Fenomene cereşti insolite şi sensibilitate barocă
în arealul carpatic
Mihai GEORGITĂ

În plină modernitate fenomenele cereşti neobişnuite încă mai puteau provoca aprehensiune în rândul
populaţiei puţin educate. Din vremuri ancestrale, apariţiile de cornete sau căderea unor meteoriţi erau privite
cu groază şi percepute ca un semn de rău augur. Pentru o societate profund religioasă, ca cea medievală, orice
fenomen natural era considerat un dat al voinţei divine, întrucât aceasta era, în egală măsură, creatoarea tuturor
entităţilor existente atât naturale cât şi spirituale. Prin urmare, orice anomalie a fenomenelor astronomice,
precum şi a celor naturale climatice, avea în concepţia oamenilor din societăţile premoderne aceeaşi sursă
divină. Anomaliile celeste erau înţelese ca semne divine, ca manifestări ale unei divinităţi justiţiare, menite a
corija nedreptăţile şi păcatele oamenilor. Sentimentul covârşitor de spaimă la apariţia acestora nu era cauzat
atât de necunoscutul inexplicabil al fenomenului\ cât mai ales de convingerea superstiţioasă că ele atrag
răul. Sensibilitatea barocă din veacurile XVI-XVII a dezvoltat o psihoză pronunţată în sesizarea, perceperea
şi reprezentarea unor astfel de fenomene cereşti. Trăirea cu intensitate a acestor psihoze colective până în
plină epocă modernă se explică printr-o serie de factori de sorginte socio-psihologică şi istorică. Într-o lume
care traversa o criză de conştiinţă, iar colectivităţile umane erau asediate periodic de calamităţi şi dezastre,
credinţa cultivată de biserică într-un Dumnezeu justiţiar, care-i pedepseşte pe cei răi şi-i răsplăteşte pe cei
buni, constituia un suport psihic însemnat. În cazul răului provocat de oamenii (mai ales războiul, cu cortegiul
lui de nenorociri) se mai putea păstra o speranţă, dar în cazul calamităţile naturale şi al anomaliile cereşti,
semne certe ale dizgraţiei şi urgiei divine, omul se găsea instantaneu singur şi neajutorat, "având împotrivă un
Dumnezeu răzbunător şi copleşitoare forţe care-i depăşeau puterile" 2 • Sentimentul de înstrăinare a omului faţă
de Dumnezeu a fost resimţit mai acut de oamenii din epoca barocului.
Barocul este considerat de unii cercetători nu doar un curent cultural, ci şi un mod specific de existenţă,
cu o mentalitate colectivă proprie, recognoscibilă de la mijlocul secolului al XVI-lea până pe la începutul
secolului al XVIII-lea 3 • Pentru Marcel Raymond barocul semnifică drama spirituală care se consumă în urma
descoperirii Antichităţii şi Lumii Noi, pe tărâmul luptelor confesionale dintre Reformă şi Contrareformă 4 •
Tensiunea la nivelul conştiinţei este generată, după unii exegeţi, de coexistenţa unor tendinţe antagonice:
ascetism-mundanitate, spiritualism-senzualitate, civism-mizantropie, căutarea liniştii domestice-evaziuni
dramatice, etc 5 • Astfel, existenţa barocă intră sub zodia tragicului. Mai cu seamă secolul al XVII-lea marchează
tragic existenţa tuturor oamenilor, iar spectacolul tragic al vieţii umane a creat un soi de pesimism general 6 ,
fapt pentru care cărturarii au ajuns să dezvolte, cu predilecţie, în lucrările lor ca leitmotiv, fonuna labilis
şi vanitos vanitatum. Sentimentele de angoasă, disperare, culpabilitate şi zădărnicie într-un univers tragic
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sunt cultivate acum mai ales de teologii protestanţi, vocile cele mai răsunătoare în aceste veacuri de plină
afirmare a Reformei religioase 7 • Recrudescenţa ştiinţelor oculte şi prigoana vrăjitoriei atinge acum paroxismul 8 •
Pretutindeni se puteau descifra semnele fatidice şi viitorul sumbru al vremurilor din urmă, care prevesteau
iminenta Apocalipsei şi ineluctabila Judecată finală. Spaimele supersti!ioase din evul mediu cu privire la
sfârşitul tragic al lumii devin obsesie pentru oamenii din Renaştere şi Baroc. Artişti, oameni de ştiinţă şi teologi
s-au preocupat cu asiduitate să ilustreze şi să explice catastrofele apocaliptice care băteau la uşa pământenilor.
În ajutorul decriptării semnelor nefaste au venit ştiinţele oculte antice, redescoperite de intelectualii Renaşterii.
Kabala, astrologia, alchimia şi magia au devenit preocupările serioase chiar şi pentru cei mai renumiţi oameni
de ştiinţă9, iar multi învăţaţi calculau data începutului şi sfârşitului lumii, care trebuia să corespundă celor
7000 de ani, cât trebuia să dureze aceasta. Datele sfârşitului lumii, potrivit acestor calcule, variau în intervalul
1639-1700, şi în ele tindeau să creadă cei mai luminaţi oameni ai epociP 0 • Viziunea animistă despre univers
nu era proprie doar oamenilor simplii, ci şi elitelor 11 • În rândul elitelor s-a format datorită hermetismului care
cuprindea toată marea moştenire magico-astrologică a gândirii antice şi medievale. În concepţia hermetică,
natura şi universul erau deopotrivă materie şi energie spirituală, stelele erau considerate divine animale vii,
iar pământul era conceput ca un organism uman şi totul era structurat într-un întreg cu subtile corespondenţe,
intuite doar de cei iniţiaţi. Aşa s-a ajuns ca cei mai rafinaţi gânditori şi oameni de ştiinţă să fie atraşi de mirajul
hermetismului şi au urmărit, în lucrările lor ştiinţifice, să demonstreze unele teze ale acestuia 12 • Astronomia,
ca ştiinţă modernă, s-a detaşat foarte greu de astrologie, iar savanţii mai găseau încă extrem de interesante
interpretările pe marginea fenomenelor cereşti 13 • Mulţimea extraordinară de manuscrise cu privire la astrologie
este destul de elocventă în acest sens. Ciocnirile doctrinare dintre Reformă şi Contrareformă au creat o nesiguranţă
generală, de pe urma căreia a avut de câştigat noul avânt al astrologiei, iar frica de stele redevine acum mai
puternică decât speranţa creştină. Pentru orice acţiune importantă Principii şi consilierii lor consultau stelele
cu ajutorul astrologilor. Autorii de pronosticuri şi almanahuri trebuiau să împace cenzura bisericii şi solicitările
publicului. De aceea, apar formulări de tipul: Dumnezeu a încrucişat stelele pentru a servi oamenilor ca semne
prin intermediul cărora să poată prevedea starea societăţii, regatelor, religiei şi cârmuirii acestora. Însă, exista
opinia comună potrivit căreia astrele prin mişcarea lor anunţau mai degrabă nenorocirP 4 • Aceste preocupări
au avut inevitabil tangentă cu sensibilităţile milenariste din epoca barocă, care s-au manifestat cu precădere în
lumea protestantă cu afinităţi mozaice, pe fundalul unor noi modalităţi de descifrare a simbolurilor din Scriptură
şi într-o strânsă legătură cu evenimentele sociale şi politice cruciale ale timpuluP 5 • De asemenea, evenimente
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naturale ciudate, cum ar fi carnetele sau meteoriţii, naşterea unor copii monştri, trebuiau studiate pentru a
stabili dacă erau semne a ce va să vină 16 • Sionismul creştin al grupărilor radicale protestante din Occident
până în Transilvania, aţâţau aşteptările milenariste. Antitrinitarismul lor se baza pe o interpretare literală a
imaginii veterotestamentare a aşteptatului Mântuitor, iar unii adoptau practici evreieşti în pregătirea venirii
iminente a unui Mesia politic evreu 17 • Un soi de milenarism s-a născut şi în rândul oamenilor de ştiinţă, mai
ales după 1640. Ei au perceput progresul cunoaşterii ca un semn providenţial al apropierii deznodământului
istoriei, iar aportul lor în cercetarea secretelor naturii îl considerau un ajutor în lucrarea lui Dumnezeu la
împlinirea vremurilor din urmă 18 • Astfel, de la oamenii simpli până la savanţi, cu toţii au simţit povara acelei
epocii tragice, care trebuia să aibă un final pe măsură, iar orice semn şi fenomen nefiresc pe firmament părea
să-1 prevestească.

Nu de puţine ori, de exemplu, o cometă putea să provoace o mare panică oamenilor de rând, încât unii
se îmbolnăveau, iar alţii mureau. O astfel de cometă monstruoasă s-a arătat pe cerul Occidentului în 1527,
efectele ei dezastruoase au trecut din tradiţia orală în cea scrisă, însoţită de ilustraţii 19 • Nenorocirile prevestite
de cornete erau în prealabil descrise minuţios de numeroase profeţii. Aşa au fost profeţite grozăviile ce urmau
să se întâmple după apariţia cometei din 1604. Acelaşi efect îl aveau şi eclipsele. De pildă, eclipsa din 12 august
1654 a provocat o mare panică la nivelul întregii Europei, fiind generată cu anticipaţie de predicţiile sumbre
ale astrologilor cu privire la sfârşitul lumii. Comportamentul oamenilor înspăimântaţi în timpul ei a fost de-a
dreptul aberant2°. Cu toate că, de la mijlocul secolului al XVII-lea au apărut oamenii de ştiinţă care combăteau
virtuţile divinatorii ale cometelor, luând în derâdere temerile poporului şi stabilind adevărata natură a
acestora, tot ei au fost aceia care, în secolul următor, au creat psihoza unui dezastru terestru, chiar apocaliptic,
datorat coliziunii dintre o cometă uriaşă şi pământ 21 • Şi de atunci până astăzi încă persistă o nelinişte !atentă,
transformată imediat în psihoză, la eventualitatea căderii unui asteroid pe pământ, iar grupările milenariste
continuă să existe şi să conceapă diferite scenarii apocaliptice 22 .
Însă niciodată ca în perioada barocă, spaima şi groaza de fenomenele cereşti neaşteptate nu au fost
descrise şi percepute mai acut. În bazinul carpatic, un areal unde cerul le-a oferit oamenilor destule fenomene
nefireşti şi insolite, aceştia au trăit uneori cu aceiaşi intensitate sentimente de spaimă la apariţia unei cornete
ori au fost copleşiţi de groaza bubuiturilor provocate de căderile unor meteoriţi. Ele erau întreţinute de diverse
prognoze astrologice 23 colportate prin almanahuri şi calendare. Cărţile de prevestire erau preferate încă din
evul mediu în toate clasele sociale româneşti, ele fiind reminiscenţe clare în creştinism a vechilor credinţe
astrale. Cu toate că erau condamnate de biserică, asemenea lucrări continuau să apară chiar de sub teascurile
tipografiilor mitropolitane, alături de tipărituri religioase, întrucât erau extrem de solicitate. Unul din aceste
texte era Gramovnicul sau Fulgerarnicul, care oferea interpretări despre soarta oamenilor şi zodiilor în funcţie
de felul în care cădea fulgerul, sau de momentul în care tuna. Piosul voievod Constantin Brâncoveanu ţinea
la curtea sa un astrolog, care se ocupa cu "tălmăcirea almanahelor", prelucrate de pe izvoare italiene 24 • Prin
caracterul ei fatidic, literatura de prevestire inducea oamenilor o stare de angoasă, potenţată în momentul
produceri unor fenomene astronomice nefireşti. Cât de mult erau dominate conştiinţele oamenilor, chiar şi cu
o educaţie aleasă, de o asemenea gândire analogică, ne dovedeşte răspunsul oferit de logofătul Ioan Vizantie
domnitorului Şerban Cantacuzino, în legătură cu descifrarea unei anomalii naturale (naşterea unui iepure cu
două capete): Dumnezeu "ca să arate covârşitoarea sa putere şi înţelepciune, în chip nespus a dat făpturilor
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şi ortodoxie, ediţie îngrijită de Gabriel Vasiliu, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, p. 59
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sale şi unele mijloace de prorocire şi prevestire, pe lângă firea lor deosebită, pentru ca să aibă şi o înrâurire
care să ne arate din vreme în vreme şi să prevestească lucrurile de fată şi cele viitoare. Deci, pe de o
parte firii omeneşti i-a dat prorocirea şi prevederea, pe de alta, corpurilor cereşti le-a dat însuşirea ca într-o
anumită vreme să se prefacă în semne numite cometi şi altele, ca în afară de lucrarea lor firească să însemne
şi moartea unor oameni mari sau nimicirea unui neam, ori schimbarea unei împărătii sau altceva de felul
acesta" 25 • Oamenii vechiului regim îşi reglementau anumite obiceiuri şi o multime de activităţi după mersul
astrelor, cuprinse şi în calendarele planetelor, şi credeau că ele le influenţează în mod direct viaţa; de aceea
era necesar să respecte cursul lor. Faptul ni-l atestă şi Gheorghe Şincai, care s-a pronuntat ferm împotriva
acestor credinte populare. "Prea multă nebunie este drept aceea că în calendariuri de pe planete pun când va
fi frig, cald, năduşeală, tâmp uscat sau umed; când să-şi sloboadă oamenii sânge, să trăiască cu leacuri, să taie
lemnele, să samene, să sădească, să-şi taie părul şi să întarce pruncii. Că toate prorociile se fac din împlinirea
planetelor sânt numai minciuni" 26 •
În ce priveşte fenomenele celeste insolite, desigur, exista o diferentă de perceptie de la o comunitate de
credincioşi la alta. În acest spaţiu, majoritar protestant şi ortodox, a existat o percepţie mai acută la nivelul
mentalitătii comunitătilor protestante, mai sensibile la semnele sfârşitului lumiF 7 • Neatinse de mişcările
milenariste, decât periferic 28 , viziunile escatologice ale ortodocşilor erau în general optimiste; ei nu se arătau
atât de preocupati de tema Judecăţii finale, deoarece biserica lor îi incredinta că mântuirea le era asigurată
de taina botezului în cadrul bisericii drept mărturisitoare. Din programele iconografice de pe biserici şi din
lucrările religioase de până la finele veacului al XVII-lea s-a putut observa de către cei care s-au ocupat de acest
subiect că cei destinati în bloc Infernului erau păgâni şi eretici, deci cei nebotezatF 9 • Ce nu au notat însă este
faptul că, în această perioadă, biserica răsăriteană urmărea să-şi salveze credincioşii în primul rând de la mai
gravul păcat al apostaziei (pierzându-i astfel definitiv), lesne de înfăptuit în condiţiile asaltării comunitătilor
ortodoxe de către diferite alte credinţe şi religii. Fricile escatologice individuale încep să se impună şi în
mediul ortodox românesc mai ales din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 30 • De altfel, făcând o evaluare a
însemnărilor despre evenimente astronomice, ponderea revine mediului protestant, datorată probabil lipsei de
interes a mediului românesc ortodox. Cronicarul Mihai Cantacuzino pune în evidentă această situaţie în veacul
al XVIII-lea: "în toate părtile lumii, când se întâmplă vreo mai deosebită întâmplare sau când se găseşte vreun
paraxenon lucru, lucru pentru tinere aminte, să însemnează. Poate că şi în Valahia multe să vor fi întâmplat şi
neînsemnându-le nimeni, nu să pomenesc" 31 •
Chiar dacă Jeatul 7000 a trecut pe la 1500 şi o dată cu el şi îngrijorarea febrilă a cărturarilor pravoslavnici
că urma sfârşitullumii 32 , nu s-a îndepărtat posibilitatea ca el să poată surveni în orice moment, fiind prevestit
tainică,
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Gheorghe Şincai, Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 184-185.
Se presupune din analiza unor texte că lumea protestantă şi catolică era mai înclinată spre descrierea terifiantului,
a morbidului şi a altor grozăvi decât răsăritul ortodox: Vezi pentru aceasta Dan Horia Mazilu, Un Dracula pe care
Occidentul l-a ratat-din istoria literaturii medievale-, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 2001, p. 157.
Este vorba de mişcarea condusă în nord vestul Transilvaniei de iobagul român Gheorghe Crăciun, Vezi Din Istoria
Transilvaniei, val. I, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1960, p. 131-132
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Vasile Mioc, Damaschin Mioc, Cronica observaţiilor astronomice româneşti (istrorie şi astronomie), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 5.
Imediat după trecerea anului 1492, când s-a împlinit văleatul 7000 şi trebuia să survină sfârşitul lumii, au apărut alte
calcule care indicau ca dată a sfârşitului lumii văleatul 8000 pe baza speculaţiei că acest eveniment final trebuia să aibă
loc într-o duminică, ca şi debutul său, deci 7 zile+1zi= 8 zile. Vezi amănunte la Alexandru Mareş, Sfârşitul lumii (anii
7000 şi 8000} în textele slava-române şi româneşti din secolele al XV-lea -al XVIII-lea, în Studii şi materiale de Istorie
Medie, vol. XXII, 2004, p. 193-200.
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de anumite semne certe, căci Hristos a spus că numai Tatăl Ceresc ştie ziua, iar oamenii vor cunoaşte semnele.
unele circumstanţe însoţite de semne puteau anunţa oricând momentul fatidic, iar semnele cereşti
asociate cu alte catastrofe naturale şi evenimente politice majore corespundeau scenariului apocaliptic din
Scriptură. O omilie dintr-un manuscris redactat în jurul anului 1650 lângă Sibiu, deşi se referă la sfârşitul
lumii la împlinirea leatului 8000, se adresează credincioşilor astfel: "deci dacă se va apropia săvârşenia ceştii
lumi şi, zău, să credem că nu este departe". Dintr-un astfel de exemplu putem deduce în ce chip erau avertizaţi
credincioşi de iminentul final.
O simplă ploaie cu pulberi la Roman, rezultată în urma căderii unor meteoriţi, fenomen cunoscut în
popor ca "ploaia cu sânge", l-a determinat pe Ştefan cel Mare, în 11 august 1484, să sisteze imediat lucrările
începute la cetatea din acest târg, considerând că este un semn nefast al mâniei divine faţă de răutatea şi
necredinţa oamenilor de acolo 33 • Dar evenimentul trebuie legat neapărat de credinţa că se apropia leatul7000.
Alte semne anterioare, care corespundeau scenariului apocaliptic, este vorba de două cutremure şi de apariţia
unei stele luminoase, puteau, în asemenea climat, alături de "ploaia de sânge", să indice clar îngrozitorul
epilog34 • Apropierea sfârşitului lumii a resuscitat în Moldova lui Ştefan cel Mare mitului ultimului împărat,
căruia divinitatea i-ar fi hărăzit un rol important în mântuirea omenirii la vremurile din urmă. Există date
care i-a făcut pe unii cercetători să susţină faptul că mentalul colectiv îl percepea pe Ştefan cel Mare ca pe un
principe cu rol mesianic la sfârşitullumiP 5 •
Un astfel de fenomen putea, însă, prevesti un mare necaz, cum ar fi o ciumă. Aşa îl înţelegea cronicarul
sas, Georg .Kraus, la care se întâlnesc cele mai multe însemnări de acest gen. El relatează că, după ce bântuise
foametea în toată Transilvania şi Ungaria, făcând multe victime, "în luna iulie (1646) a plouat cu sânge şi
pucioasă. Acesta a fost un însemnat semn prevestitor al ciumei viitoare" 36 • Numai cu 5 ani mai târziu consemna:"
în ziua de 3 mai a plouat cu sânge la Sighişoara. Trăsnetul a lovit la 8 mai turnul spitalului şi biserica. Toate
acestea erau semne prevestitoare de nenorociri". Ploile de sânge au mai fost menţionate pentru acest spaţiu şi
înainte şi după aceste date 37 • În 1692 în ziua de 25 aprilie a plouat la Sibiu în câteva locuri tot cu "sânge" 38 • În
protocoalele magistratului sibian ea a fost înregistrată în 21 aprilie, dar fără să mai surprindă şi să îngrijoreze 39 •
Un asemenea fenomen avea să-I facă pe Radu Tempea să-şi îndrepte speranţele către clemenţa divină. În 17
aprilie 1731, cronicarul notează că "în sâmbăta Paştilor, la două ceasuri după ce s-au făcut ziuă, aici în Braşov,
în Şchei şi în cetate pe câteva sate au ploat ploaie roşie cum ar fi sânge şi strângând-o în pahară au fost roşie,
numai cât n-au fost sânge, iar aseminia. Aceasta socotim că este semn unii vărsări de sânge pre locurile acestea,
pentru ale noastre păcate, de care milostivul dumnezeu cu milă sa să ne apere şi să ne păzească" 40 • "Ploaia de
sânge" din această dată este confirmată şi de o sursă săsească 41 .
Alte fenomene de iluzie optică atmosferică sau parheliile (sorii multipli) erau percepute ca anticipări ale
unor nenorociri sau întâmplări neaşteptate. Radu Popescu notează, în cronica sa, ca pe ceva excepţional faptul
că "în zilele lui Neagoe Vodă şi a lui Bogdan-Vodă den Moldova, s-au arătat un semnu mare şi minunat spre
cer, chip de om, şi în câtăva vreme au stătut. Şi au perit. Aşijderea s-au făcut mare cutremur într-acea lună
ce s-au făcut semnu acela spre cer, şi Bogdan-vodă den Moldova au murit, leat 7025, la Huşi ... "42 • Fenomene
parhelice erau asociate îndeobşte cu moartea unor personalităţi notorii. În cazul morţii regelui Ştefan cel Sfânt,
Aşadar,
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Paul Cernovodeanu; Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului.Calamităţile naturale din trecutul României (pînă la 1800},
Editura Silex, Bucureşti, 1993, p. 37-38
Maria Magdalena Szekely, Ştefan cel Mare şi sfârşitul lumii, în Studii şi materiale de Istorie Medie, val. XXI, 2003, p.
273-274; Maria Magdalena Szekely, Ştefan Gorovei, "Semne şi minuni" pentru Ştefan cel Mare. Note de mentalitate
medievală, în Studii şi materiale de Istorie Medie, val. XVI, 1998, p. 51-62.
Vezi interpretarea propusă de Liviu Pilat, Mesianism şi escatologie în imaginarul epocii lui Ştefan cel Mare, în Studii şi
Materiale de Istorie Medie, val. XXII, 2004, p. 101-116.
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Editura Academiei RSR, 1965, p. 129; În "Cronica Sighişoarei", scrisă de
acelaşi cronicar notează că ciuma din 1646 a fost prevestită de o ploaie de pucioasă, în care putem înţelege fenomenul
"ploii de sânge": Vezi Georg Kraus, Schăssburger Chronik, în "Deuteche Fundgruben", Klausenburg, 1839, p. 177.
Pavel Binder, op. cit., p. 1795.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit, p. 330-332.
Inventarul protocoalelor primăriei Sibiu {1521-1700}, Bucureşti, 1950, p. 175.
Radu Tempea, Istoria sfintei beserici a Şcheilor Braşovului, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 129-130.
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. IV, Braşov, 1903, p. 179.
Radu Popescu, Istoriile domnilor ţării româneşti. Cronicari munteni, 2., Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 45.
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cronicarul Bonfinius consemnează apariţia a doi sori pe cer, precedată şi urmată de incendii, cutremure şi
foamete 43 . Moartea lui Honterus, în 1549, a fost marcată de apariţia a 5 sori pe cer44 • Cronicarul Mihael Moses
consemnează pentru acest eveniment prezenţa a 7 sori, "asemenea soarelui de pe cer" 45 . Tot la începutul
acestui an calendarele lui Paul Eber înregistrează apariţia unei parhelii, formată din trei sori 46 • Alteori, astfel
de fenomene stârneau o gamă de sentimente, de la consternare până la groază. În 19 septembrie 1604, pe cerul
Transilvaniei s-a văzut noaptea, potrivit unor martori, "un semn roşu foarte mare şi groaznic în forma unui
cort rotund de război şi a ţinut până spre dimineaţă. Forma ciudată a acestui semn ceresc i-a făcut pe toţi să
se mire şi să fie îngrijoraţi". În 24 octombrie 1609, la orele serii. "s-au văzut ca două stele care se luptau între
ele, izgonindu-se pe rând cu fulgere şi tunete, care au produs mare groază muritorilor" 47 • Aceste semne cereşti
erau şi ele asociate mental cu mari calamităţi. De pildă, în anul1654 (un an consemnat în cronica lui Kraus cu
multe semne cereşti prevestitoare) soarele în 12 iulie a răsărit "verde ca iarba, iar înaintea sa erau două cruci.
În aceeaşi zi, în urma unei ruperi de nori, apele s-au revărsat în aşa măsură în Transilvania, încât mulţi oameni
şi vite au pierit, iar multe case şi bucate s-au prăpădit". Tot în acea zi- notează Kraus -,un fulger a lovit în
biserica din Alba Iulia pe un preot catolic şi pe rectorul său. Cu privire la această întâmplare, cronicarul sas
comentează: "aceasta a fost o prevestire sigură a nenorocirii prin care avea să treacă Alba-Iulia" 48 • Un fenomen
astronomic ciudat s-a petrecut în 1670, el este înregistrat pe un exemplar din Cazania lui Varlaam aflat la
mănăstirea Nicula: "Doamne ce cumplit a fost atunci în cer". Pravoslavnicul a aşezat acest fenomen în legătură
cu "lăcrămarea" icoanei "făcătoare de minuni" a Maicii Domnului cu Pruncul, icoană cinstită cu mare evlavie
de românul ortodox 49 • Într-adevăr, teama şi superstiţiile legate de aceste fenomene sunt prezente şi în mediul
românesc, dovadă este faptul că Gheorghe Şincai avea cunoştinţă de ele. "Superştiţiozii arătările acestea le ţin
a fi minuni şi când le văd ivirea, plini de frică şi de cutremur, nu înceată cu de-adinsul a întreba ce însemnează
trei sori sau trei luni pe cer" 50
Aurorele polare, deşi erau o apariţie destul de frecventă, încât putea fi socotită firească, provocau,
alături de diverse interpretări, stupefacţie şi îngrijorare 51 • Gheorghe Şincai, încercând să îndepărteze frica şi
credinţele greşite despre un fenomen natural ca acesta, cu o manifestare mai degrabă benignă, ne ilustrează
din nou concepţiile superstiţioase ale românilor: "Din calorii cei frumoşi, cu care este împodobită zioara de
miazănopate, oamenii cei ne-învăţaţi şi superstiţioşi prorocesc bătăi şi vărsări de sânge. Drept aceea cât văd
că razele zioarei aceştia se mută acuş în albe, acuş în roşie şi cu ieptare ridicându-se ca săgeata una către alta,
îndată se spăimântează întru sine şi încep a tremura, faţa lor se veştejeşte, bat în pălmi şi cu suspinuri se
vaieră zicând: atotputernice doamne! Ce va să fie iarăş aceasta!. Ci eu unora ca aceia le zic : nu vă întristaţi,
nici gândiţi că ziuara de miazănoapte insemneaza ceva rău căci este numai arătare firească pre cer şi ca aceea
trebuie să o şi socotiţi, mai mult desfătându-vă cu frumuseţa eii, decât temându-vă" 52 •
O auroră polară este interpretată de Georg Kraus ca un semn divin, care a împiedecat un masacru al
sibienilor, pus la cale de principele Transilvaniei Gabriel Bathori în 1612. Căpitanul pedestraşilor, Baltazar
Oerdegh, care trebuia să îndeplinească măcelul, a sosit "beat turtă" la gazda sa din Sibiu, inclusă în rândul
victimelor, şi s-a culcat lângă fereastră pentru a se răcori. Pe la miezul nopţii a văzut din întâmplare "nişte
semne cereşti îngrozitoare", -fireşte amplificate şi de starea sa de mahmureală. "Între altele, văzu spre apus
cum se ciocnesc şi se luptă două oştiri cuprinse de flăcări, iar spre miază-zi o altă arătare, în chip de zmeu de
foc, având gura şi gâtlejul căscate". Căpitanul s-a înspăimântat şi a fugit în miezul nopţii la principe, căruia
i-a relatat cele văzute şi i-a spus că ele sunt semne de la Dumnezeu, care ştia că vor să-şi păteze mâinile cu
43
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Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 275.
Ibidem, p. 278.
Doi cronicari ardeleni din secolul al XVII-lea, Studiu şi ediţie critică de Costin Feneşan, Editura de Vest, Timişoara,
2001, p. 33.
Costin Feneşan, Konrad G. Gundisch, Informaţii privind istoria Transilvaniei (sec. XVI-XVII) în calendarele lui Paul Eber,
în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca", XVII, 1974, p. 95, nota 105.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 286, 337.
Georg Kraus, op. cit., p. 173.
Florian Dudaş, Catastrofe naturale în Transilvania în lumina însemnărilor scrise pe cărţile
1900, Editura Lumina, Oradea, 1999, p. 98.
Gheorghe Şincai, op. cit., p. 159.
Pavel Binder, op. cit., p. 1793-1795.
Gheorghe Şincai, op. cit., p. 171.
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româneşti

vechi, între 1500-

sânge nevinovat, iar "Bathori, nu mai puţin înfricoşat, lăsă neîmplinite cele puse la cale şi hotărî ca prin acelaşi
Baltazar Oerdegh să li se vestească tuturor, înainte de revărsatul zorilor, prin trâmbiţe şi prin baterea tobelor,
linişte şi pace" 53 • Aurorele polare, parheliile şi alte fenomene de iluzie optică atmosferică erau interpretate de
către acest cronicar sas de regulă într-o cheie politică. Anul 1654, prin semnele sale cereşti, prezicea şi desele
schimbări de pe scena politică. La 20 ianuarie acest an, "la ceasul 9 dimineaţa, s-au văzut la Sibiu trei sori
alăturaţi şi două curcubeie. Acestea au fost semne prevestitoare ale numărului mare de principi şi domni ce vor
urma în viitor" 54 • Aceeaşi interpretare o găsim şi 3 ani mai târziu. Pe 2 februarie 1657"s-au ivit pe cer, într-un
nor negru, trei stele de foc luptându-se între ele. Apoi a apărut lângă ele o a patra stea, care de asemenea era
în întregime din foc şi mult mai mare ca celelalte. Aceasta a durat cam 2 ceasuri şi este un semn prevestitor
că vor urma mulţi principi şi multe domnii". Apoi, pentru a se justifica cronicarul adaugă fraza următoare:
"de altfel, în Transilvania au domnit în 5 ani 6 principi" 55 • O parhelie din 17 octombrie acelaşi an îl face pe
cronicar să repete predicţia. "S-au ivit pe cer patru sori deodată, ceea ce era înspăimântător la vedere. Aceasta
nu avea alt înţeles decât că vor urma multe schimbări în principat, şi că în curând vor fi, în acelaşi timp chiar,
3 şi 4 principi, cum vom arăta în curând" 56 • O posibilă auroră polară, consemnată pe un exemplar din Cartea
românească ... a lui Varlaam în 1703, a fost în măsură să producă o mare panică chiar între trupele de soldaţi,
care, prin calitatea lor, trebuiau să sfideze un asemenea fenomen. Astfel, armata austriacă participantă la
apărarea cetăţii Sătmar, asaltată de trupele de curuţi, atunci când a fost o "mare arătare" pe cer s-a risipit aşa de
tare, încât "d-abia o au strâns în trei zile" 57 • Manifestarea unor fenomene cereşti insolite stârnea, uneori până la
paroxism, fantezia celor ignari. Despre modul în care fantezia oamenilor simpli o lua razna cu asemenea ocazii
ne mărturiseşte sasul Simon Christophori. El notează în jurnalul său, pe 25 ianuarie 1714, că în 10 ianuarie
mulţi ţărani şi orăşeni au văzut pe cerul deasupra Moldovei o lumină puternică. La început s-a crezut că era
un incendiu mare, apoi alţii au susţinut că tătarii ar fi jefuit şi incendiat Moldova. În 7 februarie notează că se
vorbea cu certitudine despre o lumină cerească puternică cât ziua, iar pe 8 februarie că oamenii au constatat cu
groază dispariţia Luceafărului de pe firmament. În ultimul caz cei săraci cu duhul au afirmat că Luceafărul ar
fi căzut în Moldova, "şi că ar zace tocmai în târgui Iaşi" 56 •
La rândullor, căderile de meteoriţi prin contactul cu suprafaţa telurică, prin legătura lor contingentă cu
lumea pământeană şi prin pagubele cauzate uneori populaţiei, arătau efectul direct al dependenţei oamenilor
de un cer capricios şi de o Providenţă nemulţumită care le guvernează, generând de cele mai multe ori fiori
şi isterii colective. Fenomenele meteorice şi căderile de meteoriţi erau însoţite, în percepţia umană, pe lângă
spaime teribile, şi de numeroase fantezii, în urma cărora se formulau predicţii care de care mai hazardate.
Un prieten fidel al împăratului Sigismund de Luxemburg, mergând către Buda la cetatea imperială, trecând
prin satul Solta59 în anul 1495, a văzut o lumină puternică în nori, însoţită de un tunet imens. Înspăimântat
de fenomenul straniu s-a aruncat la pământ şi apoi, privind spre cer, a văzut pe Fecioara Maria cu Pruncul,
înconjurată de un nimb foarte strălucitor. Căderile de meteoriţi au fost destul de frecvent consemnate, mai ales
datorită pagubelor şi incendiilor produse. În 1579 o piatră din cer a aprins oraşul Alba Iulia sau în 1639 a aprins
poarta bisericii din Târgu Mureş 60 • Târgui Iaz în 1589 a ars în întregime, în afara de casa predicatorului 51 • O
ploaie de meteoriţi au îngrozit sufletele oamenilor în 1593 şi 1599, iar în 25 martie 1603 a căzut, în plină zi,
un meteorit şi a produs un zgomot atât de mare, "încât lumea de frică s-a aruncat la pământ". În 17 mai 1605,
pădurea din localitatea Arpăşel, comitatul Bihor, s-a aprins în urma căderii unor meteoriţi şi a ars timp de
două săptămâni. Un servitor din suita lui Ştefan Bathori, fiind trimis să constate cele întâmplate, a avut acolo o
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Georg Kraus, op. cit., p. 20-21; Gabriel-Virgil Rusu, Ceru/ şi politica. Fenomene naturale şi "Supranaturale" la Georg Kraus,
în Anuarul Şcolii Doctorale: ,.Istorie, civilizaţie, cultură", Tom II, 2006, p. 222; Margareta-Răchită-Aslan, Atitudinea
civică şi imaginea princiară. Superstiţii şi paralele biblice în cronicile transilvănene {1540-1660}, în op. cit., p. 215.
Ibidem, p. 168.
Ibidem, p. 197.
Ibidem, p. 243.
Florian Dudaş, op. cit., p. 99.
Adolf Armbruster, Dacoromano-Saxonica. Cronicari români despre saşi. Românii în cronica săsească, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 406-407.
Localizată în Ungaria: Pavel Binder, op. cit., p. 1796.
Ibidem, p. 1792-1793.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 235. Pavel Binder localizează oraşul în sudul Slovaciei: vezi op. cit., p. 1796.
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viziune. S-a întâlnit cu un om bătrân; mulţi au crezut că era vorba de un înger, care i-a spus acestuia să meargă
la stăpânul său şi să-i spună să se lepede de păcatul tăinuit în care trăieşte, căci altminteri va muri curând, chiar
dacă îi miluieşte pe cei săraci. Iată cum era asociat acest fenomen cu diferite viziuni şi previziuni62 .
Despre reacţia oamenilor înfricoşaţi de căderea unor meteoriţi, avem mărturii din două surse turceşti.
Ele sunt importante şi pentru faptul că aduc date despre fenomenul "ploii de sânge", care însoţeşte căderea
meteoriţilor. Astfel, doi cronicari turci relatează despre raportul paşei de Buda, Karakash, în care se arăta că
în 14 iulie 1619, la graniţa de nord a Ungariei, înspre Moravia, în timpul vecerniei, un nor negru mare a venit
din direcţia Germaniei, nor din care ploua cu sânge şi apoi, cu o mare bubuitură de tunet, a căzut un meteorit
în formă de cruce, răspândind mult fum. O a doua bubuitură, neobişnuit de puternică, a zăpăcit în aşa măsură
animalele şi oamenii încât aceştia au căzut la pământ în genunchi, au ridicat privirile spre cer şi speriaţi au
fugit, iar unii n-au mai fost găsiţi. După aceea au mai fost auzite una după alta încă trei bubuituri puternice
din cer, astfel încât oamenii s-au speriat îngrozitor, iar de sus au căzut sfere negre de piatră, care au intrat în
pământ până la o jumătate de cot. Ele au fost dezgropate şi unul din acestea cântărea 150 de kilograme. Câteva
precizări şi amănunte picante la acest eveniment aduce preotul din Nave Mesto, în Calendarium perpetuum
aeconomicum, adăugând şi o ilustraţie menită să înfăţişeze fenomenul ceresc straniu şi panica ce a cuprins
oamenii şi animalele. El precizează că, la venirea norului, unora li s-a părut că văd un ciudat război în aer,
altora că în acel nor se putea vedea, ca pe o haină, scris ceva, care putea fi descifrat. În urma acestor apariţii,
s-a arătat un cerc de sânge din care au ieşit trei crucii de sânge, ce păreau să se lupte una cu alta. După ce au
dispărut acestea, cei care se aflau la munte au văzut un fum imens şi zgomote puternice ca în timpul unui
război. Unii, de spaimă, n-au îndrăznit să fugă, pentru ca urgia divină, ce socotea că s-a abătut asupra lor,
să nu-i prindă din urmă. Turmele care păşteau în munţii, deşi erau necugetătoare, de groază aproape că s-au
nimicit. Caii şi călătorii care se aflau la câmpie au căzut la pământ, aproape să moară, pentru că tunetul oribil
a fost urmat de căderea a trei pietre ciudate, ca şi când ar fi fost trase din arcul Atotputernicului Dumnezeu.
Cei care munceau la câmp s-au oprit din muncă şi au luat-o la fugă. Una din pietre a căzut în satul Odranec şi
celelalte la marginea satului. Au fost căutate pe urmă de săteni şi scoase din pământ iar apoi luate şi duse la
curtea nobil ului din Nave Mesto, unde oamenii mergeau acum să le vadă şi să le admire 63 • Se poate remarca,
din cele arătate până aici, cum locuitori comunităţilor creştine interpretau de fiecare dată căderile de meteoriţi
ca manifestări ferme ale mâniei divine. Tot aşa, un spectacol cutremurător avea să producă ploaia de meteoriţi
din 11 şi 12 decembrie 1642, între Estergom şi Buda64 •
În cronica lui Kraus astfel de fenomene erau interpretate ca semne de rău augur fiind redate în formule
aproape identice. În 27 septembrie 1647, "spre seară, s-au auzit bubuituri puternice în văzduh, spre apus, ca
şi când s-ar fi tras cu tunurile". Acesta "a fost un semn prevestitor, nu lipsit de însemnătate, al jalei viitoare
şi al pustiiri groaznice a bietei noastre patrii". Trei ani mai târziu, pe 9 octombrie, "s-au auzit în întreaga
Transilvanie mari bubuituri şi pocnituri în văzduh, ca şi când s-ar fi tras cu tunurile. Cei din Cluj credeau
că se trage la Oradea, iar cei de acolo credeau că se trage în altă parte. Cei din Braşov credeau că se trage în
Ţara Românească sau la Făgăraş, iar cei de acolo credeau că se trage în altă parte". Kraus vede, în acestea,
semnele certe ale apropierii sfârşitului lumii: "Toate sunt semne prevestitoare ale zilei celei de pe urmă şi ale
nenorocirilor ce vor urma" 65 • Căderea meteoriţilor era un eveniment care reţinea de asemenea atenţia oamenilor
politici ai vremii, găsindu-şi locul chiar în corespondenţa lor. Astfel, Aloisiu Molin, ambasadorul Veneţiei la
!stambul, îl înştiinţează pe doge, la 5 aprilie 1659, că în timp ce se deplasa spre Transilvania, la locul unde
trebuia să se ţină dieta, au căzut trei meteoriţi (el îi numeşte comette sau vapori, aşa cum erau cunoscuţi în
epocă 66 ). Unul dintre aceştia a lovit puternic locul unde se ţinea Dieta 67 , altul a căzut înspre Valahia, iar altul
înspre Polonia. Această întâmplare a provocat o mare spaimă (gran terrore) în rândul populaţiei de acolo (da
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queli populi). Epistola este importantă şi pentru faptul că atestă practicile divinatorii pe fragmentele meteorice.
Ambasadorul relatează, în continuare, că resturile din aceşti meteoriţi au fost adunate şi trimise astrologilor,
pentru a face diferite preziceri (e dan materia alle drimere degli astrollggi di formare pronostici) 68 • Deşi trecuse
data fatidică când trebuia să aibă loc sfârşitul lumii, Georg Kraus mai socotea încă "bubuiturile puternice, ca
şi când s-ar fi tras cu tunul", semne ce prevesteau nenorociri. În această manieră interpretează fenomenele din
1661 şi 166369 •
De la sfârşitul secolului al XVII-lea dispunem de date care confirmă şi un interes ştiinţific faţă de meteoriţi.
Căderea unui meteorit lângă cetatea Oradea, în aprilie 1692, a fost un prilej pentru generalul Veterani să-1
informeze pe împăratul Leopold I şi să-i trimită o schiţă cu traiectoria şi descrierea căderii acestuia. Presupunem
că el a fost prezentat şi pentru interesul ştiinţific 70 . Se ştie că fragmente dintr-un meteorit căzut lângă Buzău
(magnus meteoriticus Buzoianus), în ianuarie 1714, au fost trimise de domnitorul Constantin Brâncoveanu
de la Bucureşti la Cluj lui S. Koleseri, fragmente pe care acest om de ştiinţă le prezintă în cartea sa Auraria
Romano-Dacica 71 • Nu putem stabili cu exactitate dacă este vorba de acelaşi fenomen, datat şi descris cu câţiva
ani înainte de Radu Greceanu în cronica sa, cu toate că locul în care a căzut meteoritul este tot în Buzău, de
unde se spune că au fost adunate fragmente şi duse la curtea domnitorului. Însă cronica lui Greceanu nu reţine
numai aceste aspecte, ci şi stupefacţia şi spaima oamenilor sau animalelor. Date fiind împrejurările căderii
şi insolitul fenomenului, fragmentele au fost considerate semne divine, prevestind cele ce vor urma, dar nu
în maniera fatalistă ca la cronicarii luterani. Dumnezeul din tradiţia răsăriteană este singurul care va şti în
milostenia lui ce va iconomisi după acest eveniment. Potrivit cronicii, pe 28 ianuarie 1709. "la 10 ceasuri den
zi, fiind vreme frumoasă, senin şi soare, la judeţul Buzăului, de ceia parte de apa Buzăului, au trăsnit atât de
tare, cât oamenii şi dobitoacele au căzut la pământ şi au căzut şi câteva pietri de sus, care pietri le-au adus la
curte, de s-au minunat toţi văzându-le. Pietri mari bucăţi şi negre ca zgura care nu au căzut peste tot locul, ci
numai în două locuri, şi puţine nu multe; ce va fi semnul acesta singur împăratul cerescu va şti, căruia a păzi
cu mila sa norodul său. Glas dă mare rugăciune s-au dat slavei lui cei vecinece" 72 •
Însemnările ulterioare despre căderea meteoriţilor sunt caracterizate cu precădere de pura curiozitate
ştiinţifică, dovadă că cei cu o minimă cultură s-au dezis de ştiinţele oculte, ori superstiţiile din vechime 73 • În
schimb, oamenii simpli au continuat să perceapă astfel de întâmplări ca fiind prevestiri ale primejdiilor. Acest
lucru ne este dezvăluit de un raport, din 7 martie 1832, al consulului Prusiei în Ţara Românească, Hiller, care
notează că în noaptea de 25 spre 26 februarie 1832 s-a văzut în Bucureşti, la orizont, un meteorit deplasânduse pe orbită, care datorită strălucirii sale neobişnuite şi a culorii roşii ca focul, "a făcut să se creadă că ar arde
oraşul Văcăreşti, aflat în aceea direcţie. Când, mai târziu, s-a aflat adevărata cauză a împrejurării, superstiţia
locuitorilor români ai Bucureştilor a fost consistent alimentată pentru a deduce, ca de obicei, din acest fenomen
cele mai funeste consecinţe" 74 • Este posibil, aşa cum se obişnuia, ca această apariţie să fi fost legată de marele
cutremur din 3 martie, consemnat în acelaşi raport. Potrivit acestuia el a fost resimtit cel mai puternic de
locuitori din Râmnicul-Vâlcei, care s-au speriat atât de tare încât au fugit şi multă vreme nu s-au mai întors la
casele lor.
Există se pare, conform unor opinii, şi o legătură între fenomenul căderii meteoriţilor şi credinţa populară
în deschiderea cerului. Dar nu se poate stabili cu certitudine dacă este o legătură nemijlocită, sau doar o simplă
asociere a acestui fenomen unei credinţe ancestrale. Altfel spus, dacă credinţa în deschiderea cerului a luat
naştere din acest fenomen, sau, dacă în timp, el a fost integrat credinţei prin aglutinare. Astfel, potrivit opiniei
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lui Victor Anestin, cel care a sesizat acest lucru, credinţa poporului român că în noaptea de Bobotează şi
în noaptea Sfântului Andrei se deschide cerul trebuie să aibă la origine un fenomen astronomic şi singurul
corespunzător este fenomenul meteorilor şi meteoriţilor. El explică că la început de ianuarie şi la sfârşit de
noiembrie pământul se intersectează, în traiectoria sa, cu unele corpuri cereşti pe care le atrage în câmpul
său gravitaţional 75 • Condiţia ca cerul să se deschidă era ca el să fie acoperit cu nori, şi tocmai în aceste luni
probabilitatea e mult mai mare. Victor Anestin a găsit dovezi în căderile de meteoriţi din anul 1906 şi 1912.
Cel dintâi a căzut în 6 ianuarie, iar cel de-al doilea chiar de ziua Sfântului Andrei; în ambele cazuri cerul
era acoperit cu nori. Însă relevante i s-au părut mărturiile sătenilor, care au văzut meteoritul din 1912: "au
văzut cerul deschizându-se şi o lumină vie şi frumoasă ca ziua de se putea vedea curat, desluşit orice lucru
din prejur ... " sau "mi-au povestit amândoi dimineaţă, că s-a deschis cerul, după cum este credinţa la ţară" 76 •
Mai există o sursă care ar putea fi luată ca argument al acestei deducţii. Este vorba de mărturia din cronica
meşteşugarului Ioan Dobrescu, în care stă scris că în 19 octombrie 1818, sâmbătă spre duminică, la ora trei şi
jumătate noaptea, "s-a făcut o lumină mare, încât puteai să vezi ca pe lună. Şi au ţinut ca o jumătate de sfert.
Iar cerul ca când s-ar fi deschis şi în mijloc ca un balaur de foc" 77 • După cum am putut observa până aici,
meteoriţi nu au căzut numai în ianuarie şi noiembrie, astfel încât ipoteza lui Anestin poate fi uşor respinsă.
Totuşi, unele detalii ale credinţei populare în deschiderea cerului vin în sprijinul ipotezei sale. Spre exemplu,
există mai multe zile din an, considerate sfinte (Anul Nou, Paştele-cu o dată variabilă-, Crăciunul, Boboteaza,
Sfântul Gheorghe) la solstiţii şi echinoxuri, când se credea că se deschide cerul, fie că era noapte, fie că era
zi. Oamenii care puteau să vadă cerul deschizându-se trebuia să fie cinstiţi şi milostivi şi să creadă în aceasta.
Lor li se arătau semne care prevesteau evenimentul: "o dungă roşie" sau un "punct roşu" pe cer, o rază ca de
soare căzând oblic pe pămânf 8 • Dunga roşie, raza de soare căzută din cer ar putea desemna chiar căderea
meteoritului, iar posibilitatea ca acest fenomen să se producă în mai multe momente din timpul anului întăreşte
ipoteza lui Anestin.
Există, însă, o dovadă mai interesantă şi mai veridică în ceea ce priveşte legătura dintre credinţele populare
şi meteoriţi. Marcel Olinescu a consemnat o credinţă populară despre aşa-zisele stele călătoare, care erau
considerate de fapt zmei, ori balauri pedepsiţi de Dumnezeu să călătorească prin univers, departe, prin locuri
pustii; ei, însă, nesupunându-se, încearcă să se apropie de pământ, pentru a vrăji oamenii. Exista convingerea
că ei, atunci când treceau pe lângă pământ, vărsau foc din nări, lăsând dâre luminoase pe cer. Uneori se loveau
între ei, sau crăpau de ciudă că nu le-a reuşit vraja. Se auzea, atunci, un pocnet şi, dacă se ducea cineva acolo,
găsea bucăţi din corpul sau sângele lor, sub forma unor pietre negre. Desigur, este vorba de o credinţă cu
rădăcini animiste, dar care ilustrează indubitabil, prin acele dâre luminoase, pocnete şi pietre negre, că avem
de a face cu fenomenul căderilor de meteoriţi. Fragmentele meteorice erau utilizate în scopuri apotropaice şi
taumaturgice. Astfel, despre pietrele negre se credea că sunt bune de leac şi mai ales pentru vrăji; fereau pe copii
de sperietură şi, puse pe jar, se afuma cu ele casele ca să îndepărteze duhurile rele 79 • Utilizarea fragmentelor
meteorice în practicile magice ne poate conduce la un fapt dilematic: fie că acest fenomen era destul de des
întâlnit încât să poată fi folosit ca obiect magic, fie, dimpotrivă, că era unul rarisim şi tocmai de aceea avea să
devină un obiect magic. Sursele documentare care atestă căderile de meteoriţi, fiind oricum parcimonioase, ne
fac să înclinăm spre a doua variantă, deşi în egală măsură poate fi luată ca ipoteză prima variantă.
Pe de altă parte, se poate constata un izomorfism, cu simbolistica trăsnetului şi curcubeului, şi ele
fenomene cereşti, dar şi unele simetrii cu practicile magice născute pe baza urmelor materiale rezultate din
interferenţa celestului şi teluricul acestor fenomene. Se credea, de exemplu, că trăsnetul este săgeata de foc
cu care Dumnezeu sau Sf. Ilie loveşte pe diavol. Teodor Pamfile crede că aceste convingeri au apărut înainte
să se cunoască armele de foc şi găseşte unele trăsături comune cu religia vechilor slavi. Limba trăsnetului este
socotită ca o săgeată de fier sau de piatră, care se afundă de nouă stânjeni în pământ, de unde începe să se
ridice la suprafaţă câte un stânjen pe an. Pe urmă, se credea că cei care le descoperă pot descânta de pe ele de
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săgetătură şi

de alte boli; junghiul se tămăduia dacă se spăla cineva cu apa rezultată în urma spălării triple a

săgeţii şi se bea rugina de pe aceasta, sau se folosea ca amulet aducător de noroc 80 • Piatra găurită prin care se

credea că bea curcubeul apă, socotită de mare preţ şi lăsată moştenire din tată în fiu, era de asemenea folosită
pentru a vindeca vacile de anumite boli81 •
Credinţele şi superstiţiile legate de asemenea fenomene cereşti au fost combătute de învăţaţii iluminişti,
promotori ai gândirii raţionale. Gheorghe Şincai este primul învăţat român care a lăsat, în manuscris, o lucrare
ştiinţifică despre fenomenele naturale şi despre combaterea superstiţiilor la români sau a angoaselor pe care
le năşteau acestea. Un capitol îl consacră meteorilor. Însă pentru el noţiunea de meteor era una generică, care
circumscria toate fenomenele atmosferice; curcubeul, parheliile, fulgerele "cu celelalte focuri din cer" 82 • Toate
acestea, ne arată Şincai, aveau, în mentalul colectiv al vremii diferite, explicaţii stranii, iar reacţiile oamenilor
din popor în faţa manifestării lor erau adesea stupide. Conform explicaţiei ştiinţifice date de cărturarul iluminist
ele nu se formau în cer, ci erau produsul unor compuşi ridicaţi de la sol în aer şi care, în atmosferă, creau astfel
de fenomene. Chiar şi meteoriţii erau rezultatul combinării în atmosferă a diverşilor compuşi. "Drept aceea nu
e de mirare -subliniază cărturarul iluminist-că prin amestecarea acelora tot feliul de focuri se fac în atmosfera
noastră. De focurile acestea se ţin şi stelele care cad, zmeii şi globurile cele înfocate despre care prea multe au
scornit oamenii cei nepricepuţi. Steaua ce cade nu este alta fără numai aprinderea aerului celui flogistic din
oarecare materie cleoasă, care în aer cade la pământ şi după vederea cea dinafară atâtea e de mare cât o stea" 83 •
Explicaţia formării meteoriţilor, prin condensări de vapori metalici în cele mai înalte zone ale atmosferei, a
putut-o lua din vechile lucrări de astronomie 84 . Chiar şi cu acel nivel de documentare, dezideratul suprimării
credinţelor şi superstiţiilor era unul cât se poate de realist. Concepţia determinismului naturalist se baza la
Şincai, ca de altfel şi la alţi iluminişti, pe teza deistă, conform căreia Dumnezeu a creat, dintru început, natura
şi universul ca un mecanism autoreglabil, fără să mai intervină în existenţa şi evoluţia lor. Adept al acestei
teze, Şincai 85 respinge credinţele populare privitoare la influenţele divine, ori ale altor entităţi spirituale, în
desfăşurarea fenomenelor naturale şi cu atât mai mult a acestora din urmă asupra oamenilor.
În comparaţie cu meteoriţii, care puteau genera o spaimă teribilă prin instantaneitatea lor, carnetele sau
"stelele cu coadă", prin durata manifestării lor şi implicit prin perceperea îndelungată de către om, induceau
numeroase angoase şi psihoze colective în lumea vechiului regim. Cu rare excepţii la alte societăţi umane 86 , în
mentalul românesc tradiţional apariţiile lor, indiferent cu câtă intensitate, sunt interpretate ca semne de rău
augur. Întrucât văzduhul, în concepţia ţăranilor români, era populat de duhuri, carnetele cu coadă scurtă, slab
luminoase şi cu apariţii efemere, desemnau, pentru ei, pătrunderea arhidemonilor în văzduh, cu scopul de a urca
la ceruri, pentru a perturba activitatea făpturilor mitice celeste. Cele cu coadă lungă şi strălucitoare, care sunt
vizibile mai multă "Teme, vesteau mereu nenorociri, cataclisme războaie, epidemii, iar cu cât prezenţa lor era
mai îndelungată, cu atât prevestirile erau mai sumbre 87 • Faptul este oglindit în lucrarea lui Gheorghe Şincai, în
aceeaşi manieră combativă. "Mulţi oameni strâmb judecă că carnetele înseamnă nenorociri, bătăi, ciume şi alte
pedepsi ale ţărilor, ci fiindcă carnetele sunt mai de multe feliuri, ivirea lor nemică însemnează. Precum nu se
poate zice că ivirea planetelor însemnează ceva rău pentru ţări şi pentru cetăţi, aşa nu se poate zice aceasta despre
ivirea cometelor. Drept aceea nebunie este a se spăimânta şi înfricoşa de ivirea cometelor, căci sunt făpturile
lui Dumnezeu care trebuie să împle inimile noastre de minunare şi de bucurie" 88 • În mentalul tradiţional s-a
înrădăcinat ideea că sfârşitul lumii va fi vestit de o cometă, de aceea, la apariţia ei, mulţi din popor credeau că s-a
apropiat sfârşitul lumii, pregătindu-se de moarte prin post şi rugăciune, până când dispărea aceasta complet de
pe cer89 • Dar să vedem cum au fost înregistrate aceste fenomene şi ce reacţii au mai putut stârni.
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Imaginaţia în interpretarea acestor evenimente astronomice pare să fie cea mai spectaculoasă. De asemenea,
convingerea că unui fenomen ceresc insolit îi corespunde un eveniment terestru excepţional, în general o
calamitate, îşi găseşte expresia cea mai fidelă în ştirile privitoare la cornete. De-a lungul istoriei s-a întâmplat
ca în anii în care au murit unele personalităţi politice să apară cornete strălucitoare, aceste evenimente fiind de
îndată asociate în mentalul popular. Astfel, unii cronicari leagă moartea regelui Ungariei, Ludovic I, survenită
în 1382, de apariţia unei comete90 • Mai apoi, moartea lui Iancu de Hunedoara a fost corelată cu apariţia cometei
Halley. Rămânerea ei pe orbită timp de aproape o lună a produs groază. "Moartea acestui principe a fost
prevestită şi de oarecare semne- notează cronicarul Bonfinius- ... o cometă pe care au numit-o cea neagră, a
fost văzută în luna iunie, în gradul al douăzecilea al Peştilor, aproape treizeci de zile, şi care a provocat groază
în sufletele oamenilor" 91 • Cronicari români asociau şi ei ivirea unei cornete cu moartea unui conducător politic92 •
Semnalările referitoare la cornete se înmulţesc mai ales din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de când
aproape în fiecare an avem mai multe consemnări. De pildă, cometa din 1556 a fost observată şi descrisă de mai
mulţi martori, lăsând fiecare impresii diferite. După unii ea avea şapte cozi 93 , iar alţii îi descriau parcursul pe
orbită. Cometa a rămas pe firmament aproape o lună, iar căldura neobişnuită din aceea primăvară a fost pusă
pe seama ei. Aceeaşi sursă ne mai spune că "potrivit judecăţii astrologilor, ea semnifică neînţelegerile cu privire
la legi, controversele în problema religiei şi boli de ciumă" 94 • Cea din 1558, consemnată şi ea de mai multe
surse95 , prevestea, după E. Gyulafi, căderea nobililor Kendi şi Bebek96 • Pentru interpretarea semnificaţiei
apariţiei unei cornete erau consultaţi îndeobşte astrologi vremii, dintre care unii erau remarcabili oameni de
ştiinţă. Astfel, cometa marea din 1577, care a rămas, potrivit unor surse, multe săptămâni pe cer 97 şi avea o
înfăţişare groaznică 98 , a fost descrisă şi de matematicianul clujean Ştefan Wolphard. El, fiind întrebat de
semnificaţia acestei cornete, a răspuns că prevesteşte risipirea familiei Bathory, ceea ce s-a adeverit mai târziu 99 •
Aceeaşi predicţie se pare că o repetă acest matematician cu prilejul apariţiei cometei din noiembrie 1580 100 ,
deoarece membri acestei prestigioase familii erau cele mai importante personalităţi ale timpului. Apariţia unei
cornete strălucitoare, la începutul anului 1593, alături de alte evenimente socotite miraculoase, au trecut drept
semne care prevesteau confruntările armate ulterioare 101 . Cometa Halley a reapărut în toamna anului 1607,
fiind consemnată de mulţi martorP 02 • Prezenţa ei, ca întotdeauna, stârnea groază, ori era interpretată ca o
dovadă a mâniei Divine, prevestind răul. Numeroase mărturii avem şi despre cometa uriaşă, apărută la finele
anului 1618, datorate de bună seamă dimensiunilor sale nemaivăzute. Se spunea, de unii, că Dumnezeu vrea
să măture toată lumea cu coada ei, mare ca o mătură 103 • Cronicarul Georg Kraus vede în apariţia acestei cornete
semnele apropierii sfârşitului lumii 10\ deoarece era cu totul insolită. În plus, a fost, probabil, însoţită de ploile
de meteoriţi, rezultate de intrarea pământului în zona de interferenţă cu acei curenţi meteorici din luna
noiembrie. Prima data o sesizează în 20 noiembrie, apoi "în ziua de 5 decembrie, a acestui an, la orele două spre
ziuă, a apărut o nouă stea cu o coadă lungă şi o jerbă lată cât o scândură, având un cerc mare, în întregime
scânteietoare, care arunca bucăţi din ea deasupra Sibiului. Aceasta a ţinut până la ceasurile 5. Acestea sunt
semne ale judecăţii de apoi. Această cometă şi stea nouă, precum şi marele cutremur din 1620, ca şi alte semne
ce s-au arătat înainte şi după aceea, au pricinuit nenumărate năpaste şi nenorociri ... "105 • La această însemnare
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adaugă,

ca notă de subsol, un paragraf din Cicero, care afirmase că din cea mai veche antichitate se credea că
cometelor prevesteau întotdeauna nenorociri. Dacă cometa Hevelius din decembrie 1652 nu a fost
prilej de îngrijorare pentru cronicarul sas 106 sau pentru alţi conaţionali ai săP 07 , pentru cronicarul român Miron
Costin ea avea să vestească sfârşitul domniei lui Vasile Lupu, eveniment prezis de astrologii din regatul
PolonieP 08 • "Nu s-au pomenit de semnele ceriului, carili s-au prilejit mainte de aceste toate răutăţile, şi crăiei
leşeşti şi ţărâi noastre şi stângere casei aceştii domni a lui Vasile Vodă în rândulsău; că era să să pomeniască
la domnie lui Vasile Vodă pentru cometa, adică stiaoa cu coadă, care s-a prilejit cu câţiva ani mainte de aciasta
aşea de grea premenială aceştii domniei...care toate semnele bătrânii şi astronomii în ţara leşească, a mari
răutăţi că sunt acestor ţări, meniia" 109 • Cometa văzută la începutul anului 1660 la Oradea avea să prevestească
cucerirea cetăţii de către turci 110 , iar cea semnalată din acelaşi loc, pe 15 decembrie 1660, va fi confirmat
evenimentul 111 • Reapariţia cu putere a cometei Hevelius în 1664, tot în luna decembrie, a fost descrisă în mai
multe izvoare 112 , dar unele au reţinut şi "teama de mari primejdii viitoare" 113 • Pentru Georg Kraus "cometa
groaznică" a pricinuit, "fără îndoială, războiul din Ungaria din acest an şi mari bătălii" 114 • Tot aşa cum, pentru
unii astrologii vestiţi, reapariţia ei în primăvara anului următor avea să prevestească luptele civile din Ungaria
şi Transilvania 115 • Despre reacţia poporului înspăimântat avem mărturii dintr-o însemnare făcută pe un
exemplar din Cartea românească ... a lui Varlaam: "s-au ivit pe faţa cerului 2 stele cu coadă ... au mers curmeziş
coadele lor şi le-au toţi luat aminte şi s-au spăimântat oamenii" 116 • Însemnările din alte cronici atribuie apariţiei
cometei Gottignies, din 1668, provocarea calamităţilor naturale din vara acelui an. Mai întâi ea a provocat o
mare secetă şi apoi, în timpul recoltei, ploi abundente şi inundaţii 117 • Cometa Kirch din 1680 a generat groază
şi interes deopotrivă, astfel încât s-au scris numeroase pagini cu această ocazie. Un cronicar ardelean, descriindui dimensiunile cozii, nota că ele"au fost atât de mari, încât nici bătrânii nu-şi mai amintesc ceva asemănător" 110 •
Astrologii căutau explicaţii ştiinţifice, iar astronomii făceau predicţii 119 • Ea a durat, conform unei surse
româneşti, şapte săptămâni şi patru zile, motiv pentru care "mulţi astronomi strângându-să prin alte ţări, au
făcut progniticu, ce se va lucra în lume după aceea în urmă; care lucru apoi curându după acea cometă s-au
scornitu vrajbă mare de oşti mai la toate împărăţiile şi ţările, câţi sun tu megieşi împregiuru, de se hotărăscu cu
turcii, iar mai vârtos între împărăţia Neamţului" 120 • Este vorba, aşadar, de preziceri cu referire la campania
turcilor împotriva habsburgilor şi de asediu! Vienei. Ion Neculce, de asemenea, leagă apariţia unei cornete şi
alte fenomene astronomice de plecarea domnitorului Gheorghe Ghica cu oastea pentru asediu! capitalei
imperiale 121 • Felurite interpretări s-au făcut cu ocazia apariţiei cometei din 1744. Ea a fost legată de izbucnirea
ciumei din acel an 122 , fiind precedată de un cutremur 123 • O descriere amănunţită a traiectoriei, dimensiunilor
şi formei acesteia o vom afla în Cronica Ghiculeştilor, unde se afirmă că, potrivit cunoştinţelor din epocă, ea
este un meteor. Aici apar elemente de modernitate, îmbinate cu concepţiile tradiţionale despre cornete. Pe de
o parte se resping temerile şi prezicerile de rău augur legate de aceasta, iar pe de alta se arătă urmările
devastatoare pricinuite de cometă. "Acest meteor a dat multora prilej să spună felurite lucruri, prezicând cele
ce se vor întâmpla în viitor, adică foamete, război şi năvăliri de popoare din alt neam, cu toate că ei nu se
apariţia
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pricepeau de loc la meteorologie. După dispariţia acestui meteor a dat boala în vitele ţării, adică în boi, şi a
pricinuit mare prăpăd, încât dacă a rămas a treia parte din boi" 124 • În mentalul românesc ortodox din Transilvania
apariţia concomitentă a acestei cornete cu mişcarea antiunionistă a călugărului Visarion Sarai în unele ţinuturi
transilvănene avea să fie percepută ca un semn divin, care confirma sfinţenia călugărului şi consfinţea acţiunile
întreprinse de acesta 125 • O însemnare din acel an vine să mărturisească despre această convingere. "Atunci s-au
arătat o stea mare cu coadă şi au fost trei luni şi s-au ascuns, şi iarăşi au ieşitu un om sfântu şi au venit la Lipova
şi au făcut minuni mari, arătându-i-se lui Hristos şi au ridicat o cruce şi iarăşi închină creştinii şi mulţi bolnavi
au mărs şi s-au izbăvit" 126 • O altă însemnare, din 1807, descrie cometa apărută în acest an ca "un semn
minunat" 127 • Însă o alta, din 1811, arată că după apariţia ei "ce ticăloşii ce morţi, ce vărsări de sîngiuiri, ce
negrăiti stricări şi pagube au urmat iar mai vârtos în Europa." 126 • Războaiele napoleoniene ce se desfăşurau în
aceste zone au prilejuit, la apariţia cometelor, diverse tălmăciri. Cometa din acel an a provocat o foamete mare
în Ţara Românească, greu de suportatl 29 • De campaniile militare ale lui Napoleon în Rusia este legată, într-o
însemnare, apariţia cometei din 1812 130 • În 22 iunie 1851, au fost observate în acelaşi timp pe cerul Transilvaniei
patru cornete, urmarea apariţiei lor s-a crezut a fi o vijelie năprasnică, care a curmat vieţi omeneşti, a ucis
animale, a distrus case şi a scos copaci din rădăcini 131 •
Prezenţa lor pe firmament a continuat să înspăimânte lumea, mai ales pe cea de la sate, neinstruită şi
superstiţioasă. În 1853 apariţia cometei Klinkerfues a provocat o imensă panică în rândul sătenilor din Vâlcea.
Un martor ocular ne descrie manifestarea disperată a oamenilor, modul cum era perceput acest fenomen de
rău augur şi metodele prin care oamenii încercau să-i îndepărteze consecinţele nefaste. "La prima dată când s-a
văzut pe cer steaua cu coadă, toţi oamenii s-au îngrozit; au ieşit din case pe uliţi, se închinau, făceau mătănii
şi au pus să tragă clopotele la biserici; parte din oamenii bătrâni de pe atunci spuneau că are să se scufunde
pământul şi toată lumea are să se prăpădească. Femeile, când au auzit că se prăpădeşte pământul au început să
plângă, să se închine şi să facă mereu mătănii. Alţi oameni mai spuneau că are să fie răzmeriţă, sau bătălii mari,
că are să vie Nemţii, Turcii şi Muscalii ... Mi-aduc aminte că şi în Râmnicul Vâlcea toată lumea s-a îngrozit, când
a văzut pentru prima oară steaua cu coadă; chiar la episcopie se făceau rugăciuni" 132 • O însemnare făcută cu
şase ani mai târziu ne relatează din nou despre spaima ce a cuprins pe oameni la arătarea unei cornete în acel
an 133 . Chiar dacă simpla lor apariţie nu mai înspăimânta, ele şi-au păstrat funcţia divinatorie. Astfel, cometa
din anul marii foamete(1874) ar fi prevestit după mărturia dascălului Vasile Oancea din satul Cernat(Covasna),
războiul de independenţă a regatului RomânieP 34 , iar un ţăran român, contemporan cu aceste evenimente,
mărturiseşte că în timpul războiului a apărut pe cer o cometă, care la început s-a văzut mică, apoi s-a lungit
tot mai mult şi spre sfârşitul războiului a dispărut. În lumea satelor au existat multă vreme indivizii care
întreţineau spaima consătenilor cu privire la momentul când o cometa va distruge pământul 135 • Cu toate că
superstiţiile legate de presupusa legătură dintre cornete şi diferite calamităţi au fost combătu te în mediul savant
transilvănean încă de la începutul epocii baroce 136 , temerea faţă de cornete şi urmările lor nefaste a dăinuit
până târziu, în zorii epocii contemporane.
Eclipsele de lună şi de soare provocau o firească teamă. În mentalitatea străveche românească se credea că
eclipsele de soare şi de lună sunt provocate de muşcăturile vârcolacilor, care se urcau la cer 137 • Însă, tot în acest
mediu, s-au format concepţii menite să reechilibreze psihicul uman, agresat de gândurile că va putea dispărea
luna ori soarele şi odată cu acestea se va sfârşi lumea. De exemplu, se credea că luna rămâne mereu întreagă
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după atacul vârcolacilor, pentru că era pur şi simplu mai voinică şi mai sprintară, căci de ar fi altfel, atunci s-ar

sfârşi lumea. În aceste momente, în multe locuri se obişnuia să se facă un zgomot infernal: se trăgeau clopotele,
se loveau diferite obiecte din fier, se trăgea cu puştile, iar tiganii lăutari cântau cât mai tare cu instrumentele
lor; totul pentru a-i înspăimânta pe vârcolaci, ca să lase luna în pace. Soarele, la rândullui, scapă de vârcolaci
pentru că leul pe care călărea se luptă cu ei. Mai exista o traditie care spunea că nişte lighioane, vietuitoare în
138
cer, doresc să sărute aceşti aştrii frumoşi, dar îi înghit şi-i scot apoi şi mai frumoşi, spre bucuria oamenilor •
Se credea, de regulă, că eclipsele au şi o influentă directă asupra lumii pământene, generând dezastre naturale
şi sociale. De pildă, o eclipsă de lună din 16 august 1598, care a durat peste trei ore, ar fi provocat în Ungaria şi
în alte provincii o atât de mare epizotie de vite, cum nu s-ar mai fi văzut 139 • Totodată, spaima oamenilor în fata
acestor fenomene era întretinută de pronosticurile, la modă în epocă, făcute de unii astrologi. Astfel, se poate
aminti cel făcut în 1600 140 de Prognosticum pro anno Domini 1600, care, pentru începutul anului, prevede o
eclipsă de lună, vizibilă în provinciile româneşti şi în celelalte state din jur; aceasta prevestea, la rândul ei,
secetă şi războaie 141 .

Până în zori lumii moderne eclipsele au continuat să-i înspăimânte pe oameni. O însemnare din 23
noiembrie 1798, atestă credinta că în acest moment vârcolacii mănâncă luna: "duminică spre luni, s-au
întâmplat o minune, şi un semn în lună de au mâncat-o vărcolacii" 142 •
Eclipsele de soare erau mult mai impresionate şi în egală măsură generau o mai mare spaimă, complinită
de cele mai halucinate tălmăciri şi prevestiri. Disparitia soarelui şi a luminii, surse primordiale ale vietii, era un
eveniment mult mai înfricoşător decât toate celelalte fenomene astronomice. De aceea, probabil, consemnările
despre eclipsele solare erau direct proportionale cu îngrijorarea oamenilor, cu toate că erau vizibile îndeobşte
de pe arii geografice restrânse. Ca în cazul cometelor, în mediul traditional românesc, mai ales pe timpul
eclipsei de soare, se aprindeau în case lumânările de la Paşti, apoi se făceau mătănii şi rugăciuni . Tot aşa
precum celelalte anomalii cereşti, eclipsele de soare erau corelate, în general, cu evenimentele politice; dar
sfera interpretării se lărgea în functie de durata şi intensitatea spaimei. Războiul dintre turcii osmani şi creştini,
din Balcani, de la 1386 a fost anuntat de o eclipsă de soare, notează cronica lui Azarie 144 • Aceasta potrivit vechii
credinte, care afirma că în caz de război, dacă era eclipsă de soare pierdeau creştini, iar dacă era eclipsă de lună,
turciP 45 (probabil datorită faptului că simbolul turcilor era semiluna). Sursa din care s-a inspirat Azarie, despre
~elipsa totală de soare din acel an, ne relatează în ce chip au perceput martorii eclipsa şi cum au interpretat-o.
In viziunea acestor creştini, producerea ei într-o zi importantă de sărbătoare, ca acea din 1 ianuarie de Sfântul
Vasile, la 4 ziua, cu o putere atât de tare că se "vedeau stelele pe cer strălucind cu o lumină neobişnuită", era
evident un semn ceresc nefast, ca urmare a păcatelor pedepsite de un groaznic neam păgân: "dar ca o vedenie
de foc şi de sânge şi arătând semn de durere şi de boală şi de vărsare de sânge, care a fost şi mai înainte şi iarăşi
va fi vărsat de turcii cei fără Dumnezeu, prigonitori a lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre", care s-a vărsat la
Kosice şi în alte locuri unde turcii au învins 146 •
Un alt eveniment istoric cu efecte profunde asupra cursului istoriei a fost cucerirea Constantinopolului de
către turcii. Evenimentul a fost asociat de cronicarii vremii cu o altă eclipsă de soare. "Făcutu-s-au într-ace zi
şi eclipsis soarelui, ca să cunoască toată lumea că s-au dat împărăteasca cetate în mâinile păgânilor 147 ". Soarta
unor mari conducători politici este asociată şi ea de către cei care făceau previziuni cu evenimentul unei
eclipse de soare 148 . O eclipsă de soare impresionantă, "aşa cum noi n-am văzut" (apud nos non visus) a fost
consemnată în 1628 de calendarele lui Paul Eber. Tot aici este pomenită pentru acest an o eclipsă de lună la fel
de impresionantă (apud nos non visus)1 49 • Eclipsele sunt asociate uneori atât cu evenimente politice, în general
143
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războaie, cât şi cu alte calamităţi naturale. Aşa înţelege cronicarul Miron Costin să asocieze o eclipsă de soare,
petrecută înaintea sărbătorii Paştilor din 1648, cu luptele purtate de cazacii zaporojeni împotriva polonezilor
şi cu o mare invazie de lăcuste 150 • Despre eclipsa mare de soare din iunie 1656, Miron Costin ne relatează că,
pe lângă panica din rândul oamenilor, au fost şi aceia care privind la eclipsa au orbit pe tot restul vieţii 151 • Dar
eclipsa de soar~ era considerată unul din semnele apocaliptice evidente. Cel puţin aşa apăreau ele în ochii
unor cărturari. In ziua de 12 august 1654 a avut loc o eclipsă de soare totală, despre care Georg Kraus afirmă
că era "cum nu s-a mai pomenit". Era întuneric beznă; ea a durat trei ore, astfel că se puteau vedea stelele, iar
păsările nu puteau zbura, şi s-au aşezat pe pământ. (Nu mai vorbim de simbolistica scenei zborului curmat al
păsărilor, care accentua disperarea oamenilor). Cronicarul sas a pus acest eveniment la temelia nenorocirilor

abătute asupra Transilvaniei în anii următori. Şi nu avea cum să-I interpreteze altfel, de vreme ce unii savanţi
din Transilvania prevesteau chiar sfârşitul lumii. Kraus îl foloseşte ca sursă pe matematicianul german Israel
Hubner (stabilit la Sibiu şi mort la Braşov în 1668). Deşi, în privinţa astronomiei, era adeptul heliocentrismului,
sau era convins că şi carnetele sunt planete şi că împreună cu eclipsele nu prevestesc neapărat război, ciumă
sau alte nenorociri, acest savant, în urma analizei eclipsei de soare din 1654, a concluzionat că în anul1666 va
fi sfârşitullumii 152 • Ceea ce este un fapt peremptoriu pentru a demonstra cum se împletea activitatea ştiintifică
cu speculaţiile astrologice la învăţaţii acelor timpuri. În primul său calendar pe 1646 Hubner făcuse deja un
studiu despre această eclipsă. Pe baza calculelor astrologice şi a deducţiilor din Scriptură (Cartea prorocului
Daniel, Apocalipsa şi unele versete din Noul Testament) a ajuns la concluzia că lumea nu va dăinui decât până
la 1666 153 • Ne putem uşor imagina cât de sumbră putea să apără, aşadar, această predicţie, pentru cei care o
cunoşteau, în timpul unei eclipse totale de soare care a durat trei ore!. Chiar dacă acest an fatidic a trecut, a
persistat în mentalul colectiv ideea angoasantă că lumina soarelui va putea dispărea cândva de pe pământ.
O altă eclipsa totală de soare, cea din anul 1699, când s-a cedat cetatea Cameniţei de către turci, a fost
înregistrată în mai multe însemnări 154 , dar panica şi isteria colectivă de proporţii care a pus stăpânire pe oameni
în acel timp este descrisă de un cronicar turc. Iată ce relatează acesta: "când cei ce plecau din Cameniţa au pornit
direct spre graniţa Moldovei a avut loc o eclipsă de soare. Această întâmplare, sau fenomen a avut o atât de
mare înrâurire asupra călătorilor, încât nu se poate explica. Ţipetele şi plânsetele femeilor şi copiilor aminteau
parcă de o caravană la Judecata de Apoi" 155 • Eclipsa de soare este asociată chiar cu izbucnirea flagelului ciumei.
Vocea acestei mentalităţi este autorul unei însemnări pe un Miscelaneu de la începutul veacului al XVIII-lea.
Astfel în 5 mai 1705, "s-au întunecat soarele şi după aceasta nu s-au mânat multă vreme şi au dat mare ciumă,
cât au ţinut toată vara şi iarna, şi au perit mult norod de oameni..." 156 • O eclipsă de soare văzută la Bucureşti
în 14 iulie 1748 a fost în măsură să provoace o asemenea spaimă unui băiat de şcoală, încât s-a îmbolnăvit 157 •
Eclipsa a putut fi vizibilă de pe teritoriul celor trei principate, fiind consemnată de multe cronici şi de alte
însemnări. Ea a durat două ore, iar dispariţia luminii solare a fost totală şi ca urmare stelele se puteau zări pe cer.
Într-adevăr, prin contagiune mentală ea a provocat mare spaimă şi mulţi oameni s-au îmbolnăvit 158 • Asocierea
eclipsei de soare cu posibilitatea sfârşitului lumii mai este atestată într-o însemnare din 1760, şi faptul este
o dovadă că această superstiţie marca încă gândirea vulgului. În 20 iulie 1760 a avut loc o eclipsă totală de
soare şi "multă frică era că va să pei lume de tot" 159 • Credinţa populară că, în timpul eclipsei de soare, de fapt
soarele este pradă vârcolacilor, este exprimată de un martor ocular din localitatea Mehadia, convins că eclipsa
totală din 18 august 1793 este o urmare a faptului că "au mâncat vârcolacii soarele" 160 • Îngrozirea oamenilor la
vederea eclipselor de soare s-a putut petrece şi mai târziu, ca de exemplu în timpul marii eclipse din 1816 16 \
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Bucureşti,

asociată neîndoielnic cu marea foamete din Transilvania, iar la Oradea cu un cutremur ce a avut loc în aceeaşi
zP 62 ; dar cele mai multe consemnări se opresc doar la descrierea fenomenului, fără să mai înregistreze panica
oamenilor 163 , ceea ce ne dovedeşte că aceştia au început să perceapă evenimentul ca pe un fapt pur natural. Nu
ar trebui, prin urmare, să surprindă că fenomenul eclipselor de soare a pătruns atât de adânc şi în conştiinta
românilor, pentru ca după aceea în unele părti ale tării să fie reflectat în expresie artistică 164 •
Putem conchide că oamenii vechiului regim credeau în corespondenta dintre lumea terestră şi cea celestă,
·din care s-a născut apoi formula "ceea ce este în cele de sus se află şi în cele de jos". Pentru ei exista convingerea
că sunt părti ale aceluiaşi cosmos. De aceea, pe lângă prezenta firească a planetelor, care influentau lumea
pământeană, o seamă de fenomene astronomice nefireşti veneau din când în când să perturbe acest echilibru,
provocând îngrijorarea oamenilor. Urmările nu puteau să fie decât nefaste şi plana temerea că un dezechilibru
total va duce la disparitia acestui cosmos. Dar ştiintele fizicii moderne i-a obişnuit pe oameni să nu mai creadă
cu tărie în "armonia" prestabilită a acestui "cosmos".

Himmlische ungewohnliche Phănomene und barocke Sensibilităt im Karpathenareal
(Zusammenfassung)
Die alten Gesellschaften vernahmen mit Schreck die himmlischen Anomalien. Kometen, Meteore,
Sonnen- und Mondfinsternis ruften seit den ăltesten Zeiten das Grauen unter der Bevălkerung hervor und
sie wurden als ein schlimmeres Vorzeichen angesehen. Das Barock wird sowohl als die kulturelle Bewegung
als auch als den Lebensstil mit eigener Mentalităt betrachtet. Die Haupteigenschaft der Barockepoche ist die
der Tragik. In diesen Umstănden, erschienen die himmlischen Anomalien sehr furchtbar. In der Renaissance
entwickelten sich die okkulten Wissenschaften und die Astrologie, die verschidene diistere Weissagungen
iiber das Weltende stellten, weil regelhaft die astronomischen ungewăhlichen Phănomene in Verbindung mit
den Ereignissen der Apokalypse gesetzt wurden. In vorliegende Abhandlung stellen wir die Weise dar, wie die
Leute aus der rumănischen Fiirstentumen dieselbe Phănomene angeschauen haben und wie das Entsetzen von
Kometen, Meteore, Sonnen- und Mondfinsternisse usw. in der Barockepoche verursacht wurde.
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