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DIMENSIUNEA ISTORICO-ETNOLOGICĂ A CIOCLILOR ÎN ŢARA MOLDOVEI
(SEC. al XVIII-lea – ÎNCEPUTUL SEC. al XIX-lea)
Rezumat
Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara
Moldovei (sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
În Ţara Moldovei cioclii, percepuţi la origini ca simpli
gropari, au fost asociaţi în bresle sociale după criteriul etnic. Cu trecerea timpului, cioclii au acumulat cunoştinţe
şi experienţă în profilaxia epidemiilor, în special a celor de
ciumă. În folclorul medical românesc ciuma este personificată, fiind etichetată cu epitete hidoase. Imaginea cioclilor în sursele istorico-etnologice este una contradictorie,
fiind nuanţată funcţia lor sanitară, dar şi numeroase abuzuri comise pe fundalul epidemiilor de ciumă. Meseria de
cioclu şi-a lăsat amprenta asupra onomasticii româneşti
din secolele care au urmat.
Cuvinte-cheie: ciocli, gropari, ciuma, breaslă, epidemiologie, imagologie.
Резюме
Историко-этнологическая составляющая
«чиоклей» в Молдавском княжестве
(XVIII – начало XIX в.)
В Молдавском княжестве «чиокли», воспринимавшиеся вначале как гробокопатели, объединялись
в социальные цехи по этническому критерию. Со временем они накопили знания и опыт в профилактике
эпидемий, в частности чумы. В румынском медицинском фольклоре чума персонифицирована, будучи
наделенной неприятными эпитетами. Образ «чиоклей» в историко-этнологических источниках является противоречивым, подчеркивается не только их санитарная функция, но и множество злоупотреблений,
совершенных ими на фоне эпидемий чумы. Ремесло
«чиоклей» оставило свой отпечаток на румынской
ономастике последующих столетий.
Ключевые слова: «чиокли», гробокопатели, чума,
цех, эпидемиология, имагология.
Summary
The historical-ethnological dimension
of the „cioclii” in the Land of Moldavia
(XVIII – beginning of the XIXth century)
In the Land of Moldavia, the „cioclii”, perceived at origins as simple undertakers, were associated in social guilds according to ethnic criteria. Over time, they have accumulated knowledge and experience in the prophylaxis of
epidemics, especially of plague. In the Romanian medical
folklore, the plague is personified, being labeled with hideous epithets. The image of the „cioclii” in the historical
and ethnological sources is contradictory, not only their
sanitary function is emphasized, but also their numerous
abuses on the time of the plague epidemic. The work of a

„cioclu” has left its mark on the Romanian onomastics of
the following centuries.
Key words: ciocli, undertakers, plague, guild, epidemiology, imagology.

Formularea problemei. Fiecare civilizaţie în
parte are anumite determinante, care reies atât din
contextul general al evoluţiei umane, cât şi din trăsăturile specifice, caracterizate de parcursul istoric propriu, de realizările în domeniul culturii, spiritualităţii şi a cunoştinţelor ştiinţifice, inclusiv în domeniul
medicinii. Cunoştinţele medicale ale românilor însumă în sine bogatele tradiţii ale medicinii populare,
având origini geto-dacice [21, passim], fundamentate teoretic şi practic cu realizările medicinii empirice, răspândite în spaţul românesc prin intermediul
medicilor veniţi din afară, a „medicilor diplomaţi, de
origine străină” şi a lucrărilor de specialitate, răspândite de doftori unui „grup restrâns, bine definit social” [37, p. 59-63; 33, p. 11].
În trecutul românilor cioclii1 au jucat un rol
semnificativ în profilaxia, combaterea şi înlăturarea
consecinţelor molimelor, în special a ciumei. Cioclii,
fiind percepuţi la origini ca simpli gropari, au evoluat pe parcurs din punct de vedere instituţional şi
profesional: au acumulat în baza propriei experienţe
noi practici şi cunoştinţe în combaterea molimelor;
au contribuit la igienizarea şi salubrizarea oraşelor;
au diversificat metodele de protecţie epidemiologică;
au alimentat cu noi episoade folclorul şi creaţia orală a românilor; au avut impact asupra toponimiei şi
onomasticii româneşti.
Pe dimensiunea etnologică, cioclii constituiau
asociaţii corporatiste care întruneau membri asociaţi
pe criterii etnice. În Ţara Moldovei şi-au desfăşurat
activitatea breasla cioclilor pământeni, breasla cioclilor evrei, cioclii sunt menţionaţi în cadrul comunităţii armenilor. Această modalitate de asociere a
cioclilor în bresle sociale pe criteriul etnic reiese din
modul diferit al fiecărei comunităţi de a-şi organiza
procesiunea de înmormântare a răposaţilor, fiind determinante în acest sens ritul, tradiţiile şi obiceiurile
de până, în timpul şi după înhumarea defunctului.
În acest studiu vom aborda problema dimensiunii istorico-etnologice a cioclilor în Ţara Moldovei,
punând accentele necesare pe reflectarea următoarelor aspecte ale problemei: situaţia epidemiologică;
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impactul molimelor de ciumă asupra societăţii în
ansamblu; instituţionalizarea cioclilor; rolul cioclilor
în combaterea epidemiilor de ciumă. O componentă
aparte ţine de rolul şi imaginea cioclilor pe timp de
ciumă, care din punct de vedere imagologic este diametral opusă imaginii cioclilor în perioada anilor
liniştiţi, feriţi de molimă.
Ciuma. Un flagel care a bântuit spaţiul românesc a fost ciuma2. În secolul al XVIII-lea, epidemiile
de ciumă au prezentat un pericol aproape permanent
pentru sănătatea şi viaţa locuitorilor. În Transilvania
au fost înregistrate epidemii de ciumă în anii 1709–
1710, 1712, 1717–1720, 1737–1739, 1740–1743.
Consecinţele epidemiilor enumerate au fost deosebit
de grave, pricinuind circa 350000 de decese [37, p.
59-60]. În Ţara Moldovei epidemiile de ciumă au variat în intensitatea lor în anii 1735, 1755, 1758–1761,
1763, 1770, 1771, 1784 [18, p. 35; 45, p. 140]. Flagelul ciumei nu recunoştea hotarele statelor, bântuind
Muntenia (1783–1785, 1792, 1794–1795, 1813–1814
(„Ciuma lui Caragea”)), Polonia (1756, 1764, 1768–
70), Constantinopolul (în 1751, 1756, 1759, 1783–
1785), Moscova (1771) [45, p. 90-125; 48, p. 3].
Conform evaluărilor cercetătorului D. Ciurea,
a doua jumătate a sec. al XVIII-lea a fost marcată
de şapte ani de „pestă şi holeră”(14%) [17, p. 146].
Anii bântuiţi de ciumă au fost sistematizaţi de către
Pompei Gh. Samarian, astfel, conform datelor oferite, 15 ani (30%) din 50 au fost marcaţi de diferite
forme de pestă: cu localizare regională, pe ţară şi ca o
extensiune europeană [45, p. 88-238]. Ciuma era mai
devastatoare decât cutremurele de pământ, lăsând în
urma sa sate şi oraşe depopulate [34, p. 54].
Războaiele ruso-otomane purtate în mare parte pe teritoriul Ţării Moldovei, în afară de pierderile
umane şi materiale, au contribuit şi la răspândirea
bolilor şi epidemiilor, fapt explicat în mare parte
prin condiţiile anti-sanitare din rândurile armatei
ruse, asistenţa medicală precară şi decadenţa morală
care ducea după sine la depravarea fizică a militarilor. Epidemia de ciumă a bântuit în Ţara Moldovei
în timpul războiului ruso-turc din anii 1769–1774
[18, p. 36]. Ciuma a fost adusă la Galaţi „de corăbii
turceşti venite de la Constantinopol”. Este semnificativ că într-un alt centru portuar – Brăila, localnicii
numeau Ciuma „boala Turcilor”, percepţia dată fiind
alimentată de constatarea că după plecarea otomanilor nu au fost semnalate epidemii de ciumă.
După ocuparea Galaţilor de armata rusă, molima a fost adusă de soldaţii ruşi la Iaşi [1, p. 121; 39,
p. 319]. Către luna mai a anului 1770 ciuma făcea
ravagii în Iaşi, „cioclii duceau morţii la cimitirul de
vite, dar majoritatea sunt îngropaţi chiar prin case”,
profilaxia se limita doar la arderea gunoaielor. Local-
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nicii administrau teriacul veneţian3, pe care-l credeau
tămăduitor. Totuşi „au murit jumătate din locuitori şi
jumătate din soldaţi” [45, p. 108; 13, p. 161]. În această situaţie, de-a drept catastrofală, medicul de origine
finlandeză Gustav Orraeus a propus pe lângă măsurile de profilaxie generală – izolarea bolnavilor şi a celor
suspectaţi de boală, scoaterea trupelor ruse din oraş,
arderea sau îngroparea obiectelor şi hainelor ciumaţilor, folosirea oţetului şi a alimentelor proaspete – să se
oprească adunările de oameni şi comerţul în oraş [45,
p. 108]. La 20 ianuarie 1771 într-un raport a lui Valcroisant se menţiona că „în Valahia şi în Moldova n-a
mai rămas nimic, chiar ruşii sunt nevoiţi să-şi aducă
proviziile din Polonia [24, p. 830]. Medicul german
Johann Martin Minderer afirma că epidemia poate fi
combătută cu apă gudronată [13, p. 162].
În august 1793 a fost vehiculată informaţia despre apariţia unui focar de ciumă în Vaslui, „unde ar
fi fost câţiva morţi mai mult ca de obicei; deşi s-au
luat măsuri în această privinţă”. Domnul ţării afirma
că de fapt este o păcăleală cu scopul de ai pune pe
fugă pe cei ce strâng birurile, „căci după mărturisirea
tuturor prea sunt fără milă” [3, p. 27].
O epidemie de ciumă, poate şi mai dezastruoasă,
a izbucnit în anul 1795 în casa unui negustor grec
din Iaşi pe nume Cumbati (Kumbati), de la care a şi
fost numită „ciuma lui Cumbati” „care a secerat mult
norod” [45, p. 197; 25, p. 296].
Medicul Andreas Wolf descria oraşul Iaşi din
punctul de vedere al unui profesionist în domeniu:
mulţimea şanţurilor care împânzesc oraşul nu sunt
curăţate, „acestea se împlu cu tot felul de murdării”,
pe uliţe şi în şanţuri putrezesc „hoituri de cai căzuţi,
de câni, de pisici, de păsări”, peşte alterat. „Din aceste
puncte de vedere, Iaşii pot fi consideraţi ca un adevărat cuib al ciumei; se găsesc aici cu prisosinţă toate
condiţiile care dau naştere stărilor febrile şi constituie amorsa celor mai urâcioase şi rebele maladii care
bântuie printre oameni [19, p. 286-291; 5, p. 279280].
Răspândirea ciumei. Ciuma se răspândea rapid
prin intermediul persoanelor contaminate, a şobolanilor negri4 şi pe calea comerţului prin schimburile
de mărfuri, produse şi monede parvenite din zonele
infectate de molimă. Monedele, aflate în schimburile
comerciale interne şi externe, prezentau anumite pericole pentru utilizatori. Este vorba de contaminarea
cu diferite boli, transmise prin atingerea monedelor.
Metoda de profilaxie a monedelor, venită din Occident, prevedea prelucrarea lor cu oţet [45, p. 178].
În unele regiuni ale spaţiului românesc se credea că
„Ciuma are măsele în chip de bani”, astfel de măsele
se găseau la săparea comorilor, aceşti bani erau periculoşi „fiind primejdie de Ciumă” [39, p. 319].
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Circulaţia monetară, de rând cu comercializarea
lânurilor, ar fi putut contribui esenţial în anul 1770 la
răspândirea epidemiei de ciumă din Ţara Moldovei
în Polonia şi mai departe în Moscova [45, p. 101].
În anul 1770, în toiul unei epidemii de ciumă, negustorii evrei au cumpărat „cu preţuri mici la Iaşi, la
Şozimo, şi alte ţări infectate, diferite obiecte provenind de la familii de bogătaşi, morţi de ciumă, şi li-au
revândut în Polonia”, contribuind astfel la o răspândire şi mai mare a acestui flagel. Dar s-au întâmplat
şi cazuri inverse, astfel la finele iernii din anul 1770
un miliţian venit din Galaţi (unde era ciumă) la Iaşi,
i-a vândut un cojoc turcesc unui evreu, în consecinţă
„evreul şi doi copii au murit de ciumă”, iar hoţii au
prădat casa evreului, răspândind astfel ciuma în oraş.
Epidemia în cauză a fost stinsă abia în vara anului
1772 [2, p. 30-33; 3, p. 26].
La 23 ianuarie 1785 trimisul austriac Merkelius
relata în raportul său următoarele: „la 17 înspre seară, lângă Slobozia, am găsit o casă arsă; din informaţii am aflat că s-ar fi întâmplat următoarele: se pare că
un pescar din Baltă, din satul Dudeşti, de unde vine
toată bănuiala de ciumă, a tras într-o noapte, cu un
car plin de peşte, aici la cârciumă, pentru că se simţea rău, iar noaptea i-a fost şi mai rău. Peste noapte,
cârciumarul care era ţigan, a furat de la pescar câţiva
peşti frumoşi şi 10 lei din pungă” [45, p. 125]. A doua
zi pescarul a plecat în direcţia satului Perieţi, decedând la o 4–6 ore depărtare de cârciumă. „Ţiganul
unde a înnoptat pescarul, după câtva timp s-a bolnăvit şi el de ciumă, împreună cu toţi oamenii lui, şi n-a
scăpat decât femeia lui, care i-a îngropat pe toţi, iar
cârciuma a fost arsă cu toate lucrurile” [45, p. 126].
Ciuma în folclor. Românii asociau Ciuma cu „o
femeie îmbrăcată în alb” [39, p. 318-319] sau cu „o
femeie ce îmblă cu capul gol şi cu mici codiţe” [49,
p. 102]. În Bucovina oamenii credeau că Ciuma are
„un chip îngrozitor”, are „cap ca de om, coarne ca
de bou şi coadă ca de şarpe”, în vârful cozii are un
ghimpe cu care înghimpă oamenii, contaminându-i
cu ciumă. Aromânii din Macedonia numesc Ciuma
„Puşcle”, asociind-o cu „o babă urâtă, de-ţi vine să-ţi
ei lumea în cap” [39, p. 319]. Personificarea ciumei
la ruşi, lituanieni, în Saxonia şi Bretania este legată
de chipul unei femei sau fecioare îmbrăcate în alb.
Ungurii, sârbii şi bulgarii îşi imaginau ciuma în chip
de femeie bătrână, babă urâtă, îmbrăcată în haine sau
zdrenţe negre [8, p. 163].
Ciuma avea şi o denumire masculină sub forma
de Cium sau Ciuman [39, p. 323]. Întâlnirea dintre
voinicul Vâlcu cu Ciuma este reflectată în creaţia
populară: „Când la jumătat’ de cale,/ Iată şi Ciumu’n
cărare!/ – Bună ziua, Vâlcule!/ – Mulţumescu-ţi Ciumule,/ – Ce caţi Ciumule pe-aici?/ – Cat voinici de
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sama ta,/ Ca să le scurtez viaţa;/ Şi-s trimis de Dumnezeu,/ Ca să ieau şi bun şi rău,/ Să ieau şi sufletul
tău!”. Voinicul i-a propus Ciumului galbeni, podoabe, calul şi armele, dar Ciumul nu l-a cruţat, luându-i
sufletul [39, p. 326].
Medicina populară. În percepţia populară ciuma putea fi stăpânită de către Sf. Haralambie, a cărui
zi se pomeneşte la 10 februarie5. În tradiţia creştină
Sf. Haralambie s-a vindecat de ciumă, astfel credincioşii îi atribuiau remediul vindecării de molimă. O
legendă din Bucovina relevă că Sf. Haralambie s-a
întâlnit cu ciuma „care umbla pe pământ şi aducea foarte multă stricăciune în omenire”. A urmat o
confruntare, Sf. Haralambie reuşind să imobilizeze
ciuma, legând-o „cu un lanţ greu de fier”, iar atunci
„când oamenii nu serbează ziua lui, o sloboade pe
pământ”. Această tradiţie este reflectată în iconografie, unde Sf. Haralambie este reprezentat ţinând
ciuma în lanţ şi călcând-o în picioare [8, p.170; 39,
p. 320].
Frecvenţa epidemiilor de ciumă a condiţionat
„naşterea unor monştri în mentalitatea populară”.
Boala devine subiect al descântecelor (formă arhaică a incantaţiilor magice) în care este invocat rolul
sfinţilor, al lui Dumnezeu în prevenirea şi tratarea
bolnavilor [31, p. 79]. În descântece ciuma este înfometată după inimile oamenilor [14, p. 220]. Ciuma
este însoţită de forţe supranaturale, ea bântuie „imaginarul colectiv” prin chipul său al „morţii şi obrazul schimonosit al suferinţei”, fiind învinsă „doar de
leacurile băbeşti şi de descântece”, de forţa moaştelor
care „Întrec de multe ori doftoriile în privinţa proprietăţilor curative” [52, p. 395-396].
În Ţara Moldovei epidemiile au condiţionat apariţia primelor „forme de asistenţă sanitară, organizate pe lângă mănăstiri, în aşa numitele bolniţe”. Pentru ciumaţi în anul 1734 a fost organizat un lazaret la
Măgura Iaşilor (Schitul Tărâţă). Cele mai cunoscute
bolniţe erau la „Sf. Spiridon”, la mănăstirile Golia şi
Neamţ (se acorda asistenţă bolnavilor psihici) [33,
p. 11-12]. La origini primele forme de asistenţă sanitară, acordate nevoiaşilor pe lângă mănăstiri, s-au
bazat pe medicina populară.
Instituţionalizarea cioclilor: breasla cioclilor pământeni. O imagine comună a diferitelor
epidemii de ciumă o constituie prezenţa cioclilor,
care cutreieră străzile pentru a aduna cadavrele şi a
le duce la locurile stabilite pentru îngropăciune. În
Ţara Moldovei, în anul 1676 a fost înfiinţată breasla
cioclilor care activa pe lângă mănăstirea Trisfetitele
din Iaşi. Breasla cioclilor avea menirea să îngroape
ciumaţii [14, p. 93].
În 1676 bisericile Sf. Ioan Botezătorul şi Trei Ierarhi din Iaşi împărţeau starostia cioclilor din Târgul
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de Sus. În partea veche a Iaşilor, starostia cioclilor era
atribuită bisericilor Ioan Zlataust şi Sf. Precista (Talpalari). Mănăstirea Golia constituia linia de reper
dintre cele două starostii [32, p. 3]. În aşezământul
lui Dosoftei, arhiepiscop şi mitropolit al Sucevei şi al
Moldovei, se specifica că „această breaslă a cioclilor
nu este ca alte bresle, ci aceşti nevoitori ciocli sunt
volnici holtei, preînsuraţi şi breaslă foarte de treabă,
pentru îngroparea morţilor, a săracilor şi a streinilor acelora ce mor aici, în târg în Iaşi, pre uliţe şi pe
supt garduri, prin gunoaie, pre toţi îi strâng şi grijesc
şi-i îngroapă precum să cade. Singuri cu mânule sale
ridică patul îngăduitori şi dintr-al său prilej cheltuiesc să acopere oasele cu pânză şi plătesc preoţilor
astrucă, gropile cu mânule sale le sapă. Aşijderea şi
trupurile celor pieriţi, carele pier aici în târg în Iaşi,
la locul cel de pierzare, pentru vina sa, cu porunca
domnului, trupurile acestora 2 zile străjuiesc şi a treia zi îi îngroapă” [10, p. 413-417; 32, p. 3].
În Ţara Moldovei cioclii erau percepuţi drept
„nişte oameni ce săntu Bisericeşti”, respectiv breslele
cioclilor erau fondate la iniţiativa slujitorilor bisericeşti. Ca regulă, propunerea de fondare a unei bresle
de ciocli către domnie venea din partea episcopului
sau mitropolitului. După examinarea demersului
„Domnul convingându-se de dreptatea cauzei, dădea
cuvenita încuviinţare” [40, p. 282]. Era desemnat mai
întâi starostele care la rândul său urma „să strângă
numărul cuviincios de breslaşi”. La 25 septembrie
1755 domnul Matei Ghica a poruncit să fie fondată breasla cioclilor în oraşul Botoşani. Motivele care
l-au determinat pe domn au fost invocate de mitropolitul Iacov. Astfel, Botoşaniul se dezvolta extensiv,
creştea numărul populaţiei în baza pământenilor şi
a celor străini. Breasla cioclilor urma a fi organizată
„pentru îngroparea străinilor şi a celor săraci” [40,
p. 282].
În Ţara Românească cioclii erau „organizaţi într-o polcovnicie”, primind lefuri „din iraturile [veniturile] spitalelor mari”. În 1795 vel polcovnicul de
ciocli în Bucureşti avea în subordine 40 de ciocli,
„toţi purtând haine şi semne distincte, pentru a fi
identificaţi” [52, p. 455-456].
În anul 1761 mănăstirea Hlincea din Măgura
Iaşului a fost destinată căutării ciumaţilor, în acelaşi
scop ruşii au întrebuinţat mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi în anul 1770 [3, p. 26].
În anul 1774 în Iaşi erau atestaţi 41 de ciocli, desfăşurându-şi activitatea în mahalalele urbei: „Lupul
sahaidăcar” (mahalaua Rosască), „Paraschiv săhaidăcar” (Podul Vechi), Nicolae Childescu (mahalaua Feredeile), Sandu, făclier (Broşteni), „Gheorghii
cioclu”(Bivolării), Chiriac, fratele lui Ion Papăjâmnă (Muntenimea de Sus)6 [23, p. 364-399]. Breasla
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cioclilor din Botoşani includea 20 de membri. În
1793 în târgul Chişinău erau 20 de ciocli „rânduiţi
prin hrisov gospod” şi subordonaţi episcopiei Huşilor [9, p. 72-73]. La 11 septembrie 1793 Protopopul
ţinutului Orhei Teodor solicita domnului Moldovei
Constantin Suţu să dispună ca în târgul Orhei să fie
numiţi 6 ciocli pentru a îngropa străinii şi târgoveţii
[9, p. 73-74]. La începutul secolului al XIX-lea bresle
ai cioclilor erau atestate în Roman, Târgu Frumos,
Focşani, Chişinău, Bălţi, Teleneşti. În 1812 în Basarabia a bântuit ciuma, în Chişinău fiind înregistraţi
51 de ciocli [49, p. 170]. La 1814 în Târgul Teleneşti
din ţinutul Orhei erau 8 ciocli, dar în anumite circumstanţe puteau fi numiţi 12 ciocli [29, p. 254.]. În
1827 în Basarabia erau atestaţi 127 de ciocli: 51 în
Chişinău, 12 în Bălţi, câte 8 ciocli în Hotin, Otaci,
Orhei, Bender, Akkerman, Ismail, Chilia [50, p. 171].
Societatea cioclilor făcea parte din breslele sociale. În breslele cioclilor puteau intra numai bărbaţi
neînsuraţi, „feciori holtei”. Dacă un cioclu se însura,
atunci la expirarea unui an din data însurătoarei el
urma să părăsească breasla cioclilor [40, p. 134]. În
breasla cioclilor din Botoşani erau admişi bărbaţi
holtei, selectaţi din „orăşenii casnici”. Cioclii în frunte cu starostele lor se bucurau de multiple privilegii
şi facilităţi: erau scutiţi de bir, „de podvozi, de căi
de olac, de făn domnescu, de salahori, de tot lucrul
domnescu”, de toate dăjdiile şi angăriile; în nici un fel
cioclii „să nu fie supăraţi sau călcaţi”; nimeni în afară
de Mitropolie nu avea dreptul să-i judece pe ciocli,
excepţie făcând cazurile de omor sau furt, judecate
de divanul domnesc. Slujba cioclilor consta în îngroparea oaselor „oamenilor celor prăstăviţi”: orăşeni
autohtoni, străini, săraci şi „periţi” care până acum
şedeau morţi „cu săptămânile de să împuţiia neavându cine îngropa oasele lor” [40, p. 283].
Slujba cioclilor era destul de anevoioasă, mai ales
în acele vremuri de ciumă, holeră sau de alte boli care
bântuiau Ţara Moldovei. Pe timp de ciumă au fost
semnalate cazuri de îmbolnăvire, finalizate cu supravieţuirea şi imunizarea persoanei faţă de purtătorii
molimei. Cioclii umblau din casă în casă, izolând pe
cei bolnavi, îngropând pe cei morţi şi dând foc lucrurilor de care se servise bolnavul. Ei însoţeau morţii
„cu făclia şi cu lumini şi singuri trebuiau să ridice patul cu oasele şi să le ducă păn la sfănta bisearică, întru slava lui Dumnezeu şi lauda norodului omenescu
pravoslavnic şi pentru ertarea pacatelor celui pristăvit.” Aceste obligaţii le aveau şi faţă de săraci şi faţă
de cei bogaţi, precum şi faţă de străini. Nu aveau însă
nici o obligaţie faţă de „cei din afară de oraş”, precum
nu erau îndatoraţi să îngroape ţiganii [40, p. 288].
Mortalitatea cea mare, cauzată de epidemiile de
ciumă, a făcut ca breasla cioclilor să treacă dincolo
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de atribuţiile lor pur creştineşti şi treptat, au început
să îndeplinească şi rolul de îngrijitori ai bolnavilor.
În anul 1752, domnitorul Grigore Ghica, cu prilejul
întemeierii spitalului Pantelimon, în hrisovul-testament prin care orânduieşte serviciul spitalului de
ciumaţi Sf. Visarion, face din aceşti ciocli adevăraţi
agenţi de întrebuinţat la descoperirea ciumaţilor, ridicarea şi dezinfectarea caselor infectate, făcând din
ei un fel de agenţi de poliţie sanitară. Mai apoi cu
prilejul epidemiilor mari de ciumă care au bântuit la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea, cioclii se recrutau dintre foştii bolnavi, care
scăpase de la moarte sau dintre oamenii care nu mai
aveau nimic comun cu sentimentele credinţei creştine; din această cauză au reuşit să-şi creeze o faimă
de groază, cu totul departe de faima breslei de ciocli
de la începutul apariţiei lor [46, p. 42-43]. Munca lor
era răsplătită, la vreme de năpastă luau ce vroiau din
casa celui ce îl îngropau, dar de un salariu nici nu era
vorba. Cu toate acestea, cioclii şi starostele lor, aveau
o stare materială decentă: Lupaşco Covrig, starostele
cioclilor din Iaşi, făcându-şi testamentul, la 25 august
1773, în faţa a trei preoţi, arăta ca avere „500 lei bani
gata.., 136 stupi, 5 vaci fătătoare, 4 boi tineri, 1 casă
cu pivniţă din piatră, 1 moşie anume Tatomireştii la
ţinutul Vasluiului şi 1 dugheană din vale cu beciuri
de piatră, cu dugheni”. La 1775, cincisprezece ciocli
şi calfe de ciocli erau proprietari în uliţele cele mai
principale ale Iaşului de atunci [40, p. 290].
După anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus
(1812) cioclii locali au fost incluşi în categoria clerului. Cioclii „participau la ceremonialul de înmormântare, primeau daruri alături de reprezentanţii clerului;
în cadrul ceremonialului de iertăciune cu decedatul
erau situaţi pe o treaptă mai înaltă chiar faţă de oamenii de seamă, ceea ce confirmă statutul lor social
deosebit în cadrul ierarhiei clerului” [50, p. 177].
Breasla cioclilor evrei. În „Catastihul cioclilor
jidovi din Teleneşti, Orhei (1794)” este invocat un
exemplu al unui înţelept evreu care remarcă că a fost
cioclu „şi asta e binefacere fără răsplată”. Evreii au
luat exemplu de la „animale şi păsările cerului” care
i-au „deşteptat” deoarece „când a ucis Cain pe Abel,
fratele său, nu ştia ce să facă cu corpul neînsufleţit,
până ce Dumnezeu a făcut ca între două păsări una
să fie omorâtă după care i-a făcut o groapă şi a îngropat-o” [40, p. 561].
Catastihul breslei cioclilor evrei din Teleneşti a
fost expus de către „David fiul decedatului rabin Ihil
Mihel. În testamentul rabinului Iehuda Piosul (Hasid) se prevede că „n-are voie un străin [de altă credinţă] să vadă mortul în mormânt” [40, p. 567].
Breasla cioclilor evrei era o organizaţie corporatistă, membrii căreia „trebuie să fie buni unul faţă
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de altul”, iar „locuinţa lor să nu fie frecventată de
oameni nedoriţi”. Climatul psihologic pe interiorul
breslei urma să fie unul prielnic, armonios, astfel
„dacă doi dintre ei vor fi certaţi, trebuie îndată să se
împace”, „întotdeauna să fie o uniune strânsă” [40,
p. 562]. Preşedintele societăţii indica cioclilor locul
înhumării. Preşedintele avea două voturi, făcea lumânări pentru toţi membrii. Spălarea mortului era
începută de preşedinte, apoi continuată de ceilalţi.
Dacă un cioclu greşea ceva la procesiunea de pregătire a mortului, plătea amendă 15 parale. Uneltele de
înmormântare erau păstrate în sinagogă. Membrii
breslei aveau şi vestimentaţie specifică, astfel cel care
nu-şi punea haina când venea în societate, plătea 10
parale amendă. La ospăţul dedicat alegerii anuale a
preşedintelui breslei, cioclii erau obligaţi să stea în
picioare, să scoată hainele celor veniţi, să toarne „apă
ca să se spele”, să toarne vin, după ce vor mânca toţi,
se aşezau la masă şi cioclii. La finalizarea procedurii,
cioclii „vor strânge voturile şi tot ce li se va spune să
le fie pe limbă” [40, p. 563-564].
Cioclii armeni. Meseriaşii din coloniile armene se uneau în bresle numite „fraternităţi” sau
„prasdave” şi confecţionau în special obiecte de lux,
spade, coifuri, buzdugane, zale de luptă, ţesături,
sticlă, cărămizi, băuturi alcoolice, săpun, lumânări,
salamuri [4, p. 41]. Asociaţiile profesionale ale armenilor activau în baza unor regulamente speciale,
care erau confirmate de organele de autoconducere ale comunităţilor armene. În regulamente erau
prevăzute obligaţiile fiecărui asociat, erau incluse
clauze legate de decesul unui membru al corporaţiei. Armenii din Raşcov erau obligaţi să participe
la procesiunile religioase, să asiste cu lumânările
proprii la înmormântări. Aceeaşi procedură era
răspândită la armenii din toată Podolia, Transcaucazia şi Novo-Nahicevani. Armenii din Suceava organizau funeraliile răposaţilor indiferent de starea
materială a celor din urmă, minorii erau obligaţi să
sape groapa şi să asiste la întreaga procesiune. În
oraşul Roman erau atestaţi ciocli armeni, făcând
parte din categoriile modeste ale populaţiei [44,
p. 32; 4, p. 41]. În 1824 arhiepiscopul armenilor din
Basarabia Grigore Zaharean solicita acordarea unor
privilegii, implicit scutirea de dări a cioclilor de pe
lângă bisericile armeneşti: 7 ciocli în Chişinău, câte
patru ciocli în Orhei şi Ismail şi doi ciocli în Hotin.
Ierarhul armean remarcă că cioclii „În pofida sărăciei, până în prezent achită toate dările, ca şi ceilalţi
locuitori” [50, p. 170-171].
Interferenţe imagologice: cioclii pe fundalul
ciumei. Apariţia cioclilor era întotdeauna aşteptată
cu groază pentru că fiecare din cei ce mai supravieţuiau încă conştientizau faptul că mâine s-ar putea
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ca el să devină cel transportat de către ei, pentru a fi
aruncat ca un hoit la marginea aşezării din care făcuse parte. Cioclii rămâneau pe durata epidemiei în
afara oraşului, ei neavând voie să intre în contact cu
nimeni, nici măcar cu membrii familiei [14, p. 148149].
În anul 1795, când s-a dezlănţuit „ciuma lui
Cumbati”, cioclii, sub pretextul efectuării activităţilor
de profilaxie a caselor contaminate, furau tot, după
care dădeau foc locuinţelor, distrugând astfel şi numeroase documente şi acte gestionare de importanţă
majoră pentru copiii râmaşi în viaţă. Dispariţia documentelor de proprietate, hrisoave, acte de danie şi
moştenire i-a impus pe mulţi copii ai părinţilor avuţi,
decedaţi de ciumă, să devină slujitori la alte case boiereşti [25, p. 296; 45, p. 61]. De altfel, situaţii similare
au fost constatate şi în ţările occidentale. Ciuma dezlănţuită în Marsilia în anul 17207 „a lăsat peste 1400
de orfani, printre care erau unii, care puteau să aibă
averi mari”, dar şi-au pierdut actele care ar fi putut
să le confirme identitatea şi dreptul de proprietate.
Epidemia de ciumă din Genova (1656) a lăsat orfani
şi fără avere circa 300 de copii născuţi din părinţi bogaţi [45, p. 198].
Pe dimensiunea imagologică există un contrast
în modul de raportare a cioclilor la Biserică şi religie. Cioclii purtau haine negre, îşi făceau „meseria
cu conştiinciozitate”, după îngroparea răposatului,
îşi făceau „cu smerenie o cruce” [12, p. 1]. Fiind oameni bisericeşti, evlavioşi, cioclii rezistă în faţa ciumei care loveşte în cei care tăinuiesc păcate de moarte. În percepţia românilor, a bulgarilor, Dumnezeu
trimite bolile, inclusiv ciuma, în acele locuri „unde
sunt mulţi păcătoşi şi nelegiuiţi, ca să-i pedepsească
în chipul acesta îngrozitor”, dându-i şi un catastih cu
lista celora care urmează a fi răpuşi [8, p. 163-164;
31, p. 77].
Activitatea cioclilor era strâns legată de igienizare şi salubrizare în oraşe. În folclorul medical ciuma
nu loveşte în localităţile unde este păstrată curăţenia.
Ciuma este prezentată drept fiinţa căreia îi place mult
curăţenia, astfel vesela trebuie neapărat spălată, în
caz contrar va fi otrăvită de ciumă. De teama ciumei,
gospodarii fac curăţenie în curte, casă şi pivniţă, curăţă coşarele, se feresc să fure şi să mintă, „bărbatul
nu umblă după femeie în vreme când colindă Ciuma” [8, p. 164].
Cioclii aveau o ocupaţie „cu deloc de invidiată”
[32, p. 3]. Aducerea răposatului la groapă de către
ciocli este sortită celor săraci, „În cazul cărora anonimitatea vieţii se transformă şi în anonimitatea
morţii”, în interiorul bisericii conta poziţia socială
a răposaţilor, cei bogaţi erau plasaţi „mai aproape
de altar, de moaşte sau de icoane” [51, p. 206]. Ciu-
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ma nu ţinea cont de statutul social al omului. În
anul 1735, pe timpul celei de-a doua domnii a lui
Grigore Ghica în Moldova, „s-a abătut peste ţară o
cumplită epidemie”, „făcând să pătimească întreg
norodul ca de ciuma primejduitoare de moarte”,
a fost răpus de molimă un fiu de-al domnitorului
[25, p. 250].
Cioclii nu se bucurau de o imagine bună în societate, fiind determinantă în acest sens activitatea lor
tăinuită de oameni, modul retras de viaţă, veşmintele
de culoare neagră, organizarea procesiunii de înmormântare. De fapt, fobiile oamenilor faţă de moarte,
alimentau stereotipurile hidoase despre ciocli. Totodată, în perioadele de criză, când bântuia ciuma,
cioclii deveneau cvasi importanţi pentru societate,
pentru supravieţuirea locuitorilor neafectaţi de molimă. În timpul epidemiei cioclii nu erau percepuţi
ca simpli gropari, dar ca persoane care aveau „pracsis” în recunoaşterea şi descoperirea cazurilor de boli
contagioase” [52, p. 455]. Chiar dacă unii ciocli făceau parte din categoria foştilor infectaţi de ciumă
care au supravieţuit, căpătând astfel imunitate, totuşi
majoritatea dintre ei îşi riscau viaţa, intrând în casele ciumaţilor şi efectuând operaţiunile necesare de
ordin sanitar şi epidemiologic. În acest sens cioclii
se manifestau în calitatea lor de sanitari ai centrelor
urbane.
Imaginea negativă a cioclilor persistă în operele literare. Fiind vizată prima jumătate a secolului
al XIX-lea, în care ciuma, malefica plagă, era asociată cu buba neagră, creatoare a Drumului Ciumaţilor. La începutul secolului XX, personajele literare
Moş Groparu şi Brăcinar invocau amintirea ciumei
Caragea (Caragete), adusă anume de acest domn în
Muntenia. Oamenii mureau ca muştele pe străzi, dimineaţa puteai fi sănătos, iar după masă să te apuce
frigurile, transpiraţia şi în cele din urmă urma decesul. Preoţii cu vătafii cutreierau străzile, informând
lumea cum urmează să se comporte: să stea în casă;
să-i izoleze pe cei cu febră; să nu cumpere nimic de
la nimeni; să nu meargă la biserică; să nu organizeze
botezuri, nunţi, înmormântări, să renunţe la pomeni.
Dacă cădea cineva în stradă nu trebuia atins, urmau
să vină cioclii să-l ridice. Dacă murea de ciumă cineva din casă, cadavrul urma a fi scos în stradă, hainele
scoase şi arse, toate lucrurile de care s-a atins urmau
a fi şterse cu oţet iar odaia în care a murit încuiată.
Chiar dacă mortul ţi-a fost rudă apropiată, renunţă
la pomeni, Dumnezeu va avea grijă de sufletul lui.
„Tu păzeşte-l pe-al tău” [43, p. 11]. În aceste condiţii
oribile, cioclii umblau pe străzi „ca ciorile pe câmpurile de grâne”, îi înconjurau pe oamenii de pe stradă,
cercetându-i dacă nu sunt infectaţi, pe unii bolnavi
îi loveau în cap, îi înşfăcau cu căngile şi-i aruncau în
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căruţă peste cei morţi de ciumă. Oamenii erau înfricoşaţi, se ascundeau de ciocli ca de necuratul. De
ciocli nu se lipea boala, ei aruncau câte 40-50 de cadavre, dându-le foc. Înainte de asta îi „buzunăreau
pe răposaţi şi-i despuiau de tot ce aveau de valoare”.
„Toţi blestemau ciuma, numai cioclii se bucurau de
ea”. Cioclii proveneau din „muritorii de foame” de
mai înainte, adică din cerşetori, vagabonzi, beţivi,
care pe timp de ciumă au „ajuns să trăiască pe picior
mare”. Cioclii se răzbunau pe oamenii cu care avuse
conflicte: scuipau pe geamuri, îşi frecau „mâinile de
clanţă”, „îşi făceau nevoile în fântâna ta”. Cioclii au
comis multiple abuzuri, acaparând prin spaimă proprietăţi. O casă care atrăgea privirile unui cioclu era
acaparată prin aruncarea unei haine infectate cu ciumă în pridvorul casei proprietarului, care înţelegea
că pentru a rămâne în viaţă trebuie să-şi părăsească
locuinţa. Fărădelegile cioclilor, inclusiv în sate, au cauzat un exod al populaţiei spre nordul ţării. În mod
paradoxal, în noile locuri de stabilire, pe bejenari şi
urmaşii lor anume ciuma „i-a unit însă toată viaţa”.
Dar, în noua localitate, locuitorii au fost etichetaţi în
satele din împrejurimi drept ciumaţi, fiind şi izolaţi o
perioadă îndelungată [43, p. 14-16]. Cu trecerea timpului noua localitate a căpătat denumirea de Ciumaţi
[22, p. 14].
Un alt păcat atribuit cioclilor este beţia. Ierarhii
bisericeşti din Ţara Moldovei îi îndemnau pe ciocli
„se petreacă cinstit şi treji”, „să se poarte cu cuviinţă şi cu smirenie”, să-şi i-a havaetul „făr gâlciavă şi
obrăznicie, pre cei săraci şi străini se-i îngroape făr
plată” [9, p. 75]. Practicarea meseriei de cioclu impunea „amorţirea unor simţuri”, iar „starea permanentă
de ebrietate” făcea „suportabilă mânuirea cadavrelor”. În Bucureşti cioclii „ca nişte vrăjmaşi şi fără de
temere de Dumnezeu şi de urgia lui” ieşeau noaptea
„În căutarea vinului cel purificator”, spărgeau cramele locuitorilor şi comiteau fărădelegi [52, p. 456-457].
Componenta onomastică. Meseria de cioclu şi
activităţile lor complementare în timpul epidemiilor
de ciumă şi-au lăsat amprenta asupra onomasticii,
fiind relevante în acest sens un şir de antroponime
şi toponime din spaţiul românesc. O realitate în onomastica românească ţine de transformarea în timp a
poreclelor în nume de familie a persoanelor8. Numele Cioclu provine de la porecla, inspirată din meseria
practicată de descendenţii unei sau altei familii. În
Basarabia figurează 11 purtători ai numelui de familie Cioclu, decedaţi în primele patru decenii ale secolului al XIX-lea. Trei dintre cei decedaţi au fost răpuşi
de molime: Ilie Cioclu din satul Ciuciuleni a murit de
ciumă (în 1829 la vârsta de 30 de ani); Andronic Cioclu din Târgul Orhei s-a stins de holeră (în anul 1830
la vârsta de 54 de ani); Grigoraş Nicolai Cioclu din
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oraşul Chişinău a decedat de lingoare /febră tifoidă/
(în anul 1827 la vârsta de 64 de ani) [7, passim].
Numele de familie Cioclu este atestat în 19 localităţi, fiind 40 (41) de familii cu acest nume în Republica Moldova (161 de purtători) [28]. Cioclu figurează în numele de familie din România, fiind 185 de
familii (742 de purtători) [42, p. 319; 16, passim]. La
fel în România sunt atestaţi 12 purtători ai numelui
Cioaclă. La origini termenul cioaclă desemna o prăjină cu cârlig, cu care cioclii trăgeau cadavrele ciumaţilor sau un cărucior pentru transportul morţilor de
ciumă. Totodată, cioaclă în unele regiuni reprezintă
o sanie mică pentru transportul lemnelor sau săniuţă
pentru copii [15, passim].
Denumirea masculină a Ciumei sub forma
Ciuman se regăseşte în onomastica românească. În
România sunt atestate 16 persoane cu numele de familie Ciuman, fiind înregistraţi în Maramureş (13),
Caras-Severin (2) şi Arad (1) [38, passim].
Toponimele actuale reflectă anumite amprente
ale trecutului, inclusiv prin invocarea exodului populaţiei din cauza „ciumei Caragea”. Comuna Olari
(anterior Olarii Vechi) din judeţul Prahova în Muntenia s-a numit iniţial Ciumaţi. La 1 ianuarie 1965
comuna Ciumaţi din judeţul Ploieşti a fost redenumită în Olarii Vechi [22, p. 14]. În anii 1580, 1597,
1642, 1674, 1730 satul muntean Pieleşti, era atestat
cu denumirea Ciumeşti [41, p. 30-31].
Concluzii. Cioclii au jucat un rol important în viaţa socială a Ţării Moldovei în secolul al
XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. Comunitatea cioclilor a fost constituită pe criterii profesionale şi etnice, fiind asociaţi în bresle specializate în
identificarea decedaţilor, salubrizarea defuncţilor şi
înhumarea cadavrelor umane. Cioclii au evoluat de
la simpli gropari la sanitari ai oraşelor, activitatea
lor fiind asociată cu cea a poliţiei sanitare. În anii
liniştiţi, nebântuiţi de molime, cioclii îşi exercitau
atribuţiile de gropari, fiind totodată şi stigmatizaţi
în mediul urban cu epitete obscure. Rolul cioclilor
ieşea în evidenţă în timpul epidemiilor, în special a
celor de ciumă. Ciuma este personificată în folclorul medical românesc, fiind asociată cu un personaj
negativ, având chipul unei fiinţe cu chip îngrozitor.
Prin munca prestată, mai ales în timpul epidemiilor,
cioclii se transformau în sperietori, care prevesteau
şi însoţeau moartea în oraşe. Abuzurile, comise de
către unii dintre ciocli, alimentau fobiile orăşenilor,
astfel spaima punea stăpânire pe urbe. Sub pretextul
profilaxiei şi salubrizării focarelor de ciumă, cioclii se
pricopseau cu proprietăţi, obiecte valoroase şi bani.
Unii dintre cioclii consumau alcool în exces, comiţând pe acest fundal multiple crime, care alimentau
imaginea negativă a cioclilor în societate.
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Note
Cioclu provine de la cioaclă sau ţaclă, adică „acela care
duce sicriul pe două ţacle”. Sinonim pentru cioclu este
cioclaş (gropar) – persoană care duce morţii la groapă
sau îi şi îngroapă. Un alt sinonim este dricar – persoană care duce/transportă mortul la groapă. În spaţiul Pruto-Nistrean, după anexarea Basarabiei de către
Imperiul Rus (1812), cioclii erau numiţi cu termenul
„grobokopatel” – „persoane care sapă morminte”[50,
p. 169].
Ciuma reprezintă o boală infecţioasă cauzată de bacteria Yersinia pestis, transmisă la om prin puricele de şobolani. Ciuma se manifestă prin trei forme principale:
1) Ciuma bubonică se transmite prin purici cauzând
inflamarea nodulilor limfatici; 2) Ciuma pneumonică
se răspândeşte prin aerosoli, afectând plămânii. În lipsa tratamentului, ciuma pneumonică provoacă decesul
în 3–4 zile; 3) Ciuma septicemică apare din cauza bacteriilor care suprasaturează sângele omului, decesul
căruia parvine în 24 de ore. Simptomele ciumei sunt
transpiraţia, durerile, faringita, tulburările digestive,
frisoanele, delir, febră oscilantă [6, p. 37-64; 34, p. 54].
Remediu în componenţa căruia intra planta ierboasă
Angelica archangelica, numită şi „iarba îngerilor”. Teriacul este cunoscut din perioada elenistică. În epoca
medievală era considerat un panaceu împotriva ciumei.
Şobolanul negru (Rattus rattus), numit în cronici „şobolan englezesc”, trăieşte „doar în preajma comunităţilor umane”[11, p. 37].
Marele Sfânt Mucenic Haralambie a fost episcop de
origine greacă în cetatea Magnezia din Asia Mică. Împreună cu enoriaşii săi a fost persecutat de către împăratul Septimius Severus (193–211). Episcopul Haralambie a fost torturat, jupuindu-i-se pielea de pe tot
corpul şi decapitat cu sabia în anul 198. A fost martirizat în anul 202. În timpul vieţii sale i-au fost atribuite
mai multe minuni, iar jertfa sa în numele credinţei a
determinat-o pe fiica împăratului Galina să se convertească la creştinism. Anume ea a şi dat pământului
trupul martirului Haralambie. Sfântul Haralambie este
cunoscut ca fiind apărător de boli, ciumă şi foamete
[47, p. 1-2; 30, p. 213].
În mahalaua Hagioaei erau atestaţi 12 ciocli: Mihai
Chiriţ; Dumitru, fiul lui Gheorghi, „crâcim[ar] la crâcim[a] lui Gheorghi, herar”; Apostu – la crâcim[a] Băgului; Toader sân Semion, ciobotar; Tudorachi negură,
ciobotar; Ioniţă Turculeţ, ciobotar; Manolachi sân sârbu, ciobotar; Paraschiv, cojocar, staroste; Iosif, cojocar,
staroste; Todor, cojocar; „Constantin – la crâcim[a] lui
Constantin sân Sava [23, p. 373].
Ciuma bubonică din Marsilia(1720-1722) şi regiunile limitrofe a curmat viaţa a circa 100000 de oameni.
Autorităţile urbei, în disperare de cauză, au antrenat
circa 700 de deţinuţi pentru a transporta de pe străzi şi
înhuma cadavrele umane. Focarul ciumei a fost izolat
printr-un zid de piatră (Mur de la peste), fragmente ale
căruia s-au păstrat până în zilele noastre [26, p. 41; 35,
passim].
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Onomastica studiază formarea, funcţionarea şi evoluţia numelor proprii. În trecut studiul numelor proprii
a fost „subordonat diverselor domenii de cercetare
umaniste”, la originile onomasticii numele proprii erau
studiate de istorici, geografi, arheologi, antropologi, filozofi, teologi. Actualmente onomastica este percepută
ca o disciplină lingvistică, pentru care sunt caracteristice abordările istorico-filologice, axate pe etimologia
numelor proprii. Filosofii „consideră că numele propriu are un sens rezultat în urma raportului care se stabileşte între nume şi individul numit (extralingvistic),
acceptând importanţa funcţiei referenţiale şi latura
semantică a numelui”. Onomastica include numeroase subclase de nume care cercetează originea şi semnificaţia antroponimelor, toponimelor, eponimelor,
hidronimelor, teonimelor, cosmonimelor, zoonimelor
etc. Antroponimia prezintă „caracteristicile şi valorile
distincte ale numelor proprii de persoane în raport cu
celelalte cuvinte ale limbii” [36, p. 289].
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