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CALAMITÃÞI NATURALE ªI EPIDEMII ÎN BRAªOV ªI ÞARA BÂRSEI
ÎN SECOLELE AL XVIII-LEA ªI AL XIX-LEA

În Europa, ca de altfel în toatã emisfera nordicã, secolul al XVIII-lea se situeazã la apogeul
„micii ere glaciale“, încadratã de specialiºtii climatologi în intervalul 1640–1850 ºi caracterizatã
printr-un numãr mare de ierni geroase ºi prelungite, alternând cu perioade cu precipitaþii excesive ºi
cu perioade de secetã prelungitã.1
În condiþiile în care economia þãrilor europene, inclusiv a Transilvaniei, caracterizatã
printr-un echilibru fragil între producþie ºi consum2, se baza în proporþie covârºitoare pe cele douã
ramuri ale agriculturii, cultivarea plantelor ºi creºterea animalelor, factorii de climã au avut o mare
influenþã asupra recoltelor, asupra nivelului de trai ºi chiar asupra existenþei unei pãrþi considerabile a
locuitorilor. Transilvania a cunoscut în secolul al XVIII-lea 17 ani cu ierni grele, 46 ani ploioºi (din
care 19 cu inundaþii ºi 14 cu grindinã) ºi 37 ani cu cãlduri excesive (din care 17 secetoºi), iar din
punctul de vedere al recoltelor înregistrate în 87 de ani, 30 de ani cu recolte bune au alternat cu 20 de
ani de recolte mediocre, 29 de ani cu recolte slabe ºi 9 ani cu foamete parþialã ºi pe plan local.3
Iernile grele ºi prelungite, cu mari cãderi de zãpadã ºi geruri excesive, reprezentau un factor
de risc pentru sãnãtatea ºi viaþa locuitorilor prin epuizarea prematurã a rezervelor alimentare ºi
expunerea organismului, astfel slãbit, la un frig continuu, în condiþiile modeste de locuire ale celei
mai mari pãrþi a populaþiei. În condiþiile unor ierni aspre ºi lungi, aceleaºi efecte le resimþeau
animalele domestice, consumarea nutreþului înaintea apariþiei vegetaþiei de primãvarã avea ca efect
slãbirea ºi chiar moartea multor animale, adicã dispariþia uneia din principalele resurse de hranã ºi
venituri ale þãranilor. O iarnã prematurã, care începea în octombrie, împiedica strânsul recoltei, iar o
iarnã târzie, geroasã ºi fãrã zãpadã avea efecte negative asupra recoltei urmãtoare. Zãpezile
abundente, prin întreruperea comunicaþiilor, puneau în pericol viaþa oamenilor rãmaºi izolaþi, fãrã
resurse de hranã, expuºi frigului ºi animalelor sãlbatice.4
Ploile torenþiale, ruperile de nori, furtunile urmate de inundaþii, vijeliile ºi grindina,
umiditatea excesivã ºi verile reci produceau pagube importante culturilor agricole, pomilor fructiferi
ºi viþei de vie ºi adesea fãceau victime în rândul oamenilor ºi animalelor.5
Seceta prelungitã ºi lipsa apei aveau ca urmare compromiterea recoltelor, scumpirea
excesivã a cerealelor ºi nutreþului, pe care mulþi nu îºi puteau permite sã le cumpere, hrãnindu-se cu
înlocuitori de o valoare nutritivã scãzutã. Aceleaºi efecte nefaste asupra semãnãturilor ºi
nutreþurilor le avea ºi alternanþa anilor secetoºi cu cei ploioºi, a lipsei apei din sol cu excesul de
umiditate.6
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Dereglãrile climatice aveau adesea ca efect înmulþirea excesivã a ºoarecilor, ºobolanilor,
melcilor, omizilor, a unor insecte precum lãcustele ºi cãrãbuºii, cu efecte dezastruoase asupra
culturilor ºi proliferarea epizootiilor care decimau animalele domestice.7
O alimentaþie insuficientã, sãracã în calorii ºi vitamine, ducea la slãbirea organismului, care
devenea vulnerabil la boli, ca difteria, febra tifoidã, vãrsatul, frigurile, tusea mãgãreascã, scarlatina,
gripa, gãlbenarea ºi nu în ultimul rând ciuma, „cavaler al Apocalipsului“, flagel care s-a atenuat în
occident o datã cu secolul al XVIII-lea, ultima sa manifestare de amploare producându-se în 1720 la
Marsilia, dar care a rãmas de temut în Europa rãsãriteanã.8
La sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea în Þara Bârsei
alterneazã ani ploioºi ºi secetoºi. Între 4 ºi 6 iulie 1699 au fost ploi abundente ºi mari ruperi de nori,
anul 1700 a fost secetos, 1702 a fost foarte ploios, în 1704 a fost o secetã cumplitã, iar anii 1705 ºi
1706 au fost ploioºi. În verile anilor 1709 ºi 1710 au avut loc invazii de lãcuste venite de peste munþi,
din Þara Româneascã ºi Moldova.
În anul 1709, niºte þigani reîntorºi din Moldova – unde se refugiaserã din pricina rãzboiului
curuþilor – aduc ciuma la Gheorghieni, iar de aici a ajuns, prin Sighiºoara, pânã la Sibiu. Pentru
prevenirea extinderii epidemiei, Guvernul Transilvaniei cere Magistratului Braºovului sã ia unele
mãsuri prin care sã se evite aglomeraþiile de oameni, sã interzicã þinerea târgurilor ºi trecerea
oamenilor din þinuturile „infectate“ spre cele „sãnãtoase“.9
La 23 octombrie 1710, Johann Böhm a fost numit la Braºov „predicator de ciumã“ ºi
totodatã s-a reeditat cartea lui Sebastian Pauschner apãrutã la Sibiu în 1530 sub titlul „O micã
îndrumare cum sã se poarte fiecare la vremea neprielnicei molime a ciumei“, în care sunt tratate
cauzele, semnele prevestitoare, simptomele, descrierea bolii, sfaturi de urmat pentru evitarea
contagiunii, precum ºi indicaþii ºi reþete de tratament.10 S-au luat mãsuri foarte severe de control al
cãilor de acces în district dinspre Sighiºoara ºi Fãgãraº, punându-se paznici de drum în pãdurile
Apaþei ºi Codlei, interzicându-se orice contact cu locuitorii altor þinuturi. Încã din 1709 a fost
interzisã vânzarea vinului, uliþele suburbane au fost barate, accesul în oraº a fost permis numai pe
Strada Lungã, iar în spatele barierelor s-au ridicat spânzurãtori ce avertizau asupra pedepsei pe care o
putea atrage circulaþia pe cãile nepermise.11
Þara Bârsei a fost feritã de acest val de epidemie, mãsurile de carantinã luate de conducerea
Braºovului dovedindu-se eficiente.
În urmãtorii ani capriciile climatice continuã, inundaþiile alternând cu secetele. Între 28
februarie ºi 20 iunie 1714 nu au cãzut deloc precipitaþii, urmarea fiind scumpirea cerealelor, câbla de
grâu ajungând sã se vândã la Braºov cu 5 florini.12 Au urmat doi ani cu precipitaþii excesive, apoi alþi
doi de secetã cumplitã; în anul 1717 nu a plouat aproape deloc, au secat fântânile ºi râurile, iar
vegetaþia ºi culturile agricole s-au uscat. Pe un Penticostar dãruit de Constantin Brâncoveanu bisericii
Sf. Nicolae din ªchei s-a gãsit urmãtoarea consemnare:
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„Într-acest an [1717] despre toamnã foarte secetã mare s-au început, care
n-au mai fost ºi s-au întãrit seceta foarte, iarna fiind ºi aceea fãr zãpadã, spre
primãvarã foarte fiind secetã, întãrindu-se seceta spre primãvarã, cât cea mai multã
parte a apelor ºi a fântânilor de tot au pierit ºi s-au secat, cât ºi aici în oraº ºi în
cetate cele mai puþine fântâni erau cu apã, iar a treia fãrã. În vleat 1718 mai 28 fiind
seceta mare foarte, început-au foc, de au ars mai toate satele Þãrii Bârsei ºi cetatea
Braºovului în doao rânduri au ars tare ºi rãu, a treia parte arzând au [trecut] focul la
Blumãna împingându-l vântul din sus despre ªchei … ºi de au bãtut vântu despre
câmpu asupra cetãþii, ar fi ars toatã cetatea ºi ªcheii“13.
Seceta a continuat ºi în primãvara ºi vara anului 1718, recolta de cereale fiind compromisã:
„Cînd au înblat vãleatu 1718, fu seacetã foarte mare, fântâni secarã pe
multe locuri. ªi sate la câmpie pentru apa sã pustiirã ºi bucate de primãvarã nu furã
mai nemic, nici de toamnã. ªi ajunserã bucatele la mare scumpeate pân la seacere,
grâul feadel [ferdela] 100 florinþi, sãcara de-al doil florinþi, mãlaiu iar aºa. În Þara
Bârsi ºi în Chizdovea Sãcui, Pãduceale au mãcinat ºi lobodã de mâncare ºi
rãdãcinã de papurã, ºi la câmpie tiu[leu] de cucuruz zdrobirã în piio ºi le mãci[na],
fãcând mãmã[ligã]. Fân nu fu, ci tãiarã cracuri cu frunzã de stejar, de fag ºi tãia
iarna pãduril[e] ºi trecurã ºi în Þara Rum[â]neascã cu marha de ernarã, cã acolo
crescu iarba toatã iarna cã n-au fost zãpadã, iar foamete fu ºi acol[o]. ªi aici n-au
fost iarnã grea, iar în Þara Turciascã au fost grâu destul, de aduserã în Þara
Rumâneascã”14.
Dupã cum scria Braudel15: „O recoltã proastã, treacã-meargã. Dacã însã sunt douã, preþurile
cresc, foamea se instaleazã, ºi niciodatã singurã: mai devreme sau mai târziu, ea deschide poarta
epidemiilor“.
Ciuma se instalase în Þara Româneascã ºi în Moldova încã din 1716, iar generalul Tiege
anunþase deja despre pericolul pãtrunderii acesteia în Transilvania pe Etienne de Steinville,
comandantul trupelor imperiale de la Sibiu. Pe fondul foametei generale datorate secetei cumplite,
cu toate mãsurile de prevenire ºi combatere a epidemiei, cuprinse în ordonanþele emise de cãtre
secretarul guberniului ºi protomedicul Transilvaniei, doctorul Samuel Köleséri16, la 6 iulie 1717, la
21 decembrie 1717, 12 decembrie 1718 ºi 30 august 1719, ciuma izbucneºte ºi în Transilvania.
La 1 octombrie 1718 Magistratul Braºovului constituie un comitet administrativ numit „Directorium“,
din care fãceau parte Michael Fronius, medicul Johannes Albrich, Simon Cristof ºi Andreas
Tartler, care sã conducã treburile oraºului în lipsa Magistratului17, refugiat din oraº pe timpul
epidemiei18.
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În, „Istoria sfintei besereci a ªcheilor Braºovului“, Radu Tempea (1691–1742) relateazã
împrejurãrile în care molima a pãtruns în Braºov, mai întâi în Cetate, de unde s-a rãspândit ºi în
suburbii:
„ … luna Iulie 25 s-au început a muri de ciumã în Braºov, ºi într-acesta
chip s-au întâmplat, cã murind în Sãcui înlãuntru în vro doauã, trei sate de ciumã,
fost-au mers un sas din cetate mãsari la scânduri într-acolo, ºi viind acasã
numaidecât au murit. Deci nesimþindu-sã de acea boalã, mers-au rudele ºi l-au
îngrijit de s-au îngropat cum le era obiciaiu; ºi dintr-acela s-au umplut rudele ºi au
început a muri unul astãzi altul mâine ºi deºi cunoºtea ce boalã e, ei tot o acoperea
ºi sã tãgãduia, pânã ce au ciumat ºi o sascã a cantorului în curtea beserecei saºilor.
Acela, îndatã cum au priceput, au dat veste ºi trimiþând domnii, l-au închis sã nu
iasã; aºijderea deci unde s-au mai priceput i-au închis, pân la septemvrie 1. Deci,
îngrijindu-sã domnii, s-au sfãtuit sã iasã din cetate, ºi tot aþâþându-sã pãn la
septemvrie 27, au ieºit; ºi septemvrie 28, duminecã, s-au închis cetatea.
Deºchisu-s-au ºi luni, septemvrie 29, de au mai eºit cine au vrut ca un ceas, doauã.
Dintr-aceastã zi s-au oprit ºi de-a merge saºii la beserecã ºi de a trage clopotele
dupã obiceai, numai ce bãtea de 3 ori clopotul cel mare, de câte trei ori în zi. Iarã
moarte prea mare n-au fost, numai doi-trei de zi ºi cinci-ºase ºi unu, pânã nu s-au
ostoit, au murit […]. Aceste au fost în cetate, iar de îngropat nu s-au îngropat la
beserecã din ceas ce s-au priceput, ce i-au dus cioclii din jos despre Blumãna într-o
baºte ºi acolo i-au îngropat. Iarã porþile tot [nu] s-au deºchis, darã nu ieºia nici întra
nimini, numai ce scotea sacii cu bucate ºi-i punea înaintea porþii ºi sã da îndãrãt ºi
aºa mergea morarii de lua bucatele ºi le mãcina; ºi când le ducea aºijdere fãcea, cã
nemþii sta cu puºcile asupra unora ºi altora sã nu sã amestece, ce vorovea de
departe cine ce avea cu cineva, ºi de douã sau trei ori în sãptãmânã sã deºchidea“.
În continuare, Radu Tempea scrie despre foametea care a afectat Braºovul ºi Þara Bârsei în
vara anului 1718, în condiþiile scumpirii deosebite a cerealelor, determinatã de secetã:
„Într-aceastã varã au fost multã secetã, cât primãvara era grâul cu doi
florini gãleata, iar deacã au vãzut oamenii cã nu e ploaie sã sã poatã face bucatele
de primãvarã, pân la iulie s-au suit gãleata de grâu la trei florini, iar la septemvrie
s-au suit la cinci florini iar de la septemvrie, de când ºi cetatea s-au închis, s-au
vândut gãleata cu ºase florini ºi bani 60, ºi mãlaiul tot ca grâul. Într-aceastã vreme
de la noiemvrie pãn la […] sãrãcimea mânca turtã de in de la pioa de ulei, turta la
ghenarie 8 s-au dat cu opt bani, ºi unii avea ºi câte puþin mãlai de mesteca, iar alþii
goalã o mânca“.
Într-un stil sobru, lipsit de orice efect dramatic, cu o aparentã detaºare, cronicarul relateazã
împrejurãrile în care ciuma a pãtruns, s-a rãspândit ºi s-a manifestat în ªchei. Se pare cã la
proliferarea molimei a contribuit complicitatea familiei unui decedat (care manifestase semne
suspecte de ciumã) cu bãrbierii oraºului, chemaþi de vecini vigilenþi – sau mai degrabã temãtori – sã
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constate dacã moartea acestuia se datorase sau nu ciumei. Motivaþia pãstrãrii ºi respectãrii tradiþiilor
creºtineºti de înmormântare, adânc înrãdãcinate în mentalitatea vremii, a fost mai puternicã pentru
membrii familiei decedatului, care, în pofida pericolului la care se expuneau ei înºiºi ºi întreaga
comunitate, au ales sã-i mituiascã pe bãrbierii care au declarat cazul ca nefiind suspect, iar
înmormântarea s-a fãcut „cum sã cade, cu preoþi, doi slujind“:
„Iarã în ªchiai s-au început ciuma într-acesta chip: avgust 3 au murit în
Ciocrac Mihai zet ºahanului Radului, care nu s-au ivit, socotind cine l-au scãldat cã
sânt niºte gâlci alte, din care tocma la septemvrie 11 au murit tot într-acea casã o
fãmeie streinã; ºi simþind puþin, n-au cutezat vecinii sã untre, pânã ce au dat de ºtire
ºi/au trimis domnii bãrbieri sã vazã de e ciumatã au ba, care cum în urmã s-au spus,
sã fie luat oarece bani, sã zicã cã nu e de ciumã; ºi aºa au zis. Deci, auzind vecinii aºa,
au intrat ºi o au grijit ºi s-au îngropat cum sã cade cu preoþi, doi slujind. Deci
dintr-aceia iar s-au umplut vro câþiva, ce n-au prea murit într-acea parte de oraº, fãr
vreo cincisprãzece de toþi, pân la ghenarie, la fevruarie 1, 81.
Iar septemvrie 1718 au murit pe Tocile vr-o trei-patru, carii temându-sã,
i-au îngropat acolo pe unde au putut noaptea pe ascuns, ºi-ntr-aceia s-au încins colea,
colea, de tot au murit unul de zi, aorea cinci, ºase, pân la ghenarie 1 pân la ºapte, opt
de zi, pin postul Crãciunului s-au suit, cu puþintei de pe Cacova, ce au murit ºi acolo;
pânã la ghenarie 1, de toþi au murit [. . . ], darã au murit copiii mai mulþi, cã cei mari
mai mulþi s-au întors.
Iarã când au fost septemvrie 16, dat-au de la sfat poruncã, cum tot omul sã
auzã ºi sã ºtie, cã le-au dat voie tuturor sã meargã, cine încãtrão va putea pânã nu sã
închide vremea, cã începuse în Braºovechi a muri ºi în Blumâna. Pân s-au ostoit vor
fi murit ºasãsprãzece mii în tot Braºovul.
Deci au poruncit aici la ªchiei cum sã caute sã puie oameni ciocli, carii,
unde s-ar simþi cã au murit, sã meargã numai ei sã-l îngroape în curtea sau în grãdina
unde va muri; iar alt nimini sã nu sã afle din rude acolo, ci unde vrea muri îi oprea sã
nu iasã din casã sau din curte cei rãmaºi. Numai aceastã poruncã nu o prea þinea, ce
tot ieºea, dar noaptea mai cu samã sã ducea cei ce putea unde avea treabã. Deci,
tânjind oamenii cãci nu lasã sã-i îngroape la besearecã la locurile lor, le-au zis sã afle
o grãdinã în care sã-i îngroape. ªi pân la noiemvrie 10, tot pe unde au putut i-au
îngropat. Apoi, de multã supãrare ºi rugãminte au îngãduit domnii de au închis locul
de la Slon în sus spre Ciocrac ºi acolo sã îngropa, zicând cã nici domnii nu pot
îngãdui sã sã îngroape la locurile lor ºi pentru nemþi, cã zicea cã de vor scoate vrun
om mort de ciumã ºi peste trei, patru ani, dintr-acela încã sã vor ciuma ºi alþii.
ªi murea în postul Crãciunului când ºi când câte doi, trei ºi sã rânduise cu
porunca sfatului patru ciocli de aici din ªchei de la octomvrie 1, 1718, carii lua de
lunã ºapte florini unul. ªi într-aceastã ciumã s-au cheltuit de la sfânta beserecã mai
mult de florini o mie cu cioclii, cã deaca s-au mai înglotat moartea, s-au mai pus ºi
alþi doi ºi cu scânduri ºi cuie ºi sãpi ce au tribuit ºi cu o sumã de bucate ce s-au
împãrþit sãracilor pe ascuns, neºtiind ei. Iar dinaintea Crãciunului s-au început pe
Tocile omor foarte tare, câte zece, cincisprãzece pe zi, pânã dupã Boboteazã. Apoi
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s-au mai potolit, de murea cinci, ºase pe zi, pânã cãtrã Paºti. ªi prin postul cel mare
începu ºi foametea a sã întãri ºi pe dupã Paºti, cã era gãleata de grâu florini opt,
mãlaiu tot aºa, turta de ulei bani zece; ºi în postul cel mare mânca creºtinii sânge de
vitã cu tãrâþe ºi mânca rânsã; ºi atât sã fãcuse oamenii negri ca tãciunii ºi mieuna ca
pisicii.
1719, aprilie 25. Dupã Paºti iar s-au întãrit ciuma de murea de zi zece,
cincisprãzece pân la Rusalii. Iar în postul Sânpietriului s-au încins a muri câte
douãzeciºicinci, treizeci ºi mai bine de zi; atunci ºi în Cetate ºi în Blumâna ºi în
Braºovechi sã întãrise omorul, cât sã spãrease oamenii cã nu va mai rãmânea nimini.
Într-acest an s-au fãcut bucatele bune ºi s-au ieftinit de au venit la trei
florini dupã secere; numai oamenii murea pe la câmp, la fânuri ºi la secere ºi rin
munþi.
Într-aceastã ciumã au murit ºi popa Ion Cãrãuº, 1719, iunie 18; ºi mai în
urmã au murit ºi Staicu dascãlul, zet ego, sin diaconul Tudor.
Dupã aceea, de la iulie 25, pe la agust, s-au mai încetat moartea, cã cine ºi
ciuma sã întorcea ºi pân la septemvrie 10 s-au ostoit ciuma de aici. ªi la Crãciun s-au
deºchis ºi drumurile ºi au început oamenii cei fugiþi a sã aduna. ªi cei morþi de
aceastã ciumã din ªchei s-au gãsit, care s-au ºtiut, trei mii, iar în cetate ºi în Blumâna
ºi în Braºovechi patrusprãzece mii.
Într-acest an au murit de ciumã în toate satele Þãrei Bârsei ºi în toatã Þara
Munteneascã ºi în Moldova ºi mai în toatã Evropa. La începutul aceºtii ciume, foarte
curând sã umplea oamenii unii de la alþii, pân când au început a sã ostoi; iar deaca au
început a sã ostoi, nu sã umplea ca întâi.
Într-aceastã ciumã poruncise domnii de osebise case în care strângea pe cei
betegi, de-i ducea acolo cu sila dãrãbanþii, în cetate, în Braºovechi, în Blumâna, în
ªchei. ªi deaca s-au ostoit ciuma au umblat cioclii prin toate casele de au scos paturi,
straie, perini ºi alte boarfe în care zãcuse ciumaþii ºi le strângea la un loc ºi le
ardea“19.
Despre aceastã epidemie, în cronica sa dedicatã istoriei bisericii Sf. Nicolae din ªchei,
preotul Nicolae Grid (?–1815) a consemnat urmãtoarele:
„1718. 25. Iulie. Au fost ciumã la Braºov, care s-au început dintr-un
mãsariu [tâmplar] Sas, care ducându-se sã aducã scânduri de la un sat din
Haromseghiu [Trei Scaune] unde era ciumã, cât au venit acasã au murit; iarã rudele
neºtiind pricina morþii lui, au venit ºi l-au îngropat dupã obiceiu, însã deºi cumva
au cunoscut Saºii boala, darã tot au acoperit pânã ce au murit în curtea bisericii lor
o Sascã [sãsoaicã] a cantorului lor, atuncea au început a închide casele care sã
primejduia pânã la 1-ma septemvrie. Deci încingâ[n]du-se mai tare, la 28
[indescifrabil] s-au închis cetatea, ºi au închis ºi biserica ca sã nu mai meargã Saºii
la bisericã, nici sã tragã clopotele, fãrã lovea clopotul cel mare de câte trei ori în zi.
19

20

Radu Tempea, Istoria sfintei besereci a ªcheilor Braºovului (ediþie îngrijitã de Octavian ªchiau ºi Livia Bot), Editura
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Fost-au foarte foamete pã aceastã vreme, încât sãrãcimea mânca turte de uleiu ºi
coji de pitã; ºi era turta de uleiu cu 8 bani, iarã gãleata de grâu cu 8 florinþi. La
1719. 10. Septemvrie, s-au ostoit ciuma, ºi la 25 Dechemvrie s-au deschis
bisericile ºi drumurile, ºi au început a se aduna oamenii de pe unde erau fugiþi. Însã
din ªcheiu s-au gãsit 3000 morþ, iar în Cetate, Blumãna ºi Braºovulvechi 14000.
Într-aceastã ciumã s-au cheltuit din Cassa Bisericii la ciocli, la scânduri ºi cuie
pentru coºciuge ºi la bucate care s-au împãrþit pã tainã fãrã de a ºti Saºii, 1000 de
florinþi.
Într-acest an în toate satele þãrii Bârsii au fost omor de ciumã, ºi în þara
rumâneascã, ºi în Moldova ºi mai în toatã Evropa”20.
Johann Albrich, „Stadt-Physicus“ al oraºului Braºov, membru al „Directorium-ului“
instituit de Magistrat pe timpul epidemiei, doctor în medicinã la Leyda ºi ulterior membru al
Academiei Imperiale Leopoldine a Naturaliºtilor, a redactat trei lucrãri referitoare la ciuma din
Braºov. Una dintre ele, intitulatã „Scurt raport istoric despre epidemia pestilenþialã care a bântuit în
Braºov, suburbii ºi Þara Bârsei în anul 1718 ºi 1719“, a fost întocmitã la ordinul Guberniului
Transilvaniei de la Sibiu.21
De la începutul raportului, bazat pe observaþiile sale directe asupra bolnavilor ca martor
ocular, ca director ºi sanitar, cât ºi pe baza relatãrilor pertinente ale chirurgilor, Albrich îºi recunoaºte
cu onestitate ignoranþa în ceea ce priveºte originea, natura ºi efectele „virusului“. Dupã o prezentare a
simptomelor care se manifestau la cei mai mulþi infestaþi (febrã, frisoane, vomã sau senzaþie de vomã,
crampe stomacale, sete nepotolitã, astenie, anxietate, spasme, somnolenþã permanentã sau
dimpotrivã, o stare continuã de veghe agitatã, buboaie, „carbunculi“, „peteºii roºii sau negre“ etc.),
Albrich face observaþii interesante privind vulnerabilitatea la ciumã a diferitelor categorii de subiecþi,
pe criterii de vârstã, sex, stare materialã ºi chiar temperament. El a constatat cã, în faza de început a
molimei, „virusul contagios“ îi atacã mai repede ºi mai uºor pe copii ºi pe tineri, sexul feminin, pe cei
cu temperament sanguin sau flegmatic sau cu ambele aceste temperamente, cât ºi pe oamenii sãraci.
Atunci când dobândea o virulenþã mai mare, virusul molipsea oameni feluriþi, fãrã deosebire de
vârstã sau de persoanã. Unii oameni nu au fost atacaþi de ciumã, deºi îi îngrijeau pe cei bolnavi,
locuiau în aceeaºi casã sau petreceau un timp îndelungat în aceeaºi camerã cu bolnavii. Ba mai mult,
au fost cazuri ale câtorva copii care au supt la sânul mamelor atinse de ciumã ºi au rãmas în viaþã, deºi
mamele lor au murit. Unii oameni – ºi aceºtia au fost cei mai mulþi – au fost atinºi de boalã o singurã
datã, iar alþii de douã ºi chiar de trei ori.22
În sfârºit, Albrich noteazã cã, în aceastã perioadã (1718–1719), în afarã de cei morþi de
ciumã, s-au produs ºi decesuri cauzate de alte boli, ca „ofticã“ (tuberculozã pulmonarã), „dropicã“
(hidropizie), „dambla“ (apoplexie, paralizie) ºi „vãrsat de vânt“ (variolã). Ciuma a atins punctul
culminant în luna august a anului 1719, dupã care a urmat perioada de regres, în care boala s-a
manifestat mai ales prin febre intermitente, urmate la scurt timp de deces.23
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Surprinzãtoare sunt aserþiunile doctorului Albrich despre efectele tratamentelor medicale
asupra bolii, afirmând cã „dacã-i pun în cumpãnã pe cei care ºi-au redobândit sãnãtatea lor de
mai-nainte nerecurgând la nici un fel de medicament, ci doar cu ajutorul naturii binevoitoare, cu cei
care ºi-au dat toatã osteneala pentru a gãsi un remediu, experienþa aratã cã primii au fost mult mai
mulþi“24.
Despre numãrul victimelor ciumei din 1718–1719 în Braºov ºi Þara Bârsei, cifrele variazã
între 17.439 ºi 18.088 de persoane.25 Potrivit unui document înaintat în ianuarie 1720 guvernului
Transilvaniei26, în intervalul octombrie 1718–decembrie 1719 în oraºul Braºov au murit de ciumã
4.093 de persoane, din care 1.250 în cetate ºi 2.783 în suburbii. În districtul Braºov, acelaºi document
înregistreazã 5.340 de morþi în cele 13 aºezãri libere ºi 6.546 de morþi în satele iobãgeºti. Aºadar, în
oraº ºi district numãrul morþilor a atins cifra de 15.979. Cronicarul Radu Tempea consemna 3.000 de
morþi în ªchei ºi 14.000 în cetate, Blumãna ºi Braºovechi27, cifre preluate ºi de Nicolae Grid28. Pentru
oraºul Braºov, pe cartiere, sexe ºi categorii de vârstã, numãrul morþilor se prezintã astfel29:

capi de familie
bãrbaþi
femei

TOTAL
tineri

copii

Cetate

228

260

Suburbii

303

388

1.008

976

2.675

Stupini

28

23

17

98

166

Dârste

12

10

9

51

82

571

681

1.434

1.610

4.296

Oraº Braºov

400

485

1.373

Se constatã cã ciuma a afectat într-o mãsurã mai micã populaþia adultã decât cea juvenilã, în
cetate proporþia decedaþilor aparþinând acestei categorii de vârstã, fiind de 36% faþã de 64%, iar în
suburbii de 26% faþã de 74%. Comparând numãrul morþilor din cetate cu cel din suburbii, la adulþi
constatãm raportul de 39% morþi în cetate, faþã de 61% în suburbii, iar la tineri ºi copii raportul este de
29% tineri ºi copii decedaþi în cetate faþã de 71% tineri ºi copii decedaþi în suburbii. Aceste constatãri
îºi au explicaþia, pe de o parte, printr-o izolare mai eficientã a populaþiei din cetate, iar pe de altã parte,
prin rezistenþa mai scãzutã a populaþiei tinere ºi a copiilor în faþa bolii. În descrierea ciumei din
Braºov, doctorul Johann Albrich includea în categoria celor mai vulnerabili pe copii, pe tineri ºi pe
oamenii sãraci. Or, tocmai în suburbii locuia în cea mai mare parte atât sãrãcimea oraºului, cât ºi
populaþia tânãrã.
Dupã ciuma din anii 1717–1719, în Transilvania a continuat alternanþa anilor secetoºi
(1721, 1726, 1728, 1732, 1733) cu ani excesiv de ploioºi (1729, 1733, 1734, 1735, 1736) ºi ani cu
foamete (1727, 1730, 1740). În Þara Bârsei au fost inundaþii în 1730, secetã ºi invazie de ºoareci ºi
24
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melci care au distrus recoltele în 1732, secetã urmatã de o toamnã cu ploi prelungite în 1733, ploi
torenþiale în 1734, omizi ºi recoltã proastã în 1735, grindinã ºi epizootie în 1737, lãcuste ºi epizootie
în 1739.30 Cronicarul Radu Tempea consemna la 6 ianuarie 1731 cã „într-aceastã zi au fost cald ca
vara cât mulþi din copii era cu cãmãºile“31, iar la 17 aprilie a aceluiaºi an:
„În Sâmbãta paºtilor la 2 ceasuri dupã ce s-au fãcut zio, aici în Braºov
în ªchei ºi în cetate pe câteva case au ploat ploae roºie cum ar fi sânge, ºi
strângându-o în pãharã au fost roºie, numai cât n-au fost sânge, iarã aséminé.
Aceasta socotim cã iaste semn unii vãrsãri de sânge pre locurile aceste, pentru ale
noastre pãcate, de care milostivul Dumnezãu cu mare mila sa sã ne apere ºi sã ne
pãzéscã”32.
Deºi Þara Bârsei nu a fost afectatã direct de ciuma care s-a manifestat în Banat ºi în
Transilvania în timpul rãzboiului austro-turc dintre anii 1737 ºi 1740, efectele acesteia s-au rãsfrânt ºi
asupra Braºovului. În scrisoarea din 13 ianuarie 1738 adresatã comisarului suprem de rãzboi,
Magistratul arãta cã „treapãdul provocat de armatã, sãrãcia ºi mizeria în care zãceau supuºii
împãrãteºti al cãror principal mijloc de trai era comerþul cu Þara Româneascã, care acum nu se mai
putea face, epidemia de ciumã care a bântuit, toate acestea au distrus populaþia încât de abia va putea
face faþã achitãrii quantum-ului de contribuþie împãrãteascã“33.
Dupã doi ani deosebit de ploioºi, anul 1740 cunoaºte ºi o iarnã neobiºnuit de grea:
„Când au îmblat vãleatu 1740 o au cãzut zãpada în toate þãri foarte mare
º-au perit oi ºi altã marhã ºi holdele. ªi a 2 zi de Sîn Giorgi au nins ºi au stãtut
zãpada pân a treia zi. ªi tot într-acest an, în luna lui maiu a treia zi au ninsu ºi la
dealuri s-au prinsu ºi viile n-au fost înfrunzite. Când au îmblat vãleatu 1740 au nins
în septemvrie în 18 zile ºi au stãtut 2 zile zãpada. Sã ºtie cã în leat 7248 [1740] fevr.
17, au fost un viscol prea mare“34.
Recoltele slabe au dus la scumpirea hranei, câbla de grâu ajungând în Þara Bârsei în anul
1740 la 7–8 florini, scãzând în luna mai a anului 1741 la 3 florini, pentru ca în lunile iunie ºi iulie
preþul sã creascã din nou pânã la 5–6 florini.35
Deceniul al cincilea al secolului al XVIII-lea a fost marcat în toate cele trei þãri româneºti, pe
fondul unor veri secetoase, de invazii succesive de lãcuste, care au provocat mari daune culturilor
agricole. Iatã ce consemna Dimitrie Eustatievici:
„La anul 1746, august 1, la aciastã zi au venitu lãcuste multe de la þara
Romãneascã ºi þara Moldovii aici la Þara Bârsii, ºi de aici s-au dus la þara
Ardealului ºi la Þara Ungureascã, ºi la multe locuri multã pagubã au fãcutu, mai
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ales la scaunul Sebeºului, cãci acolo s-au îngropat toamna. S-au fost îngropat ºi
aici, la Dãrste, dar pagubã n-au fãcut, cãci primãvara li sau strãns oamenii cu
merºteºug ºi li-au omorãt“36.
În 1747 Braºovul, ca ºi împrejurimile sale, a fost afectat de valuri succesive ºi compacte de
lãcuste, venite dinspre Trei Scaune în noaptea de 13–14 august, care au distrus culturile de varã, iar în
20 ºi 23 august alte roiuri, atât de dense, încât au întunecat soarele, s-au adunat pe Valea Rãcãdãului
ºi pe hotarul oraºului dinspre Sãcele, unde ºi-au pus ouãle.37
Tot în aceastã perioadã, Þara Bârsei a fost afectatã câþiva ani la rând (1744, 1745, 1746,
1748) de epizootii38 care au redus numãrul de animale.
Din nou, anii succesivi marcaþi de secetã, de invaziile de lãcuste ºi de epizootii au avut ca
urmare o subnutrire a celei mai mari pãrþi a populaþiei, slãbindu-i rezistenþa în faþa unei noi epidemii
de ciumã, care bântuia deja în Þara Româneascã din 1754.
Potrivit descrierii lui Herrmann preluatã de Binder39, în octombrie 1755, un negustor grec a
adus ciuma la contumacia de la Timiº, unde a ºi murit. Servitorul acelui negustor s-a întors în Þara
Româneascã însoþit de un oficiant al carantinei de la Timiº, fiind luat în cãruþã de un bãiat din Sãcele.
Dupã ce servitorul a murit pe drum ºi a fost îngropat la Sinaia, bãiatul ºi oficiantul i-au luat hainele ºi
caii ºi s-au întors la familiile lor pe care le-au contaminat.
Deoarece în Transilvania se semnalaserã îmbolnãviri suspecte de ciumã, împãrãteasa Maria
Terezia îl trimite în Principat pe Adam Chenot, proaspãt doctor în medicinã la Viena. În lucrarea sa
„Tractus de peste“, apãrutã la Viena în 1766, pe lângã aspecte privind epidemiologia, manifestãrile ºi
tratamentul bolii, Chenot relateazã cu un plus de detalii împrejurãrile pãtrunderii ciumei la Braºov.
Anume, negustorul – care nu era grec, ci un armean pe nume Martin Gregorius, originar din pãrþile
Mãrii Negre – a sosit la Timiº însoþit de alþi trei negustori. Unul dintre aceºtia, Radu Andrei din
Bucureºti, s-a întors spre Sinaia unde, înainte de a muri de ciumã, s-a întâlnit cu ciobanul Stan Fulga
ºi cu ginerele acestuia, Stan Inaºul, care erau cu turmele lor în drum spre ªcheii Braºovului, unde
locuiau. Ocolind carantina de la Timiº, cei doi ciobani s-au întors pe cãrãri ascunse la casele lor din
ªchei, unde au murit subit, transmiþând ciuma prietenilor ºi rudelor.40
Popa Nicolae Grid consemna cã la 26 octombrie 1755 „sau început ciuma la Braºov ºi la
Ispas adecã zioa de înãlþarea lui Hristos sau închis Cetatea, ºi iarãº la anul în zioa de Ispas sau
deschis“41.
Autoritãþile iau mãsuri de prevenire împotriva proliferãrii epidemiei în Þara Bârsei, pasul
Timiºului fiind închis, iar satele sãcelene Baciu, Turcheº, Cernatu ºi Satulung, unde s-au semnalat
mai multe cazuri suspecte, precum ºi judeþul Trei Scaune, au fost izolate la 7 decembrie 1755
printr-un cordon militar. Dar, în urma veºtilor – care s-au dovedit ulterior eronate – cã situaþia s-a
ameliorat, pe 5 februarie 1756 s-a permis populaþiei din Trei Scaune sã intre în Braºov, iar pe 27
februarie s-a ridicat cordonul din jurul celor patru sate sãcelene, cu toate cã circulau ºtiri despre
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apariþia unor buboane de ciumã la câþiva locuitori din ªchei.42 Preoþilor români din ªchei li s-a
interzis sã facã vreo înmormântare înainte ca fizicul oraºului sã examineze cadavrul, iar chirurgul
Klein a fost mutat în cartier pentru a vizita bolnavii ºi morþii ºi pentru a întocmi rapoarte regulate.43
În ziua de 17 aprilie 1756 moare în ªchei soþia lui Nicula Golgoman, apoi mor Nicula ºi
cei trei copii. Deoarece la câþiva vecini apar unele semne suspecte de ciumã, casele acestora sunt
puse sub paza soldaþilor, iar la 26 aprilie toatã valea unde se gãseau aceste case este izolatã. În jurul
a 18 case s-a delimitat un perimetru înconjurat de un gard pãzit de soldaþi, fiind transformate
într-un lazaret pus sub conducerea chirurgului Klein, unde erau internaþi toþi cei infestaþi. Guvernul
ºi Comisia sanitarã de la Sibiu i-au trimis la Braºov pe doctorul Adam Chenot ºi pe chirurgul Kurtz,
aceºtia preluând la 19 mai conducerea acþiunilor sanitare în lazaretul din ªchei, care era prevãzut
cu trei secþii: una pentru contaminaþi, alta pentru suspecþi ºi a treia pentru cei în curs de vindecare.44
La 22 mai s-au format trei cordoane de izolare: unul separa cartierul ªchei de cetate, al
doilea separa cetatea de cartierele Braºovechi ºi Blumãna ºi de district, iar al treilea separa districtul
de restul Þãrii Bârsei.45 Românii de vazã au pãrãsit cartierul, probabil înaintea instituirii cordonului
dintre ªchei ºi cetate, refugiindu-se în cetate ºi chiar în Þara Româneascã46, astfel încât molima a
afectat îndeosebi populaþia de condiþie sãracã.
Comunitatea românilor din ªchei se implicã din proprie iniþiativã în aceastã acþiune menitã
sã limiteze proliferarea epidemiei. Astfel, protopopul Eustatie Grid a angajat pentru douã sãptãmâni
20 de puºcaºi pe care-i plãtea cu câte 1 florin renan pe sãptãmânã ca sã facã de pazã în pãduri contra
tâlharilor, pe alþi 12 puºcaºi i-a angajat cu câte 50 de denari pe sãptãmânã ca sã pãzeascã, împreunã cu
soldaþii, casele închise pentru ciumã ºi a mai angajat 8 paznici de noapte cu 50 de denari, care sã
patruleze de la 9 seara pânã dimineaþa.47
Probabil cã hotãrârea din 26 mai de a retrage compania de soldaþi din ªchei în cetate s-a luat
considerându-se suficiente aceste mãsuri de pazã pentru suburbie. ªi totuºi, un locuitor din ªchei a trecut
clandestin cordoanele ºi a dus la Prejmer molima, care a apãrut apoi la Sânpetru, iar la 28 iunie în cetatea
Braºovului, unde s-a înfiinþat un lazaret.48 Acesta nu a fost singurul caz de încãlcare a cordonului din
moment ce aceia ce-l treceau, mai ales noaptea, erau porecliþi „Peteschen“ (petece) de la bubele ce
apãreau pe indivizii contaminaþi, printre ei numãrându-se desigur contrabandiºtii care, profitând de
penuria de alimente, îºi asumau un asemenea risc.49 La 20 septembrie 1756 comisarul carantinei din
ªchei, Frantz, raporta Magistratului situaþia „prevaricatorilor“ (contravenienþilor) cordonului militar care
se aflau în arest: Stana Lupului, þiganul Andrei, valahii Bucur Preda, Ioan Cinzoiul ºi Dumitru Creþoiul,
mãcelarul Teodor Catanã ºi tânãrul Sandru Furnicã, prinºi venind dinspre Dârste.50
În lazaretul din ªchei, care a fost lãrgit prin includerea a încã douã case evacuate, se internau
zilnic noi bolnavi, pentru care Chenot cerea insistent inventar (constând în paturi, fân ºi veselã), dar
pe care senatul oraºului întârzia sã îl asigure.51 Cele solicitate de Chenot nu însemnau o cheltuialã
prea mare, însã situaþia financiarã a oraºului era foarte precarã. Printr-o scrisoare adresatã la 23 iunie
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Comisiei sanitare subdelegate, Magistratul Braºovului arãta execuþiile forþate fãcute de militari
pentru încasarea contribuþiei – cu toatã situaþia disperatã a locuitorilor din cauza lipsurilor ºi a
foametei care bântuiau – ºi cere împãrãtesei sã ajute din tezaurul þãrii oraºul complet secãtuit, sã
opreascã execuþiile forþate militare ºi sã se repartizeze din fondul cameral sume pentru întreþinerea
oamenilor sãraci, pentru plata salariilor ºi pentru executarea diferitelor dispoziþii.52 Comisarul Frantz
s-a îngrijit încã din septembrie de aprovizionarea lazaretului cu lemne din pãdure ºi, cu toate cã
românii cereau pentru transportul lor un „preþ exagerat“53, în raportul acestuia cãtre Magistrat din 6
noiembrie, confirmã cã are lemnele necesare lazaretului, dar întâmpinã mari greutãþi cu românii care
„se împotriveau ordinelor“ (nu mai era vorba de preþ, ci de ordin!) de a coborî lemnele din pãdure54.
Locuitorii din ªchei se pare cã au fost în cele din urmã ajutaþi, deoarece acelaºi comisar al carantinei
cerea Magistratului, la 10 decembrie 1756, o amânare de o sãptãmânã pentru întocmirea conspectului
cerut cu privire la împãrþirea cerealelor în ªcheii Braºovului, fiind nevoit sã-l întocmeascã noaptea,
deoarece în fiecare zi era hãrþuit ºi ocupat.55
La 9 iulie 1756 Magistratul comunicase populaþiei oraºului, din înaltul ordin chesaro-crãiesc,
urmãtoarele56:
1. Persoanele infectate de ciumã care ocolesc sã se denunþe, care merg pe la alþii
pe care-i infecteazã, sau care încearcã sã încalce hotarele, sã fie împuºcaþi fãrã milã.
2. Se interzic preumblãrile pe jos sau cãlare prin oraº ºi nimeni nu are dreptul de
a trece barierele în suburbiile oraºului.
3. Lucrãtorii care cosesc ºi strâng fânul pe livezile oraºului trebuie sã prezinte la
bariere atestatul eliberat de oficialitãþi, sã meargã ºi sã se reîntoarcã în grup.
4. Se aplicã pedeapsa cu moartea tuturor celor care contravin ºi negustoresc cu
persoane suspecte.
5. Se interzice, cu pedeapsa cu moartea, contactul complet cu satele Satulung,
Cernatu, Baciu ºi Dârste.
Aflat în contact permanent cu bolnavii, atât în lazaret, cât ºi în afara lui, doctorul Chenot se
îmbolnãveºte ºi el, primele simptome apãrând în 23 iunie 1756, la douã zile dupã ce vizitase
douãsprezece case situate în diferite locuri din ªchei.57
Cum populaþia evita sã recunoascã evidenþa ciumei, dând bolii tot felul de nume evazive, a
fost nevoie de un ordin imperial care sã schimbe aceastã atitudine, cerându-se locuitorilor sã nu
nege existenþa ciumei, iar bolnavii sã fie obligatoriu duºi în lazaretul din ªchei, prevãzut cu 60 de
paturi.58
În luna noiembrie a scãzut numãrul bolnavilor, astfel încât au putut fi îngrijiþi cu toþii în
lazaret. Hainele ºi obiectele casnice aparþinând bolnavilor erau arse, iar hainele suspecþilor erau
tratate 42 de zile prin spãlare ºi afumare. Cei suspecþi de ciumã trebuiau sã-ºi evacueze casele într-un
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timp de 3 sãptãmâni, pentru a fi curãþate ºi dezinfectate, în aceastã perioadã ei locuind în alte case,
fiindu-le interzis contactul cu alþi oameni.59
Pe 20 noiembrie 1756, comisia sanitarã subdelegatã din Braºov, având în vedere cã de 42 de
zile nu s-a mai semnalat nici un caz de ciumã în oraº ºi în cele douã suburbii, ordonã redeschiderea
ºcolilor, dar menþine cordonul în jurul oraºului, schimburile comerciale cu exteriorul urmând sã se
facã numai la bariera de la Bartolomeu, în zilele stabilite.60
Despre bolnavii din satele Þãrii Bârsei ºi lazaretul de la Codlea înfiinþat pentru aceºtia, Popa
Stan din Holbav a fãcut însemnãri, „ca sã nu sã uite despre“ stricteþea cordonului care înconjura Þara
Bârsei, lazaretul de la Codlea, lipsurile îndurate de oameni din cauza izolãrii satelor, ajutorul primit
de la „crãiasã ºi domni“ ºi morþii de ciumã din diferite sate:
„Precum sã ºtie de când au fostu ciumã aicea în Þara Bârsii. ªi era în anul
dintâi la 1756. Era lãzãret în Cotlea. Pã cine îl prindea, îl duce acolo de îºi fãcea
lãzãretu în Cotlea. ªi þineam eu, popa Stan din Holbav, în Vîlcan, la besearicã de
frica neamþilor ºi mã gãsea nemþii în besearecã ºi nu-m zicea nimica.
Apoi dupã aceaia, la anul, s-au ºi mai întãritu, cã au început a muri de
ciumã la Zãrneºti, apoi în Poiana Mãrului, apoi în Holbav. ªi au pus strãjile din
Mãgura Cotli încoace pã Valea Lupului în jos ºi tot pã vale în jos pânã la
moriºoarã, apoi de acolo în sus pânã în vârful muntelui. ªi era închise foarte tare
satele ceaste ciumate. ªi au trimis fãlceari prin satele cele ciumate, ºi au murit toþi
fãlcearii ºi în Zãrneºti ºi în Poiana Mãrului ºi în Holbav. ªi în Holbav au muritu vro
42 cu toþii ºi în Poiana Mãrului 800 100 [?] fãr unul ºi în Zãrneºti vreo 9 sute. Dar în
Braºov mulþi fãrã samã tocma în Scheai.
ªi când muriia în Holbav de ciumã, muriia ºi vitele de boalã. ªi într-o
vreame era totu strãji împrejurul Holbavului, de nu ne lãsa sã eºim din satu ºi mai
peream de lipsã, ca vai de noi.
Apoi º-au fãcutu crãiasa ºi cu domnii milã de au adus fãinã de cea
împãrãteascã foarte multã ºi sare ºi au avutu sãracii mare noroc cu acealea. Apoi
ne-au slobozitu în hotar numai, ºi au fostu aºa din postul Sîntãmãrii pân la
Sânzeane. Apoi ne-au slobozitu la Podul Bârsii la târgu, ca sã fãcea tãrgu acolo, noi
de cãtrã Ghimbav ºi cotleanii cu toate împrejurimile; ei nu trecea Bârsa. ªi era un
târgu ca Doamne fereºte. ªi era case multe la Podul Bârsii. ªi am scris eu popa Stan
din Holbav, ca sã nu sã uite“61.
Epidemia a încetat în primãvara anului 1757, oraºul din cetate fiind deschis la 1 mai, ªcheii
la 19 mai, iar cordonul din jurul Þãrii Bârsei a fost ridicat la 1 septembrie.62
Doctorul Chenot a consemnat în raportul sãu cã în perioada epidemiei locuiau în ªchei
aproximativ 900 de familii, din care aproape 700 erau familii de români cu mulþi copii, ºi circa 200
de familii de saºi cu copii puþini, iar numãrul persoanelor infectate a fost de 2.532, din care au
decedat 1.711. În restul oraºului au fost infectate 62 de persoane, din care au decedat 51, iar în
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întregul district numãrul total al persoanelor infectate a fost de 6.677, din care au decedat 4.303.63
Potrivit unor însemnãri de cronicã, numai în primãvara anului 1756 au murit de ciumã în ªchei 1.711
români, alþi cronicari ºtiu de 1.468 de morþi, iar pentru numãrul morþilor în Þara Bârsei se avanseazã
cifre contradictorii: 2.051, 4.144 sau 5.044.64
Aceasta a fost ultima mare epidemie de ciumã care a afectat sudul Transilvaniei, în speþã
Þara Bârsei, urmãtoarele epidemii având un efect mai atenuat datoritã eficienþei mãsurilor de
carantinã ce au fost luate la propunerea doctorului Adam Chenot.65
Deºi la 2 ianuarie 1770 împãrãteasa Maria Terezia a emis o patentã ce reglementa noi
mãsuri privind condiþiile de trecere a frontierei la graniþa cu turcii, carantina pentru persoane, vite
ºi mãrfuri fiind obligatorie pentru o perioadã cuprinsã între 21 ºi 42 de zile66, Þara Bârsei a
cunoscut din nou flagelul ciumei în anii 1770–1771, aceasta afectând îndeosebi satele „colibaºilor“
din hotarul Branului, unde a pãtruns de peste munþi, din Þara Româneascã. Deoarece aceste sate
erau foarte rãsfirate ºi greu de inspectat, s-a fãcut propunerea, însuºitã chiar de guvernatorul
Transilvaniei, de a strãmuta toþi aceºti locuitori în patru noi amplasamente, mai adunate.
Magistratul nu a acceptat proiectul, prevãzând cã acei colibaºi nu-l vor accepta ºi se vor duce în
Þara Româneascã, unde-ºi þineau vitele nu numai iarna dar uneori ºi vara, de unde vor aduce ºi
rãspândi ciuma.67 Satele colibaºilor au fost izolate printr-un cordon situat mai sus de cetatea Bran
(unde funcþiona carantina pentru strãini), iar pentru a preîntâmpina trecerea colibaºilor prin
cordon, mânaþi de nevoia de a-ºi procura cele necesare traiului, autoritãþile i-au aprovizionat cu
alimente în valoare de peste 10.000 de florini.68 În afara þinutului Branului, ciuma s-a extins ºi în
þinuturile secuieºti Trei Scaune ºi Ciuc.
Din iunie 1770 ºi pânã la începutul anului 1771, în districtul Braºov au murit 1.645 de
persoane – procentul de letalitate de 73% fiind deosebit de mare69 – din care 789 de morþi au fost în
satele din hotarul Branului70.
În intervalul 1778–1782, Þãrile Române au cunoscut, pe lângã obiºnuitele fenomene
climatice extreme (secete, grindine, ierni grele, inundaþii), ºi câteva invazii pustiitoare de lãcuste,
care s-au succedat în roiuri71, unele din ele trecând din Þara Româneascã ºi Moldova peste Munþii
Carpaþi, afectând ºi Transilvania.
Despre invazia de lãcuste asupra Braºovului din 1780, Dimitrie Eustatievici scria72:
„La anul 1780, iul. 13, la aciastã zi au venitu lãcuste multe foarte de la
Þara Rumãneascã aici, la cãmpul Braºovului, dar, fiind voia lui D-zeu, n-au fãcut
multã pagubã, puindu-sã la ogoarã, ºi, fiind vremi ploioase, au fost vr-o opt zile la
cãmpu, neputând sã zboare, ºi, fiind porunca de la domni, au mersu oameni din
ªchiai, din cetate, din Braºovul Vechi ºi din Blumãna ca sã le izgoneascã ºi, vãzând
cã nimic nu poate folosi sã le poatã goni, fiind multe ploi, au poruncit de la toate
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casele sã strângã cãte doao fiardele [ferdele] ºi sã le opãreascã. ªi aºa s-au strânsu
mai multu de trei mii de gãleate, ºi tot au rãmas multe. Dupã aceaia, fiind voia lui
Dumnezeu, s-au dus de aici. Aciastã urgie ni-au arãtat D-zeu pentru rãutãþile
noastre“.
Nu ºtim dacã însemnarea popii Nicolae Grid se referã la aceeaºi invazie de lãcuste sau la un
alt roi ce s-a abãtut o sãptãmânã mai târziu73:
„1780. 20 Iulie. Au venit lãcuste multe în Braºov, ºi leau fiert oamenii ca
pe racii, ºi leau dat pe vale“.
În 1786, ciuma care bântuia de mai mulþi ani în Þara Româneascã s-a infiltrat în Þara
Bârsei74, fiind adusã de un fecior de cioban din Râºnov ce se întorsese acasã de peste Carpaþi, fapt
consemnat astfel de Nicolae Grid75:
„1786. 2. Septembrie. Au început la Râjnov a muri de ciumã, ºi împãrþind
haine ºi colaci la pomanã, sau întins moartea ºi pã la alte sate dimprejur, care toate
îndatã sau închis“.
Mãsurile prompte ºi drastice luate de Guberniu, care a trimis la faþa locului pe protomedicul
Michael Gottlieb Neustädter ºi chiar pe guvernatorul Transilvaniei, Michael Brukenthal, în calitate
de comisar regal învestit cu puteri depline, au limitat efectele ciumei, care a fost restrânsã la
localitãþile Codlea, Holbav ºi Râºnov, unde au fost construite 14 barãci spaþioase pentru internarea
bolnavilor.76 Neustädter a consemnat în raportul sãu cã în cele trei localitãþi au fost identificaþi 96 de
bolnavi, din care au decedat 62, iar 22 erau pe cale de vindecare.77
Pentru a preîntâmpina intrarea în Transilvania a ciumei care reizbucnise în Þara
Româneascã în 1795, s-au întãrit mãsurile de supraveghere ºi control la frontiera cu aceastã þarã.
Constatându-se câteva cazuri izolate de ciumã la pasul Timiº, la Rotbav ºi chiar printre þiganii
cartierului Blumãna din Braºov,78 Magistratul Braºovului raporta la 18 septembrie Guberniului
despre mãsurile luate pentru a împiedica extinderea ciumei în district. Astfel, ordinele
guvernamentale ºi regulamentul întocmit de Magistrat au fost aduse la cunoºtinþa întregii populaþii
prin parohii ºi prin afiºarea lor în locuri publice, iar cei ce veneau din Moldova ºi Þara Româneascã
trebuiau sã posede, în afarã de paºaport, ºi o adeverinþã cã au trecut prin carantinã.79 Ca o mãsurã în
plus, la 26 septembrie în cele trei suburbii ale oraºului au fost blocate intrãrile ºi ieºirile, stabilindu-se
câteva locuri de trecere.80 Nu s-au semnalat cazuri de infectare în oraº, iar la 10 octombrie 1795
subdelegaþii comisiei sanitare raportau Guberniului cã în district nu s-a mai semnalat nici un caz de
ciumã.81
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În secolul al XIX-lea Braºovul a cunoscut douã epidemii de ciumã, dar, datoritã virulenþei
scãzute a virusului ºi mãsurilor sanitare imediate, numãrul victimelor a fost redus. Prima a avut loc
între anii 1813 ºi 1814, fiind adusã din Þara Româneascã cu un transport de lânã. Accesul din Þara
Româneascã în Þara Bârsei era strict controlat la punctele de frontierã ºi vamã de la Timiº ºi Bran,
prevãzute cu carantine, iar oraºul a fost izolat prin cordon sanitar, astfel cã au fost infestate doar 246
de persoane, din care au murit 166.82 Vicenotarul Companiei greceºti din Braºov, Antonie
Constantin, relateazã în cronica sa evenimentele legate de ciuma de la Braºov83:
„1813, Noemvrie 19 ºi, dupã cãlindariul cel vechiu, la dechemvrie 1, zioa
Miercurii, au încuiat tote porþiile cetãþii, fiindcã s-au fost încins ciuma în
Braºovechii, ºi aºea din domnii è. maghistrat unii s-au dus la sate ºi s-au închis,
iarãºi în Schei s-au rãnduit dumnul Drauºii senatoriul ºi împãrþiitoriul, iarãºi de
spre Braºovechiului ºi a Blumenii s-au fost rãnduit domnul Brener, iarãºi senatur al
è. maghistrat în Blumãna, lãngã podul cel de piatrã, unde apoi la acel pod de piatrã
s-au fost fãcut ºi linii, ºi acolo mergea fiiºtecare om care avia sã cumpere sau grâu
sau oriice de trebuinþa casii sale ºi, de avea hãrtii, adecã bancoþidule, le afuma,
iarãºii, de avia cinevaºii banii de argint sau aramã, ei bãga în oþãt, ºi aºia lãsa pã
omul cu þãdulã de iºia afarã, la portã, ºi aºia, dupã ce au început tãrgul acolo, iarãºii
s-au slobozãt d-au putut omul a umbla iarãºi fãrã þidule; numai de la sate nu lãsa ca
sã intre înlãuntru, ºi cine ar hi vrut sã miargã de aicia la vre-un oraºi au la vre un sat,
cautã sã facã lazaret jos în Braºovechii, în capul Braºovechiului 3 sãptãmãni, ºi
aºia au fost închis ºi bisericile de nu putia nimenia sã miargã ºi, dacã ºi mergea
cinevaºii, tot la mezul noapþii cautã sã meargã. ªi aºia au þinut aciasta cu sf.
bisericii pãnã la anul 1814, Martii 15 ºi 25, ºi apoi s-au slobozit într-o sãmbãtã
searã. Iarãºii dupã aceia au dat iarãºii poruncã cã fieºtecare sã-ºii grijeascã în casã
ºi hainele sã ºi le scuture. ªi la Martie 16 au venit pã la fiiºtecare gazdã de l-au jurat
un domn de maghistrat ca sã spoie dacã ºtie cevaº: nescai haine are furate sau
ascunse sau dacã ºtie cevaºii“.
Aceastã ciumã se regãseºte ºi în însemnãrile lui Nicolae Grid, cu amãnunte în plus despre
manifestãrile ei în ªchei84:
„1813. 16 Octombrie. Sau început ciuma în Braºovul vechiu, care un
zidari sas de acolo, lucrând la vama Timiºului, prin niºte bumbac ceau adus de
acolo, molipsit din þara rumuneascã (fiindcã la Bucureºti ºi prin toate satele de prin
prejur murea fãrã seamã mulþime) au murit ºi el, cu toatã familia lui ºi sau încins
boala ºi pã la alte rudenii ale lui carii fusese la îngropare, atâta din Braºovu-vechi,
cât ºi din Curmãturã. La Sãcele încã au murit vro câteva case de unguri, tot de aceia
carii adusese câte cevaºi molipsit de la vamã. Iarã o muere din Braºovuvechi
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fugind întro noapte aicea pe Coastã [cartier în ªchei] la niºte rudenii ale ei, în
vreme de 24 de ceasuri au murit întracea casã 5. persoane iarã 3 au scãpat. Deci
atuncea pricepânduse beteºugul, îndatã prin porunca Domnilor locului toate casele
ce sã primejduise sau închis, ºi sau pus straje, iarã hainele, ºi aºternuturile ce au
avut li sau ars, ºi pre oamenii din casele acelea iau dus pe toþi la spital în Blumãna.
Aºijderea ºi în þigãnie sau încins boala la vro câteva case, ºi pã Tocile, ºi pã
Cacova ºi de toþi nau murit în ªchei nici 30 de oameni: iarã din casele neguþãtoreºti
nice una nu sau molipsit. La 18. Noemvrie a. c. sau oprit toate bisericile, atâta ale
noastre, cât ºi ale altor naþii ca sã nusã mai facã slujbã, sã adune oameni mulþi, nici
clopotele nu sau mai tras la nici o bisericã, fãrã numai la prânz la 12. ceasuri, ºi seara la
8. sã trãgea clopotul cel mare, pentru înºtiinþarea fieºtecãruia creºtin, casã roage pe
Dumnezeu în casa sa. Însã pe lângã opreliºtea aceia în tainã tot sau fãcut slujbã în toate
zilele în biserica noastrã. Întraceastã lunã au început a sã face linia în Blumãna la podu
de piatrã, ºi acolo sã fãcea târg, de vreme ce oamenii cei de dincolo de linie nu era
slobozi sã intre în Braºov, de acolo fieºte care îºi cumpãra cei trebuia; ºi sau fãcut ºi
lazaret în capul Braºovechiului lângã biserica sãseascã [Bartolomeu] de 3. sãptãmâni,
la cei ce au vrut sã iasã de aicea, mãcarã prea puþini au trecut dincolo, de vreme ce
vedea cã la o sãptãmânã numai unul sau doi murea, apoi la câte 2. trei sãptãmâni murea
unul; însã cum murea undeva, îndatã pe toþi cei din casã cioclii îi ducea la spital, ºi
hainele le ardea (care haine ºi aºternuturi ce sau ars, la urmã toate sau plãtit cu bani) ºi
aºa prin aceastã prea bunã pazã, sau ciontat ciuma (care ar fi putut sã se încingã) însã sã
poate socoti, cã pã lângã pazã, mai mult voia lui Dumnezeu au fost de neau izbãvit de
aceastã groaznicã ºi cumplitã moarte. Întraceastã ciumã au murit peste toþi la 158. de
oameni. La 22. Februarie a. c. sau oprit straºnic a nu sã mai face slujbã la biserici cu
poruncã chiar dela Curte, cã poate acolo sã înºtiinþase cã aicea mor foarte mulþi ºi nu
sau mai fãcut slujbã pânã la 15. Martie, iar atuncea sau slobozit bisericile ºi clopotele,
ºi sau fãcut mare mulþumitã lui Dumnezeu pentru izbãvire. sau oprit ºi oamenii de
aicea sã nu mai meargã la linie, fiind cã nu sã mai fãcea târg acolo, ci sã da bucate dela
Cetate, gãleata de grâu cu 8. nemþeºti WW. La 27. Februarie sau dat poruncãca fieºte
care gazdã sãºi spele podinile, uºile, ºi sãºi spoiascã în casã, sã scoaþã hainele ºi
aºternuturile la vânt. Iarã la 1-mã Martie au început a cãuta doctorii cu un domn de [la]
maghistrat prin toate casele dearândul pã oameni, însã numai pe slujnicele lea vizitãluit
(fiind cã sau aflat multe sfrenþite) iarã pe alþii nu; ºi la 12. Martie iarãº au vizitãluit
casele casã þie toate grijite ºi curate. La 11. Martie a. c. au venit I. Gubernial Senitets
Comision dela Cotlea, în Braºov ºi numai la biserica rumâneascã cea mare din ªchei
au venit de sau uitat. La 13. Martie au început comisareºii de aicea orânduiþi a jura pe
fieºte care din casã în casã, casã nu aibã ceva molipsit, ascuns ºi cum cã sau curãþit
fieºte care cele ce au avut dupã poruncã. La 31. sau strâns toate bumbacurile ºi lânurile
cât sau aflat aicea la Braºov din porunca I. Comision, ºi pecetluinduse sau trimis de au
fãcut lazaret la vamã, ºi în Braºovuvechi în biserica sãseascã din capul Braºovechiului
3. sãptãmâni, ºi iarãº sau adus. Iarã la 4. Aprilie sau stricat linia, ºi sau slobozit fieºte
care a merge în þara nemþeascã ºi ungureascã unde va vrea, numai lãzãreturile þãrii
rumâneºti au rãmas foarte întãrite“.
31

Ioan-George Andron

Fenomenele climatice extreme au continuat sã se manifeste în Þara Bârsei la sfârºitul
secolului al XVIII-lea ºi în prima treime a secolului al XIX-lea, dar la intervale mai mari ºi cu mai
micã intensitate, cu un impact mai atenuat asupra vieþii locuitorilor. Astfel, Þara Bârsei a fost afectatã
de secetã în anii 1789, 1797, 1813 ºi 1830, de inundaþii în 1779, 1783, 1789, 1804, 1805, 1810, 1824
ºi 1829, de grindinã în 1813 ºi 1820 ºi de invazii de lãcuste în anii 1781, 1783 ºi 1828.85 Redãm
câteva însemnãri din cronicile vremii despre aceste fenomene:
„1801. În 17. 18. ºi 19. Ianuarie. Întraceste trei zile au fost vânt foarte
mare încât multe coperiºe de case, de ºopuri, porþi ºi stoboarã au cãzut, atuncia au
cãzut ºi ºcoalele cele vechi, unde învãþa copii. Întru aceastã noapte au tunat ºi
fulgerat“86;
„1812. 4 Octombrie. Seara pe la 6½ ceasuri au ploat þi tunat tare ca
vara“87;
„1814. 18. Aprilie. Au nins toatã zioa ºi noaptea, încât sau fãcut o zãpadã
mai mare de o jumãtate cot, însã nu numai aicea, ci ºi în Ardeal, ºi în þara
rumâneascã, încât sau stricat poamele aicea (fiind cã era pomii înfloriþi) iar la sate
nu, ba încã ºi viile pe alocurea, de vreme ce au înghieþat noaptea ºi au þinut zãpada
6. zile pânã sau topit“88;
„1814. 25. Aprilie. Iarãº au nins toatã noaptea, ºi adoua zi un viscol foarte
mare, ºi au þinut zãpada pe pãmânt 5. zile“89;
„1828, avgust 22, au venit lãcuste aicia, marþi. ca negura au fost venit în
vreme de unsprezece ceasuri. ªi s-au tras despre Dîrste de au venit aicea la Braºov.
[Au] eºit oameni ºi au tras ºi clopotile la biserici. ªi s-au tras spre Cîrstiianu ºi spre
Vîlcani la Bran“90;
„1831, Noemvrie 25 pînã la 1832, fevruarie 8, n-a cãzut zãpadã, ºi, la
Fevruar prima, au început a fi un ger mare, dar ger uscat, fã[rã] zãpadã“91;
„1832, Iunie 18, zioa Sîmbãtã, au fost mare potop, cãt au luat ºi case ºi au
înnecat ºi oameni, fiindcã ploia au þinut zioa ºi noaptea în doao zile, ºi au fãcut
mare stricãciune ºi în Braºovechi, care ºi la multe grãdini s-au dãrãmat ºi pãmîntul
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cu pomi cu tot, ºi mai pãn scurt mare stricãciune s-au fãcut la acest oraºi al
Braºovului“92.
Ciuma s-a manifestat ultima oarã în Braºov în anii 1828–1829, dar mãsurile de carantinã,
cordoanele ºi mãsurile sanitare ºi-au dovedit eficienþa, numãrul morþilor fiind redus. Antonie
Constantin, vicenotarul Companiei greceºti, scria:
„1828. Noemvrie 11, zioa Duminecã, s-au închis bisericile, zicând cã
iaste ciumã, ºi la Noemv. 20 an [au] eºit ºi domnii de Maghistrat, încã fiind
aicea ºi nepotul lui Brucãntal, ºi aºa s-au dus la Cotlea, împreunã ºi cu vama,
mergãnd domnu, vameºii ºi controloru ºi cu toatã canþalariia, ºi domnul
ghenãrariul, ºi domnu maioru ºi copii cei sãraci. ªi încã ºi mulþi din neguþitori
au eºit pã la sate. ªi aºa, la 22 Noemvrie, într-o joi, au închis cu linii tocma în
jos, la Braºovechii, ºi acolo sã fãcea tãrgu, oricine ce avea a cumpãra. ªi aºea în
18 Dechemvr., Marþi la 10 ceasuri, au întrat cãtanele iarãºi de la linie în cetate ºi
au început a puºca ºi a striga: vivat. ªi aºea, la 25 dechemvrie, la 12 ceasuri, au
intrat ºi Comisionu înlãuntru în ceta[te]. ªi în 26 Dechemvrie, dupã prãnz, la 3
ceasuri, s-au deºchis iarãºi bisericile ºi ºcoalele, dar, cum s-au vãzut lucru, n-au
fostu ciumã dupã cum au zis domnu doftoru Placãr, dar numai au fost altã
boalã“93.
Dupã dispariþia ciumei, epidemia care a secerat cele mai multe vieþi a fost holera, care a afectat
Braºovul în anii 1831, 1848 ºi 1866. Cum holera, pornitã din Rusia, ajunsese în 1830 la hotarele
Transilvaniei, fãcând ravagii în Þara Româneascã ºi Moldova, printre mãsurile de prevenire luate de
autoritãþi a fost ºi aceea de a publica în cele trei limbi ale naþionalitãþilor din Transilvania instrucþiuni
pentru oficiile sanitare. Astfel, în decembrie 1830, Consiliul Locumtenenþial al Ungariei publica la
Buda în limba românã „Diregãciune pentru Superioritãþile Sãnãtãþii ºi pentru Mãdulãrile Institutului
Contumaþialnic spre acea înþintitã ca hotarele Þãrilor Austriace Crãeºti Împãrãteºti de nãvãlirea boalei
colera carie în Þara Ruseascã peste popor stãpânieºte sã se poatã scuti ºi în întâmplarea nãvãlirei, lãþirea
numitei boalei sã se poatã împedeca“94, iar Magistratul Braºovului emitea la 26 ianuarie 1830 o
înºtiinþare în nouã puncte care stabilea mãsuri de prevenire a epidemiei95. În Þara Bârsei holera s-a
manifestat între lunile iulie ºi septembrie, în Braºov numãrul bolnavilor fiind de 452, din care au
decedat 330, iar în 18 localitãþi din district au fost 432 de bolnavi, din care au decedat 316.96
Epidemia din 1848 s-a extins din Rusia în Principatele Române ºi, cu toate mãsurile de
prevenire, a afectat ºi Transilvania. Pânã la 5 august, în condiþiile unei veri toride care favoriza
propagarea bolii, în regiunea Braºovului s-au înregistrat 120 de decese, iar în satele din împrejur 76
de decese. Dupã aceastã datã numãrul deceselor a scãzut simþitor în oraº.97 La 31 august protopopul
Petre Gherman din ªchei era sfãtuit de vicarul Moise Fulea de la Sibiu sã explice credincioºilor
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cum se trata holera, iar dacã numãrul morþilor ar fi mare, „sã se tragã clopotele pentru toþi o datã pe
zi, la un timp hotãrât, pentru ca locuitorii sã nu se þinã necontenit cu fricã ºi cu groazã, prin sunetul
clopotelor de mai multe ori pe zi“98.
Secolul al XIX-lea a cunoscut ºi epidemiile altor boli contagioase, ca variola ºi tifosul,
cãrora le-au cãzut victime un mare numãr de persoane. Încã de la începutul secolului al XIX-lea s-au
fãcut vaccinãri antivariolice, dar de ele au beneficiat puþini oameni. Epidemiile aveau o ciclicitate de
aproximativ un deceniu, iar la Braºov cele mai virulente s-au produs în anii 1835–1836 (69 de morþi),
1841–1842 (331 de morþi), 1873–1874 (640 de morþi) ºi 1880–1881 (469 de morþi).99 Alte boli
contagioase, precum scarlatina, rujeola, difteria ºi tusea convulsivã, s-au manifestat mai ales în
rândul copiilor.
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