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Starea bună de sănătate devenise o 
obsesie pentru oamenii epocii moderne. 
Majoritatea aveau încredere oarbă în 
medici, iar având în vedere faptul că 
pretutindeni în jurul lor, vecinii, prietenii 

şi rudele cădeau pradă diferitelor boli, amintindu-le în mod constant de caracterul 
efemer al vieţii, oamenii acestor epoci manifestau o sensibilitate aparte faţă de 
medicină, acest subiect fiind amplu dezbătut în toate tipurile de surse, cu atât mai 
mult în izvoarele narative personale1. Studiul de faţă va urmări să prezinte, pe baza 
memorialisticii ardelene de limba maghiară din secolul al XVIII-lea, câteva aspecte 
legate de atitudinile manifestate faţă de bolile copilăriei. Aşadar, în paginile care 
urmează vom schiţa anumite concepte ale practicilor legate de copilărie, urmând 
să evidenţiem complexitatea subiectului, prezentând în câteva cazuri atitudinile 
autorilor studiaţi faţă de starea de sănătate a noilor membri ai familiei. 

Câteva consideraţii de ordin teoretic

Copilul istoric al lui Philippe Ariès şi Lawrence Stone s-a născut la părinţi care 
şi-au privit copilul neajutorat cu indiferenţă şi l-au plasat, imediat, mai departe 
la o slujitoare, de obicei una nepricepută, pentru a evita acţiunile incomode ale 
crescutului şi pentru a tăia orice fir al slăbiciunii şi al ataşamentului. Pe aceleaşi 
poziţii se situează şi Edward Shorter, în opinia căruia, în epoca preindustrială, rata 
mortalităţii infantile atingea cote atât de înalte, încât este imposibil de a considera că 
exista îngrijire propice sau preocupare maternă faţă de copil. Aşadar, în concepţia lui 
Shorter, sentimentul de ataşament şi iubire este unul modern, lipsa dragostei materne 
fiind dovedită incontestabil de către surse2. Cercetătorul american se întreabă: oare 

1 Steven Ozment, Magdalena and Balthasar: An Intimate Portrait of Life in 16th Century 
Europe Revealed in the Letters of a Nuremberg Husband and Wife, New York, NY: Simon 
& Schuster, 1986 , p. 110.

2 Edward Shorter, The Making of the Modern Family, Basic Books, Inc. Publishers, 1975, p. 168.
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cum este cu putinţă să se afirme despre o mamă că ea este într-adevăr preocupată 
de copilul ei când îi dă alcool ca să-l calmeze, îl înţarcă la nici un an înlocuind 
laptele cu hrană solidă sau îl leagă şi înfăşoară prea strâmt, fapt care conducea mai 
apoi la degenerări fizice. Toate aceste elemente l-au determinat pe Shorter să ajungă 
la concluzia, conform căreia mamele premoderne erau caracterizate de lipsă de 
interes în ceea ce îi privea pe copiii vii şi apatie în ceea ce îi privea pe cei morţi3. 
Aceeaşi atitudine regăsim şi la Elisabeth Badinter, potrivit căreia instinctul matern 
este doar un mit, ba mai mult, aceasta va căuta să-şi demonstreze tezele inclusiv 
pentru secolul al XVIII-lea, considerând că, în mediile franceze, desconsiderarea 
copiilor era, în continuare, un fenomen general4. 

Am ţinut să amintim succint aceşti autori fiindcă, în cele ce urmează, în analiza 
naraţiunilor transilvane, ne vom exprima şi referitor la tezele cercetătorilor sus-
numiţi, având în vedere faptul că marea majoritate a autobiografiilor, memoriilor 
şi chiar şi a jurnalelor ne oferă imaginea unor părinţi care într-adevăr greşesc, 
câteodată cauzează în mod indirect moartea propriilor copii, dar niciodată nu privesc 
cu apatie acest fapt, în unele cazuri incidentele având consecinţe dramatice asupra 
întregii familii.

Ei bine, jurnalele europene, îndeosebi cele puritane5, ne dovedesc exact contrariul 
atitudinilor prezentate în pasajele de mai sus. O adeptă a continuităţii (Hanawalt), 
Linda Pollock6, în întreprinderea sa ambiţioasă (care şi-a propus regândirea a 400 
de ani de copilărie), a analizat un număr mare de izvoare personale, bazându-se pe 
un model analitic bine construit, încercând să dovedească exact contrariul tezelor 
sus-menţionate. Analizele ei relevă faptul că atitudinile faţă de copil şi copilărie nu 
au fost atât de diferite de-a lungul secolelor precum au crezut Ariès şi adepţii săi. 
Mentalitatea şi sensibilitatea părinţilor şi a copiilor pare să arate totuşi o oarecare 
continuitate. Relaţia dintre aceştia nu era neapărat una formală, ci una afectivă, 
părinţii privind cu interes şi entuziasm evoluţia copiilor, totodată cu disperare şi 
lacrimi pierderea acestora7, dovedind că ataşamentul dintre copii şi părinţi este 
de ordin biologic (ontologic) şi nu istoric sau social8, cum susţinuse Badinter. De 
altfel, concluziile lui Pollock sunt identice cu cele ale cercetătorului de origine 
germană, Steven Ozment, adică contrar celor afirmate de Shorter sau Ariès, anume, 
conceptul de copil şi copilăria în sine existau de-a lungul secolelor, doar că erau 
diferit percepute. Finele trăsături ale atitudinilor legate de copilărie pot fi desprinse 

3 Ibidem., (ediţia din 1977), p. 256.

4 Elisabeth Badinter, A szerető anya. Az anyai érzés története a 17-20. században, Csokonai 
Kiadó, Debrecen, 1999, p. 309.

5 Judith S. Graham, Puritan Family Life: The Diary of Samuel Sewall, Upne, 2003.

6 Linda Pollock, Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to 1900, Cambridge 
University Press, London, New York, 1983.

7 Ibidem., p. 268.

8 Ibidem., p. 38.
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cu uşurinţă prin analiza meticuloasă a surselor, căci doar aşa se poate surprinde 
atitudinea autorilor faţă de rolul de părinte sau de copil. Prezentarea clasică a 
naraţiunilor nu va da roade, fiindcă aceste izvoare nu trebuie repovestite, ci, înainte 
de toate, contextualizate, apoi analizate. În urma unei asemenea anchete, sursele 
relevă faptul că strămoşii noştri nu numai că erau conştienţi de diferenţa dintre 
copiii şi adulţi, dar erau totodată şi încântaţi de acest fapt9.

Nu putem trece cu vederea cercetările lui Shulamith Shahar10, care se vor axa 
în special pe perioada analizată de către Ariès, dezbătând pe larg problematica 
mortalităţii infantile sau cauzele şi circumstanţele accidentelor frecvente survenite 
în copilărie. Shahar s-a abţinut de la proiectarea atitudinilor moderniste asupra 
trecutului şi a căutat răspunsuri pentru întrebările sale în credinţele şi obiceiurile 
medievale. Autoarea a folosit o gamă extrem de variată a surselor medievale, 
cum ar fi: acte juridice, acte de procedură penală, raporturile medicilor legişti, 
corespondenţa şi chiar literatura contemporană, ajungând la concluzia că fenomenele 
legate de copilărie trebuie analizate în contextul istoric, social, medical al Europei 
medievale. În asemenea circumstanţe, devine însă evident că imprudenţa părinţilor 
sau îmbrăcarea copiilor în haine adulte nu mai are o alură atât de tragică precum 
au considerat adepţii discontinuităţii. Nu suntem îndreptăţiţi, afirmă Shahar, să 
judecăm părinţii care chiar s-au încrezut în ajutorul divin, când, spre exemplu, 
şi-au lăsat copii nesupravegheaţi, ori nu au apelat la serviciile medicilor. Cu atât 
mai mult cu cât majoritatea lucrărilor dedicate educaţiei şi creşterii copiilor au 
fost redactate de către teologi, medici şi legişti laici, dar îndeosebi clerici, care 
afirmaseră, la rândul lor, că nici o îngrijire şi preocupare medicală nu poate da 
roade fără intervenţia graţiei divine. 

În lumina celor prezentate mai sus reiese faptul că cercetătorii, adepţii continuităţii, 
au operat cu aceeaşi categorie de surse care prezintă şi obiectul principal al analizei 
noastre. Izvoarele narative personale s-au dovedit a fi indispensabile în conturarea 
unei imagini personalizate, şi de ce nu subiective, a trecutului. Situaţia nu este însă 
nicidecum similară pentru spaţiul nostru. Numărul restrâns al naraţiunilor personale 
retrospective sau a adnotărilor cotidiene nu ne permite conturarea unor imagini atât 
de expresive a trecutului, iar natura publică a sferei private transilvane îngreunează 
considerabil analizele gen Pollock sau Shahar. Trebuie să fim însă conştienţi de faptul 
că, oricât de incitant sună, cercetătorul ardelean nu va putea realiza anchete precum 
au reuşit antropologii anglo-saxoni, fiindcă sursele noastre relevă doar anumite 
aspecte ale copilăriei. Analiza izvoarelor personale premoderne din Transilvania 
au scos în evidenţă faptul că, din scrisorile şi însemnările de jurnal care ne stau la 
dispoziţie, rar obţinem informaţii despre jucăriile, sau despre petrecerile copiilor, 
ci îndeosebi despre bolile acestora. Afirmaţia se verifică, în întreagă măsură, atât 
pentru jurnale cât şi pentru memorii. Acest element compoziţional nu trebuie să 

9 Ibidem., p. 97.

10 Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages, 1990 tradus în limba maghiară de către 
Pukánszkyné Király Katalin, Gyermekek a középkorban, Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
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ne inducă în eroare, nici copiii transilvăneni nu erau în continuu bolnavi. Retorica 
şi construcţia textelor ne trimit cu gândul la faptul că, într-o epocă în care se ducea 
o luptă asiduă pentru supravieţuire, este de la sine înţeles ca bolile şi remediile 
salvatoare să fie amplu dezbătute cu fiecare ocazie11. 

Realităţile ardelene

A fi părinte la începuturile epocii moderne presupunea o stare continuă de 
vigilenţă şi îngrijorare,12 în mod cert, total justificate, având în vedere mortalitatea 
infantilă ridicată. Izvoarele narative personale studiate vin în susţinerea acestei 
afirmaţii, fiindcă abia dacă găsim jurnal, autobiografie sau biografie care să nu fi 
notat pierderea mai multor copiii, fie vorba de fraţi, fini ori de copiii proprii. Nu 
există nici un subiect care să fie atât de amplu dezbătut precum acesta, astfel, aşa 
cum am mai precizat, copiii din Transilvania premodernă sunt prezentaţi în primul 
rând prin prisma bolilor suferite şi din necrologurile redactate cu ocazia deceselor. 

De-a lungul epocii moderne, în pofida evoluţiei ştiinţei medicale şi farmaceutice, 
numeroase practici de vindecare s-au dovedit a fi extrem de periculoase, dacă 
nu chiar fatale, pentru copii13. Aşa precum reiese şi din numeroasele piese de 
teatru ale lui Molière, medicina epocii premoderne şi moderne era caracterizată 
de hiperactivitate. Asta însemna că, în anumite cazuri, şi acestea sunt destul 
de numeroase, pacientul murea exact din pricina tratamentului care, de obicei, 
începea prin utilizarea cristalelor, continua prin lăsatul sângelui, apoi se încheia 
prin purgaţie14. Situaţia este cu atât mai gravă, cu cât, în majoritatea cazurilor, 
autorii şi-au tratat ei înşişi copiii, din propria farmacie, apoi cu ajutorul rudelor, şi 
apelau abia într-un final şi la serviciile medicilor15. Îndeosebi mamele sunt cele care, 
precum reiese din corespondenţa femeilor nobile, se pricepeau la arta vindecării, şi 
aveau aşa-numite lăzi farmaceutice în care ţineau diferite alifii şi medicamente, în 
caz că vreun membru al familiei s-ar îmbolnăvi. Era una dintre datoriile unei bune 
gospodine, să se îngrijească ca la vizita medicului să-şi împrospăteze cutia16. Aceste 
femei adesea păstrau în cutie şi tratate de medicină, încercând să identifice bolile 
din descrierile oferite de către medicii-fizicieni premoderni. Una dintre cele mai 
răsfoite cărţi de medicină din epoca premodernă, de pe teritoriul Transilvaniei, este 

11 Péter Katalin, A gyermek és a gyermekkor a történetírásban In Faragó Tamás (edit.), 
Bölcsőtől a koporsóig, Ú.M.K., Budapest, 2005, p. 66.

12 Steven Ozment, op. cit., p. 97.

13 Shulamith Shahar, Csecsemőgyilkosság, kitevés, balesetek In Vajda Zsuzsanna – Pukánszky 
Béla (edit.), A gyermekkor története. Szövegyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 
1998, p. 121.

14 Birtalan Győző, Európai orvoslás az újkorban, Budapest, 1988, p. 18.

15 Linda Pollock, A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök In Vajda Zsuzsanna – Pukánszky 
Béla (edit.), op. cit., p. 201.

16 Magyary Kossa Gyula, Magyar Orvosi Emlékek, Budapest, 1940, vol. I, p. 97.
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cea a lui Pápai Páriz, care, fiind conştient, de necesitatea unui asemenea manual, 
îşi va justifica întreprinderea în felul următor: „nu am vrut eu să prind gândul celor 
ştiutori, căci nu lor le-am scris acest tratat, ci acelor stăpâni sau gospodine, şi oameni 
nepricepuţi şi nevoiaşi, care nu au la îndemână medic priceput, îndeosebi celor 
ce locuiesc la sate, unde găseşti mai repede medic pentru animale, decât pentru 
oameni”17. Nu trebuie să ne surprindă astfel că cei care au încercat să stabilească 
un diagnostic cu ajutorul acestui manual, adesea au tratat afecţiuni inexistente şi 
au neglijat altele care până la urmă au cauzat moartea pacientului. De altfel, din 
pricina lipsei personalului sanitar, precum şi din cauza drumurilor inaccesibile şi 
periculoase, în această epocă a devenit destul de popular ca oamenii să caute remedii 
fără a avea contact fizic cu medicii, apelând la ajutorul lor doar prin scrisorile în 
care descriau simptomele bolii. După aceea medicul nu numai că răspundea în scris 
cererilor, ci trimitea şi medicamentul. Majoritatea oamenilor se considerau norocoşi, 
dacă nu chiar vindecaţi, în cazul în care au reuşit să atragă atenţia vreunui medic 
renumit. La acest aspect se referă şi Péter Apor în următorul citat: „Murit-a Kerséri 
Köleséri Sámuel, Consilier Gubernal, un doctor plăcut, devenit vestit mai apoi prin 
noroc, era atât de renumit în ale medicini, încât orice bolnav primea o prescripţie 
de la acesta se considera deja vindecat”18.

Aşadar, îngrijirea şi tratarea bolnavilor din gospodărie intra în atribuţiile familiei, 
mai precis a femeii, iar majoritatea cărţilor de medicină sunt redactate luând în 
considerare şi acest aspect. Ingredientele medicamentului trebuiau să fie plante sau 
soluţii care se regăseau în gospodăria fiecărei familii, fapt care a desemnat, în mod 
automat, şi locul femeilor în vindecarea unor afecţiuni. De altfel chiar şi predicile 
secolelor XVI-XVIII, atât cele protestante, cât şi cele catolice adesea vor face referiri 
la importanţa utilizării plantelor medicinale (herbam servituti hominis) în vindecarea 
anumitor afecţiuni, fiindcă „Dumnezeu ne-a lăsat suficiente medicamente, ca, prin 
ele, corpul să se vindece ... cu atât mai mult, cu cât menţinerea sănătăţii este una 
dintre poruncile sale divine”19. Astfel, pe când soţul delibera legi, lupta sau îşi 
petrecea timpul cu amicii, femeia era responsabilă pentru familie, ogradă şi pentru 
fiecare slujitor în parte. Devine de la sine înţeles că pe fiecare domeniu, îndeosebi 

17 Pápai Páriz Ferenc, Pax Corporis, azaz az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól, 
fészkeiről s azoknak orvoslásának módjáról való Tracta, Lőcse, 1692, p. 9.

18 Apor Péter, Az én időmbe és éltemre Erdély Országban történt nevezetesebb változásoknak 
leírása, BCU – Colecţii Speciale, Mss. 214, p. 52r.

19 Pázmány Péter, A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynehány 
innepekre rendelt evangéliomokrul rendelt prédikációk. In Pázmány Péter művei. Válogatás, 
szöveggondozás Tarnóc M., Budapest, 1983, p. 932-935, 956. În această ordine de idei 
amintim lucrările celebrului episcop Péter Melius Juhász (Herbarium, Az fáknak füveknek 
nevekről, természetekről és hasznairól ... az doktorok könyveiből – 1578), Péter Bornemisza 
(Ördögi kisértetek – 1578), ) sau ale lui Gergely Frankovith (Hasznos és fölötte szükséges 
könyv – 1588), toţi pledând în lucrările lor pentru folosirea plantelor în scopuri medicale, 
accentuând proprietăţile vindecătoare ale acestora –fără a le atribui însă puteri magice.
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în cele nobiliare, exista şi un mini-centru de tratament, dotat cu tratate medicale 
redactate de către bărbaţi, completate cu reţetele feminine încercate şi modificate 
de-a lungul secolelor20. De altfel, studiile etnografilor şi a antropologilor au dovedit 
faptul că marea majoritate (90%) a vindecătorilor laici erau femei21. 

Aşa se explică şi faptul că în mediile aristocrate, în ceea ce privea bolile 
copiilor şi ale femeilor, bărbaţii aveau mai multă încredere în reţetele străbune şi 
în leacurile naturiste decât în medicamentele eliberate de farmacişti ori medici. 
În pofida relaţiilor de amiciţie legate între familiile nobiliare şi medici, doamnele 
aristocrate erau ferm convinse că se pricep mai bine la vindecarea bolilor feminine 
sau puerile. Spre exemplu, Éva Batthyáni Lobkowitz Poppel considera că medicul 
trebuie consultat doar în caz de lăsare a sângelui, în rest: „Pentru boala matale nu ai 
nevoie de doctor, căci e o boală oarecare, nici nu este bine să trăieşti cu medicamente, 
mai bine ia ce ţi-am trimis, cu asta să se trateze domnia voastră, nu e bine să trăiţi 
cu medicamentele doctorului, deloc folositoare”22. Nobila a avut observaţii extrem 
de critice îndeosebi în perioada de sarcină a nurorii sale: „De aceea dragul meu, îţi 
sugerez să nu o duci sub nici o formă la medici, pentru că aceştia îi vor administra 
fel de fel de murdării şi medicamente şi o vor trata până când nu o să mai aibă copiii 
în veci. Crede-mă, scumpul meu fiu, mai ales că auzisem şi de la mama mea, medicii 
nu se pricep atât de bine la bolile femeilor decât se pricep femeile însăşi”23. Aşadar, 
corespondenţa nobililor maghiari relevă faptul că inclusiv bărbaţii nobili şi chiar şi 
intelectualii considerau că bolile copilului şi a femeii trebuiau tratate de către femei 
pricepute şi nicidecum de către doctori-fizicieni24. De altfel, peste tot în Europa 
persista convingerea conform căreia medicul obstetrician nu ştia cu nimic mai mult 
decât mamele sau moaşele marcate de experienţele zecilor ori sutelor de naşteri25.

În ceea ce priveşte sursele noastre, corespondenţa soţilor Apor relevă aceleaşi 
atitudini, Borbála Kálnoki scriindu-i soţului ei, Péter Apor cu ocazia variolei fiului 
lăsat la colegiu: „franciscanii sunt atât de pricepuţi în tratarea bolilor puerile încât 
măsurau pulsul lui József în degetele sale de la picior”26.

Jurnalele relevă faptul că, în majoritatea cazurilor, autorii, desigur, după ce au 
încercat diverse doftorii, au apelat totuşi la serviciile medicilor, dovedind totodată că 

20 S. Sárdi Margit, Főrangú hölgyek gyógyfüves könyvei In Pócs Éva (edit.), Áldás és átok, 
csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben, Balassi, 
Budapest, 2004, p.204.

21 Várkonyi Ágnes, Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia boszorkánypereket 
beszüntető törvényének újragondolásához În Etnographia 1990/3-4, p. 387.

22 Kincses Katalin (edit.), „Im küttem én orvosságot”. Lobkowitz Poppel Éva levelezése 1622-
1644, Budapest, 1993, p. 122.

23 Ibidem., p. 161.

24 S. Sárdi Margit, op. cit., pp. 210-211.

25 Shulamith Shahar, Gyermekek a középkorban..., p. 73.

26 Magyary-Kossa Gyula, op. cit., vol II., p. 217.
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omul modern nu se abandona pe deplin voinţei divine, la fel cum nu se încredea în 
mod excesiv nici în reţetele străbunilor. Însă, din pricina vizitelor rare şi, de obicei, 
zadarnice ale medicilor, inclusiv cei care, în esenţă, nici măcar nu erau ipohondri şi 
aveau o credinţă de nezdruncinat, s-au transformat în terapeuţi preocupaţi în mod 
excesiv de auto-analiză27: „Dacă păstrarea vieţii şi sănătăţii noastre este deopotrivă 
poruncită de Dumnezeu şi a fost întotdeauna ţelul suprem al sfinţilor şi bărbaţilor 
dăruiţi cu har, este potrivit, după cum ne învăţa şi Galenus, ca nimeni să nu scape 
din vedere nimic din ceea ce este în favoarea unei bune stări de sănătate”28. 

Acest exces de zel a avut, în numeroase cazuri, consecinţe dramatice: „Zsófika 
s-a îmbolnăvit de sânge rău, am adus un medic, pe János Tolnai, altminteri doctor 
în biologie şi profesor, care era şi un medic cu renume. Doftorindu-le pe Zsófi şi pe 
Máris, care tot alerga, se juca, dănţuia pe acolo, doctorul zice: E o copilă frumoasă, 
dar are mulţi limbrici, ia să-i dau o alifie, ungeţi-o numai de dinafară la buric şi 
limbricii vor fi distruşi. A fost unsă, alifia a distrus în curând mulţi limbrici mărunţi, 
dar după aceea copila a făcut o atât de cumplită diaree, încât într-o zi a avut 53 de 
scaune. Cu toată strădania, medicul n-a putut opri diareea şi la cinci zile după ce a 
fost unsă, la 12 ore după soră-sa, muri şi ea, împreună au fost culcate şi îngropate. 
[…] medicului îi era ruşine, dar faptul s-a întâmplat. Deprinde-te să te ţii de cuvintele 
lui Christos: Cel sănătos n-are nevoie de doctor”29. 

Citatul de mai sus indică însă faptul că oamenii medievali şi premoderni, oricât 
de instruiţi ar fi fost, nu au fost în stare să prevadă consecinţele dramatice ale unor 
acţiuni fiindcă, pe de o parte, erau ghidaţi de instinctele lor, pe de altă parte, erau 
caracterizaţi de fatalism30. Astfel, ceea ce în mod normal ar trebui să ne dovedească 
existenţa ataşamentelor parentale a cauzat, din nefericire, şi moartea mai multor 
copii31. Considerăm că, în asemenea cazuri, critica formulată de către Lloyd deMause 
este total justificată. În opinia acestui autor, de-a lungul evului mediu, dar şi în 
epoca modernă, copiilor li se administrau într-un mod haotic laxative, tratându-le 
afecţiunile în numeroase situaţii prin cure de purgaţie, indiferent dacă era sau nu 
cazul32. Aceste tragedii cauzate involuntar nu reflectă însă nicidecum sadismul unor 
părinţi sau persistenţa unor rituale păgâne, ci extremismul medico-farmaceutic al 

27 Petrőczi Éva, Fél-szentek és fél-poéták, Balassi, Budapest, 2002, p. 113.

28 Paulus Kyr, Die Gesundheit ist ein Köstlich Ding = Învăţătură privind sănătatea, întocmită 
după modelul aforismelor. De asemenea, pe scurt despre proprietăţile alimentelor, tratate 
în ordine alfabetică (traducere: Adinel Ciprian Dincă), Shiller, Hermannstadt-Bonn, 2010, 
p. 201.

29 Nicolae Bethlen, Descrierea vieţii sale de către el însuşi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 
2004, p. 128.

30 Shulamit Shahar, Csecsemőgyilkosság..., p. 130.

31 Linda Pollock, A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök ..., p. 204.

32 Lloyd deMause, A gyermekkor története In Vajda Zsuzsanna – Pukánszky Béla (edit.), op. 
cit., p. 16.
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acestui secol. În medicina premodernă purgativele păreau a fi cea mai eficientă 
modalitate de combatere a diferitelor boli, fiindcă se considera că, prin eliminarea, 
toxinelor şi germenii care au cauzat boala vor dispărea33.

În concepţia sanitară contemporană, bazată pe patologia umorală, bolile surveneau 
din cauza impurităţilor (toxinelor) acumulate, şi a dezechilibrului dintre umoare. 
Aşadar, pentru a scăpa de un surplus de apă, se administrau purgative, iar, pentru 
armonizarea focului intern, se recomanda flebotomia. Aceste erau cele mai frecvente 
tipuri de tratamente care însă s-au dovedit a fi ineficiente, dacă nu chiar fatale, nu 
doar asupra copiilor, ba chiar, în anumite cazuri şi asupra oamenilor maturi (spre 
exemplu moartea guvernatorului Bánffi a fost cauzată de excesul curelor de purgaţie). 

Aceste accidente de interpretare, mai precis, determinarea eronată a bolii, 
surveneau datorită faptului că nici medicina antico-medievală şi nici cea premodernă 
nu era preocupată de remedii definitive, complexe, scopul medicilor, chirurgilor şi 
farmaciştilor nefiind altul decât tratarea bolii actuale şi nicidecum a eventualelor sale 
consecinţe. Medicii fizicieni al acestor epoci se concentrau pe remediile imediate, 
sugerate de către Dumnezeu şi concretizate în medicamente: „Cei care dintre voi se 
aşteaptă la miracole atunci când ţin în mâini instrumentele medicini, greşesc faţă 
de ordinea divină. [...] Fiindcă nimeni nu ştie dacă boala sau remediul pe care-l 
aplicăm va avea un deznodământ pozitiv sau negativ, obligaţia noastră este să facem 
tot posibilul (ce ne permitem şi considerăm de bun augur) pentru a ne ţine, pe noi 
şi pe alţii, în viaţă”34.

Aşadar, în afară de zelul lor, în mentalitate, medicii au rămas la fel de naivi ca 
şi bolnavii lor, anume în concepţia acestor oameni de ştiinţă, bolile proveneau de 
la Dumnezeu, în consecinţă, doar acesta era în măsură de a le vindeca. De fapt, 
această explicaţie teleologică favoriza, în mare măsură, şi masa deloc numeroasă 
a vindecătorilor profesionişti. Boala, în concepţia creştină, era percepută ca fiind 
pedeapsă divină, ca urmare, apare în această ipostază în numeroase lucrări ale 
epocii. Conform învăţăturilor din Biblie, Dumnezeu era unicul în măsură să dezlege 
individul de consecinţele actelor sale, ceea ce însemna, totodată, şi faptul că, în 
ciuda remediilor potrivite, vindecarea bolnavului era de domeniul spiritualului. 
Aşa se explică şi faptul că, în tratarea diferitelor afecţiuni, în afara medicamentelor, 
pacienţii trăiau cu variate soluţii spirituale, cum era, în cazul catolicilor, invocarea 
sfinţilor, iar la protestanţi, rugăciunea şi postul35. Medicii contemporani au căzut 
de acord cu biserica asupra faptului că boala, având şi o latură spirituală, poate, 
şi chiar trebuie tratată prin post, fiindcă în acest mod se purifică organismul de 
diferitele depuneri reziduale din stomac. 

Cea mai dinamică şi complexă descriere a copilului bolnav ne este oferită de 
către jurnalul lui István Wesselényi. Autorul a sacrificat o sumă considerabilă de 

33 Steven Ozment, op. cit., p. 118.

34 Pápai Páriz Ferenc, Pax Corporis..., p. 9.

35 Magyary Kossa Gyula, op. cit., Vol. I, p. 116.
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bani, multă energie şi mult timp în tratarea bolii (aparent) incurabile a fiului său 
Ferkő. Boala copilului, în decurs de câteva luni, este obiectul aproximativ a peste 
36 de adnotări36, însemnând că abia existau zile în care autorul să nu se fi exprimat 
referitor la acesta, maladia lui Ferkő dovedindu-se a fi cel mai dezbătut subiect 
dintre soţ şi soţie, care se vor consola reciproc şi vor veghea nopţi în şir lângă copil. 
Părinţii s-au resemnat, iar adnotările reflectă angoasa tânărului cuplu fără speranţe, 
care aştepta cu disperare evoluţia bolii într-un sens sau altul. Wesselényi nu a ratat 
nici o ocazie de a vorbi despre boala hemoragică a fiului său, invitând toţi medicii 
saşi pentru a-l consulta pe Ferkő. Nici un leac şi nici un medic nu s-a dovedit a fi 
folositor. Prima însemnare datează din 27 ianuarie 1708: „am aflat de la soţia mea 
că fiul nostru căzuse şi şi-a spart nasul, abia au putut să oprească sângerarea”. 
Autorul nu se aflase în aceste zile la Sibiu; s-a întors abia pe 16 februarie „m-am 
grăbit spre casă, iar ajungând la intrare, l-am zărit pe medicul Köleséri, l-am întrebat 
îndată: mai trăieşte fiul meu? La care mi-a răspuns afirmativ. […] când l-am zărit 
nu l-am recunoscut, de parcă n-ar fi copilul meu, era palid precum cearşaful căci 
tot sângele i-a curs prin nas. […] L-am întrebat pe medic ce părere are despre băiat, 
acesta mi-a spus că nu observase nici o îmbunătăţire, însă tratamentul pare să 
folosească, Dumnezeu a binecuvântat alifia. După această conversaţie m-am retras 
şi am început să mă rog, făcând promisiuni, implorându-l pe Dumnezeu ca, aşa 
precum, până în acest moment, a binecuvântat medicamentele, aşa să ghideze în 
continuare medicii către remedii binecuvântate care să folosească copilului meu”37. 
Citatul oglindeşte mai multe aspecte ale iubirii paterne, pe de o parte, autorul 
trimis în delegaţie odată sosit la Sibiu, se va îndrepta către casa sa, abia apoi îşi va 
îndeplini obligaţiile către oraş, pe de altă parte, se va retrage, ca prin rugăciune să 
contribuie la vindecarea lui Ferkő, considerând că medicamentele vor avea un efect 
sporit dacă sunt binecuvântate de către Dumnezeu. 

Asemenea pasaje emoţionante nu se regăsesc în memorii, deşi construcţia 
acestora permite elaborarea unor scene dramatice, însă, în opinia noastră, frecvenţa 
şi spontaneitatea adnotărilor cotidiene oferă o imagine mult mai complexă a familiei 
îngrijorate. Însemnările cu privire la evoluţia bolii sunt din ce în ce mai numeroase, 
autorul indicând cu precizie momentul declanşării crizelor hemoragice şi oprirea 
acestora, precum şi remediile utilizate. De altfel, se pare că Ferkő s-a simţit destul 
de bine faţă de starea în care se afla: mânca, bea, alerga şi se juca, doar că i s-a 
interzis consumul vinului: „Vai! De ar fi pentru o veşnicie nebăutor, numai bunul 
Dumnezeu să-l vindece” – este de remarcat faptul că Ferkő avea doar 2 ani şi 4 
luni. Copilul a început să piardă sânge zilnic, tatăl s-a gândit să consulte un alt 
medic, pe Vagenhofen, care l-a diagnosticat cu scorbut hemoragic şi i-a prescris 
noi medicamente. Desigur, nici acest tratament nu s-a dovedit a fi eficient, astfel că 
familia a continuat căutarea altor remedii. Unii au considerat că sângerarea zilnică 

36 Cifra este aproximativă datorită hiatusurilor editoriale ale lui András Magyari.

37 Wesselényi István, Sanyarú világ. Napló 1703-1708, (edit. Magyari András) Kriterion, 
Bukarest, 1983, vol. II, pp. 432-433.
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este benefică şi crizele nu trebuie oprite, alţii i-au sugerat autorului să-şi îmbăieze 
fiul în apă rece, ce a dat roade până la urmă, iar alţii au considerat lăsatul sângelui 
unica modalitate de a scăpa definitiv de boală38. Dar tratamentele, purgaţiile şi 
pierderile de sânge au condus copilul spre moarte: „Bunul Dumnezeu ne-a vizitat 
prea des prin acest copil, căci şi noi am început să murim de un an de zile de când 
îl ţine, ne consumăm şi ne frământăm zilnic, consider că ar fi mult mai bine dacă 
Dumnezeu s-ar sătura şi l-ar lua înapoi să nu fiu nevoit să văd cum se ofileşte, căci 
nici ziua şi nici noaptea nu mai avem linişte din pricina acestui copil”39. Într-un final 
familia s-a decis ca, în ciuda interdicţiilor legate de lăsatul sângelui la copiii mici, să 
efectueze această intervenţie chirurgicală extrem de periculoasă: „copilul, fiind tare 
speriat, a început să zbiere şi să plângă”, dar până la urmă i-au lăsat sângele „toate 
cunoştinţele noastre au fost stupefiate că am îndrăznit să efectuăm acest procedeu 
pe un copil de trei ani, însă precum doar acesta ne mai rămase, am încercat-o şi pe 
asta, bunul Dumnezeu să ne ajute”40. În mod cert, riscul acestor metode este azi mult 
mai evident decât era în acea epocă, îndeosebi fiindcă existau cazuri când chirurgii 
deschideau mai multe vase sanguine, provocând hemoragii de neoprit.

Având în vedere faptul că autorul nu a mai continuat jurnalul, nu ştim datorită 
cărui tratament a reuşit Ferenc să se vindece (acesta ajunsese la maturitate). Cert 
este, că părinţii săi au consultat 4 medici (Köleséri, Printz, Henis şi Vagenhofen), 
au pregătit diferite alifii, au cumpărat medicamente scumpe (cu toate că, precum 
reiese din jurnal, situaţia lor financiară din perioada izolării nu era deloc favorabilă), 
s-au rugat, într-un cuvânt, au făcut tot ce le stătea în cale pentru a-l vindeca. Iar în 
disperarea lor, au început să-l implore pe Dumnezeu să elibereze copilul de suferinţe, 
chiar şi cu preţul morţii. Atitudinea familiei Wesselényi faţă de întâiul lor născut 
băiat nu este o excepţie, exemplele sunt numeroase şi vădesc aceeaşi preocupare 
şi afecţiune faţă de copii. 

Wesselényi a tratat boala hemoragică a fiului său prin căi naturaliste, consultând 
mai mulţi medici şi utilizând o gamă largă de preparate medicinale. Dar după ce 
medicina raţională a dat greş în mai multe rânduri, autorul ne mărturiseşte că tinde 
să ia în serios vorbele servitorilor săi, care considerau boala lui Ferenc de domeniul 
supranaturalului, anume a vrăjitoriei. Lucrările din domeniul antropologiei medicale 
dovedesc faptul că, în secolele XVII şi chiar XVIII, inclusiv medicii considerau 
tratamentele spirituale ca fiind o a doua instanţă, în cazul în care medicina clasică 
dădea greş41. Este, desigur, de la sine înţeles că acceptarea vindecătorilor amatori, 
precum şi existenţa cauzelor supranaturale au eliberat atât medicina, cât şi medicii 
de o imensă responsabilitate, astfel încât, indiferent de evoluţia bolii, reprezentanţii 

38 De altfel, precum rezultă şi din tratatul medicului braşovean, Paulus Kyr, crestarea venei 
era interzisă copiilor sub 14 ani. Paulus Kyr, op. cit., p. 211.

39 Wesselényi István, op. cit., vol. II, p. 602.

40 Ibidem., vol. II, p. 613.

41 Giovanni Levi, Egy falusi ördögűző és a hatalom, Osiris, Budapest, 2001, p. 69.
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acestei bresle rămâneau cu imaginea nepătată. De altfel, acest sistem, personal ori 
naturalist, se verifică pentru întreaga Europă. Abordarea personalizată verifică nu 
doar afecţiunea, ci şi cauzele acesteia, pe când cel naturalist explică bolile într-un mod 
neutru, considerând boala ca fiind consecinţa dezechilibrelor survenite în corpul 
uman42. Felul în care cele două sisteme se regăsesc în descrierea bolii depinde, 
în mare măsură, de un cadru social la altul. Oricât de bizar sună, primul sistem 
oferea o gamă largă a interpretărilor, mult mai elaborată decât cel de-al doilea. 
Astfel, într-un sistem naturalist boala, îşi găsea originea în dezechilibrul umorilor, 
adică era monocauzal, pe când în sistemul personalizat vorbim despre un întreg 
şir de posibile cauze, fie ele normale ori supranaturale, sociale ori personale. Este, 
aşadar, de la sine înţeles că şi tratamentul prescris era unul cât se poate de variat, 
folosindu-se, în egală măsură, atât realizările medicini clasice, cât şi rugăciunile, 
postul ba chiar vrăjile şi descântecele.

În cele ce urmează vom prezenta un caz cât se poate de diferit faţă de cel a lui 
Wesselényi. Datorită structurării şi a mentalităţii aritmetice caracteristice jurnalelor, 
adnotările lui László Vass43 ne evocă, prin frecvenţa şi natura însemnărilor, o imagine 
dramatică a mortalităţii infantile. În mod trist, în această familie bolile copiilor au 
fost, fără excepţie, urmate de decese. Astfel, autorul a notat moartea a 9 copii din 
cei 10 pe care i-a avut (ultimul băiat murind la câteva zile după tatăl său – Vass 
avuse în total 12 copii, gemenii s-au născut postum). 

Autorul a fost căsătorit de două ori. Din primul nucleu s-au născut şase copii, 
însă din cele patru fete şi un băiat (unul dintre copii s-a născut prematur) doar un 
singur copil a trecut cu succes pragul a 14 luni. Fetele Erzsók şi Máriskó au trăit 13, 
respectiv 8 luni. Autorul va nota în jurnalul său şi evoluţia bolii, prima „suferind mult 
din pricina durerii de gât”, apoi de colică, iar cealaltă „trăgând aerul cu greutate”. 
De regulă, adnotările zilelor care au succedat apariţiei bolii se vor concentra în jurul 
fetelor. Cu toate acestea, nici una dintre cele două nu a supravieţuit bolii mai mult 
de o săptămână. Zsuzsanna este unicul copil din primul nucleu care a împlinit trei 
ani. Însemnările vor menţiona pentru prima oară solicitarea ajutorului a mai multor 
rude. Astfel este chemată soţia lui Daniel Vass, iar după ce, probabil, nici aceasta 
nu putuse intui boala copilului, au trimis după medicul Pataki, care a ajuns prea 
târziu, Zsuzsanna a murit la câteva ore după consultaţia medicului. Autobiografiile 
şi memoriile relevă faptul că autorii erau profund marcaţi de moartea copiilor, dar 
păreau să fie fără alinare când aceştia mureau la o vârstă mai înaintată. Aceste izvoare 
relevă faptul că pierderea unui adolescent era percepută mult mai dramatic decât 
moartea unui sugar. Pe de o parte, este vorba de ataşamentul părinţilor faţă de copiii 

42 Giovanni Levi, Op. Cit., p. 65. În Povestea unui exorcist Giovanni Levi urmăreşte să 
identifice atitudinile faţă de acest subiect în cadrul unei microcomunităţi din Piemontul 
secolului XVII, ajungând la concluzia că indiferent de statutul social, indivizii priveau 
bolile într-un sistem personal ori naturalist.

43 Vass László naplója In Nagy Gyula (edit.) Czegei Vass György és Vass László naplói, 
M.H.H.S. vol. XXXV, Budapest, 1896.
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care deja vorbeau, studiau şi erau un obiect al mândriei paterne, pe de altă parte, 
oamenii premoderni considerau copiii trecuţi de pragul vârstei de 3 ani ca fiind în 
afara oricărui pericol major. Jurnalele anglo-saxone din secolul al XVIII-lea relevă 
toate, fără excepţie, aceeaşi ataşament faţă de copii mai mari44. 

Durerea cauzată din pricina morţii Zsuzsannei era estompată de speranţele legate 
de naşterea primului fiu, János. Au urmat trei ani de linişte, care au fost întrerupţi de 
moartea subită al fiului, survenită „ca şi pedeapsă pentru păcatele noastre”. Despre 
ultimul copil al cuplului nu ştim cu certitudine când a decedat, fiindcă jurnalul se 
întrerupe brusc după înmormântarea soţiei (care fusese smulsă din rândul celor vii 
de febra puerperală), astfel că nu avem informaţii despre Julia, cert este că aceasta 
murise cândva între mai şi decembrie.

Primul copil din cea de a doua căsătorie, Ágnes a trăit abia şapte luni. Aceasta 
moare însă în 24 iunie 1733, la soţia lui Daniel Vass. Aşadar copilul era lăsat deja pe 
seama rudelor. Adnotările relevă faptul că autorul avea cunoştinţă de boala copilei 
(care de altfel nu ne este precizată), acesta fiind şi motivul pentru care nu au adus-o 
pe Ágnes înapoi la Ţaga, ci au lăsat-o la Sântioana. Analiza jurnalelor europene 
subliniază de altfel faptul că, decesul copiilor nu avea loc întotdeauna într-un mediu 
familial, printre părinţi sau bunici. Faptul că unii părinţi au preferat să-şi lase copii 
chiar şi în asemenea condiţii pe seama rudelor, aparent denotă o lipsă de sensibilitate 
faţă de pruncul aflat pe moarte45. Desigur, suntem tentaţi să tragem concluzii pripite 
cu privire la iubirea părintească, cu atât mai mult, cu cât atitudinile unor părinţi, 
cum este în acest caz cea a lui Vass, ar putea să reflecte o oarecare lipsă de empatie 
şi sensibilitate faţă de copil. Reflecţiile ulterioare ale autorului însă dezmint această 
indiferenţă. Considerăm că Ágnes nu a fost adusă la Ţaga exact din teama de a 
nu îi agrava boala, care însă nu este precizată de către Vass. Cert este faptul că 
nu sunt enumeraţi nici preoţii şi nici rudele sau prietenii prezenţi la ceremonial. 
La fel de curios este şi faptul că moartea celui de-al treilea copil, Gyuri, survenită 
în timpul dietei de la Sibiu ne este prezentată la nivelul naraţiunii într-o singură 
sintagmă seacă. Moartea acestuia nu a fost, la nivelul naraţiunii, acompaniată nici de 
rugăciuni şi nici de bocet, găsim doar o frază afectivă, notată cu ocazia ceremoniei 
funerare. Dezbaterile de la dietă, conflictele dintre diferitele grupuleţe de interes au 
ocupat mai mult spaţiu, creând impresia că anturajul dinamic al dietei nu a oferit 
posibilitatea unei meditaţii personale. Nu aflăm nici motivul decesului, precum nu 
sunt enumeraţi nici cei prezenţi la înmormântare. La mai puţin de doi ani vor muri 
şi cei mai mici copiii al autorului, Pál şi Erzsébet. După moartea lui Pál, autorul se 
decide să nu-şi părăsească familia, nu va pleca la dietă, observând schimbarea de 
spirit a fiicei sale. Familia a pierdut aşadar doi copii deodată, nu se precizează însă 
dacă aceştia au suferit de vreo boală contagioasă sau dacă moartea lor simultană 
este o simplă coincidenţă. Tot în acest an va muri şi autorul jurnalului, Vass László, 
şi ultimul copil rămas în viaţă.

44 Linda Pollock, A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök ..., p. 203.

45 Ibidem., p. 200.
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Aşadar autorul avusese din prima căsătorie şase copii, din care, precum am 
menţionat, nici unul nu a împlinit vârsta de trei ani. Bolile de care suferiseră aceştia 
nu ne sunt descrise doar în două cazuri. Doctorul Pataki a fost solicitat doar de două 
ori, din care o dată pentru soţia autorului. În mod curios familia s-a alarmat doar la 
boala Zsuzsannei, (copilul care a trăit cel mai mult) acesta fiind unica ocazie când 
au fost consultate rudele şi, mai apoi, medicul. Cele două intervenţii medicale s-au 
dovedit a fi însă, în ambele situaţii, prea târzii. Atitudinea lui Vass este în mod cert 
diferită, dacă nu chiar opusă celei lui Wesselényi, care consultase 4 medici pentru 
un singur copil, pe când Vass a recurs, pentru cei 9 copii ai săi, la ajutorul medicului, 
doar într-un singur caz. Cifrele sunt grăitoare, în mod evident, familia nobilului de 
la Ţaga nu a acordat atenţie prea mare medicilor, probabil, din lipsă de încredere. 
Nici cea de-a doua căsătorie nu s-a arătat a fi mai norocoasă. Din cei cinci copiii doar 
unul singur a trăit cinci ani. Nu dorim să cădem în capcana celor pasionaţi de istoria 
socială, care, în opinia lui deMausse, ori îşi cer scuze pentru barbarismul regăsit în 
surse, ori doresc să ofere o interpretare pozitivă a neglijenţelor părinteşti46. Cert este 
că, nu vom putea generaliza cu privire la afecţiunile din interiorul familiei porinind 
de la câteva cazuri enumerate în prealabil. Considerăm totuşi că, pe baza jurnalelor 
şi memoriilor analizate, neglijenţa lui Vass este una ieşită din comun pentru epoca 
şi structurile sociale studiate. Ba mai mult, cu toate că jurnalul nu se va pronunţa 
în mod direct asupra acestui aspect, ultimii copiii ai familiei, precum şi autorul, au 
decedat în urma epidemiei de ciumă. Un caz cât se poate de curios pentru secolul 
studiat, având în vedere faptul că, analizele cercetătorilor maghiari dovedesc că în 
această epocă, în familiile nobiliare, cauza decesului nu era nicidecum în legătură 
cu diferitele epidemii47. Foarte rar putem citi despre familii care şi-au îngropat 
copiii decedaţi din cauza aceleaşi boli. O dată cu izbucnirea epidemiilor, familiile 
îşi izolau de îndată copiii, trimiţându-i la provincie ori în domeniile din munţi. În 
ciuda comportamentului dur şi a concepţiilor educaţionale severe, tatăl cronicarului 
Mihály Cserei, s-a dovedit a fi un tată grijuliu: „1677 În acest an fusese o epidemie de 
ciumă în întreaga ţară, care şi anul următor mai făcea victime. Tatăl meu ne-a izolat, 
pe mine şi pe soră mea, căci pe vremea aceea ne avea doar pe noi doi, aproape de 
Făgăraş, într-un sat aflat la poalele muntelui, în gospodăria din Bucium, unde am stat 
toată vara şi toată toamna: Slavă fie Domnului, nici capul nu ne-a durut!48” Aceste 
exemple oglindesc faptul că ataşamentul părinţilor faţă de copii, anume grija de a-i 
păstra cât mai departe de focarul epidemiilor ori rebeliunilor, nu este doar un mit. 

Bolile copiilor nu erau însă întotdeauna cauzate de natură, ci şi de neglijenţa 
umană. Precum rezultă din pasajele de mai sus, în casele lui Vass sau Wesselényi, 
naşterile surveneau din doi în doi ani. În asemenea condiţii, prezenţa dădacelor 
era indispensabilă. Acestea s-au mutat adesea în casa familiei şi, în unele cazuri, 

46 Lloyd deMause, op. cit., p. 15.

47 Péter Katalin, op. cit., pp. 70-71.

48 Cserei Mihály, Históriája (Kazinczy Gábor (edit.), Pest, Emich Gusztáv Könyvnyomdája, 
1852, p. 96.
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au devenit parte a nucleului extins. În schimb li se cerea, mai precis, se cuvenea, 
să afişeze simpatie şi ataşament faţă de copilul pe care îl hrăneau. Dar găsirea unor 
femei afectuoase şi de încredere prezenta mari dificultăţi. Unii autori au fost de 
părere că atât pentru siguranţa copilului, cât şi pentru binele familiei, copiii ar trebui 
alăptaţi şi îngrijiţi de către mamele lor: „de altfel niciodată nu am fost sănătos, nici 
acum nu sunt, precum am auzit de la maică-mea, din pricina faptului că fusesem 
alăptat timp de un an de către o femeie stricată, o curvă, despre natura căreia părinţii 
mei habar nu aveau. Iar o dată când dădaca s-a urcat în pod să se destrăbăleze cu 
un afemeiat nemernic, m-au luat şi pe mine cu ei, iar cât timp ce îşi vedeau de 
treabă, eu m-am tot învârtit, până când am căzut jos şi mi s-au rupt coastele, am 
fost ţinut culcat timp de un an, până când au reuşit să mă trateze cât de cât. Să stea 
învăţăminte tuturor, îndeosebi mamelor să nu se ferească să-şi hrănească copii, ori 
dacă nu au lapte, să angajeze persoane de încredere, dar să nu lase copiii niciodată 
pe seama doicii, ci să se îngrijească de ei personal”49. 

Memorialistica oferă numeroase exemple ale ignoranţei şi relei voinţe a doicilor, 
care, din cauza neglijenţei lor, puteau cauza veritabile tragedii, astfel unul dintre 
copiii lui Kata Bethlen a fost alăptat de către o femeie infectată cu ciumă: „s-a 
îmbolnăvit de ciumă doica fiului meu Pál, dar nu ne-a spus nimica, iar mizeria 
fiindu-i în pântec am crezut că are hernie, însă copilul a avut o noapte grea, iar 
doica nu s-a putut trezi, m-am sculat şi l-am luat pe Pál lângă mine. Dimineaţa 
femeia m-a rugat s-o las acasă la Hărănglab, ea avusese şase copii, care în trei zile 
s-au îmbolnăvit toţii de ciumă, dar noi nu ştiam despre aceste lucruri. Copilul 
meu nu păţise nimic de la laptele infectat, nici de la căldura pântecului ei, cu 
toate că dormiseră împreună, pe deasupra şi noua doică dormise în hainele infecte 
ale acesteia şi nu s-a molipsit. Iar dădaca veche şi-a muls nu o dată laptele în 
mâinile mele, atunci când simţise că acesta este prea fierbinte pentru copil”50. În 
mod fericit nimeni din familia autoarei nu s-a molipsit cu această ocazie de ciumă. 
De altfel, întâmplările referitoare la răutatea doicilor sunt numeroase, aceste femei 
fiind prezentate într-o lumină defavorabilă, ca nişte fiinţe care şi-au îndeplinit rolul 
motivate doar de bani şi de siguranţa oferită de căminele nobililor înstăriţi, fără să 
fie afectuoase faţă de copil sau pline de recunoştinţă faţă de familie. Ba mai mult, 
sursele relevă faptul că unele dădace, în caz că murise copilul lăsat pe seama şi 
grija lor, au schimbat pruncul mort cu unul viu, probabil din frica de a nu-şi pierde 
salarul şi a nu fi condamnate51. 

De altfel, nici imaginea mamelor nu este în unanimitate una pozitivă. Sursele 
relevă că nu toate aveau cunoştinţe sau răbdare suficientă pentru îngrijirea copiilor. 
Multe au preferat să-şi încredinţeze copiii tinerilor servitori din curte, ce în mod cert 

49 Ibidem., p. 103.

50 Bethlen Kata, Önéletírása (edit. Sükösd Mihály), Magyar Századok, Budapest, 1963, pp. 
60-61.

51 Rettegi György, Emlékezetre méltó dolgok (edit. Jakó Zsigmond), Kriterion, Bukarest, 1970, 
p. 330. 
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a stârnit revolta şi antipatia rudelor, dar în special a flăcăilor. Iată cum îşi aminteşte 
György Rettegi de perioada petrecută la curtea lui Farkas Bánffi: „iar ceea ce nu 
am reuşit să diger nici până azi era plasarea copilului nenorocit şi mai tot timpul 
bolnav, Pál, în seama mea, din pricina căruia am avut o groază de probleme căci 
mă pricepeam la copii, cam cât calul”52.

Aşa cum reiese şi din relatările lui Rettegi, într-o curte trăiau împreună mai multe 
generaţii, copiii nu creşteau izolaţi, ci câteodată se jucau cu unchii şi mătuşile lor, 
sau împreună cu verişorii şi copiii slujitorilor. Acest haos al copiilor aducea cu 
sine şi mici accidente, astfel fiica lui Wesselényi se rănise în timpul unui joc, când 
foarte probabil unchiul ei, adică fiul guvernatoarei, doar cu un an mai în vârstă, 
a scăpat-o şi a prins-o repede de picior, cauzându-i astfel o luxaţie coxală, care a 
condus mai apoi la moartea fetiţei.

Când obiectul muncii devine mai important...

Cazurile prezentate în prealabil reflectă atitudinile elitelor ardelene. Cărţile de 
medicină, însă, ne oferă într-o oarecare măsură informaţii şi cu privire la atitudinile 
altor structuri sociale în faţa bolii. În mod cert, boala era cel mai mare inamic 
al omului sărac, deoarece consultarea unui medic presupunea eforturi financiare 
imposibil de suportat de către aceştia. Medicii nu percepeau, cel puţin teoretic, 
bani de la săraci, cereau însă de la ţăranii înstăriţi vreo 20-30 de creiţari: „medicul 
din oraş are datoria de a consulta şi ajuta săracii pe gratis, iar medicii de comitat şi 
felcerii trebuie să ajute orice nevoiaş aflat în comitat, în sate ori oraşe, fiindcă din 
acest motiv sunt plătiţi din banii publici”53. Caritatea socială (Jiga) s-a manifestat şi 
prin împărţirea gratuită a medicamentelor în majoritatea oraşelor transilvănene, mai 
ales pe lângă spitale, iar din 1744 s-a ordonat ca Facultatea de Medicină să delege 
un doctor care să anunţe ora şi ziua consultaţiilor pe care le dădea săracilor54. Nu 
doar sărăcia stătea în calea vindecării, ci şi avariţia, anume medicul clujean Ferenc 
Nyulas se plângea că ţăranii nu plătesc nici măcar pentru medicamentele copiilor şi 
nu respectă medicul nici după nume, nici după cunoştinţe. Astfel, copiii mai tineri 
de 10 ani şi bătrânii, adică cei care nu mai produceau, ci doar consumau, erau mai 
degrabă plânşi şi jeliţi decât vindecaţi55. Aceeaşi atitudine reiese şi din comentariile 
botanistului Sámuel Diószeghi: „putem afirma în mod cert că doar o cincizecime 
a populaţiei trăieşte cu medicamente şi beneficiază de ajutorul medicilor instruiţi 
... Pentru a căuta un medic priceput [omului sărac] ori nu-i este cu putinţă, ori 

52 Ibidem., p. 63.

53 Nyulas Ferenc, Kolozsvári tehén himlő, Kolozsvár, 1802, p. 29.

54 Jiga, T. Caius, Norme de organizare şi control în farmaciile districtului Braşov (1600-1848) 
In Brătescu, G. (coord.), Din tradiţiile medicinii şi ale educaţiei sanitare. Studii şi note, 
Ed. Medicală, Bucureşti, 1978, p. 76.

55 Friedrich Ildikó, Az egészségügyi kultúra hiányainak okai a 18. századi Magyarországon 
In Eadem, Egészségügyi felvilágosítás a 18. századi Magyarországon, Budapest, 2002, pp. 
44-45.
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nu-i pasă, fiindcă nu are încredere, nu se sinchiseşte de farmacii şi se fereşte de 
cheltuieli”56. 

De altfel, sursele ne relevă faptul că oamenii se alarmau mai repede în cazul 
animalelor, adică apelau mult mai frecvent la ajutorul medicilor veterinari57. Dacă 
„instrumentul muncii” se îmbolnăvea, ţăranii depuneau eforturi majore şi, oricât 
de departe ar fi locuit medicul veterinar, îl căutau îndată. Acest practicism vulgar 
(Friedrich) nu a putut fi influenţat nici de către ideologi, nici de către personalul 
sanitar: anume, valoarea exactă a animalului era bine cunoscută, ţăranul ştia, dacă-l 
pierde, cât va trebui să lucreze pentru ca să-l înlocuiască şi era conştient şi de 
faptul că nici părinţii săi şi nici copiii săi nu au o valoare bine definită şi ambii pot 
fi supliniţi cu uşurinţă58. Tratatele de mediciă din acest secol abundă de revolta 
medicilor instruiţi, care nu-şi puteau explica indiferenţa structurilor sociale modeste 
faţă de medicină în general şi sănătate în particular: „Nu pot să-nţeleg ce stă în 
mintea unor oameni, care îndată cum li se îmbolnăvesc bovinele, se înghesuie să 
facă rost de toate medicamentele posibile ... dacă se îmbolnăveşte el, sau soţia, ba 
mai mult copilul, nu-i stă mintea la medicamente şi îndată se consolează: toţi tre’ 
să murim odată şi odată, la care le-aş replica şi bovinele ar tre’ să mai crape odată 
şi odată”59. Situaţia pare să fie identitcă pentru întreaga Europă, căci tratatele din 
acest secol, îndeosebi cele traduse din franceză şi germană denotă aceleaşi atitudini 
în rândul oamenilor săraci60. 

Am ţinut să prezentăm succint percepţia bolilor în alte medii decât cele aristocrate 
deoarece sursele noastre, memorialistica studiată, aparţin elitelor ardelene, ele nu 
pot oferi o imagine completă a ceea ce însemna educaţia sanitară sau atitudinile 
cu privire la bolile copilăriei. Dorim să subliniem desigur şi faptul că relatările 
medicilor reflectă, în primul rând, atitudinile unei elite jignite în orgoliul ei (se 
cunoaşte în acest secol lipsa de respect a ţăranilor, de exemplu, faţă de breasla 

56 Diószeghi Sámuel, Orvosi fűvészkönyv, mint a magyar Fűvész Könyv Praktika része, 
Debrecen, 1813, p. 343.

57 La fel de curios este şi faptul că în 1776, la un an după înfiinţarea primei şcoli medicale 
din Transilvania, în loc de mult râvnita catedră de anatomie şi patologie s-a înfiinţat cea 
de medicină veterinară, ceea ce a determinat o serie de cercetători să considere că pentru 
Imperiul Habsburgic Transilvania prezenta îndeosebi interese economice, acesta fiind şi 
motivul pentru care, aparent se arăta mai interesat de instruirea medicilor veterinari decât 
de chirurgi sau medici obstetricieni. Izsák Sámuel, Az első orvosi iskola az RNK területén 
In Spielmann József (coord.), A hazai orvostudomány történetéből , Editura medicală, 
Bucureşti, 1957, p. 135. 

58 Friedrich Ildikó, op. cit., pp. 49-50.

59 Benkő Sámuel, A hójagos himlőről való tanáts adás, Kassa, 1781. Lucrare citată de Friedrich 
Ildikó, op. cit., p. 49.

60 Kömlei János, Szükségben segítő könyv, Pest, 1790. (Traducere din limba germană), 
Marikowszki M., A néphez való tudósítás...Nagykároly, 1772 (Traducere din limba franceză 
a lucrării lui Tissot).
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vindecătorilor profesionişti) şi nu neapărat o realitate existentă. Cert este însă, că 
cei care s-au revoltat, sunt şi cei care la sfârşitul secolului vor oferi o serie de tratate 
de medicină cu privire la îngrijirea copiilor, dorind să contribuie în acest mod la 
modernizarea sistemului sanitar rural şi la ocrotirea copiilor61. Medicii din această 
epocă au realizat faptul că existenţa unei societăţi sănătoase constă în educaţia 
sanitară începută încă din copilărie. 

În loc de concluzii

Suntem conştienţi de faptul că o asemenea anchetă nu poate să pretindă oferirea 
unui tablou complet referitor la comportamentul şi mentalităţile oamenilor din acea 
epocă, cu atât mai mult cu cât sursele noastre sunt de două ori indirecte: în primul 
rând, fiindcă sunt scrise, în al doilea rând, pentru că sunt scrise, în general, de 
indivizi mai mult sau mai puţin legaţi de cultura dominantă. Acestea sunt motivele 
care nu ne îngăduie formularea unor concluzii (în sensul pozitivist al termenului), 
fiindcă atitudinile familiilor, manifestate faţă de bolile copilăriei, fie vorba de elita 
politică ori de populaţia săracă, precum se întâmplă adesea şi în viaţă, nici în acest 
caz nu coincid totalmente.

Memorialistica ardeleană relevă faptul că nu există jurnale sau memorii care să 
nu reflecte frica şi îngrijorarea părinţilor în momentele de criză. De obicei, în cazul 
în care vreun copil s-a îmbolnăvit, întreaga familie a fost anunţată şi alarmată. În 
situaţii excepţionale însă se consultau chiar mai mulţi medici. Datele noastre ne 
sugerează faptul că majoritatea familiilor nobiliare au făcut tot ce le stătea în putinţă 
pentru a-şi vindeca copii, fiind conştienţi de faptul că starea de sănătate a acestora 
depindea de gradul de îngrijire şi de atenţia acordată. În aceste secole, suntem 
martori la conflictul dintre credinţa religioasă şi ataşament, fiindcă, în ciuda faptului 
că majoritatea părinţilor considerau copiii ca proprietatea lui Dumnezeu, ei nu 
puteau accepta cu uşurinţă moartea prematură a acestora, iar faptul că, în percepţia 
bisericii, copiii au fost luaţi de către Dumnezeu, nu îi consola în mod deosebit, 
fiindcă „ceea ce era obişnuit nu înseamnă că era totodată tolerat cu uşurinţă”62. 

Concluziile lui Shorter, deMause sau Badinter cu privire la indiferenţa părinţilor 
din epoca premodernă par a fi suspecte, în lumina izvoarelor narative personale, 
cu toate că par a fi susţinute de tratatele de medicină din acest secol. Analiza 
memorialisticii scoate însă în evidenţă, dincolo, desigur, de construcţiile narative 
dramatic elaborate, existenţa sensibilităţii colective şi personale faţă de copii.

61 Csapó József, Kis gyermekek isputalja, Nagykároly, 1771; Weszprémi István, A kisded 
gyermekeknek neveléséről való rövid oktatás..., Kolozsvár, 1760; Kiss József, Egésséget 
tárgyaló kátekézis a köz-népnek és az Oskolába járó Gyermekeknek számára, Kolozsvár, 
1797; Perlaki Dávid, A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás, Komárom, 1791. 
Răsfoind, desigur, aceste tratate, avem impresia că viaţa omul premodern era în primejdie, 
nu doar din pricina bolilor ci şi din cauza tratamentelor existente.

62 Michael Macdonald, Mystical Bedlam: Madness, Anxiety and Healing in Seventeenth-
Century England, Cambridge Universitz Press, 1983.


