
 
 

 

INTRODUCERE 

Pandemia COVID-19 a adus cu sine o suită de efecte 
secundare, inclusiv un interes sporit pentru istoria 
epidemiilor și a efectelor pe care le-au produs în istorie. 
Atunci când oamenii sunt confuzi în privinţa prezentului 
și nesiguri în anticiparea viitorului, ei tind să se întoarcă 
spre trecut, să caute în experienţa vremurilor de altă dată 
răspunsuri la întrebările și angoasele care-i macină. 
Pentru istoricii care sunt astfel puși sub reflectorul atenţiei 
publice, relaţia cu timpul prezent, cu preocupările 
societăţii contemporane, poate să fie adeseori dificilă. 
Prinși între tentaţia de a răspunde spontan la provocările 
cotidiene, ca orice persoană vizată de actualitatea zilei și 
reflexul de a plasa dilemele și incertitudinile pe un mai 
amplu tablou temporal, comparându-le cu experienţe 
trecute, istoricii au adeseori o perspectivă particulară 
asupra crizelor momentului. De aici rezultă și demersul de 
faţă, născut din dorinţa unui grup de istorici de la 
Universitatea din București de a-și conforta contemporanii, 
stresaţi de rigorile distanţării sociale, cu privirea relativ 
obiectivă pe care distanţa în timp faţă de fenomene 
asemănătoare o poate favoriza. Nu este sigur că 
descoperirea (sau redescoperirea) faptului că pandemii 
majore, precum Marea Ciumă sau Gripa Spaniolă, au avut 
un bilanţ mult mai grav decât cel al maladiei COVID-19 e 
o sursă de consolare, dar poate fi de ajutor în înţelegerea 
situaţiei în care ne aflăm, cu pericolele, soluţiile și 
posibilele sale urmări.  

La deschiderea seriei articolelor pe site-ul 
Universităţii din București, începeam prin a remarca 
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faptul că epidemiile au făcut dintotdeauna parte din 
istoria umanităţii. Istoricii antici relatează despre astfel de 
momente din viaţa diferitelor societăţi încă din secolele  
V-IV î.Hr., dar alte surse aduc mărturii cu o vechime mult 
mai mare, încă din jurul anului 3000. Regele asirian 
Senaherib se retrăgea din faţa Ierusalimului, de teama 
unei epidemii, dar arheologii aduc dovezi din epoci chiar 
și mai vechi, dinaintea apariţiei scrierii, a statului sau a 
vieţii urbane. De la Marea Ciumă medievală și până la cele 
mai recente pandemii de gripă, HIV sau EBOLA, 
informaţiile de care dispunem pentru a înţelege aceste 
fenomene sunt tot mai detaliate. O epidemie înseamnă 
boală, simptome, adeseori moarte, dar efectele unui astfel 
de flagel se extind mult dincolo de aspectele biologice și 
medicale. Comunităţile sunt atinse în profunzime, într-o 
multitudine de forme, iar consecinţele crizei se prelungesc 
și sunt adeseori mult mai numeroase decât ne-am aștepta. 
Criza COVID-19 a condus la o conștientizare acută a 
acestei realităţi, mai mult și mai limpede decât au făcut-o 
alte pandemii din istoria recentă, precum gripa aviară, 
SARS sau MERS. Încă de la primele informaţii apărute cu 
privire la noul coronavirus, s-au făcut auzite și temerile 
privitoare la alte flageluri pe care le-ar putea aduce în 
viitor ruperea unor bariere dintre civilizaţia umană și 
natura sălbatică, încălzirea globală și modificarea 
sistemelor ecologice, excesul de încredere în capacitatea 
știinţei și a tehnicii de a ne salva de asemenea dezastre. Pe 
măsură ce carantina s-a prelungit și a cuprins tot mai 
multe societăţi, au apărut alte neliniști, legate de soarta 
economiei, de accesul la educaţie, de vulnerabilitatea 
instituţiilor. În textele pe care le-am publicat în lunile de 
carantină și pe care le reunim în acest volum, cititorul va 
descoperi că oamenii de astăzi nu sunt primii care își pun 
astfel de întrebări, care simt această nesiguranţă în faţa 
ameninţării unei epidemii aparent de nestăpânit. 
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Putem spune că experienţa marilor epidemii 
apropie în timp societăţile umane mai mult decât alte 
traume colective trăite și repetate de-a lungul veacurilor. 
În luna martie, la scurt timp după declararea oficială a 
pandemiei, autorii textelor cuprinse în acest volum și-au 
propus să ofere o interpretare istorică acestor fenomene 
universale, o interpretare destinată unui public larg, dar 
păstrând rigoarea exactităţii informaţiei și a nuanţelor 
analizei. Dintre variatele faţete umane, sociale, culturale 
sau politice ale epidemiilor din istorie am ales zece, unele 
terifiante, altele revoltătoare, dar și unele aducătoare de 
speranţă: originile și răspândirea, panica, zvonurile, 
politica, blamul, filantropia, moartea, vindecarea, 
consecinţele și posteritatea.  

Vechimea unora dintre situaţiile studiate și 
caracterul surselor disponibile nu au permis o abordare la 
fel de aprofundată a tuturor epidemiilor. De asemenea, nu 
veţi descoperi în acest volum texte privitoare la toate 
marile epidemii. Intenţia autorilor nu a fost aceea de a 
realiza o istorie exhaustivă a subiectului, ci de a reflecta la 
câteva cazuri istorice pentru a lumina mai bine acele 
aspecte care sunt utile pentru înţelegerea crizei actuale. 
Molima din vremea Antoninilor este abordată, în 
articolele semnate de Florica Bohîlţea Mihuţ, din multiple 
perspective: panica și zvonurile, implicaţiile politice, 
consecinţele. Alte epidemii, precum cea din Atena 
secolului al V-lea î.Hr., discutată de Alexandra Liţu, dau 
ocazia unor comentarii de altă natură, în care boala în sine 
se metamorfozează în parabolă a bolii civice care a 
contaminat „corpul” statului. Asupra subtilei relaţii dintre 
boală, damnare, vindecare și corpul politic - acesta din 
urmă întruchipat de figura taumaturgică a liderului - se 
apleacă, abordând subiectul reprezentării molimei în artă, 
Carol Căpiţă în cele două discuţii pe care le face cu privire 
la două opere celebre: Cei patru cavaleri ai Apocalipsei de 
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Albrecht Dürer (1571-1528) și Napoleon vizitând ciumaţii 
din Jaffa de Antoine-Jean Gros (1771-1835). Fie că 
ascultăm cuvintele lui Tucidide, fie că decriptăm sugestiile 
pictorului Gros, epidemia se dovedește a fi mai mult decât 
o suferinţă fizică, își dezvăluie straturi aproape 
arheologice de semnificaţii spirituale, culturale, politice.  

 Multe dintre textele pe care le includem în acest 
volum se apleacă asupra dificultăţii înţelegerii bolilor și 
mai ales a epidemiilor majore, tocmai pentru că istoria lor 
este încărcată de mize publice sau personale prin care 
istoricii adeseori trebuie să navigheze ca printre 
banchizele unui ocean polar. Valentin Bottez trece în 
revistă controversele din jurul Ciumei lui Iustinian. 
Existenţa surselor contemporane, în cazul acesta destul de 
numeroase, nu garantează o imagine corectă a 
momentului. Ce este realitate, cât de mult au exagerat 
autorii secolului al V-lea din motive religioase, politice sau 
din ostilitate personală faţă de împărat? Implicaţiile (și 
explicaţiile) religioase ale epidemiei nu sunt niciodată 
prea departe: fie sunt interpretate ca intervenţii salvatoare, 
așa cum ne istorisește Liviu Iancu, în articolul său despre 
eșecul neașteptat al regelui asirian Sennacherib în faţa 
Ierusalimului (701 î.Hr.), fie ca pedepse divine, în 
versiunea autorilor creștini din secolul al V-lea. Pe de altă 
parte, cât de mult ne putem baza pe informaţiile rezultate 
din utilizarea tehnicilor moderne de analiză? Nici unele, 
nici celelalte nu par să fie ocolite de păcatul părtinirii. În 
mod surprinzător, dar cu atât mai sugestiv și util pentru 
cei care caută repetiţii și modele în istoria socială a 
pandemiilor, multe dintre incertitudinile care îi preocupă 
pe istoricii epocilor vechi nu le sunt străine nici celor care 
se apleacă asupra unor situaţii mai recente. Din cele două 
texte foarte documentate ale lui Vladimir Creţulescu 
transpare limpede dificultatea studierii uneia dintre cele 
mai distructive pandemii din istorie, Gripa Spaniolă. 
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Subiect tabu din motive propagandistice în timpul 
războiului, apoi uitată în vârtejul evenimentelor politice 
din 1918 și 1919, această „mamă a gripelor” din care se 
pare că s-au născut cele mai multe epidemii gripale din 
secolul XX, rămâne misterioasă. Numărul victimelor este 
uriaș, dar cifrele rămân incerte din lipsa informaţiilor 
fiabile referitoare la unele societăţi importante, precum 
cele de pe continentul asiatic. Originea bolii și primele faze 
ale evoluţiei sale sunt, de asemenea, disputate. Consecinţele, 
cu excepţia bilanţului morţilor în Europa occidentală și în 
America de Nord, rămân și ele insuficient cunoscute. Un 
lucru pare, totuși, sigur: carantina și vaccinul au fost cele 
două metode care au salvat lumea, în urmă cu un secol, de 
pericolul unui inamic căruia îi căzuseră victime zeci de 
milioane de oameni, mai ales din rândul generaţiilor 
tinere.  

Lupta cu epidemia este tema centrală a textelor lui 
Alin Ciupală, care se apleacă asupra unor cazuri românești 
din prima parte a secolului XX: holera de la sud de 
Dunăre, din 1913, tifosul exantematic și alte epidemii din 
anii Marelui Război. Din nou, responsabilitatea politică, 
camuflarea propagandistică a realităţii, dar și rolul 
salvator al unui lider moral, în cazurile menţionate 
Principesa și, apoi, Regina Maria, se dovedesc esenţiale.  

În luna aprilie, după șocul înţelegerii gravităţii 
pandemiei de COVID-19, a venit stresul cumulativ al 
carantinei. Presiunea psihologică a izolării a fost urmată 
de teama de consecinţe, iar societatea a început să se 
îngrijoreze că leacul va ucide pacientul. Nevoia de a înţe-
lege urmările unei mari epidemii, precum și amploarea 
socială mai vastă a neliniștii ne-a îndemnat să iniţiem o 
nouă serie de articole, dedicată consecinţelor pandemiilor 
și publicată pe site-ul postului de televiziune B1.  

Faptul că nu suntem primii care trecem prin astfel 
de experienţe poate să ne procure mai mult decât confort 
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psihologic și speranţă, poate eventual să ofere sugestii cu 
privire la viitor. De la Marea Ciumă medievală și până la 
cele mai recente pandemii de gripă, HIV sau EBOLA, 
informaţiile de care dispunem pentru a înţelege urmările 
acestor dezastre sunt tot mai detaliate. Marile epidemii 
ating comunităţile în profunzime, într-o multitudine de 
forme, iar consecinţele crizei se prelungesc și sunt adesea 
mai numeroase decât ne-am aștepta. Desigur, din unele 
epidemii omenirea nu pare să fi învăţat nimic, după cum 
remarcă Simona Corlan comentând lecţiile pe care 
societatea contemporană nu a reușit să le extragă din 
pandemia de Ebola din 2014. Există în istoria contem-
porană epidemii care au fost cu totul uitate, sau mai bine 
spus cu totul ignorate chiar în momentul în care făceau 
ravagii, precum gripa Hong Kong de la finele anilor 1960. 
Așa cum explică Florin Ţurcanu, COVID-19 este o 
pandemie care nu va fi uitată, semn că lumea a evoluat în 
ultimii 50 de ani, iar primatul siguranţei sanitare a 
indivizilor și colectivităţilor se poate substitui masiv, chiar 
dacă temporar, în anumite societăţi, primatului raţiunii 
economice.  

Consecinţele imediate și cele mai evidente ale unei 
mari epidemii sunt cele demografice, uneori atât de grave 
încât pot schimba economia și procesele sociale într-o 
civilizaţie. Fie că este vorba despre Marea Ciumă, fie că 
discută despre unificarea microbiană a lumii stimulată de 
colonizarea Americilor, Ecaterina Lung aduce discuţia 
foarte aproape de fenomenul globalizării și de consecinţele 
acestuia în istoria universală. O lume globalizată, este o 
lume în care epicentrul unei epidemii nu este niciodată 
suficient de departe. Analiza consecinţelor acestui 
fenomen conduce în cele din urmă la o concluzie: urmările 
unei pandemii pot fi grave, pot fi traumatizante, însă nu 
sunt niciodată exclusiv negative și, mai ales, sunt evacuate 
și depășite mult mai repede decât ne-am aștepta. Aproape 
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toate cazurile studiate converg spre această constatare, fie 
că este vorba despre soarta Imperiului Roman, a Europei 
medievale sau a societăţii secolului XX. Rămâne de văzut 
dacă această concluzie va fi confirmată în cazul pandemiei 
actuale. Din păcate, oricât de mult ne-am dori, cunoașterea 
trecutului nu permite predicţii exacte cu privire la viitor. 
Pentru cei care au curaj, așa cum ne îndeamnă Andrei 
Alexandrescu să avem, istoria poate să aducă încredere în 
capacitatea de regenerare a societăţii umane.  

 
Daniela Zaharia  

      București, 22 iunie 2020 
 


