oamenii consumau foarte des alimente depreciate, îndeosebi mălai
obtinut din boabe de porumb putrede sau nccoapte. Intoxicatiile alimentare au determinat forme variate de
demenţă, provocând adesea decesul persoanelor în cauză. Doctorul Alexandru Şutu scria la 1877 dc:;prc
cauzele „maniei pellagroasc" foarte răspândită în jumătatea de nord a Moldovei precum şi în zona Bărăganului
şi a Bumazului. Mania era provocată „de o intoxicatie cronică prin mălai alterat, sau ca efect al unor condiţii
economice de hrană şi de locuintă inerente vieţii." Mania pelagroasă se manifesta printr-un delir de sentimente.
Astfel, „individul devine trist, apatic, posomorât, tăcut; nu mai voieşte să se ocupe cu munca sa, de menajul
său, de copii săi cc îi bate şi îi maltratează. Unii îşi părăsesc casa, iau câmpii şi se rătăcesc prin satele vecine
ncconştienţi de starea lor." (Alexandru Şutu. Alienatul în faţa societăţii şi a ştiinţei, Bucurcsci, Noua
Typografie a Laboratorilor Români, 1877, pp. 131-134)
46
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O relatare în acest sens o întâlnim la cronicarul Nicolae Costin. Acesta povesteşte
de un ţigan care „au amăgit pe o fată săracă şi au băgat-o într-o pivniţă pustie şi acolo
au ucis-o şi au tăiat dintr-însa." Acelaşi cronicar a scris că „murind mulţi oameni de
foame, ca şi de ciumă zăcând pe uliţe de aceea se învăţase lupii de mâncau acele trupuri
moarte, neputându-i birui cu îngroparea pe toţi morţii'', şi toate aceste evenimente pentru
finalul secolului al XVIII-iea. Războiul austro-turc din 1716-1718 „adusese foamete"
astfel încât „în Bucureşti, în toate zilele, se găseau oameni morţi de foame." În acelaşi
timp, „pe lângă foamete se ivi şi ciuma, ca să completeze tabloul cel jalnic al oraşului."
Cea mai cumplită perioadă de foamete a fost cea cuprinsă între 1794-1795, care
a însoţit războiul austro-ruso-turc. Atunci au murit de foame - şi nu de ciumă care va
apare ulterior, cca. 1795 de persoane. În primăvara anului 1795, „când foametea şi
ciuma continuau dansul lor macabru o nouă calamitate se va adăuga: invazia lăcustelor!"
Datorită secetei prelungite, această calamitate se va repeta în 1797. La începutul secolului
al XIX-iea, în 1810, foametea făcea alte 1797 victime; flagelul a însoţit ciuma între
1812-1813 pentru ca în toamna lui 1828, după ce ciuma şi-a mai „domolit furia", să-şi
facă apariţia foametea, „iar spaima îi cuprinsese pe toţi."47

ÎNCERCĂRI

DE SALVARE

Moartea nu a fost acceptată cu consolare - în ciuda resemnării creştine; începe
treptat să se constituie o preocupare asiduă pentru a găsi mijloacele de luptă cele mai
eficace. Deoarece ciuma a fost unul din cele mai importante pericole cu care s-au
confruntat bucureştenii, măsurile luate pentru combaterea flagelului erau diverse. Pentru
veacurile XVII-XVIII, des folosită era medicina băbească. Treptat, cu veacul al XVIII-iea
La început de veac XX, România „număra 40 OOO de pelagroşi şi mulţi ncfericili atinşi de această
maladie, devin nebuni, unii chiar îşi curmă ci singuri viaţa prin strangulare şi alte multe invenţiuni de
sinucideri, numai ca să scape de o viaţă cc nu o mai pot suporta." (Constantin Langa, Observaţiuni asupra
populaţiei româneşti, laşi, Tiparul Şcoalci Academice de Imprimerie, p. 9)
Aceste triste realităţi suni similare cu trăsăturile generale ale corpului social al Bucureştiului
contemporan; apatia, lehamitea, tristeţea, posomorârea, violenţa în familii, neglijenţa igienei personale sunt
pe de o parte generate de mizerie şi sărăcie, o proastă alimentare iar pc de altă parte de lipsa desăvârşită
a certitudinilor privind o eventuală ieşire din dezastru. Treptele primare ale demenţei au fost astfel trecute.
Foametea are precedente istorice în spaţiul moldo-valah. Ea era prezentă în veacul al XVI-iea sub
denumiri variate. Astfel, „în vremea lui Radu Paisie a fost o foamete foarte rea. Un document din 1545
evoca vânzarea unor ocine la foamete, când oamenii îşi vindeau copii turcilor. Alt document vorbeşte, în
1548 de o mare foamete. În timpul lui Pătraşcu cel Bun, din nou a fost foamete în ţară, foarte rea, cât mulţi
oameni au murii de foame. Astfel, numai în a doua parte a veacului al XVI-iea au bântuit patru perioade
de foamete în ţară." (N.Vătămanu, op.cit., p. 231)
47
George Potra, op.cit., pp.182-185
Vezi şi lucrarea: Dr.Pompei Samarian, Ciuma, Bucureşti, 1932
Alcoolismul a însoţit întotdeauna atât perioadele de foamete - ca un substitut mental al mâncării,
cât şi stările de nervozitate, lehamite, melancolic, apatic, etc. Dacă aceste stări sufleteşti şi mentale nu ar
fi fost predominant endemice în psihologia poporului român, alcoolismul nu ar fi devenit un flagel care să
ne bântuie şi astăzi. Asupra fenomenului s-au aplecat numeroşi doctori - nu însă şi istorici. intre variatele
lucrări care abordează fenomenul alcoolismului amintesc selectiv: A.C. Cuza, Ce-i Alcoolismul?, lassy,
Tipografia Naţională, 1897 şi Pericolul Alcoolului în România, discurs ţinut în şedinţa senatului din 27
martie 1913 de profesor Dr.C.l.lstrati.
Ieri, asemeni zilelor noastre, „beţia este prima cauză a distrugerii şi a sărăcirii populaţiei noastre.
Greu, foarte greu este ca actuala generaţie să fie dezbărată de acest viciu, căci mulţi din frageda lor vârstă
sunt strânşi în acest nenorocit cleşte şi trebuiesc luate măsuri uriaşe pentru ca să poată fi smulşi din puterea
lui. (Constantin Langa, op.cit., p. 6)
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se impune medicina călugărească care până la 1792 ajunge la o mare înflorire. Sub
fanarioţi, ea devine „un comerţ dezgustător al acestora, întrucât specula legea şi
sentimentul cel mai scump al omului: credinţa."48
Au existat în această perioadă, vindecări „miraculoase" datorate în parte „curentului
nervos, ipnotismului, sugestiunii, vibraţiunilor, emoţiunii sau fluviilor magnetice". 49
În sfărşit, medicina „doftoricească" îşi face treptat apariţia cu finalul veacului al
XVIII-iea. Măsurile medicale au fost luate în mare parte datorită violentelor manifestări
ale ciumei şi a altor epidemii tuberculoase, etc. La 1792 nu era nici un medic specialist,
doar numărul cioclilor era ridicat la 60. so Pe 28 iulie 1792 era creată „Comisiunea
Sanitară Publică". În august 1792 veneau în sprijinul bolnavilor ober-chirurgul Saamuller
şi chirurgul de circumscripţie Gutter. Măsurile luate la 1792 au fost diverse: de la
închiderea cafenelelor şi cârciumilor sau ţinerea peste noapte în prăvălii a ucenicilor
până la aducerea capului Sfăntului Visarion ~rec de la biserica Dusca din Macedonia,
în speranţa alungării ciumei de către sfănt.51 ln timpul epidemiei din 1795, se orânduia
pentru fiecare mahala, câte un epistat al ciumei, care să dea veste pentru fiecare caz în
parte. Epitrop al spitalului din Dudeşti la 1795 era Ştefan Hiotu care nu era medic „ci
un simplu cunoscător în ale ciumei" însă a fost înlocuit repede cu un medic. 52 Cele mai
drastice măsuri au fost luate în timpul epidemiei din 1813-1814. Pentru că „boala se
transmitea de la un om la altul şi de la o casă la alta." 53 Boala avea şi o altă formă de
răspândire, cât se poate de originală! Astfel cioclii, când treceau pe lângă o casă bogată,
nu lipseau de-a arunca zdrenţe rupte de la ciumaţi ca să răspândească contagiunea!" 54
În încercarea de a oprii extinderea flagelului, prin hotărâre domnească, cu 30
iunie 1813, un zapciu spătăresc cu 15 neferi pentru a păzi „toate drumurile de la Văcăreşti
pînă în deal la Spirea", de a nu lăsa pe nimeni, „ori pe jos sau călare, sau cu carul" să
intre în oraş. 55 După închiderea barierelor oraşului ţiganii şi cerşetorii erau îndepărtaţi
din oraş. Erau măsuri de dezinfecţie: casele contaminate erau spălate de tulumbagii iar
străinii erau primiţi doar cu „teşcherele de la epistaşii lazareturilor". Comerţul a fost
oprit iar târgurile suspendate. Au fost instituite carantine de 12-14 zile pentru mărfurile
şi oamenii ce le transportau iar drumurile de acces în capitală erau supravegheate.
Medicii erau obligaţi să stea în „casa epistăşiei" să facă vizite la domiciliul
bolnavilor cu un delegat al Casei Lazareturilor. 56 În spitale şi lazareturi, personalul nu
era calificat (atât cel medical cât şi cel sanitar). Oamenii erau liberi să-şi scoată familiile
din oraş cu lucrurile lor. Pentru combaterea îmbolnăvirilor se foloseau mijloace
rudimenatre: fumigaţiile sau oţetul.
În 1735, era ridicat, Spitalul Pantelimon ( numele venind de la sfântul doctor
Pantelimon), iar către 1750, era ridicat spitalul din Calea Floreştilor de Grigore Ghica
în a doua sa domnie. Primul aşezământ spitalicesc, a fost inaugurat în decembrie
Ionescu Gion, op.cit., p. 639 şi 649
vezi de acelaşi autor şi Doftoricescul meşteşug în trecutul
Grafic I.V.Socccu, 1892
49 Ibidem, p. 650
so Paul Ccmovodeanu, op.cit., p. 206
SI George Potra, op.cit., p. 186
si Paul Ccmovodeanu, op.cit., p. 206
s3 George Potra, op.cit., p. 186
s4 Ion Ghica, op.cit., p. 132
ss M.M.Alcxandrescu-Dcrsca, op.cit., p. 363
56 Ibidem, p. 358.
48

ţerilor

române, Bucurcsci, Stabilimentul
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1704: spitalul Colţea. Însă actualul edificiu se va ridica către 1836-1842, refăcut apoi
în 1882. În 1765 erau amenajate chilii de spital la Sfânta Vineri pentru „sermanii
bolnavi". Îşi fac apariţia apoi unităţile spitaliceşti de la Sfânta Vineri (a boierilor
Heresci) şi biserica Sărindar pentru nebuni. În 1796, la Dudeşti era construit un nou
aşezământ spitalicesc iar până la această dată mai erau în Bucureşti spitalele Sfântul
Visarion, sfântul Dumitru, Sfântul Haralambie şi Sfântul Dumitru Basarabov. În 1775,
era ridicat un „Orfantrofion", azil şi spital pentru copii. După 1780 apar în Bucureşti
doctori farmacişti. La Orfantrofion, sânt amintiţi în 1783 doctorul Polihronie şi doctorul
Silvestru Filitis în 1786. În 1784 avem un doctor primar al oraşului în persoana lui
Constantin Caracaş, care era şi medic la spitalul Sfântul Pantelimon. Pentru 1785,
avem un doctor al liceului Sfântul Sava, în persoana lui Ion Manciat. În 1794 avem
primul doctor oculist, „dohtoru Radu" care face tămăduiri miraculoase iar în 1793 este
amintit doctorul Ion, „doctor al obrazelor scăpătate".
În timpul ciumei din 1813-1814, sânt în oraş şi doctori străini: Gustav Orraeus,
Cristian Vitsi Cedrobaev din Rusia, germanul Friedrich Reinhold Grohman. În cursul
anului 1813, încep lucrările la spitalul Filantropia. După anul 1800, sânt amintiţi o serie
de medici, care au avut contribuţii însemnate la dezvoltarea serviciului medico-sanitar
în Bucureşti precum: Dumitru Caracaş cu fii săi, Constantin şi Nicolae Caracaşi; doctorul
Darvary, Dumitru Sebina, doctorul Sachelarie, Ion Rasty, Petrake Hepiteş, Constantin
latropolu, doctorul Wogoridi, Constantin Estiotis şi doctorii Arsaky şi Rally. 57
Cele mai semnificative măsuri împotriva incendiilor au fost luate începând cu
veacul al XIX-iea. În primăvara anului 1815, marele aga al oraşului da dispoziţie lui
Meimar paşa (un fel de arhitect şef) să arate în scris la ce sumă se ridică refacerea
foişorului de foc. Pe baza raportului înaintat domnului şi anaforalei marilor boieri, în
decembrie 1815, se va trece la refacerea foişorului de foc. Costul întregii lucrări s-a
ridicat la 6 756 taleri suportaţi de breslele din oraş, care singure s-au „cisluit" între ele
în privinţa sumei fixate pentru fiecare dintre ele „după starea şi puterea lor". 58
Numeroase au fost măsurile care priveau pregătirea populaţiei. Astfel, fiecare
negustor trebuia „să aibă permanent o putină plină cu apă, o cangă şi o scară lungă. Şi
îndată, numaidecât, să sară toţi cu căngile şi scările şi doniţele cu apă să dea ajutor la
stingerea focului." Abia în 1831, se luau hotărâri mai importante de noul Sfat Orăşenesc:
construirea unui foişor pentru cele cinci plase ale oraşului - cu un cost de 29. 500 lei
şi organizarea unui serviciu permanent de pompieri şi tulumbagii cu inventarul adecvat. 59
Pentru prevenirea inundaţiilor au fost luate o serie de măsuri. Astfel, în finalul
veacului al XVlll-lea s-a trecut la reparaţii masive a podurilor peste Dâmboviţa. Nicolae
Caragea în 1786, a pus să se repare podul din Gorgani; alte reparaţii generale sub
Alexandru Moruzi; către 1793-1795 sînt reparate podurile Şerban Vodă, Gorgani şi cel
dinspre Sfântul Ioan. Alexandru Ispilanti punea să se sape între 1774-1782 cu confirmare
în 1795, un şanţ adânc pe câţiva zeci de kilometri unde se abăteau apele rîului crescute
din ploi şi topirea zăpezilor. Între 1799-1801, Alexandru Moruzi ia unele măsuri precum
s7 Ionescu Gion, op.cit., p. 661
Privind istoria mcdicinii în lările române vezi: Nicolae Iorga, Medici şi medicină în trecutul românesc,
Tipografia Cultura Neamului Românesc, 1919; Dr.Nicolae Vătămanu, Din istoria igienei oraşului Bucureşti.
Igiena individuală, revista Igiena, voi. XIV, nr. 6, 1965, Bucureşti; Samuel lzsac, Farmacia de-a lungul
secolelor. Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979;
SH George Potra, op.cit., p. 156
s9 Ibidem, pp. 157-158
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ridicarea malurilor, construirea anumitor poduri şi consolidarea celor vechi. Între 18151816 se fac unele lucrări de zăgăzuire a albiei râului însă nu-l va opri să iasă periodic
din albie decât după 1819. 60
La 4 octombrie 1814, Joseph Stahl era numit „arhitecton al Politiei" cu
supravegherea construcţiilor noi din oraş şi cu întocmirea şanţurilor de scurgere ale
Dâmboviţei. Primul proiect privind dezvoltarea urbană şi edilitară a Bucureştiului a fost
cuprins în Regulamentele Organice: „Regulamentul pentru starea sănătăţii, înfrumuseţarea
şi paza bunei orânduieli în Politia Bucureştiului". 61
Primele măsuri de anvergură în privinţa inundaţiilor vor fi luate abia în 1839, dar
primele lucrări de amenajare şi canalizare ale râului Dâmboviţa vor începe către 1880.

SPECTACOLUL

MORŢII

În veacul al XVIII-iea adesea sînt menţionate „vremurile de bejenie" când în ţară
aveau loc „cumplite răutăţi". Distrugerile provocate de calamităţi au atins atât „casele
celor nevoiaşi" cât şi „vechile palate domneşti şi boiereşti'', precum şi biserici şi
mănăstiri", nerămânând „nimic din faima, bogăţia şi trecutul lor de odinioară". 62
În peisajul veacului al XVIII-iea, „ideea morţii s-a instalat obsesiv" astfel încât
„imaginea unei vieţi aflată continuu sub ameninţarea morţii „a făcut din aceasta „o
componentă obişnuită a spectacolului cotidian." 63
S-au permanentizat astfel o serie întreagă de stări şi trăsături sufleteşti negative
precum teama de moarte, lipsa de speranţă, lipsa de solidaritate, însingurarea, jaful,
agresivitatea. Cea mai întâlnită era frica de moarte care capătă „o dimensiune inerentă
a sensibilităţii umane."64
În rândurile populaţiei ţărăneşti, a oamenilor simpli în general, teama de moarte
a fost înfrântă „de un sentiment al resemnării". Evocând omniprezenţa morţii, Petru
Maior întărea ideea înfrângerii fricii de moarte spunând: „nu vezi tu creştine în toate
zilele moartea? Nu o vezi afară pe uliţi? Nu o vezi înlăuntru, în casa ta? O vezi pe la
străini, o vezi pre la rudele tale, o vezi la cei mari şi la cei mici. O vezi la cei bătrâni
şi la cei tineri. " 65
Teama de năvălirea şi năprasna morţii" persista iar, imaginea „Ceasului morţii"
a căpătat „valoare de simbol al sensibilităţii umane." 66
60

Ibidem, pp. 167-181
Florian Georgescu, Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848, Materiale
de Istoric şi Muzeografic, voi.IV, Bucureşti, pp. 35--41
62 George Potra, op.cit., pp. 145-146
63 Ştefan Lemny, op.cit., p. 122
64 Ibidem, p. 134 Autorul menţionează în continuare afinnaţia unui „exponent confesional precum
Leon Asachi, convins şi ci că frica morţii adânc este săpată în inima omului."
Pentru alte detalii vezi Antonie Plămădeală, Lazăr Leon Asachi în cultura română, Sibiu, 1985, p. 36
Moartea era o prezenţă adesea înspăimântătoare, desigur pc un fond „de adâncă mizerie". Documentele
amintesc multe cazuri de „îndelungate zăceri de oameni care făceau vicnni, ca acel Stan din Copăcel, despre
care se scria, în 1584, că a căzut la grea boală de a zăcut cinci ani, iar boala lui a fost cu viermi.
Nenorocirea se abătudse asupra întregii familii, fiindcă o dat cu ci zăcuse şi jupâniţa cu toţi copiii lui."
(N.Vătămanu, op.cit., p. 232)
65 Ibidem, op.cit., pp.134-139
Pentru detalii vezi Petru Maior, Propovedanii la îngroparea oamenilor morţi, Editor Elic Dăianu,
Cluj, 1906, p.36
66 Ibidem, p. 135
61
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Expresii ale durerii, fricii, ale senzaţiei de nesiguranţă le întâlnim consemnate în
multe scrieri de epocă: „zgomotul produs de văjăitul vântului şi al bârnelor aprinse" de
un adevărat „ocean de flăcări" era „amestecat cu strigăte disperate." În faţa neputinţei
şi a disperării, „multe femei înnebuniseră de groază şi mamele îşi smulgeau părul de
durere căutându-şi copiii rămaşi, poate, în leagănul lor" şi căzuţi pradă „oceanului de
flăcări." Întotdeauna focul oferea o privelişte „sfăşietoare"a ruinelor „care pătrund sufletul
şi umilesc inima cea mai împietrită." Cutremurele, la rândul lor, au „umplut pe toată
lumea de groază şi spaimă." Fiecare final de cataclism prezenta un oraş cu un „aspect
jalnic" cu bisericile şi casele „desfigurate, unele n-aveau calcan şi coşuri, altele erau
teşite ca şi când o mână uriaşă le-ar fi apăsat şi distrus." 67
Şi această privelişte urma după o alta anterioară când „oraşul era într-o stare de
spaimă fără margini, din toate părţile se auzeau strigări, ţipete şi vaete de oameni
înspăimântaţi şi de aceia care plângeau ori dărâmarea caselor, ori pierderea vieţei vreunui
prieten, rudă sau soţ. " 68
O altă imagine era oferită de creşterea apelor în „momente care se succed
vertiginos, pe negândite, fără să-ţi dea răgaz ... câteodată nici fuga nu mai e cu putinţă
şi atunci singura salvare ... nu este decât să se urce în podul sau pe acoperişul casei şi
să aştepte acolo ajutorul altora." 69 Oamenii în general, „socoteau că aceste nenorociri
sânt pedepse trimise de Dumnezeu pentru păcatele lor." 70
„Spectrul morţii înfricoşătoare penetrase toate nivelurile societăţii româneşti,
punându-şi amprenta asupra cotidianului." Dincolo de „intensitatea relaţiilor afective pe
care le genera, moartea punea repede în mişcare un întreg spectacol funebru." 71
Inspira totuşi într-adevăr frică şi teamă mult amintitul în epocă „ceas al morţii"?
„A gândi de moarte - afirma Petru Maior - şi a nu te teme de dânsa este lucru păgânesc;
a te teme de moarte şi a nu te gândi la dânsa este lucru dobitocesc; iară a-şi gândi de
moarte şi a nu te teme de dânsa este lucru creştinesc." 72
În iconografia epocii, ipostaza morţii era un subiect favorit care se permanentizează.
Ilie Teişan reprezintă „înfricoşata moarte" pe pereţii bisericii de la Fârtăteşti-Dozeşti,
gonind călare şi îndreptând coasa către un grup de oameni. Numeroase sânt bisericile
ctitorite în această epocă, care au reprezentări ale morţii mai mult decât simbolice:
Drăgăneşti-Olt, Titeşti, Vladimiru, Păuşeşti, Olari. Ştefan Lemny afirma că „în ciuda
spectacolului cotidian al morţii şi al literaturii confesionale ce slujea acomodarea cu el,
lumea românească se interesa cu ardoare de prelungirea vieţii." Astfel, pe lângă faptul
că religia creştină „a văzut în moarte o răsplată şi o încununare a vieţii'', veacul al
XVlll-lea „este acela în care asistenţa sanitar-medicală a început să constituie o preocupare
mai asiduă în societatea românească."
67

George Potra, op.cit., pp. 155-161
Ibidem, p. I 63
În urma dezastrului s-a dat o dispoziţie potrivit căreia „timp de o săptămână toate petrecerile să fie
oprite deoarece nimeni nu poate să se împărtăşească de aliă simtire, decât de a mâhnirii de obşte."
69
Ibidem, p. 167
Sânt surprinse destul de plastie momentele vertiginoase ale unei inundatii: „Să vezi cum creştea apa
în matcă, cum se umflă valurile şi trec peste maluri, cum apele tulburi şi înspumate umplu curtile, depăşesc
prispele şi pătrund în case, cum zăvoiul urcă peste ferestre şi cum în fata prăpădului nu-ti rămâne altă
alternativă decât fuga, cu ce-ai apucat pc tine, negreşit că nu sini lucrurile care să nu-ţi înfrângă cumpătul
şi să-li încurce judecata." (idem)
70 Ibidem, p. 158
71
Ştefan Lemny, op.cit., pp. 126-127
72 Ibidem, p. 140
68
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s-a putut invoca ca argument o „terapeutică a
angoasa morţii lăsa să respire „nevoia unei împăcări cu
viaţa, ca mijloc de fortificare a spiritelor." Dacă veacul al XVIII-iea românesc „s-a aflat
sub hegemonia religiei morţii, veacul următor avea să aducă schimbări substanţiale
asupra ipostazei morţii la nivelul mentalului şi comportamentelor. 73
Cataclismele abătute asupra oamenilor şi asupra oraşului au adus moartea
colectivă, brutală, ca experienţă umană şi cu efecte demografice catastrofale; au adus
distrugeri materiale de proporţii şi imaginea dispariţiei simultane „colective" a unor
părţi întregi din oraş, lăsând martorilor supravieţuitori imagini apocaliptice, sentimentul
neputinţei şi al singurătăţii în faţa forţei oarbe. Din aceste „experienţe", nu numai fiinţa
umană a ieşit grav lovită, ci şi o altă „fiinţă-individualitate" - oraşul ca întreg, oraşul
ca habitat colectiv, ceea a accentuat demoralizarea. 75
Treptat însă aceste cataclisme au trezit şi alte resurse morale, au refăcut instinctul
de apărare colectivă, spiritul solidarităţii umane cu habitatul colectiv, cu propriul oraş.
Această regăsire a înţeleptei solidarităţi cu mediul locuit de om a dus la regândirea
relaţiei cu ameninţările abătute asupra colectivităţii, a relaţiei cu viitorul, la asumarea
unor noi responsabilităţi, atât la nivelul elitelor conducătoare cât şi la nivelul individului.
„Viitorul" omului şi al oraşului devine o speranţă şi este regândit pentru apărarea omului
şi oraşului său. Ceea ce ar însemna gândirea unui complex de construcţii edilitare - pe
care în parte le-am amintit - alături de aceea a unor organisme colective şi publice de
apărare a vieţii individuale prin educaţie şi acţiune. Relaţia complexă de solidaritate
om-oraş a asigurat reuşita evoluţiei spre modernitate a amândorura.
Dacă pentru cataclismele naturale se puteau lua măsuri, pentru alte tipuri de
cataclisme nu au existat, se pare, remedii pe termen lung. Cele mai devastatoare cataclisme
pentru mentalul colectiv au fost mizeria, sărăcia şi subnutriţia adusă de războaie şi de
carenţele sistemului social; superficialitatea moravurilor. Vom aborda fiecare din aceste
trei fenomene cu repercusiuni patologice la scară naţională, luând Bucureştiul ca un
studiu de caz.
Războaiele, cele mai multe alimentate de orgolii meschine, de variate tabere
boiereşti, au devastat ciclic societatea moldo-valahă timp de mai bine de 500 de ani.
Dacă în veacurile XV-XVII erau de durată mai scurtă dar foarte dese, cu veacul al
XVIII-iea, perioadele de conflicte se răresc dar durata lor este mai mare, la fel şi spaţiul
afectat iar impactul colectiv a bulversat temporal cel puţin o generaţie.
O succesiune de generaţii au trăit cu o dublă obsesie a fricii şi spaimei patologice:
teama de turci sau de tătari şi frica de boier. Ambele tabere s-au dovedit a fi foarte
iubitoare de tot felul de abuzuri: violenţe, jafuri şi distrugeri prin incendiere, violuri
şi răpiri, asasinate şi robiri, uneori de familii întregi; asasinate duse cu nesaţ, uneori
căzând victime sate întregi. Reacţia? Marea parte a locuitorilor se retrag în văgăuni
săpate în pământ, pe care îi întâlnea la 1870 Ullyse de Marsillac prin câmpia Bumazului.
Mutarea cătunelor la mare distanţă de şosele şi drumuri pentru a nu fi la vederea
călătorilor şi invaziilor. Mizeria umană era copleşitoare iar actualele suiciduri, incesturi,
violuri, omoruri pentru mofturi banale, violenţe casnice aproape animalice îşi au
începutul ca fenomen patologic în veacurile de insecuritate colectivă care au stăpânit
cu resemnarea

creştină,
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consolării", meditaţia deşi trăda

73

7S

Ibidem, pp., 143-145
Adrian Majuru, op.cit., p. 221
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reamintim anul 1821 când „nu e rar să vezi mame de familie
copiii pentru a se da Turcilor", majoritatea împingând „până
acolo delirul sau spiritul de răzbunare împotriva familiei lor încât şi-au asasinat bărbaţii
sau fraţii prin protectorii lor." 76
Sau unul din miile de tragice evenimente mondene, între care şi cel căruia i-a
căzut victimă „Vasca dăscăliţa" din mahalaua Batiştei, „pe care au omorât-o un logofăt
Costache, omul lui Agi Moscu, ibovnicul ei, ce se zminitise din fire." 77 Aşadar, o femeie
ucisă de un boiernaş, protejatul Poliţiei! Căci Aga Moscu însemna de fapt Moscu, Şeful
„Politiei".
Dealtfel, boierimea română „fu un aluat puternic de răscoliri, convulsiuni, pustiiri
şi mizerie" având un dispret neprefăcut, „oarecum făţiş şi chiar brutal pe care l-a avut
întotdeauna pentru români. In înţelesul celor vechi, rumân era aproape tot una cu rob,
rumânie însemna tot una cu robie. A spune cuiva că este rumân era aproape o insultă,
era în tot cazul un mijloc de înjosire. Rumânul preţuia în vechime tot atât cât preţuieşte
astăzi pentru popor ţiganul. Pentru ca un boier să ajungă rumân, („ .)trebuia să fi atins
cel mai din urmă grad de mizerie. O adevărată prăpastie a existat întotdeauna între boier
şi rumâni. " 78
Şi aşa a rămas pînă în anii tulburi 1916-1919. Anii primului război mondial
care au devastat întreg spaţiul românesc cu toate structurile sociale luate în bloc. Acei
ani au produs cele mai teribile schimbări. Lumea se împarte patologic între cei „vechi"
care rămân în lumea lor şi cei noi care vor o altfel de lume. Între cele două patologii
se va impune o a treia, aflată la mijloc, formată din aceia care trăiseră războiul în
tranşee sau în preajma lor: oamenii în uniformă. 79 La aceasta s-au adăugat
particularităţile de ordin mental şi comportamental determinate de bulversarea
cotidianului în toate structurile sale. 80
Anii războiului au avut ca rezultat prăbuşirea unei lumi şi apariţia alteia, unde
vechile generaţii nu se puteau regăsi şi adapta. 81
Pe de altă parte, războiul a făcut să dispară bariere mentale ce păreau
indestructibile. 8 2 Ţăranii, mulţi dintre ei au văzut prima oară un oraş, cu prilejul
retragerilor sau încartiruirilor pentru front. Oraşul le apare ca o lume total diferită şi îl
moldo-valah.

Să

părăsindu-şi bărbatul şi

7 6 Andrei Oţetea, op.cit., pp. 332-333
„(.„)Frica, groaza de turci este şi mai cu scamă era instinctivă la români. Erau prcsimititi din
depărtare. Îndată cc erau zăriti, actiunea spontană, reflexă a românilor era fuga. Şi fuga nu era numai a unui
sat, a unui cătun sau a unei mâini de oameni, ci chiar a unor oraşe întregi. Timiditatea, paralizia vointci,
frica, lipsa de curaj, în general au stăpânit şi mai stăpâneşte încă sufletul românilor." (D.Drăghiceseu, Din
psihologia poporului român, Albatros, Bucureşti, l 996, pp. 360-36 l)
77
Ilic Corfus, op.cit., p. 367
78 D.Drăghiccscu, op.cit., pp. 236-237
79
Adrian Majuru, O lume în schimbare:/919-1939. Provocarea mitului, Citadela, Ccraşu-Prahova,
an.II, nr.7-12, 1997, pp. 114-118
RO Adrian Majuru, Societatea românească interbelică. Scurt excurs asupra mentalită/ilor(/9191939), volumul Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Editura D.M.Prcss, Focşani, 2000, pp. 390-4 l I
Rt „( ... )Ai observat cât de străină trece prin această lume nouă? Ea se plimbă pc Şoseaua de acum
40 de ani, printre fantomele de acum 40 de ani. ( ... ) A ştiut să oprească vremea şi să trăiască numai în cca
care s-a simtit bine." (Cezar Petrescu, Calea Victoriei, Minerva, l 982, p.58)
Ri „( ... )Am crezut că mă simtcam deplasat numai aici, în tara românească, unde îmi spuneam că
toate prefacerile s-au făcut mai rapid( ... ). Am constatat că oriunde la Paris, la Canncs, procesul a fost
identic. ( ... ) Pretutindeni slugile au devenit stăpâni iar plăcerile lor au rămas brutale, de foste slugi( ... )."
(Ibidem, p. 209)
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privea cu suspiciune, era un mediu care nu răspundea realităţilor lui imediate, iar
simbolurile lui nu puteau fi decodificate. Era prea complicat, iar uneori, destul de violent: femei îmbrăcate elegant, bărbaţi spilcuiţi cu frac parfumat, oameni iubitori de
igienă şi maniere, echipaje în harnaşament strălucitor, magazine luminoase, străzi pavate,
etc. De cealaltă parte a tranşeei se aflau fii boiernaşilor, funcţionarilor ue oraş,
liber-profesioniştilor, negustorilor şi comercianţilor, a militarilor de carieră, etc., care
abia acum descopereau „cu adevărat ţara". 83
Bariera psihologică care separa lumea urbană de cea rurală s-a rupt, urmând să
se surmonteze uriaşul decalaj de civilizaţie şi mentalitate; acest rol îl va prelua cu
rapiditate periferia oraşelor. Războiul a bulversat întregul cotidian, a schimbat caractere,
a provocat traume colective puternice. Au urmat apoi anii 1940-1945, şi 50 de ani de
regim opresiv în care individualitatea fiecărei persoane s-a transformat în obiect de
schimb şi abuzuri. Oameni daţi afară din propriile case, închisoare dacă purtai barbă,
ochelari şi un costum elegant sau pentru simplul motiv că spuneai: Îmi place Franz
Kafka sau Sebastian Bach. Perioadele cuprinse între 1948-1962 şi 1979-1989 au provocat
cele mai multe traume colective pe arii sociale vaste cu urmări devastatoare în prezent:
procente uriaşe de analfabeţi şi anagramaţi în toate sectoarele funcţiilor de decizie,
urmaşi ai celor care prelua puterea în 1945-1947; o prăbuşire spectaculoasă a nivelului
de cultură şi educaţie elementară în rândurile elitelor politice şi intelectuale; accentuarea
până la extrem a obişnuinţelor istorice şi transformării lor în obiceiuri imposibil de
schimbat: abulia, trândăveala, înşelătoria, imitaţia, superficialitatea, vulgaritatea, mizeria,
ignoranţa şi sărăcia cultivată în mod progresiv.
Sistemul social a fost un permanent cataclism în derulare. Ca o telenovelă foileton.
Zeci de domnitori şi sute de slujbaşi au căzut victime unei „nebunii înnăscute", patologice
dacă nu genetice, caracterizate prin „apetitul pentru harţă şi ceartă al guvernanţilor care
nu ezită să-şi omoare - fie în ascuns fie pe faţă-, guvernanţii. Pentru veacurile XVI-XVIII,
„guvernarea românilor este caracterizată de absenţa legii şi a binelui comun, de
autoritarism, de instabilitate şi de agitaţie sterilă." 84
Apoi, în ultimii două sute de ani de când se spune că durează România modernă,
„totul în viaţa publi~ă şi privată este o babilonie fără sens, într-o dezordine şi într-o
anarhie fără capăt." In interiorul sistemului social românesc, dacă îţi faci iluzia că vei
reuşi să duci la capăt o iniţiativă, observi imediat că „lumea se mulţumeşte cu aparenţa.
Sub aparenţă prea puţini îndrăznesc să coboare. De aici goana după expediente. Omul
cel mai tare în expediente va fi omul cel mai tare la noi, va ajunge cel mai departe, se
va sui cel mai sus, atunci când roata nu l-a făcut să se nască sus. Cei născuţi sus n'au
nevoie de exepediente" căci oricum sistemul de valori este atât de impenetrabil faţă de
adevăratele valori încât se simt cu adevărat protejaţii sorţii. 85
Având astfel de caracteristici, societatea moldo-valahă a fost un fervent creuzet
de patologii: melancolie, apatie, frenezie, bovarism, narcisism, nevroze variate, depresii,
schizofrenii, demenţă, autism, complexul puterii şi cel de inferioritate, mitomanie, snobism,
idiotism, imbecilitate, timiditate, lene şi trândăveală, lehamite, dezgustul pentru viaţă,
grosolănii, la care îi putem adăuga pe senzitivi, vanitoşi, crapuloşi, fulgeraţi, etc.
Cezar Petrescu, Întunecare, Albatros, Bucureşti, 1980, p. 51
Cristian Preda, Poporul meu. Călători străini şi naţionalism românesc apud. Firea românilor,
Ncmira, Bucureşti, 2000, p. 159
ss D.Drăghiccscu, op.cit„ p. 339 şi p. 374
83

84
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În a doua parte a acestui subcapitol, vom analiza o serie de tipuri de patologii
întâlnite în societatea moldo-valahă, grupate cât mai variat posibil şi cât mai concentrat
cu putinţă, pe măsură ce urcăm scara ierarhiilor sociale, indiferent de perioadă istorică.
Aşadar, după ce am analizat cauzele lor vom urmări evoluţia lor prin proiecţiile nebuniei
în mentalitatea colectivă.
Vom analiza într-o primă etapă proiecţiile medievale şi premoderne ale nebuniei
iar apoi proiecţiile modeme şi actuale ale aceluiaşi fenomen patologic. În final, după ce
vom trece în revistă câteva tipuri de patologii urbane vom încheia demersul printr-un
excurs final al nebuniei evidenţiat de actualitatea imediată.
Nebunul este acela care vine dintr-un necunoscut misterios şi imprevizibil;
misterioasă şi imprevizibilă rămâne atât destinaţia sa cât mai ales misiunea propriei
existenţe. Europa medievală a preluat într-o formă mult schimbată sărbătoarea Satumaliilor
din epoca romană, căreia i s-au substituit ca prilej de evocare, nebunul. Europa medievală
a creat pentru magicul şi neînţelesul personaj, o lume şi un spaţiu numai al lui; o
delimitare clară recunoscută şi respectată de către normali. Astfel, după cum în epoca
romană, anual, pe 17 decembrie, sclavii deveneau pentru o săptămână egalii stăpânilor,
tot aşa, o dată pe an, în marile oraşe ale Apusului, acosta „corabia nebunilor" şi se
declanşa delirul pentru câteva zile în interiorul zidurilor. Aşa cum în antichitate, sclavii
(care nu erau alienaţi), „caricaturizau obiceiurile şi comportamentul stăpânilor lor, le
maimuţăreau mişcările, mersul, le trânteau obraznic în faţă adevăruri neplăcute" pentru
că totul era permis iar „represiunile erau oprite de lege", 8 6 tot aşa, nebunii revărsaţi din
spaţiul restrâns al corăbiei în oraşele interzise lor în restul anului, se maimuţăreau după
pofta inimii, fiind imitaţi de locuitorii periferici.
Obiceiul antic a fost completat în medieval cu o adăugire specifică epocii. Nebunii
îşi alegeau pentru o săptămână un rege al lor care aduna toate „asociaţiile zurlii" din
oraş sub sceptrul său; totul pentru „un amuzament reciproc: zurlii să distreze mulţimea,
iar ei să petreacă pe seama entuziasmului străzii." 87
În spaţiul moldo-valah, nu avem date legate de astfel de asociaţii ale nebunilor
în evul mediu însă cu siguranţă, ei erau cuprinşi în mahalalele şi satele calicilor. În
Bucureşti, a existat în veacurile XVI sau XVII, un staroste al calicilor numit Stroe
Fulgeratul (Nebunul). Nu ştim mai nimic de sistemul de organizare şi convieţuire din
86 Rath-Vegh Istvan, Sărbătoarea nebunilor, Universal Dalsi, Institutul European, laşi, 1998,
pp. 58-59
Trebuie să remarcăm o seric de similitudini istorice ale fenomenului legat de pcnnitcrca de către
societate a oricărui tip de manifestare. Dacă în antichitate, pentru numai o săptămână „hoarda de sclavi
profita din plin" de egalitatea pcnnisă, iar în evul mediu, tot aşa dar numai pentru nebuni, în modernitate
găsim repere care ne dezvăluie o prăbuşire irevocabilă a societăţilor spre vulg. La final de secol XVIII,
Bcaumarchais afinna într-un fapt de scară „Am văzut nişte sclavi care se chinuiau să se distreze" - se referea
desigur la noii îmbogăţiţi care ocupaseră palatele nobililor căzuţi în dizgraţie; mai târziu, după anii primului
război mondial, în societatea românească, Cezar Petrescu confinna proeminenta fenomenului: „pretutindeni
slugile au devenit stăpâni iar plăcerile lor au rămas brutale de foste slugi."(Ca/ea Victoriei, 1982, p. 58)
87 Ibidem, p. 64-65
Aflăm că o asociaţie zurlie „din Paris nu s-a mulţumit să aibă doar abate, ci şi-a ales un prinţ.
Oricât s-ar părea, cu drepturile şi îndatoririle prinţului nebunilor se ocupa foarte serios şi parlamentul
parizian." Mai mult, prinţul de drept al Parisului, Nicolas Joubert, a fost dat în judecată de membrii
asociaţiei zurliilor deoarece „şi-a neglijat obligaţiile faţă de ci." Verdictul procesului a fost în favoarea
nebunilor şi suna astfel: „Nicolas Joubert să fie obligat să organizeze intrarea triumfală a nebunilor în Paris,
prin poarta St.Denis, şi să ţină adunarea generală cu ritualurile consfinţite de tradiţie. Dacă nu se va executa,
să fie scos din funcţie şi să se aleagă alt şef de stat."
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acel spaţiu interzis, al calicimii. În onomastica medievală şi premodernă românească se
întâlnea ades porecla şi numele Deliul sau Telliul care însemna „viteazul până la nebunie".
Un asemena personaj este amintit de Nicolae Iorga: Apostol Telliul. 88
Printre sărbătorile românilor se află una specială dedicată unui anume Trifon.
Numit de popor „trifon cel nebun", în ziua de celebrare, 1 februarie, „ziua Marts.Trifon,
nu se lucrează de teama nebunelii." 89
Trif nebunul este o divinitate arhaică, arhaism susţinut de faptul că atributele sale
sunt acelea de patron al gândacilor, lăcustelor şi viilor", numit adesea „stăpânul" şi
„păstorul lupilor". Ultima ipostază este întâlnită în Bucovina pe când, de ipostaza sa de
patron al viei şi vinului „se leagă probabil şi nume] de Trif Nebunul care trimite la
extazul bahic. Ziua lui se ţine mai ales de către bărbaţi. În Bucovina se serbează ziua
lui pentru înnebuneală, temându-se ca să nu înnebunească ca dânsul." 90
În mitologia românească, nebunia sau turbarea, pierderea raţiunii, era adusă şi de
o divinitate cosmică întruchipată în vântul turbat care „bate cu osebire primăvara sau
toamna când fierbe vinul, căci mulţi sunt atunci cu căţei şi gărgăuni la cap." 91
În cadrul antropologiei, s-a dezvolztat în ultimii ani o nouă ramură numită
etnopsihiatrie care „poate fi definită ca studiere din perspectivă antropologică a maladiei
mentale, în măsura în care aceasta din urmă ţine de o perspectivă specifică unei culturi
determinate. Drumul către această nouă ramură a antroplogiei a fost determinat de
„contradicţia dintre caracterul generalizabil al diagnosticului şi singularitatea manifestării
sale, i-a făcut pe antroplogi, să repună în discuţie deosebirea dintre individ şi social, sau
mai exact între ceea ce ţine de persoană şi destinul ei şi ceea ce ţine de cultură." 92
88
August Scriban, Dicţionarul Limbii Româneşti, ediţia 1-a, Institui de Arte Grafice Presa Bună,
1939, p. 82
89
I.Aurel Candrca, Folclorul medical român comparat, Polirom, laşi, 1999, p. 230
Între alte studii de specialitate pc acest culoar al etnografici şi mitologici populare, amintesc selectiv:
Monica Budiş, Microcosmosu/ gospodăresc. Practici magice şi religioase de apărare, Paideia, 1998, Bucureşti;
Antoaneta Olteanu, Metamorfozele sacrului. Dicţionar de mitologie populară, Paideia, 1998, Bucureşti, Ion
Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Fundatici Culturale Române, 1999, Bucureşti.
90 S.Fl.Marian, Sărbătorile, /, p. 178 apaud, Ivan Evsccv, Dicţionar de Magie, demonologie şi
mitologie românească, editura Amarcord, Timişoara, 1998, pp. 465-466
„(„.)Legendele explică această nebuneală a lui Trif printr-un complex de motive legate de Maica
Domnului: fie pentru faptul că alunei când mergea cu pruncul la biserică ci a tuşit-o(gcst necuviincios), fie
eă o calcă pc rochie, fie că văzând-o, i-a zis cel albe îţi sunt picioarele." (E.N.Voronca, Studii de folclor,
I, 76-8 I, apaud idem).
Etnologul Ioan Ghinoiu afirmă despre Trif Nebunul că ar fi fost „potrivit tradiţiilor populare, un om
necuviincios care ar fi speriat-o pe Maica Domnului în timp ce mergea, după datină, Ia biserică, la 40 de
zile de Ia naşterea Pruncului Iisus Hristos, pentru moliftă(Bucovina, Moldova). Ca patron al insectelor se mai
numeşte, local, Trifonul Viermilor (Muscel)." (Ioan Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, Dicţionar,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, p. 204)
91
Ivan Evsccv, op.cit., p. 485
„( ... ) Conform legendelor, vântul turbai s-a iscat din lupta dintre diavol şi bărbatul femeii care a
murdărit cerul cu nccură\cnia unui copil. Este cel mai puternic vânt, cel mai de sus, aproape de cer; când
coboară, face să turbeze oamenii şi animalele. Până Ia ci nu se poate ridica decât ciocârlia, care îndată
turbează şi cade moartă Ia pământ. Este amestecat cu boala de care turbează oamenii." (idem)
92 „( „. )Etnopsihiatria trebuie considerată o ramură a antropologici maladiei şi/sau antropologici
medicale sau chiar a etnomedicinci: ea este în acest caz apropiată de psihiatria transculturală, de psihopatologia
transculturală, de psihiatria interculturală sau chiar de sociologia maladiilor mentale şi de psihiatria socială,
atunci cînd nu se confundă cu una sau alta din aceste discipline." (Pierre Bonte, Michcl Izard, Dicţionar de
etnologie şi antropologie, Polirom, laşi, 1999, pp. 223-224)

laşi,
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Folclorul român a conservat variate forme de descântece privind lecuirea sau
preîntâmpinarea nebuniei numită în limbajul popular „apucare" sau „tâmpinătură". 93
Poziţ~a alienatului în spaţiul românesc a rămas stabilită în folclor şi regularizată
de cutume. In Occidentul medieval, nebunul iese din anonimat; ei se aflau „închişi în
spaţiul sacru al miracolului"; erau pedepsiţi cu biciuirea în joacă, fără durere iar oraşele
adesea.suportau din bugetul lor banii pentru plecarea lor dintre zidurile cetăţii. 94
In spaţiul german îndeosebi, a existat unul dintre singurele componente reale
privind viaţa nebunilor, legată adesea de ceea ce se numea „corabia nebunilor". Nebunii
călătoreau pe aceste „ambarcatiuni romaneşti sau satirice, care îşi duceau de la un oraş
la altul smintita încărcătură." 9
Corabia nebunilor putea fi oricând înlocuită cu o societate aruncată în anarhie.
Un vechi proverb valah spune: „schimbarea domnilor, bucuria nebunilor". O descriere
modernă a unei astfel de situaţii este aceea din 1802 când cerşetorii Bucureştilor pun
stăpânire pe oraş timp de 40 de zile. Mai~ mult, Profesor Doctor Popescu Tismana a
afirmat faptul că în perioadele de tulburări sociale, spitalul Grigore Balthazar „s-a golit
pur şi simplu de pacienţi". Mi-a dat ca exemplu perioadele care au bulversat societatea
Bucureştilor: decembrie 1989-martie 1990, iunie 1990, etc. Anarhii le şi basculările sociale sunt apropiate ca extaz mental cu vestitele corăbii ale nebunilor din evul mediu şi
periculoasele lor debarcări în social, în interiorul cetăţii. Poate fi considerată această
informaţie drept o formă contemporană a vechilor „debarcări" şi desigur, în a privii
lucrurile din perspectiva intimităţii temporale şi senzitive a alienatului.
O descriere fidelă a realităţilor cotidiene în care erau ancoraţi nebunii în evul
mediu întâlnim în romanul Cavaleru/ inexistent scris de Italo Calvino. Pentru perioada
secolelor IX-X, societatea considera că nu e tocmai corect să defineşti un „nebun" deoarece
„e doar unul care există, dar nu ştie că există." Personajul este cunoscut pe întinderi uriaşe,
este un nomad cu zeci de nume; în fiecare loc are o altă identitate. În unele sate este numit
Omobo, în altul Gurdulu, apoi Gudi-lusuf, Ben-Stambul, Pestanbzul, Martibon, Omubun,
Ombestia, Bertinzul, Urâtul din Vale sau Gian Tontul sau Pierre Nătângul. 96
Acest personaj straniu trimite la nelipsitul Păcală al satelor româneşti. 9 7
93
Prezentăm un descântec de „tâmpinătură" preluat din judc1ul Teleorman: „La capul pământului/
E capul ursului,/Şi la capul ursului/E capul lupului/Cap de pară,/lnimă de vidră,/Crăpi, dracc,/l.Jcigaşe,/Că
n-ai cc facc,/Că te-a bătut crucile„ .. " (I.Aurel Candrca, op.cit., p. 151)
În Bucureştiul medieval, alicnatii erau cataloga\i ca „luati de iele, damblagii sau scca1i." (Paul
Ccmovodcanu, N.Vătămanu, Contribu/ii la situa/ia medico-sanitară a oraşului Bucureşti în primele decenii
ale secolului al XIX-iea, Materiale de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, voi.XIII, I 999 p. 122)
94
Deşi accesul în biserici Ic era interzis, dreptul ccclcziastic „nu interzice folosirea tainelor. Biserica
nu sanqioncază un preot nebun care şi-a pierdut minţile; dar, la Nurcmbcrg, în 1421, un preot nebun este
alungat cu o solemnitate· deosebită, ca şi cum impuritatea ar fi fost multiplicată de caracterul sacru al
personajului. Se întâmpla ca unii smintili să fie biciuiţi în public şi într-un fel de joc, să fie apoi unnărili
într-o cursă simulată şi alunga!i din oraş cu lovituri de vergi. ( „. )Plecarea nebunilor se înscrie printre alte
exiluri rituale." (Michcl Foucault, Istoria nebuniei în epoca clasică, Humanitas, 1996, Bucureşti, p. 15)
95
„(„ .)Nebunii aveau atunci o existentă uşor rătăcitoare. Din oraşe erau alungaţi cu dragă inimă;
erau lăsa!i să fugă pc câmpuri îndepărtate, atunci cînd nu erau încrcdin!a\i unor grupuri de negustori sau
pelerini. Obiceiul era mai frecvent în Germania." (Ibidem, pp. 12-13)
96
Jtalo Calvino, Cavalerul Inexistent, Univers, I 999, Bucureşti, pp.14-33
97 „(„.)Prin neghiobia şi prostia lui, care, orice s-ar spune, arc şi ca partea ci de vină, în ansamblul
manifestărilor săteşti parc o făptură diabolică, prin conscein1clc nefaste ale acestei prostii, când naturale,
când simulate. Privind faptele lui Păcală din unghiul eticii comunitare, constatăm că în prostia lui, aparentă
sau reală, în năzdrăvăniile lui reprobabile se află o scntin!ă morală a divinitălii." (Romulus Vulcăncscu,
Mitologia română, p.601, apaud Ivan Evsccv, op.cit., p. 349)
De remarcat faptul că nebunul în imaginarul medieval era ancorat puternic în mitologic şi miraculos;
nebunia lui era când naturală, cînd simulată; era când cuprins de furii, cînd un bufon pus pc şotii. Despre
reperele psiho-patologicc ale acestor stări sufleteşti, vom vorbi în ultima parte a demersului de fa\ă.
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Nebunul era anocorat în sacru din perspectiva milei medievale, participând la
puterile obscure ale mizeriei." El prelua asupra sa toate necazurile şi neajunsurile
societăţii pentru ca aceasta să nu fie lovită de asemenea calamităţi. El era primit
„pentru că venea de aiurea", părăsind oraşul către o destinaţie necunoscută, nebunul
pleca întotdeauna „spre lumea celalaltă în luntrea sa nebună şi din lumea celalaltă vine
atunci când debarcă." 9 8
Nebunul era protejatul divinităţii, iar preoţii nu ezitau adesea să amintească
faptul că „nu trebuie uitat că Isus Cristos, de-a lungul întregii sale vieţi umane, a
onorat oarecum nebunia; el a sanctificat-o, aşa cum a sanctificat şi infirmitatea vindecată,
păcatul iertat, sărăcia făgăduită bogăţiile veşnice." Accesele de exaltare ale nebunului,
inocenţa şi mizeria veşnică pe care şi-o asuma alături de insuportabilele stigmate
sociale, îi „ofereau pretextul de a se umili" iar mila publică îi era conferită „prin graţie
divină". Şi aceasta pentru că însuşi „Cristos a vrut să treacă în ochii tuturor drept
dement, parcurgând astfel, în încercarea sa, toate mizeriile decăderii umane: nebunia
devine astfel forma ultimă, ultimul grad al lui Dumnezeu întrupat, înaintea împlinirii
şi eliberării Crucii." Astfel, „venind în această lume, Cristos acceptă să reia toate
semnele condiţiei umane şi înseşi stigmatele naturii decăzute; de la mizerie la moarte,
el a unnat un întreg drum de suferinţă care era şi drumul patimilor, al înţelepciunii
uitate şi al nebuniei. " 9 9
Cu veacul al XVII-iea, proiecţia imaginară a nebuniei se transferă din transcedental
în cotidianul apropiat temporal şi spaţial. Oraşele suprapopulate, lovite adesea de flagelul
vagabondajului, al trândavilor veniţi de aiurea, începe să aibă reacţii. De acum, „nebunia
este percepută pentru prima oară prin intermediul unei condamnări etice a leneviei şi
într-o imanenţă socială garantată de comunitatea de muncă. („.)Tocmai în această altă
lume, despărţită prin puterile sacre ale muncii, îşi va lua nebunia statutul pe care i-l
cunoaştem." 1

00

Veacul al XVII-iea, desacralizează nebunia alungând-o definitiv din mitologic;
nebunia „devine o problemă de sensibilitate socială, apropiindu-se prin aceasta de ciumă,
de dezordine, de scandal."
Michcl Foucault, op.cit., pp.15-16 şi pp. 66--67
„( ... )din evul mediu, nebunul dobândise un fel de densitate personală. lndividualilatc a personajului,
desigur, mai mult decât a bolnavului. ( ... )"De pildă, „la Hamburg apare în 1376 o cista stolidorum (celula
proştilor). Încă o probă a statutului special care îl dobândeşte nebunul, la sfârşitul Evului Mediu, este ciudata
dezvoltare a coloniei Ghccl: loc de pelerinaj frecventat fără îndoială încă din secolul al X-lea, constituind
un sat în care o treime din populatic era formată din alienati. (Ibidem, pp. 121-123)
9 9 Ibidem, pp. 157-158
Sfântul Vincent de Paul afirma în 1667: ,,pildă ne este domnul nostru care a vrut să fie înconjurat
de lunatici, demonici, nebuni, ispitiţi, posedaţi. Aceşti oameni căzuti pradă puterilor inumanului formează
în jurul celor care reprezintă întclepciunea eternă, în jurul celui care o încarnează, o perpetuă ocazie de
glorificare." (idem)
100 Ibidem, p. 77
Nebunul intră în lumea excluşilor tocmai pentru că îşi arc locul printre săraci, vagabonzi, ncajutorati.
Lumea ordonată a oraşelor începe să sorteze această lume amestecată şi să o integreze în ospicii speciale
pentru sărmani, infirmi, răulăcători, etc. Nebunii îşi vor căpăta şi ci curând spatiul închis al ospiciului creat
special pentru ci. Oraşele iau măsuri. Primele măsuri erau primitive, astfel că, „ în Grcnoblc exista un
vânător de calici însărcinat să umble pc străzi şi să-i alunge pc vagabonzi."(lbidcm, p. 73)
98
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Mai mult, ca fiinţă socială, omul atins de nebunie este „compromis până la
culpabilitate." Nebunul intră în categoria Celuilalt, a Străinului sau Exclusului. Dintr-o
dată, nebunul închis în celula sa ascunsă era adesea pus în faţa vizitatorilor curioşi, legat
în lanţuri şi sub supravegherea biciului pe care temnicerul îl folosea fără oprelişti. 101 ·
Apoi, veacul al XVIII-lea, nebunia cu lumea sa bizară se transformă într-un veritabil
spectacol public, destul de atractiv; a devenit ceva de privit. Nebunul nu mai este un
„monstru ascuns în sine, ci animal cu mecanisme ciudate, bestialitate în care omul de
multă vreme este abolit. Această situaţie va dura până la început de veac XIX. 102
Ameninţarea nebuniei devine o „spaimă colectivă'', marile oraşe care aveau în
preajma lor ospicii-închisori se simt ameninţate de monştrii aflaţi dincolo de ziduri. Astfel
că oroarea medievală, desacralizată, se impune din nou „făcând să apară în metaforele
groazei, o a doua panică" legată de pretinsele stricări ale aerului de către contagiunea
nebuniei. Aceasta deşi izolată spaţial, contamina aerul punând în pericol oraşele. 103
În spaţiul moldo-valah, după desfiinţarea mahalalei calicilor din Bucureşti (aceea
din laşi a rezistat până în anii revoluţiilor modeme), alienaţii au fost „internaţi" sau mai
bine zis închişi în mănăstiri-spital. Cei mai periculoşi au fost urcaţi la munte, în mănăstiri
cât mai izolate. Dar, numărul lor era suficient de mare pentru a ridica serioase probleme
şi în următoarea sută de ani; astfel încât, îndeosebi pentru Bucureşti, s-a decis organizarea
unor secţii cu supraveghere medicală la Spitalul Colţea şi mai apoi la spitalele
Sf.Pantelimon şi Filantropia. (veacul al XVIII-iea) Acestora li se adăuga ospiciul de la
Mărcuţa în 1846. Ultimul se afla mult în afara oraşului, în preajma unei mici localităţi
cu nume omonim. Abia după 1900 se va ridica primul ospiciu modem, cu paturi, apă
potabilă, canalizare şi băi, cu personal specializat. Este vorba de actualul spital Dr.
Alexandru Obregia din sudul Bucureştilor.
Cauzele care dezvoltă şi permanentizează predispunerea la nebunie le-am abordat
pe larg în prima parte a demersului. Completând discuţia cu factori de ansamblu, Michel
Focault subliniază că „indivizii predispuşi la nebunie aparţin provinciilor care au fost
mai multă vreme pradă ororilor războiului." Apoi, mizeria, „formează mediul cel mai
favorabil pentru propagarea nebuniei: profesiuni periculoase sau insalubre, locuinţe în
101
Michel Foucault, op.cit., pp.131-136
În vestita închisoare-ospiciu de la Bicctrc, nebunii „erau arăta\i ca nişte animale ciudate oricărui
bădăran care voia să dea o para. Unii temniceri erau foarte rcputati pentru abilitatea lor de a-i pune să facă
nenumărate dansuri şi acrobat ii cu preţul cîtorva lovituri de bici. ( „. )Cu banii în mână crai condus de un
ghid în compartimentul smintitilor. Erau vizitaţi un preot irlandez care dormea pc paic, un căpitan de vas
pc care vederea oamenilor îl înfuria, căci tocmai nedreptatea omenească îl înncbunisc(să fi trăit în MoldoValahia! n.a.), un tînăr care cânta într-un mod fermecător." (Ibidem, p. 148)
102
Ibidem, p. 149
La final de secol XVIII, este dat în folosintă spitalul Salpctricre. Aici, „nebunele atinse de furie sînt
inlănfUite ca nişte ciini la uşa celulei lor şi separate de gardicne şi de vizitatori printr-un culoar apărat printr-un
grilaj de fier." La spitalul din Nantcs, era un adevărat „lux de încuietori, zăvoare, bare de fier pentru a
închide por\ile carcerelor. Mici deschizători practicate lângă uşi erau prevăzute cu bare de fier şi cu obloane.
Chiar lângă această deschizătură atârna un lanţ fixat în perete şi având la cclalaltă extremitate un vas de
fontă semănând destul de bine cu un sabot în care alimentele erau depuse şi trecute printre barele
deschizăturilor." (Ibidem, p. 151)
103 „( ... )Se vorbeşte de febrele din închisori; se invocă acele căruţe cu condamnaţi, oamenii în
lanţuri care traversează oraşele, lăsând în urmă o dâră a răului: îi sânt atribuite scorbutului contagiuni
imaginare, se prevede că acrul viciat de boală va corupe cartierele de locuinţe." (Ibidem, p. 34 7)
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centre prea populate sau nesănătoase, diverse intoxicaţii alimentare; influenţa profund
demoralizatoare pe care o exercită mizeria, lipsa instruirii, lipsa prevederii, abuzul de
alcool şi excesele venerice, insuficienţa hranei." 104
Cât de mult se aseamănă această descriere cu societatea românescă din ultimii
500 de ani! Anii de conflicte care au devastat ţările române coroborate cu abuzurile de
satrap ale domnilor, boierilor sau vechililor au determinat adevărate patologii sociale în
variate structuri sociale pe întregi generaţii. 105
De aceeaşi părere este şi doctorul Alexandru Şuţu care la 1877 afirma despre
„comoţiunile sociale şi politice care provoacă teroarea şi spaima" ce ocazionează
„alienaţiunea mintală care adesea ia un caracter epidemic". Pe de altă parte, în interiorul
corpului social, „maritagiurile nepotrivite şi disparate între indivizi de etate diferită, şi
mai cu seamă maritagiile cu bărbaţi imorali şi cu tendinţe depravate, nu întârzie a
provoca alienaţiunea mintală, aruncând în sufletul unor femei june astfel măritate
tulburarea şi dubiul." Ori moderna societate românească contraria pe orice străin de
uşurinţa cu care se făceau şi desfăceau maritagiile. 106
104

Ibidem, p. 369
„( ... )Din motive de bani, familiile sînt mai tiranice decât oriunde: numai fetele bogate se pot
mărita; celelalte sunt reduse la alte mijloace de satisfacere care ruinează corpul şi deranjează manifcstărlc
sufletului. Aceeaşi cauză favorizează libertinajul, iar acesta predispune la nebunie." Cât în ceea cc ar privi
corpul social, se parc că „libertatea de conştiinţă comportă mai multe pericole decât autoritatea şi despotismul."
(Ibidem, pp. 357--358)
La 1910 situa1ia „alicna1ilor din România" se afla într-o „stare foarte tristă şi primitivă. Ospiciul
principal al lării este Mărcuia, cu 690 bolnavi. Mai avem ospiciul Golia din laşi cu 100 paturi, mănăstirea·
Neam! cu 100 de paturi, Madona Dudu din Craiova cu 80 de paturi (din fonduri private) şi depozitul
provizoriu de Ia Institutul Caritatea cu 20 de paturi. Ele sunt ospicii mici şi sunt toate supra-încărcate de
bolnavi." La Mărcu1a „clădirile străvechi abia se mai lin. Sunt joase, murdare, umede, rău distribuite,
camerele sunt supraîncărcate de bolnavi. ( ... )Paturile, lipite unul de altul, sunt mult mai puţine decât trebuie,
mulţi dorm pc jos. Nu avem sală de repaos pentru zi, nici pentru refectorii. Nu există conducte de apă
potabilă. Suntem sili!i a căra, cu o saca, această apă de la un dubios izvor de lângă ospiciu. Acest izvor vine
de sub solul unui vechi cimitir unde în anii 1863-1866 s-au îngropat toJi morţii de holeră din capitală şi
apoi până la 1900 s-au îngropat toţi decedaţii de boli, adesea infecţioase a tuturor spitalelor. Adesea apa
aceasta determină dizenteric." (Dr. Alexandru Obrcgia, Noul opsiciu de alienaţi de lângă Bucureşti, Institutul
de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1910, p.p. 8-9)
Alte lucrări despre organizarea medicală a spitalelor pentru alienaţi din România amintesc: Spitalul
Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, Tipografiile Române Unite S.A., Bucureşti, 1928;
Regulament pentru conducerea azilului Sevasti Cos/eseu din str. li lunie(Filarct), Bucureşti, 1921; Grigore
Muscclcanu, Prima fondaţiune a ospiciului Sfântului Pantelimon şi reedificarea lui, Bucureşti, 1868.
ios De pildă, în veacurile XVlll-XIX, teritoriul moldo-valah a cunoscut devastări care au durat zeci
de ani: 1686-1699-1701; 1716-1719, 1736-1739, 1756-1767, 1786-1791, 1806-1812, 1821-1822, 18481849, 1853-1857, 1877-1878. La acestea s-au adăugat abuzurile claselor boiereşti ale căror privilegii erau
reduse abia către 1830-1831 şi desfiinţate sub Cuza dar cu repercursiuni practice după 1867. Mentalitatea
de satrap a funcţionarului nu a putut fi schimbată decât parţial în anii interbelici dar a revenit la formele
pre-modeme de comportament cu toate detaliile puse la punct între 1948-1990. Adăugând şi marile basculări
colective pc care societatea românească Ic-a trăit în ultima sută de ani: 1915-1919, 1940-1945, 1948-1990,
ne putem permite rezerve în ceea ce priveşte deplinul echilibru mental al corpului social cât mai ales al celor
care pretind că îl monitorizează. Nu au putut exista decât reacţii spontane şi violente şi doar individuale:
Caragiale s-a autocxilat Ia Berlin până la moarte, Urmuz s-a sinucis, alţii au crăpat în mizerie precum Octav
Şuluţiu sau Ştefan Pctică poetul, dar cei mai mulţi au ales emigrarea.
106 Alexandru Şuţu, op.cit., p. 53
vezi şi M.Maurice Violcttc, La Demoralisation de la jeunesse par Ies lectures criminels, 2c Congres
national contre Pornografic, Paris, 191 O.
Depravarea, viaia dezordonată determină numeroase perversiuni sexuale, fobii, psihoze din care
amintim selectiv din dicţionarul redactat de Ernst Bomeman(versiunea în lima română Nicoale Merişanu):
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Aceasta în lumea oraşelor. În lumea satelor, doctorul Alexandru Şutu sublinia la
mijloc de secol XIX, „starea deplorabilă, materială şi morală, a tăranului român care
este cunoscută de toti. („.) Locuintele celor mai mulţi sunt rău construite consistând din
nişte bordee ale căror acoperişuri abia se înalţă cu câteva palme de pe suprafaţa pământului
şi care printr-o ferestruie abia pot primii lumină şi aer." 107
La aceasta se adaugă „acţiunea unei educaţiuni vicioase". Astfel, „deşteptarea
prea 'timpurie la copil a unor idei intelectuale ce nu sunt în stare de a le înţelege, sau
care nu sunt în raport cu etatea lor", pot determina demenţa precoce. 108 Fenomenul este
foarte bine descris în beletristică de către Pascal Bruckner în romanul Copilul divin. 109
Anxietatea (este definită de J.Dclay ca o teamă fără obiect. Ea poate fi privită ca trăirea unui pericol
şi nedefinit, o stare de tensiune afectivă continuă, răul amcnin!ător nu poate fi nici definit, nici
înlăturat. Anxietatea este legată de dialectica confort/disconfort, realizare/frustrare, eşec social/personal toate marcate subconştient, cu izbucniri imprevizibile. Anxietatea apare de obicei la persoanele sensibile, cu
înclina!ii artistice, după toate statisticile medicale)
Automutilarea (este asimilată moliva1ional cu suicidul şi refuzul alimentar, în esenţă o tulburare a
instinctelor de conservare, care în cazul automutilării semnifică dorinţa autopunitici. Se manifestă în
schizofrenic, epilepsie, melancolic, etc. Fonnc multiple: arderea unui membru, tăierea limbii, scoaterea
ochilor, castrarea, etc).
Azoolilia (contemplarea obiectelor cu scmnficaţic erotică, o formă specială fiind pigmalionismul raport sexual cu statui, manechine)
Cleptolagnia (impulsiunca spre furat, însoţită de starea de cxcita!ic sexuală şi voluptate.)
Ondinism (erotism axat pc mişcarea valurilor mării)
Corofilie (femei mature care se simt excitate doar cu sau în prezenţa fctilclor imberbe)
Cunilincţie (lingcrea şi sugcrca clitorisului şi labiilor mici. Poate fi homosexuală - safism, sau
iminent

heterosexuală)

Parafreria (boala debutează după 30-35 de ani. Semne de schimbare vestimentară, îşi ornează
hainele cu panglici, decoraţii, după cum se consideră: personalitate religioasă, militară, etc. Acest bolnav
duce de fapt o dublă cxistcn!ă. Poate munci ca înainte, dar intelectual începe să aibă halucinaţii, o dispoziţie
exaltată spre dcliruri, viziuni, etc.
Printre fobii amintesc selectiv: astrafobie (teama de fulgere); atefobie(tcama de ziduri, de ruine);
chionofobie (teama de zăpadă); nitofobie (teama de legende); ornitofobie (teama de păsări); lenofobie
(teama de obiecte aşezate la stănga); nlctofobie (teama de noapte), etc.
Ernest Borncman, Dizionario de/I' erotismo, la Fisio/ogia, la Psocologia, la practiche,
l 'immaginario, la patologia, la Storia dell 'Amore e de/I Sesso, Milano, 1988
În limba romănă, se află lucrarea de specialitate a doctorului George Ionescu, Psihiatrie clinică Standardizată şi codificată, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000
107
Ibidem, p. 131
108
Alexandru Şuţu prezintă şi un exemplu prin biografia unui tănăr bucovinean adus la ospiciul Mărcuţa.
Acesta, a fost crescut „până la etatea de 16 ani în mijlocul părinţilor lui, cultivatori modeşti din Bucovina, liberi
altfel de orice influenţă creditară, a fost adoptat de o persoană avută din România de dincolo de Milcov şi trimis
a studia în Europa. Existenţa intelectuală la care a fost supus în avutele pensionate din Berlin, opusă cu totul
aceleia cc petrecea până atunci în ţară, studiul musicii, frecventarea teatrelor, luxul în care începu a trăi, dezvoltară
cu încetul un ncvrosism care se manifesta în fonnc de accese. Reîntoarcerea sa în ţară şi intrarea sa în magistratură,
n-a adus nici un remediu la această stare; o cmotic fără însemnătate provocă la dânsul o stare mai acută care se
tennină în câteva săptămâni prin o demenţă incurabilă." (Ibidem, pp. 49-50)
La o privire mai atentă asupra acestui caz dctcnninat de contrastul izbitor dintre Occident şi MoldoValahia înlclcgcm mai bine noua perspectivă patologică a „complexului Dinicu Golcscu" trăit de generaţii de
boieri tineri care studiau în Apus şi se readaptau cu mare greutate în Bucureşti sau laşi. De aceea au simlit
nevoia imperioasă a schimbărilor radicale şi de aici rcfonnclc din 1848-1849, 1859-1867 dar şi transfonnarea
caselor boiereşti orientale în mici palate occidentale deşi peisajul urban continua să fie unul oriental. Şi de aici
perpetua chestiune a fonnei fără fond, care este de fapt, o inadaptare a unor teorii la o realitate organică diferită.
109 vezi Pascal Bruckncr, Copilul divin, Ncmira, Bucureşti, 1996
Din literatura de specialitate menţionez lucrarea: Wilhelm Stckcl, Recomandări psihanalitice pentru
mame, Editura Trei, Bucureşti
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Pentru spaţiul românesc modem a existat o specificitate a morbidităţii determinată
de intoxicaţiunea palustră care „provoacă cu încetul dezvoltarea maniei şi melancoliei".
Apoi întâlnitele contagiuni precum pneumonia, febra tifoidă, variola, holera, afecţiunile
acute şi cronice ale organelor digestive, hepatitele, onanismul, metritele şi ovaritele
cronice, sunt adesea punctul de plecare şi cause ocasionale de multe morbe mintale, prin
delirul pe care-l provoacă." La acestea se adaugă consumul de alcool, opium şi îndeosebi
alimentele alterate care pot provoca nevropatii foarte grave însoţite de leziuni foarte
grave având caractere speciale." 110
Se pare că societatea românească nu a scăpat nici astăzi de inflaţia alimentelor
expirate şi alcoolul contrafăcut, care se consumă în cantităţi îngrijorătoare. Desigur,
toate acestea, din cauza sărăciei care la rândul ei determină mizeria sub toate aspectele:
socială, economică, morală, etc. Potrivit economiştilor francezi din veacul al XVIII-iea,
„nu trebuie să existe săraci într-un stat bine guvernat, în afară de cei care se nasc în
sărăcie sau care ajung la ea din întâmplare." Se pare că guvernanţii moldo-valahi încă
mai orbecăie prin teoretizări complicate când totul s-ar reduce la un efort continuu şi
perseverent către o guvernare eficientă pentru binele public şi nu deplina satisfacere
personală şi clientelară. 111

Acum, vom încerca să reconstituim cu ajutorul literaturii de specialitate, lumea
alienatului. Dacă pentru societate nebunul era un exclus, un străin, cum vedea el societatea
şi cum se raporta la ea? Vom încerca să vedem lumea cu ochii lui şi să-i ascultăm
părerile. Căci, „a construi o lume imaginară şi a trăi în ea nu este la îndemâna oricui." 112
Alexandru Şuţu, op.cit., p. S I
„( ... )Cât face omul, atât face şi pământul. Dacă omul c nul, aşa c şi pământul." (Michcl Foucault,
op.cit., pp. 397-399) Aşadar, dacă România este bogată, nu este vina ei decât că este locuită de oameni care
nu au capacităţi clinice pentru a realiza aceste rcalităti extraordinare. Doar proverbul nostru spune că
„Dumnezeu iii dă dar nu-ţi bagă în traistă". În ceea cc priveşte sărăcia galopantă care macină România
amintesc lucrarea: Sărăcia şi drepturile omului, România, 1998.
lată cum stăteau rcalitătile româneşti în 1998: „70% din populatic arc un nivel de viată mai scăzut
decât cel decent, existând chiar tendinta unei sărăciri treptate. ( ... ) Peste 72% din populatia tânără, conform
unui sondaj publicat recent de Gallup, doreşte să părăsească ţara şi 67% din cadrul aceleiaşi categorii de
vârstă - conform sondajului Barometru, consideră că mita şi relaţiile sunt importante pentru a reuşi în viată,
în timp cc 47% se îndoiesc că prin muncă grea vor reuşi."
În concluzie, „ritmul procesului de sărăcire sau de vulnerabilitate profundă fată de sărăcie este,
în multe privintc, comparabil cu cel din multe ţări subdezvoltate, şi este substanţial mai ridicat decât în alte
lări europene sau est europene." Şi nu în ultimul rând, „copiii, persoanele în vârstă sau minoritătile discriminate
ştiu că preţul unei relative siguranţe materiale este acela de a tolera abuzurile împotriva demnitătii, libertăţii
sau liniştii lor." (Warrcn Crowther, Eliberarea de sărăcie - un drept al omului, apaud ibidem, pp.73-94)
Comparând sumbra realitate descrisă mai sus cu etapele istorice ale României, ele sunt comparabile
cu perioada ultimei faze ale regimului fanariot. Locul boierilor şi al vechililor a fost luat de aparatul
birocratic al statului care la adăpostul înclinărilor supuse din cap în faţa superiorilor lor, îşi permit abuzurile
pc faţă, flră remuşcări ale încălcării legilor, adoptate chiar de către superiorii lor. ln concluzie, nu regimul
fanariot a determinat sărăcirea României ci el a fost creat de fervenţii sociali care structurează România
cultural, mental şi patologic.
112 Eugene Minkowski, Schizofrenia, IRI, Bucureşti, 1999, p. 131. Sau cum spunea Michcl Foucault,
„sufletul nebunului nu este nebun".
„( ... )În nebunie totalitatea sufletului şi corpului se fragmentează nu după clementele care o constituie
metafizic; ci după figuri care învăluie într-un fel de unitate derizorie segmente ale corpului şi idei ale
sufletului. Fragmente care izolează omul de el însuşi, dar mai ales de realitate; fragmente care, dctaşându
sc, au format unitatea ireală a unei fantasme, şi chiar în virtutea acestei autonomii o impun adevărului.
Nebunia nu constă decât de dereglarea imaginatici." (Michel Foucault, op.cit., p. 230)
110

111
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Unul dintre subiecţii pe care i-am selectat pentru demersul meu afirmă că „totul
este nemişcare în jurul meu. Lucrurile sunt izolate, fiecare pentru sine, fără să evoce
nimic. Anumite lucruri care ar trebui să genereze o amintire, să evoce o mulţime de idei,
să formeze un tablou rămân izolate. ( ... )Am pierdut contactul cu toate categoriile de
lucruri. Noţiunea de valoare, de dificultate au dispărut. Nu mai există flux între ele şi
mine, nu mă mai pot lăsa în voia curentului. În jurul meu este o fixitate absolută. Am
încă şi mai puţină mobilitate pentru viitor, decât pentru prezent şi trecut. Este în mine
un fel de mimă care nu-mi permite să iau în considerare viitorul. Puterea creatoare este
abolită în mine. Văd viitorul ca pe o repetare a trecutului." 113
Repetare a trecutului trăim şi noi în societatea românească care revine ciclic la
formele primitive de manifestare: abuz, vulgaritate, imitaţii groteşti, maimuţăreli, zbierete
ca substitut al conversaţiei, prăbuşirea în mizerie, lehamite şi reacţii violente la orice
atingere fugară a cotidianului. 114 Desigur, toate acestea nu sunt halucinaţiile unui cultivat
lovit de demenţă ci demenţa vulgară a unui corp social majoritar care se erijează într-un
factor primordial care monitorizează normalitatea.
Pentru alienat, timpul devine substanţial - aşa cum afirma Immanuel Kant. Spaţiul
temporal poate fi penetrat într-un dute-vino cu o uşurinţă de invidiat. Pentru un alt
subiect, „trecutul este abis. Viitorul este munte. În felul acesta mi-a venit ideea de a lăsa
o zi-tampon între trecut şi viitor. Pe parcursul acestei zile caut să nu fac nimic-nimic.
Am rămas astfel 24 de ore fără ca măcar să urinez. A-mi readuce impresiile de acum
15 ani, a întoarce timpul, a muri cu aceleaşi impresii cu care te-ai născut, a face mişcări
în cerc, ca să nu te dezrădăcinezi, iată ce-aşi dori. 115 În afară de raţiune, care n-a suferit
şi este intactă, tot restul e complet dereglat. ( ... )Mi s-a întâmplat de când sunt bolnav,
să suprim impresia de timp. Pentru mine timpul nu contează, cheltuiesc o groază de timp
11 1 Eugene Minkowski, op.cit., pp. 93-94
„( ... )nebunia este natura pierdută, sensibilul derutat, rătăcirea dorinţei, timpul deposedat de
dimensiunile sale; este imediateţea pierdută în infinitul medierilor. Faţă de aceasta, natura este o nebunie
abolită." (Michcl Foucault, op.cit., p. 364)
114
„(„.)Nu mai vezi un sărut mâinile spus cu drag şi cu un zâmbet larg, nu mai vezi o pălărie scoasă
cu respect în faţa unui cunoscut sau a unei doamne, nu mai vezi mâna aceea întinsă frumos care se
chinuieşte şi ca să însemne un, poftiţi, vă rog, nu mai vezi nici zâmbetul şoferului care opreşte în trafic
pentru a-ţi face loc sau pentru a te lăsa să treci strada. Nimic, nimic, numai lupta surdă pentru un milimetru
în plus, pentru o avansare, un fel de cursă nebună de călcat în picioare, cu iluzia că ajungem mai repede
la ţintă, fără să ne dăm scama că viaţa s-a transformat într-o orbecăială fără direcţie,. Fără rost, fără cauză.
Totul este smuceală, ghiont, şut, scatoalcă, acuzaţie, resentiment, acreală„ .. " (Cornel Nistorescu, Defilare
de măşti, Evenimentul Zilei, nr.2619, 31 ianuarie 200 I, p. I)
Cât de mult seamănă acest pasaj actual cu un altul, care descrie aceleaşi locuri, dar din Bucureştiul,
anilor 20'. Oraşul era o adevărată arenă de alergări demente unde „umilul muncitor" alerga pentru o pâine,
ca astăzi, „speculanţii, samsarii de bursă, marii cxcroci ai zilei alergau după îmbogăţire"; „măscăricii şi
proxeneţii alergau după vânaturi noi, după copile de 13 ani, cu viciul în sânge din leagăn. Şoferii alergau
beţi pc străzile capitalei după victime noi pc care Ic lăsau cadou Morgii. Negustorii se întreceau între ci
în alergări de jaf. Parlamentarii alergau după permise, permisele după vagoane, vagoanele după Ici şi leii
după cxcroci. Pungaşii alergau după lovituri, sergenţii după pungaşi şi toţi laolaltă după cxcroci" ... ca şi
astăzi! (Radu Cosmin, Babylon, Editura Rampa, Bucureşti, 1921, p. 228)
115 Se pare că unii reuşesc în nebunia lor să se menţină între pereţii oglinzilor temporale. Cezar
Petrescu prezintă un astfel de personaj anonim: „Ai văzut cât de străină trece prin această lume nouă? Ea
se plimbă pc Şoseaua de acum 40 de ani, printre fantomele de acum 40 de ani. („.)A ştiut să oprească
vremea şi să trăiască numai în cca care s-a simţit binc."(Cczar Petrescu, op.cit., p. 58)
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pentru cel mai mic act din viaţa de toate zilele. Simt că raţionez bine, dar în absolut,
căci am pierdut contactul cu viaţa." 116
Deşi poartă în mod coerent o conversaţie, alienatul care suferă de demenţă precoce
se defineşte astfel: „stăm de vorbă împreună, dar asta mi se pare ireal, sunt în afara
oricărei gândiri umane. Gândirea mea e iluzorie, îmi este străină; e rece ... sunt alienat
din cauza decăderii spiritului. Sunt cariat, m-am privit într-o oglindă, n-a mai rămas
nimic din mine. ( ... )Puteţi să mă întrebaţi despre orice, voi şti să vă răspund; dar am
impresia că nimic nu există." 117
Spaţiul de liberă manifestare a alienatului a fost larg reprezentat în Evul mediu
prin poziţia privilegiată pe care a ocupat-o ca personaj intermediar între forţele malefice
de dincolo şi societatea normalilor care căutau bunăvoinţa acestora. Şi tocmai aceşti
bieţi nebuni erau negociatorii căci, nebunia lor ca manifestare era un limbaj considerat
a fi venit de pe cealaltă lume şi intraductibil lumii noastre. Ei, nebunii, cunosc realităţile
acelei lumi tenebroase, misterioase şi magice, unde totul se răstoarnă şi totul este posibil,
unde imprevizibilul este stăpân absolut peste destine. Manifestările lor sunt de fapt
normale, limbajul şi comportamentul lor este un echivalent cu al oamenilor normali
numai că ele sunt de neînţeles pentru noi, fiind preluate din lumea cealaltă şi de aceea
normalii nu pot decripta simbolurile gesturilor.
Nebunul era fiinţa care tranzita spaţiul dintre cele două lumi iar nebunia lui era
calitatea care îl ajuta să înţeleagă această trecere. Orice trecere era violentă, imprevizibilă,
adesea înspăimântătoare, un drum de iniţiere codificat. Îl cunoşteai pe deplin numai prin
alienare. Societatea medievală avea această percepţie mitologică faţă nebun. Furiile lui
erau reacţii potrivite la strâmbătatea lumii normale de afară în comparaţie cu cealaltă
lume în care intra periodic. Nebunul avea propria lui societate. Exista un oraş sau un sat
al nebunilor, un fel de celalaltă lume dar nu cea autentică ci spaţiul preliminar dintre
cele două lumi:aceea ştiută de toată lumea şi aceea la care avea acces nebunul prin
halucinaţiile şi delirul său. Aceste locuri erau ale lor şi periodic, oraşele îi primeau cu
fast şi zile de petreceri pentru a câştiga bunăvoinţa sfinţilor şi apostolilor pentru sufletele
lor greu încercate de războaie, foamete, sărăcie, ciumă.
Nebunul prelua asupra sa toate aceste neajunsuri ale unei existenţe imprevizibile,
toate greutăţile unei vieţi dificile şi primejdioase, la limită. Trăia în afara oraşelor,
dincolo de siguranţa zidurilor dar avea propria-i siguranţă indestructibilă, mai puternică
decât cele mai înalte ziduri din lume: propriul delir. Adică accesul într-un dincolo care-i
înspăimânta şi pe cei mai cruzi războinici. Regii i-au luat drept bufoni dar de fapt,
înţelepţi răsturnaţi. Delirul şi halucinaţiile lor erau înţelepciuni răsturnate care trebuiau
decodificate şi aflat astfel preţiosul adevăr venit de dincolo, din experienţele stranii
16
1 Eugene Minkowski, op.cit., pp. I 08-11 O
„( ... )în nebunie omul îşi descoperă adevărul, vindecarea c găsibilă tocmai pornind de la adevărul său
şi chiar de la fondul nebuniei sale. ( ... )omul nu devine natură pentru ci însuşi dccăt în măsura în care c
capabil de nebunie." (Michcl Foucault, op.cit., pp.501-502 şi 506)
A se vedea şi lucrarea: M.Guyau, la genese de I 'idee de temps, Paris, 1890, cap. V, Les illusions
du lemps normales el pathologiques, pp. 85-116
111 Eugen Minkowski, op.cit., pp. 111-114
„( ... )A te îndepărta de raţiune fără să ştii, pentru că eşti lipsit de idei, înseamnă a fi imbecil; a te
îndepărta de raţiune cu bună ştiinţă, pentru că eşti sclavul unei pasiuni violente, înseamnă a fi slab; dar a
te îndepărta de ca cu încredere şi cu ferma convingere că o urmezi, iată, mi se parc, ceea cc se cheamă a
fi nebun." (Michcl Foucault, op.cit., p. 185)
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trăite de ei pe cealaltă lume. Apoi, nobilii i-au adus la curţile lor, unii având familii de
nebuni. Toţi aveau nevoie de ei, de experienţele delirului lor sau de inţelepciunea
răsturnată pe care normalii nu o au, uneori chiar dacă este pusă în poziţie corectă.
Finalul Evului Mediu, perioada de premodemitate, topită în autoritatea absolută
a regelui şi a statului, dizolvă mitologiile folclorice şi le construieşte pe cele naţionale.
Nebunul devine o componentă socială marginală, o monstruozitate a naturii imperfecte.
Este smuls din imaginarul mitologic şi amplasat în imaginarul marginal al societăţii.
Orice corpus marginal trebuia supravegheat pentru a nu se extinde peste întreaga societate
şi să primejduiască astfel puterea statului şi a regelui. Lumea lui devine izolare, întuneric,
violenţe şi umilinţe. Nu ştim exact dacă opiniile unui dement precoce din veacul al
Xii-lea, lăsat să umble liber impunând teamă şi respect oriunde circula, avea aceleaşi
gânduri cu ale subiecţilor prezentaţi deja mai sus şi care au trăit la cumpăna dintre
secolul XIX şi XX, în camere izolate şi permanent supravegheaţi. Exteriorul desigur a
creionat raporturi de gândire chiar dacă halucinatorie şi delirantă.
O primă listare a tipurilor de patologii aflate pe diferite trepte ale nebuniei, a fost
realizată în veacul al XVII-iea de Esquirol. Potrivit graficului care cuprinde „întreaga
varietate a debilităţilor mintale" realizate de acesta, pe primul loc al unei scări
descrescătoare, „se plasează proştii. Aceştia pot depune mărturie, îşi pot face testamentul,
se pot căsători dar nu pot intra în diferite ordine, nici să îndeplinească o anumită sarcină
căci sunt ca nişte copii care se apropie de pubertate." 118
Prostul, în general ignorant, scrupulos şi încăpăţânat are adesea aspectul unui
grosolan. Tipologia generală a grosolanului se apropie foarte mult de aceea a prostului,
tipologie foarte bine reprezentată în folclor: „Prostul până nu este fudul, nu este prost
îndeajuns". Prostul sau grosolanul ignorant, se manifestă adesea „vorbind cu glas tare.
Nu are încredere în prieteni şi rude, în schimb destăinuieşte slujitorilor lui cele mai
importante secrete. Când se aşează pe scaun, ridică veştmântul mai sus de genunchi şi
i se vede goliciunea. Pe stradă nu se arată interesat şi nu rămâne mirat de nimic, afară
numai dacă dă cu ochii de un bou, măgar sau ţap. În cămară, îmbucă grăbit de ici, de
colo şi bea numai vin neîndoit. Face curte slujnicei (sau secretarei n.a.) care frământa
piine, dar se fereşte să fie văzut. Părăseşte masa ca să dea nutreţ vitelor."( ... )În concluzie,
„fără să fie o boală, absenţa delicateţei creează o patologie socială în care victimele sunt
normalii." 119

Ibidem, op.cit., p.131
„( ... )Dacă are nevoie de ceva cerc cu insolenţă săi se împrumute, fără să se gândească o clipă că
ar putea fi refuzat. Întârzie restituirea obiectelor, foloseşte uneltele şi aparatele altora. („ .)Dacă este refuzat în
cererile sale, lipsa de tact devine vizibilă. Tactica sa este să ceară, să reclame, să ameninţe, să tulbure totul pînă
când rezistentele celorlalţi vor ceda la solicitudinile lui. („ .)Nu este interesat de necazurile şi disconfortul pc
care Ic produce prin comportamentul său. („.)Se crede îndreptăţit să facă vizite şi să participe la reuniuni la
care nu a fost invitat. (.„)Femeile grosolane nu se îngrijesc de detaliile vestimentare, adoptă poziţii indecente,
iar faţă de celelalte femei se poartă cu o lipsă crasă de intimitate." (Dr. Florin Tudose, Psihopolitica - FaLr
tratai de psihopatologie socială, Editura Infomedia, Bucureşti, 1996, pp. I 03-107
Cotidianul actual românesc este dominat de aceia „care nu sunt ceea cc doresc să pară." Astfel că
„în cercuri restrânse sau stând în faţa micilor ecrane, asistăm tot mai mult la şouri penibile ale unor indivizi
ce vor cu tot dinandinsul să pară cu totul altceva decît sâni în realitate. Numai că damful de mitocănie nu
dispare nici dacă e ascuns sub parfurmuri scumpe, trăsnitoare. Costumele şi pomezile plătite cu bani grei
nu reuşesc să mascheze pornirile de mahala." (Când nu eşti ceea ce pari, Naţional, an.V, nr.1275, 10 august
2001, p.1)
11s
119
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Vecin al prostului este vanitosul care „adesea este un mediocru şi un prost. El nu
se poate ridica nici măcar la nivelul orgoliului obişnuit. Vrea să triumfe, să-şi umilească
rivalii, dar ambiţiile sale sunt meschine." 120
O realitate social-patologică care alimentează întotdeauna substructurile nebuniei,
este marea categorie a anonimilor. Foarte des, anonimul „se plasează în aceeaşi poziţie
psihologică cu masturbantul. El îşi neagă fapta chiar dacă este prins în flagrant delict."
Cum o „societate sănătoasă nu generează anonimi" putem deduce situaţia psiho-patologică
a societăţii bucureştene în ansamblu. 121
A doua treaptă pe scara lui Esquirol este ocupată de imbecili. Numiţi şi fatui,
imbecililor „nu li se poate încredinţa nici o responsabilitate, mintea lor fiind sub vârsta
raţiunii ca a unor copii de mai puţin de şapte ani." 122 Potrivit lui Mina Minovici,
„lăcomia neînfrânată e şi ea una din carateristicile imbecilului." 123 Fizionomia unui
imbecil, potrivit doctorului Alexandru Şuţu, este următoarea: „craniul este macrocefal
sau microcefal (seamană cu acela al idiotului), trăsăturile obrazului sunt groase, nasul
turtit, buze atâmânde, ochii fără expresie şi izbiţi unori de strabism; la unii figura ia
expresiunea animalului, a cîinelui de exemplu, a păsării, prin p,roeminenţa exagerată a
gurii şi a nasului. Urechile vor fi mari, depărtate de craniu." 1 4
În apropierea imbecilului se află idiotul căruia îi lipseşte „aproape complet orice
scânteie de inteligenţă. („ .)Chiar în formă atenuată, nu e niciodată capabil de o sforţare
cerebrală." Fie microcefal sau hidrocefal, idiotul este un exibiţionist, este „foarte sâcâitor"
şi este un „onanist neînfrânat". 125 Un idiot poate fi recunoscut prin „lipsa de paralelism
între faţă şi părţile laterale, între o jumătate a feţei şi cealaltă, ar zice cineva că individul
râde sau plânge. Statura acestor indivizi este mică; ei sunt pitici deşi cu mâini şi braţe
mari şi lungi. („.)Mişcările lor sunt neregulate; unii merg aplecaţi balansându-se la
dreapta şi la stânga, alţii sărind, ca într-un mod spasmodic, şezând chiar, ei au mişcări
convulsive cu mâinile, cu picioarele, cu capul, unii se leagănă în pat toată ziua, alţii se
strâmbă, îşi muşcă mâinile, îşi lovesc capul, etc." 126
120
Ibidem, p. 135
Spre deosebire de vanitos, snobul, „caz particular de bovaric", este de fapt un „debil" total „nepriceput
la sarcinile cele mai mediocre". Prostul, vanitosul sau snobul care adesea suferă de ideea fixă de a fi
altcineva decât ceea cc este, poate fi confundat cu un bovaric. Doar în aparentă însă. Intervine o difcrenlă
de structură mcnlală: pe când bovaricul detine „capacitatea de a se concepe altul decât este" şi reuşeşte prin
efort intclecual şi imaginar, proslul, meschinul şi snobul reuşesc în aparentă: vcstimcntatic, vile şi jeepuri,
dar întotdeauna grimasele şi făloşenia grotcscă îi dau de gol. Pc când prostul este incapabil să-şi recreeze
singur o altă imagine, o altă concepere a personalitătii sale, bovaricul „este o fugă după o imagine dintr-o
oglindă magică şi amăgiloarc, în care individul crede orbcştc."(Ibidcm, pp.110-115)
121 „(.„)Incapabil să înglobeze realitatea, anonimul o percepe partial şi caută, prin pseudonim, să
identifice doar rolul sau statusul unei persoane, fără să fie capabil de a-i găsi aceleia o identitate concretă:
un general, un bun român, un credincios adevărat, un om de bine .... ( ... )Anonimul şi sccrctomanul formează
un cuplu sadomasochist tipic, marcat de un accentuat deficit psihoscxual."(lbidem, p. 84-86)
122
Michcl Foucault, op.cit., p.132
Imbecilul „este insensibil la lumină şi la zgomot (poate asculta manele la maximum de dccibcli n.a.);
refuzi ceea cc i se dă ca sfaturi sau sugestii. Pc de altă parte, imbecilitatea „comportă pericole de moarte;
imbecilul nu poate să-şi asigure existenta, nici să răspundă de ca; este abandonat în mod pasiv mortii - care
nu mai c violentă ci pur şi simplu incapacitate de a subzista prin sine însuşi. Refuzul de a se alimenta este
considerat semnul cel mai manifest al imbccilitătii." (Ibidem„ pp. 258 şi 351)
123 Dr. Mina Minovici, Tratat complet de Medicină legală, voi. II, Bucureşti, 1926, Bucureşti,
Soccc, p.138
124
Alexandru Şutu, op.cit., p. 223
125 Mina Minovici, op.cit., p. 139
126 Alexandru Şutu, op.cit., pp. 223-224
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Pe a treia treaptă a scării lui Esquirol privind debilităţile mintale se află categoria
stupizilor. Stupizii „sunt pur şi simplu ca nişte pietre; nu li se poate autoriza nici un aet
juridic, în afară de testament şi asta numai dacă au încă destul discernământ pentru a-şi
recunoaşte rudele." 127
Bolile mintale sunt în general „o adaptare inadecvată, greşită sau insuficientă la
confruntarea cu realitatea". 128 De aceea, printre cele mai întâlnite deviaţii mintale care prin
extindere pot provoca stări cronice sunt variatele complexe, în funcţie de statusul mintal
al subiectului faţă de loviturile cotidianului. Puterea patologică are scăderi şi urcuşuri
imaginare pentru subiecţii care o cultivă; o societate nu ar trebui „să-l sprijine pe pigmeu
în aspiraţia sa de a părea un gigant." 129 Astfel, cei suferinzi de complexul inferiorităţii,
sunt indivizi „diminuaţi de infatuare şi aroganţă, de dorinţa de a învinge cu orice preţ,
satisfacţia maximă fiind obţinută nu prin urcarea unor noi trepte ierarhice, ci mai ales prin
doborârea altora. Aceşti indivizi sunt lipsiţi de bucurii autentice." 130 La câte drame mărunte
se consumă în colectivele de tot felul în ansamblul societăţii urbane româneşti, pentru
orice mică realizare a unuia sa a altuia din preajmă, ne putem da seama că tocmai complexul
de inferioritate al poporului român se manifestă ca o forţă de uniformizare a adevăratelor
caractere şi personalităţi. La polul opus se află iubitorii complexului de superioritate.
Indivizii în acest caz „sunt cu nasul pe sus, bărbaţii sunt feminini iar femeile sunt exagerat
de masculine, în timp ce conduita lor trădează aroganţă şi excentricitate. ( ... )Sunt exuberanţi,
snobi, au mania de a se lăuda din orice, caută să deprecieze orice, sunt egalii persoanelor
importante şi comandă celor slabi. Sunt roşi de setea de răzbunare, incapabili de a purta
o discuţie, deoarece conversaţia deviază invariabil spre propria-i persoană." 131
Până la megalomanie mai este doar un pas; megalomanul „caută doar excepţionalul,
indiferent că acesta este gloria sau abjecţia. Relaţia unui megaloman cu lumea nu are
sens istoric, deoarece relaţia sa socială nu se desfăşoară în contemporaneitatea faptelor,
ci în fantezia formelor care niciodată nu au conţinut istoric." 132
Pentru variabilele bulversări personale pe care socialul şi cotidianul le alimentează
ciclic trebuie să se construiască o atitudine de perseverenţă. Dacă se menţine o atitudine
de retragere în faţa problemelor riscante ale vieţii, această situaţie „poate conduce la
nevroză, psihoză, componente maoschiste, înclinaţii spre sinucidere, alcoolism, crime
sau perversiuni." 133
121 Michcl Foucault, op.cit., p. 132
„( ... )sminti!ii sunt procesomani învcrşunati, oameni răi şi cârcotaşi care-şi petrec nop!ilc zăpăcindu
i pc ccilalti cu cîntcccle sale şi profesând blasfcmiilc cele mai oribile, marc mincinos, spirit neliniştit, trist
şi posac." (Ibidem, p. 137)
128
Dr. Florin Tudose, op.cit., p. 40
129
Ibidem, p. 8
130
Ibidem, p. 10
131
Ibidem, p. 58
132
Ibidem, p. 70
133
Ibidem, p. 58
De amintit o seric de subcatcgorii patologice, aparent paşnice. Timizii de exemplu, supravictuicsc
ptin 'minciuna vitală' care este determinată de „supraprccicrca interioară, raportată la eşecurile exterioare."
Timidul, cu cât parc mai nesigur, sfios şi retras celor din exterior, „cu atât în interiorul său, individul devine
mai sigur de propria valoare." Cu toate acestea, timiditatea nu este decât „o simplă dispozi\ic psihologică".
Râsul agresiv este condi\ionat cultural şi „sunt zone culturale în care totul este luat în derâdere." Băşcălia
românească este de o autenticitate care coboară din folclor şi fundamentează un specific românesc al
patologici colective. Proverbe precum haz de necaz sau râsu-plânsu nu suni întâlnite în alte areale culturale
europene. Apoi, narcisiacul care „invidiază pc ccilalti chiar şi pentru că aceştia obtin satisfactii normale de
la via!ă, pentru simplul fapt că se bucură de via!ă. Narcisiacul arc nevoie de admiratic şi laude, dar, de fapt,
la un nivel mai profund, ci este total incapabil de a depinde real de cineva, din cauza profundului disprct
şi a neîncrederii pc care o arc fată de altul." (idem)
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Dacă facem o radiografie a articolelor publicate de marile cotidiene româneşti
o abundenţă copleşitoare de ştiri şi evenimente tulburătoare, groteşti, care au la
bază explozii ale nevrozelor şi psihozelor netratate sau mai bine zis necunoscute de
către subiecţi. În urmă cu o sută de ani, doctorul Mina Minovici, afirma cu disperare:
„nu există ţară în lume unde să se vadă pe stradă mai mulţi nebuni în libertate ca în
capitala noastră. Nu aveţi decât să vă plimbaţi pe trotuarele Căii Victoriei între Episcopiei
şi Bulevard şi veţi întâlni o sumă de nebuni, unul tărând o batistă pe jos şi descheiat la
haine şi cu capul gol, altul plimbându-se cu mai multe bastoane şi umbreluţe în mâini
şi vorbind necontenit; altul ocupând de dimineaţa până seara un loc la terasa Capşa, altul
un loc la fereastra cafenelei Frascati, alţii aflaţi în grădina Episcopiei, iar alţii în grădina
Cişmigiu. Dar afară de aceştia sunt nenumăraţi nebuni furioşi care stau prin familii şi
care adesea sunt lăsaţi liberi pe stradă şi nu este zi să nu fim ameninţaţi de vre-un
asemenea nebun pe străzi, la tribunal sau la vreun spectacol." 134
Peste o sută de ani, Bucureştii este dominat de nebuni. Îi întâlneşti pe ruta de lux
a capitalei: Bulevardul Magheru. Sau în parcul Moghioroş unde zilnic poate fi văzut un
„bolnav psihic obez. E dezbrăcat de la brâu în sus. Duhneşte îngrozitor a alcool şi a
urină. Un colos de came vânătă, înfăşurat doar cu o faţă de masă, pe care, Dumnezeu
ştie de unde-o fi procurat-o. Întotdeauna înfulecă ceva şi îi este foame încontinuu. Trage
după el o grămadă de plase şi traiste pline cu gunoaie până la crăpare. Când nu este
servit atunci când cere pe la terase, ridică faţa de masă cu care e îmbrăcat şi-i îndeamnă
pe toţi la masă: Poftiţi de mâncaţi stimabililor! Luaţi şi cu brânză şi cu roşii să nu vi
se aplece!" 135 La o scurtă comparaţie observăm o degradare socială cumplită în ultima
sută de ani, prin segmentul restrâns al nebunilor. Dacă la 1898 nebunii aveau eleganţa
unei batiste ţinute pe jos sau stăteau la Capşa şi Frascati (unde nu se stătea oricum),
astăzi vedem o sumedenie de oameni prăbuşiţi în alcool şi fecale care-şi etalează nuditatea
nepăsători. Problema este că nu numai nebunii sunt în această situaţie cotidiană! Ei sunt
aşa cum modele societăţii dictează. 136
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Mina Minovici, Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei, Bucureşti, 1899, p. 13
- oraşul în care tot mai mulţi nebuni zburdă în libertate, Naţional, an. V, 1286, 23
august 200 I, p. 4
136 „( ... )Comunismul a fost cel mai vast capitol de patologic socială înregistrat de istoric. ( ... )Alienarea
colectivă este un fenomen care a reuşit şi se prelungeşte. De asta trăim şi după '89 într-o lume conflictuală.
Că se începe de la un pantof, de la un meci, de la SAFI, nu contează. Importantă c dispoziţia spre conflict."
(Miltiade Ionescu, O groază de uitări, Dilema, an.VIII, nr.406, 30 noiembrie 2000, p. 20)
Aceeaşi dispozilic „spre harţă şi gâlceavă" de acum patru sute de ani când, românii lăsau impresia
că sunt „veşnic nemulţumiţi oricum ar sta lucrurile." (Michael Bocignoli din Raguza, 1524 apud Firea
românilor, op.cit., p.15)
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