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Continuãm publicarea traducerii articolului intitulat Despre credibilitatea celor mai noi

rapoarte asupra ciumei din Moldova æi Valahia æi aprecieri asupra carantinelor de pânã acum de dr. 
Martin Lange. Prima parte a apãrut în numãrul din 2002 al revistei „Åara Bârsei“. Tot acolo se aflã o
prezentare a medicului Lange, precum æi regulile de editare dupã care ne ghidãm. 

[p. 153] III. Deseori, cei care produc sau propagã o alarmã falsã de ciumã sunt cãpitanul de
ciumã angajat permanent la Bucureæti împreunã cu subalternii sãi înfometaåi, [p. 154] pentru ca, dupã 
obiceiul pãmântului, sã pescuiascã în ape tulburi æi în acest mod sã se poatã îmbogãåi. Cãci aici se
obiænuieæte ca atunci când cineva moare de ciumã (fie ea adevãratã, fie numai inventatã) într-o casã,
cioclii de ciumã sã îngroape mortul, sã ducã celelalte persoane la spitalul de ciumaåi æi apoi sã ardã
casa cu toate lucrurile aflate înãuntru. Care este starea cu acest prilej a bunurilor din casã ale mortului
æi cum se jefuieæte cu lãcomie din toate pãråile, ætie cel mai bine cel care cunoaæte aceastã specie
hoåeascã de oameni. Deci motiv suficient pentru un popor exersat în hoåie ca, ori de câte ori se poate,
sã se „facã“ ciumã sau sã rãspândeascã zvonul de ciumã deja iscat. 

Exemple ale faptelor deja menåionate se povestesc foarte multe în Valahia æi chiar recent
în toamna lui 1784 a avut loc o întâmplare asemãnãtoare în capitala Bucureæti. Aici, dupã primirea
veætii despre ciuma izbucnitã pe malul Dunãrii, deoarece o serie de persoane în Bucureæti au murit
curând una dupã alta, subalternii cãpitanului de ciumã au gãsit potrivit sã declare ciumã æi sub acest 
pretext sã se ardã o serie de case, fãrã ca situaåia [p. 155] sã fie cercetatã înainte de un medic.
Aceastã îngãduinåã domneascã a dat imediat ocazia acestei onorabile „societãåi de ciumã“ sã facã
tot felul de excese, aæa încât mai mulåi presupuæi bolnavi de ciumã au fost maltrataåi de aceæti
oameni. Din povestirile strigãtoare la cer care mi s-au împãrtãæit – pe care însã vreau sã le trec sub
tãcere, deoarece le am de la oameni care nu au fost prezenåi la întâmplãri –, excepåie face un caz pe
care mi l-a povestit domnul farmacist Markler, în mai 1785, la Bucureæti, când am vorbit cu el
despre acest subiect. El m-a asigurat cã în timpul acestui zvon de ciumã, la Bucureæti, copilul
grãdinãresei sale ar fi murit de friguri, în timpul tratamentului prescris de el. Cioclii de ciumã ar fi
aflat de moartea copilului æi, fãrã altã cercetare, au declarat drept cauzã a moråii ciuma, deci au vrut
sã îngroape copilul æi în rest sã procedeze dupã obiceiul pãmântului. Degeaba le-a spus el cã
aparåine æi el de corpul medical fiind farmacist, cã el însuæi i-a prescris copilului medicamentele
necesare æi deci ætia precis cã pruncul nu a murit de ciumã, ci de o boalã obiænuitã. Toate
declaraåiile sale nu l-ar fi ajutat cu nimic, pânã când, dupã multe certuri, nu i-ar fi ameninåat pe
aceæti oameni cã-i reclamã, ca supus strãin. Abia atunci au plecat. 

[p. 156] IV. În vremea când domnitorul strânge impozitul în Valahia, åãranii rãspândesc
adesea zvonul de ciumã, ca strângãtorii de impozite sã nu vinã în satele lor, urmãrind astfel sã
scape un timp de plata impozitului. Adeseori, în timpul în care episcopii plecau sã viziteze
mãnãstirile, la fel au fãcut æi cãlugãrii dintr-o mãnãstire sau alta din Valahia, pentru a scãpa o
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vreme de amenda pentru neglijenåã æi excese (din cauza cãrora erau pedepsiåi cu sume
considerabile de bani). 

V. În sfâræit, una [din sursele] deselor ætiri false de ciumã din Valahia æi Moldova
era lipsa medicilor buni, lipsa cunoaæterii ciumei æi a simptomelor ei, æi mai ales o neiertatã
necunoaætere a noåiunilor elementare de medicinã. De aceea, dacã într-un loc bântuie febre
maligne sau într-un loc mor una dupã alta câteva persoane, atunci românul neætiutor spune cã ele
ar fi murit de ciumã. Mi-a povestit una dintre rudele mele, cã în urmã cu doi ani ar fi fost
avertizatã în Valahia sã nu meargã într-un anumit sat, deoarece acolo ar bântui ciuma. Dar el nu
s-a lãsat înæelat ca totuæi sã n-o facã æi [s-a dus æi] a întrebat acolo despre istoricul bolii [p. 157]

celor moråi de ciumã. I s-a rãspuns cã un copil avea urticarie, mama lui l-ar fi uns pe tot corpul æi
în ziua urmãtoare copilul ar fi murit; bineînåeles, de ciumã, cãci românii cred cã numai de ciumã
se moare într-un timp scurt. 

Câte numeroase exemple n-aæ putea eu sã dau de la oameni de încredere, cã orice
tumoare apãrutã subraå sau în altã parte, ca æi bãæici venerice au fost declarate ca ciumã! Un caz
deosebit de frapant în acest sens, pe care de asemenea mi l-a împãrtãæit preaiubitul meu prieten
Langendorf, nu pot sã-l trec total cu vederea. Soåia paharnicului domnesc æi fiica fostului ban de
Craiova avea în 1782 un hematom sub braåul drept. Ca sã scape de acesta a chemat în ajutor pe
fostul slujitor al unui medic mort în Polonia (care fusese chirurgul oraæului Craiova). Acest vraci a
pus din belæug comprese calde cu buruieni aromate fierte în vin, dar în loc sã fie mai bine, în câteva
ore, braåul æi sânul drept s-au inflamat extraordinar, pânã la gât. Aceastã bruscã înrãutãåire,
neaæteptatã pentru „medic“, [p. 158] l-a pus într-o mare încurcãturã, æi deoarece nu cunoætea cauza, 
a început sã numeascã acest furuncul „bubã de ciumã“, încât æi banul de la Craiova a fost pe punctul 
de a trimite aceastã veste domnitorului la Bucureæti. Atunci a fost adus prietenul meu Langendorf,
care dupã o compresã cu plante emoliente, în scurt timp, a dus la crãparea æi vindecarea
furunculului. Æi domnul Renzing mi-a spus cã în timpul æederii sale în Valahia, un sãrman birjar, al
unui boier, ar fi fost în pericol sã se prãpãdeascã, pãrãsit de toåi, dacã el n-ar fi ajuns acolo. Stãpânul 
sãu l-a gonit pe câmp, deoarece avea o bubã la organele genitale, deci dupã pãrerea sa, avea ciumã.
Renzing a vorbit cu sãrmanul om, l-a examinat, a constatat cã este bolnav veneric æi l-a readus în
societatea omeneascã. 

Domnul maior Beddeus, care a fost angajat de Curtea imperialã la Iaæi, în Moldova,
sã-i prindã pe dezertori æi sã-i trimitã înapoi, mi-a spus, printre alte multe întâmplãri asemãnãtoare, cã
moldovenii ar fi avut, chiar de la oficialitãåile domneæti, în cazuri dubioase, o serie de indicii ridicole de
ciumã asupra cauzei moråii bruæte a unui om æi anume, [p. 159] ei trimit un åigan în camera mortului, cu
porunca de a smulge un smoc de pãr din cap; dacã pãrul ar ieæi uæor ei cred cã omul ar fi murit de ciumã
æi apoi luau mãsuri. 

VI. La toate acestea se adaugã proasta poliåie medicalã, care existã în Valahia, deoarece
domnitorul nu lasã niciodatã un zvon de ciumã apãrut sã fie cercetat de medici sau de chirurgi, ci crede
declaraåia oamenilor neætiutori, æi printre altele pe cea a cioclilor de ciumã, care doresc sã fie permanent
ciumã: cãci ei trãiesc în cea mai mare parte din asta. 

Însã nu trebuie sã se creadã cã se åinea într-adevãr aæa de strict carantina instituitã la Dunãre de 
partea româneascã, cum s-a raportat de aici Guvernului Transilvaniei. Eu însumi am vorbit cu
negustori, care m-au asigurat cã, printr-o recomandare a domnitorului, sau cu bani la supraveghetorii
carantinei de la Dunãre, fãrã nici o carantinã, deci imediat, ar fi venit din Turcia în Valahia. Æi un
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respectabil cleric de la Mãnãstirea Vãcãreæti (unde se åinea a doua carantinã pentru aceia care veneau
din Turcia în Valahia) [p. 160] m-a asigurat în prezenåa chirurgului oraæului, Czakul din Braæov, cã æi
aici mita ar influenåa asupra carantinelor, astfel cã prin aceasta mulåi nu o åin chiar deloc. De astfel, cum
sã te aætepåi la o adevãratã politicã medicalã într-o åarã unde în guvernare este atât de mult [spirit]
turcesc.

VII. Atât aceste ætiri inventate despre ciumã (cum am arãtat destul de limpede
mai înainte) în Valahia æi Moldova, cât æi cele adevãrate, negustorii noætri greci le strâng cu
naivitate, le scriu [în scrisori] sau le aduc ei înæiæi la cunoætinåã, cu cea mai mare plãcere,
directorilor de carantinã æi aceætia, mai departe, mai sus. Cãci de obicei, la oficiile de carantinã,
oamenii care sosesc sunt întrebaåi asupra stãrii de sãnãtate din åãrile de unde vin æi declaraåiile
lor sunt raportate imediat autoritãåilor superioare. Chiar unii negustori greci sunt åinuåi de cãtre 
directori de carantinã ca informatori, care le scriu din åãrile turceæti ætiri despre ciumã sau le
aduc ei înæiæi. Chiar æi agentul aulic, angajat la Bucureæti de Curtea imperialã, se orienteazã
adeseori în rapoartele sale dupã ætirile generale sau dupã declaraåia domnitorului, care el însuæi
nu ætie nimic sigur. Dar cu câtã durere interioarã fac æi directorii acest lucru în cea mai mare
parte, este uæor de închipuit. [p. 161] Cãci pentru un director de contumacie, carantina, mai
ales mai prelungitã, este în multe privinåe un lucru foarte avantajos, unuia mai mult decât
altuia, în funcåie de diferitele poziåii æi legãturi ale reæedinåei sale. Pot sã numesc directori de
carantinã care cu puåini ani în urmã erau oameni sãraci lipiåi æi acum posedã capitaluri
considerabile, care sigur nu le au din salariul lor, ci prin tot felul de cãi lãturalnice nepermise.
Omul simplu din Braæov cunoaæte aæa de bine aceste cãi lãturalnice, încât la un zvon de ciumã
spune imediat din experienåã: acesta este lucrul negustorilor greci æi al directorilor de
carantinã. Despre veniturile de tot felul mai puåin rentabile ale acestora nu vreau sã spun
nimic

1
, dar dacã [p. 162] la trecãtori fac în acelaæi timp pe negustorii æi pe intermediarii, atunci

se considerã mulåumiåi. Un astfel de om trãieæte încã, æi este de notorietate în tot Braæovul cã, în 
vremea în care la noi mai era obiænuitã carantina lungã, el a fãcut comerå în asociere cu românii
care locuiau în apropiere, æi a sprijinit companionii prin toate mijloacele. În schimb, alåi
cumpãrãtori, sub tot felul de pretexte, nu au fost lãsaåi la graniåã când au venit mãrfuri bune din
Valahia, pentru ca asociaåii sãi sã le poatã cumpãra cu atât mai ieftin. Procesul intentat
împotriva lui de Fiscul regal a dovedit [p. 163] câte dobânzi nemaiauzite æi nedrepte a luat el de 
la datornicii sãi. Æi ce câætig mare a fãcut el cu schimburile valutare, adesea se plâng cu inimile
grele æi persoane care au schimbat la el ceva bani. Nici unul dintre directorii de carantinã nu a
fost atât de sârguincios în raportarea ætirilor de ciumã cãtre Comandamentul de graniåã din
Braæov ca acest chirurg patriot. Nimeni nu a vorbit cu atâta zel de necesitatea carantinei ca el æi
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1 Acestea constau în parte din urmãtoarele: 1). Rareori vine un cãlãtor la carantinã fãrã sã facã un cadou directorului de
carantinã, cãci în aceste pustietãþi, unde el [cãlãtorul] are multe nevoi, are nevoie de un prieten, care sã-l ajute în
satisfacerea acestora. Dacã directorul de carantinã este prietenul sãu, atunci nu va fi aºa de strict þinut sub cheie, cum ar
trebui conform regulamentului de carantinã. De asemenea directorul ºtie sã tragã foloase ºi de la oamenii sãraci lipiþi, cãci
dacã aceºtia, decât sã îndure câteva sãptãmâni carantina, deºi nu au avere, ei sunt bucuroºi, dacã pentru bani puþini, sã taie
în pãdure lemne pentru director, ºi prin aceasta pot trãi. 2). Dacã se îmbolnãveºte cineva în carantinã, atunci directorul este
primul ajutor; un praf, pe care el îl dã unui astfel de bolnav, va fi desigur bine plãtit. 3). Din banii alocaþi de Erariu pentru
materialele de curãþare, care constau între 50-75 florini, directorul nu are nevoie nici de a zecea parte, cãci în locul
costisitoarelor materiale fumigene speciale, acelaºi serviciu îl fac sulful (pucioasa) ºi fructele de ienupãr ºi, de asemenea,
banii nu sunt spãlaþi întotdeauna cu oþet ºi sare, ci numai cu apã.



chiar a îndrãznit sã trimitã bunului comandant de graniåã, maiorul Hr. von Revitzki, scrisori
greceæti cu ætiri de ciumã, cu numele expeditorului tãiat. Æi acesta nu a gãsit nimic anormal,
cãci el a înåeles bine cã æi pentru punga sa carantina ar fi un lucru foarte bun. 

VIII. Æi mai de neiertat este atunci când chirurgii plãtiåi, care la un zvon de ciumã sunt
trimiæi în Valahia æi Moldova de guvernele imperiale ca sã cerceteze la locul bolii veridicitatea
acestuia, întãresc ei înæiæi zvonul de ciumã æi îl întreåin, chiar dacã acolo nu este nici o ciumã
adevãratã, ca sã rãmânã acolo cât mai mult æi sã poatã obåine cât mai multe diurne. Sau dacã ei se aflã
într-un loc sãnãtos æi trimit guvernelor noastre ætiri de ciumã prin scrisori datate în diferite localitãåi.
[p. 164] Cã acest lucru s-a întâmplat într-adevãr adesea, chiar æi în iarna lui 1786, m-a asigurat
solemn sus-numitul maior imperial domnul Beddeus. El a adãugat cã împreunã cu chirurgul sãu de
batalion, pe care îl avea pentru el æi soldaåii sãi, a cercetat de mai multe ori situaåia la faåa locului, æi au 
contrazis de multe ori reaua-credinåã a acestor ætiri ale chirurgilor trimiæi. Din acest motiv a propus
autoritãåilor superioare ca pe viitor sã nu mai dea diurnã chirurgilor trimiæi æi atunci vor scrie mai
degrabã adevãrul, dacã în Valahia æi Moldova ar fi sau nu ciumã, deoarece în acest mod nu ar avea
nici un folos de pe urma æederii lor îndelungate. 

Domnul maior Beddeus mi-a indicat æi chirurgi care ar fi solicitat de la guvernele
imperiale restituirea unor considerabile sume de bani cheltuite pe care i-ar fi plãtit ici æi colo, în
åãrile turceæti, æi în special medicilor æi chirurgilor care locuiau în Moldova, pentru ætirile de
ciumã trimise. El a cercetat pretenåia unui chirurg æi a constatat cã în unele localitãåi nici nu
existau persoanele nominalizate de el, nici alte persoane într-adevãr în viaåã nu ar fi primit vreun
ban de la el. 

[p. 165] Din toate acestea un cititor imparåial poate deduce cât de puåin se poate baza pe
obiænuitele ætiri de ciumã din Valahia æi Moldova. Dupã pãrerea mea, ca cel mai sigur mijloc de a
evita numeroasele urmãri negative ale unor astfel de ætiri de ciumã, rãmâne angajarea de medici sau
chirurgi competenåi æi de încredere, nu numai în Moldova æi Valahia, ci æi la graniåa noastrã. Aceia ar
trebui la un zvon de ciumã, sub supravegherea agentului aulic în Valahia æi a cãpitanului-comandant
în Moldova, sã meargã imediat la locurile compromise, sã examineze bolnavii æi apoi sã înainteze
guvernului nostru rapoarte corecte. Aceætia ar trebui aici pe graniåa imperialã sã aibã o strictã grijã de
starea de sãnãtate a supuæilor imperiali. Cãci nu trebuie sã ne temem de ciumã numai atunci când
bântuie în Valahia sau Moldova; ambele åãri pot fi complet sãnãtoase æi ciuma poate totuæi sã
izbucneascã la noi, unde apoi eradicarea epidemiei costã Erariul mai mult decât zece medici angajaåi,
care sã aibã grijã în interior de starea de sãnãtate a åãrilor de dincoace [de graniåã, de cordonul
sanitar]. Astfel de cazuri s-au mai întâmplat de multe ori: cel mai recent s-a întâmplat în septembrie
1786. În aceastã lunã un tânãr român transilvãnean a venit din Valahia peste munåi, pe cãi interzise, la 
pãrinåii sãi, într-o localitate de graniåã, numitã Râænov. Tatãl sãu [p. 166] a afirmat sus æi tare cã fiul
sãu a fost doar la munte cu oile æi Valahia a fost sãnãtoasã tot acest an fãrã întrerupere æi cã nici aici,
nici în alte pãråi, în åãrile turceæti de dincolo, nu a fost vreun semn de epidemie de ciumã. Acest tânãr
român a murit curând dupã sosirea sa [având] niæte bube; æi dupã aceasta, epidemia de ciumã s-a
instalat atât acolo, cât æi în alte trei sate, tânãrul a fost înmormântat public dupã obiceiul pãmântului,
fãrã ca sã se fi dat vreo ætire Guvernului sau medicului comitatului. Dar ce zic eu un medic al
comitatului! În acest mare comitat de graniåã nu era nici un medic angajat deoarece, pentru 200 de
guldeni stabiliåi de conducerea åãrii, nu s-a gãsit nici un medic [sã accepte postul]. Rudele sale [ale
tânãrului decedat], care dupã înmormântare s-au ospãtat în casa mortului, s-au molipsit curând de
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aceastã boalã æi dupã câteva zile se îmbolnãveau toåi unul dupã altul æi mureau; nu numai aceia care
locuiau în sat, ci æi unii care locuiau în alte regiuni. Timp de patru sãptãmâni a bântuit ciuma în
aceastã familie, pânã când în sfâræit s-au sesizat dregãtorii satului, care atunci au cerut Guvernului sã
cerceteze cauza frecventelor decese printre români, unde imediat s-a constatat cã într-adevãr era
ciumã æi cã deja mulåi erau infectaåi. [p. 167] De aceea Guvernul a luat imediat mãsuri. Între timp,
rãul ciumei s-a arãtat treptat în trei sate învecinate. Æi eu mã minunez într-adevãr cum, dupã patru
sãptãmâni, n-au fost mai multe sate infestate. O dovadã cã într-adevãr otrava ciumei nu se molipseæte
atât de uæor, cum pânã acum mulåi au vrut sã convingã lumea. Pe lângã aceasta, ciuma nu a bântuit la
Râænov decât printre rudele mortului, în afarã de aceætia nimeni nu s-a îmbolnãvit, nici mãcar dintre
români, cu atât mai puåin dintre saæi. Târgul Râænov se aflã la poalele Munåilor Carpaåi, iar românii
locuiesc separat, în partea mai ridicatã a satului, de unde aerul trece mai uæor peste întregul târg.
Târgul Codlea, unde s-a semnalat de asemenea ciumã, se situeazã tot la poalele unui munte, dar mai
sus. Æi a fost evident aici cum mâncarea bunã æi bãutura æi mai ales condiåiile sãnãtoase [de trai]
preîntâmpinã ciuma. Dintre cei patru chirurgi æi infirmieri nimeni nu s-a molipsit de ciumã, deæi au
fost mereu în jurul ciumaåilor, i-au atins æi le-au dat ajutorul necesar bolii lor. 

Din acest caz æi din cele spuse anterior rezultã cã:
[p. 168] 1. Carantina n-ar fi întotdeauna mijlocul de a opri ciuma de la graniåele noastre.

Carantina, în special una lungã, este un disconfort pentru oamenii cinstiåi, dar cei sãraci æi pungaæii se
strecurau peste munåi æi în felul acesta la noi avem deja mai multe exemple de epidemii de ciumã.
Rezultã de aici cã este absolut necesar sã fie limitatã perioada de carantinã dupã principii raåionale,
omului de rând sã i se ofere toate motivaåiile posibile de nu a veni din åãrile turceæti pe cãi lãturalnice
interzise æi carantina sã nu fie închisã în lipsa unei necesitãåi urgente. Mai întâi ar trebui, prin oamenii
cinstiåi æi de încredere, trimiæi în åãrile turceæti, sã se cerceteze ciuma, æi abia apoi acestea [graniåele]
sã fie închise, æi nu invers, cum adesea s-a întâmplat la noi. 

2. Cã o conætiincioasã poliåie sanitarã la graniåele åãrii noastre ar fi un lucru de o
importanåã extraordinarã, æi cã aceasta într-adevãr nu se poate cere de la vreun funcåionar
administrativ. Pentru aceasta trebuiau angajaåi medici, dar æi retribuiåi corespunzãtor. Eu cred cã,
pentru Transilvania, o supraveghere atentã a stãrii de sãnãtate a supuæilor imperiali, în special la
graniåe, ar fi un mijloc mult mai eficient æi un remediu mai puternic împotriva izbucnirii æi
rãspândirii ciumei, [p. 169] decât o carantinã mai îndelungatã la graniåe, care, cum am mai spus æi
înainte, nu duce întotdeauna la rezultatul scontat. Prin acestea se poate deci imediat descoperi
originea unei ciume provocate sau aduse din afarã, æi se poate foarte uæor înãbuæi de la început prin
mãsuri bune. Probabil, mijlocul cel mai eficient împotriva ciumei deja rãspândite rãmâne totuæi
separarea timpurie prin cordoane a caselor æi a satelor infestate. Dar instituåiile [de carantinã],
odinioarã obiænuite, mari, costisitoare æi care în general slãbesc comeråul, acum nu mai sunt
necesare, fireæte din diferite motive dãunãtoare, cãci, printre altele, ele propagã sãrãcia, provoacã
foamete æi prin aceasta îi fac pe oameni predispuæi de a se îmbolnãvi de ciumã. În timpul ultimei
ciume la noi s-a putut clar profita de marele avantaj al unui procedeu simplu împotriva ciumei: cãci
prin instituåiile de caritate, care au avut grijã de ciumã, nu au fost închise întregi districte, ca
odinioarã, pentru unul sau douã sate. S-au închis numai sate separate, dar æi numai o parte a
acestora, æi s-a avut o grijã deosebitã, prin chirurgi angajaåi pe timp îndelungat, [p. 170] asupra
cazurilor de boalã æi decese din satele înconjurãtoare. Acest procedeu nu a fost numai de lungã
duratã pentru ciumã, ci æi foarte folositor pentru comerå. Prin aceasta comeråul a fost mai puåin
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frânat. Erariul a avut totodatã mai puåine cheltuieli ca pânã atunci, æi åara, prin mai puåine instituåii,
nu s-a aflat într-o panicã atât de mare. Probabil, ciuma va rãmâne întotdeauna un rãu
înspãimântãtor, deoarece, într-un timp scurt, nu omoarã numai o întreagã familie, un întreg sat, ci,
adesea în atât de puåine zile, chiar ore, poate sã omoare un om. Într-adevãr destule cauze de a se
produce în timp un rãu atât de înspãimântãtor æi destule motive pentru un stat raåional de a
introduce cele mai bune mãsuri împotriva acestuia.
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