
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE LITERE 

CATEDRA DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

IMAGINARUL EPIDEMIC. 

REPREZENTĂRI ISTORICE ŞI METAFORICE 

ALE CIUMEI ÎN LITERATURĂ 
 

REZUMAT 

 

                 

 

Coordonator :                             Doctorand : 

Prof. Dr. Corin BRAGA            Cristina  Simona VIDRUŢIU 

                                                                                                               

                                                                   

CLUJ-NAPOCA, 

2011 



 2 

1. CUPRINS 
 
Partea I. INTRODUCERE.……….…..………….……………………………...9 
 

1. Premisă: Fascinaţia secolelor XX-XXI pentru fenomenul epidemic şi definirea 
acestora prin prisma discursurilor epidemice ………………...…....………..…...9 
2. Teză: Decriptarea unui pattern sau a unor puncte de inflexiune ale 
reprezentărilor ciumei în literatură şi analiza dinamicii şi funcţiei acestora ..….12 
3. Domeniu şi metodă: “Literatură şi medicină”, “Medical humanities”, 
“Antropologie medicală”, “Epidemiologie culturală”. Definirea unui nou domeniu 
: “Imaginarul epidemic”…………………………………………........................14 
4. Corpus de texte.…………………...…………………..…..............................24 
5. Obiective şi elemente inovatoare………………………....………….….…..26 
6. Limite...………………………………………………………….………..…..27 
7. Structură…………………………………………………………..….....……28 
8. Piste de lucru...………………………………………………………….....…31 
 

 
Partea II. REPREZENTĂRILE CIUMEI ÎN LITERATURĂ. PATTERNUL 
EPIDEMIC. IMAGINARUL EPIDEMIC……...……………………………..33 
 

1. Scurt istoric critic al studiilor dedicate reprezentărilor ciumei în literatură 
prin perspectiva problemelor abordate…………..……………………….…..33 

1.1. Raportul dintre reprezentările ciumei în literatură şi reprezentările 
ciumei în alte domenii…………………………………………………...34 
1.2. Raportul dintre reprezentările punctuale ale ciumei în literatură şi 
contextul istoric…………………………………………….……………36 
1.3. Definiţia literaturii ciumei şi a canonului acesteia…….………........39 
1.4. Trăsăturile literaturii ciumei……………………………..………….43 
1.5. Funcţiiile literaturii ciumei………………………………….………46 
 

2. O nouă abordare a reprezentărilor ciumei în literatură. Două instrumente 
noi de lucru: pattern-ul reprezentărilor ciumei în literatură şi imaginarul 
epidemic……………………….………………………….………...……..51 

2.1. Patternul reprezentărilor ciumei în literatură. Scurt istoric al 
celor şase termeni alcătuind patternul reprezentărilor ciumei în 
literatură ………………………………………………………………..53 

2.1.1. Epidemia sau calibrarea dimensiunii ciumei……………...54 
2.1.2. Miasmă şi contagiune sau cartografierea surselor şi 
modalităţilor de răspândire a ciumei………...………………...…57 
2.1.3. Carantină şi lazaret sau modalităţile de prevenire, combatere 
şi control a ciumei……...…………………………………….…..63 
2.1.4 Negrul sau impactul şi simptomatologia ciumei…….……..65 
 

2.2. Imaginarul epidemic. Cronologia maladivă şi dinamica 
epidemică………………………………………………………………..67 

 



 3 

Partea III. CIUMA – PROFIL MEDICAL ŞI ISTORIC…………………….73 
                                                                                                                                                                               

1. Profilul medical al ciumei…………………………………………………...74 
1.1. Definiţie. Etimologie. Relaţia de sinonimie ciumă-pestă. Epidemia şi 
triada epizotie-pandemie-endemie…………………...…………………..74 
1.2. Tipuri de ciumă. Simptomatologie. Negrul. Mecanismul de 
transmisie: miasmă versus contagiune. Măsuri: carantină şi lazaret. 
Tratament………………………………………………………….……..76 
1.3. Ciuma azi. Număr de cazuri anuale. Zone predispuse ciumei. 
Rezervoarele naturale şi pericolul bio-terorist…….……………………..80 
 

2. Profilul istoric al ciumei……………………………………….….…………83 
2.1.Recurenţa epidemică: răspândire temporală şi spaţială………...…...83 
2.2. Cele 3 mari pandemii…………………………………...…………...85 

 

 
Partea IV. CIUMA – PROFIL LITERAR…………………………………….87 
 

1. Analiză de text……………………………………………………………...…..87 
 

1.1. Perspectiva realistă: reprezentări literare ale unor epidemii de 
ciumă istorice……………………………………………………..…….…….87 
 

1.1.A. Decameronul de Giovanni Boccaccio…………………………..89 
 

1. EPIDEMIE………………………………………..…………..90 
1.1. De la epidemie la utopie: sublimarea ciumei din planul 
medical-istoric în planul ficţional-filosofic………...……90 
1.2. Istorie versus ficţiune: ultimatum versus palimpsest; 
oraş versus sat; pattern al morţii versus pattern al 
vieţii……………………………………………………...92 
1.3. Paralelismul dintre corpul fizic al ciumatului şi corpul 
social al indivizilor ameninţaţi de ciumă: coagulare şi 
diseminare………………………………………………..93 
1.4. Ciuma istorică din Florenţa din 1348. Cauze (regim 
religios şi astrologic), imaginea călătorului neobosit, 
simptomatologie, mijloace de combatere (administrative, 
religioase şi medicale), tratament, reacţii (dinamice, morale 
şi etice), conversie şi anulare, preconcepţii, moartea 
nediscriminantă………………………………..…………94 
1.5. De la epidemie la utopie: înfiinţarea brigatei….……98 
1.6. Paralelismul ciumă-iubire prin perspectivă medicală şi 
transpunerea acestuia în planul narativ-metaforic……...101 
1.7. Măsurile organizatorice ale brigatei: semnul vieţii, 
îndatoriri şi modalităţi de petrecere a timpului……...….104 



 4 

1.8. Recondiţionarea narativă a circularităţii procesiunilor 
circumbulatorii şi a Dansului Morţii în structura 
brigatei………………………………………...………..105 
1.9. Ciuma ca ramă a poveştilor versus ciuma ca 
narativizare a epidemiei istorice din 1348. Condiţia de 
martor…………………………………………………...107 
 

2. MIASMĂ………………………………………………...…..110 
2.1. De la miasmă la mireasmă: transplantul nucleului 
organizaţional al brigatei de la oraş la ţară şi conotarea 
antitetică a acestor spaţii prin perspectiva regimului 
medical…………………………………………….……110 
2.2. Spaţiul antiseptic al povestirii şi logica circularităţii 
coagulante şi protective…………………………………111 
 

3. CONTAGIUNE………………………………………..…….113 
3.1. De la contagiunea fizică la contagiunea narativă…..113 
3.2. Poveştile contaminante ale brigatei: structura 
pharmakon-ului………………………………….…...…116 
3.3. Brigata ca pseudo-pharmakos…………...………...117 
3.4. Metaforele tratamentului medical transpuse în modul 
de organizare a naraţiunii: puterile purgative ale ciumei şi 
puterile sedative ale poveştii. “Semănătorii de 
viaţă”……………………………………………...…….118 
 

4. CARANTINĂ…………………………………..……………121 
4.1. De la carantina impusă în cazul iubirii la carantina 
benevolă în cazul ciumei………………………….…….121 
4.2. Tratamentul iubirii şi al ciumei cu ajutorul cuvântului 
şi al imaginaţiei. Motivaţiile carantinei brigatei………..123 
 

5. LAZARET……………………………………………...……126 
5.1. De la lazaret la casa de vacanţă………………….…126 
 

6. NEGRU………………………………………………...…….129 
6.1. Sintagma Mors atra şi ciuma ca afacere a morţii….129 

 

1.1.B. Jurnal din Anul Ciumei şi Pregătiri necesare pentru Ciumă atât 

pentru Suflet cât şi pentru Trup de Daniel Defoe…...…………….….132  
 

1. EPIDEMIE……………………………………………..…….133 
1.1. Ciuma ca afecţiune asupra corpului şi sufletului. Surse 
obiective şi surse subiective…………………………….133 
1.2. Simptomele ciumei. Instalarea făţişă şi instalarea 
insidioasă. Moartea agonizantă şi moartea subită……....139 
1.3. Măsuri publice şi măsuri personale. Izolarea şi fuga. 
Închiderea caselor versus baricadarea caselor………….140 



 5 

1.4. Efectele imediate şi efectele de după oprirea ciumei. 
Reacţii în faţa ciumei: salvarea prin credinţă, disperarea şi 
accentuarea instinctului de supravieţuire. Reconfigurarea  
identitară………………………………………………..146 
1.5. Ancorarea în istoric şi veridic a naraţiunii. Încadrarea 
în şirul relatărilor istorice a epidemiilor de ciumă…...…150 
1.6. Metamorfoza Londrei. Indici vizuali şi auditivi…...152 
1.7. Geografia şi statistica ciumei………………..……..154 
1.8. Cauzele ciumei: simbiozele geografie-anatomie şi 
medicină-religie………………………………………...156 
 

2. MIASMĂ………………………………………………….…159 
2.1. Teoria efluvio-contagionistă……………….………159 
2.2. Tratament şi măsuri de prevenire prin prisma 
categoriilor sociale. Soluţia ca amprentă socială……….160 
 

3. CONTAGIUNE………………………………………...…....165 
3.1. Efluvio-contagionism şi mister. Situaţii care predispun 
la contaminare. Intenţionalitatea contaminării………….165 
3.2. Întâmplări despre contaminare şi întâmplări 
contaminante. Raportul întâmplări-observaţii. Istoria 
generală şi istoria personală……………..……………..168 
 

4. CARANTINĂ ŞI LAZARET …………………………….…170 
4.1. Conlucrarea carantină-lazaret. Modificări funcţionale. 
Ciuma: de la diagnostic general la experienţă 
personală………………………………………………..170 
4.2. Meseriile ciumei: izolarea, supravegherea, îngrijirea şi 
îngroparea…………………………………………..…..173 
 

5. NEGRU…………………….……………………………...…175 
5.1. Imaginea ciumei sau imaginea morţii. Îngerul, noaptea 
şi asediul……………………………………...…………175 
5.2. Dinamica şi aspectul ciumei. Celălalt, săgeata otrăvită, 
alte boli, focul………………………………………..…177 
5.3. Figura naratorului: între istorie şi ficţiune, între 
credinţă şi curiozitate. Groapa şi Dansul Morţii. Funcţia 
scrierii şi ““simptomatologia” narativă”……….…...…..182 

 

1.1.C. Logodnicii şi Istoria coloanei infame de Alessandro 

Manzoni..................................................................................................187 
 

1. EPIDEMIE………………………………..………………….188 
1.1. Deconstrucţia ciumei la nivel teoretic şi la nivel 
practic. Mitul inexistenţei ciumei şi mitul ungătorilor. 
Indicii ale apariţiei ciumei: mortalitatea ridicată şi 
simptomatologia specifică………………..…………….188 



 6 

1.2. Ciuma-foametea-războiul: complexul flagelurilor...193 
1.3. Măsuri, reacţii şi efecte în faţa ciumei. Imaginea 

Dansului macabru şi “intoxicarea” la nivelul 
simţurilor…………………………………………...195 

1.4. Ficţiunea în serviciul istoriei. Ancorarea în istoric: 
opere, personaje şi evenimente istorice. Ficţiuni istorice 
documentate versus Istoria ficţională atestată de 
pseudo-documente……………………………….....199 

 

2. MIASMĂ ŞI CONTAGIUNE………………………….……203 
2.1. Exalaţii pestilenţiale şi contagiune….…….…….…203 
2.2. Pharmakon şi pharmakos.........................................204 
 

3. CARANTINĂ…………………………………………..……209 
3.1.  Sechestrul şi carantina……………………………..209 
3.2. Noile meserii: monatti, apparitori, comisari. Valenţe 

ale sărbătorii: procesiune versus carnaval….………209 
 

4. LAZARET……………………………………………….…..214 
4.1. Imaginea lazaretului din Milano…………………...214 
4.2. Lazaretul : loc de regăsire, univers cu valenţe punitive, 

spaţiul al punerii în scenă a carităţii şi a 
milosteniei……………………………………...…..216 

 

5. NEGRU……………………………………...………….……217 
5.1. Numirea ciumei…………………………………..217 
5.2. Imagini ale ciumei………………………………. 218 
5.3. Definiţia şi funcţiile ciumei…………………...…220 

 

 

 

1.2. Perspectiva metaforică: reprezentări literare ale unor “ciume” 

politice ale istoriei………………………………………………...…….223 
 

1.2.A. Ciuma, Stare de asediu şi Caligula de Albert Camus……...…225 
 

1. EPIDEMIE…………………………….……………………..226 
1.1. Epi + demos: de la ciumă la regimul totalitar……...226 
1.2. Construcţia metaforică a noţiunii de epidemie: 
prejudecăţi, mentalităţi şi opinii populare legate de 
ciumă……………………………………………………230 
1.3. De la individ la masă: separare, rutină, singurătate, 
uniformizare…………………………………………….234 
1.4. Ciuma ca spectacol cathartic: măcel şi carnaval. 
Influenţa lui Artaud…..…………………………………237 
 



 7 

2. MIASMĂ………………………………………….…………244 
2.1. Cuplul miasmă-mireasmă. Salvarea prin natură sau 
prin iubire……………………………………...……….244 
2.2. A vedea şi a auzi: cursorii puterii…………....…….246 
 

3. CONTAGIUNE………………………………………….…..250 
3.1. De la contagiunea nondiscriminatorie la contagiunea 
disciplinară: redefinirea suspectului………….………...250 
3.2. De la semnul fizic şi divin la însemnarea disciplinară şi 
individul ca semn……………………………………….251 
 

4. LAZARET ŞI CARANTINĂ………………………….…….254 
4.1. De la izolarea benefică şi restaurativă la prizoneriatul 
exterminator………………………………………...…..254 
4.2. Măsuri şi tratamente “recondiţionate” ideologic. 
“Armele fericirii” şi construcţiile utopice………………259 
 

5. NEGRU………………………………………………………265 
5.1. Militarizarea imaginii ciumei şi noaptea permanentă a 
regimului totalitar……………………………………….265 
5.2. Cuplul Ciumă-Moarte………………………..…….267 

 

1.2.B. Rinocerii şi Jocul de-a măcelul de Eugène Ionesco………..….275 
 

1. EPIDEMIE………………………………………………...…276 
1.1. Teatrul ca o “confesiune”. Context istoric şi istorie 
personală……………………………………………..…276 
1.2. Cadrul spaţial-temporal. Cronotop prototipic. Piaţa. 
Medii ale unei demonstraţii social-politice……………..279 
1.3. Boli medicale (fizice) şi boli existenţiale (sociale). 
Ciuma ca trimitere istorică şi ca vehicul metaforic...…..281 
1.4. Molima. Atipicul şi referinţa clasică a ciumei….….283 
1.5. Rinocerita. Epidemia metamorfică. Simptomatologie şi 
receptare...........................................................................285 
1.6. În descendenţa unei literaturi a ciumei: preluări şi 
trimiteri.………………………………………….……..287 
1.7. Epidemie şi moarte. Molima şi rinocerita ca morţi la 
modă……………………………………………...……..289 
 

2. MIASMĂ ŞI CONTAGIUNE……………………….………291 
2.1. Aerul contaminat şi pharmakos-ul. Neadaptabilitatea, 
dorinţa de a muri şi dorinţa de a învinui……………..…291 
 

3. CARANTINĂ ŞI LAZARET…………………………..……295 
3.1. Carantină: măsură şi stare generală. Lazaretul: între 
spital şi închisoare…………….………………………...295 
3.2. Stare de asediu. Cordon sanitar militar. Noi meserii şi 
măsuri. Tuşe de ordin ideologic……………………...…296 



 8 

 

4. NEGRU……………………………………...……………….298 
4.1. Negru şi verde. Moartea Neagră şi Garda de 
fier………………………………………………………298 
4.2. Anatomia mecanismelor politice…………………..303 

 

1.2.C. Eseu despre orbire şi Eseu despre luciditate de Saramago……306 
 

1. EPIDEMIE…………………………………………………...307 
1.1. O arhitectură a epidemiilor: corespondenţe ale 
simţurilor, ale culorilor, cauzale şi semnificative……....307 
1.2. Orbirea albă………………………….………..……308 
1.3. Votul în alb……………………………….………..311 
1.4. Caracteristici epidemice: dinamică, dimensiuni şi 
anularea diferenţelor……………………………………312 
1.5. Raportul comun-singular. Vocea ca vedere………..313 
1.6. Referinţa biblică a epidemiei…………………...….315 
 

2. MIASMĂ ŞI CONTAGIUNE……………………………….316 
2.1. Bivalenţa cauzală a epidemiei de orbire albă……....316 
2.2. “Paradisul” şi “infernul” olfactiv…………………..318 
2.3. Ţapul ispăşitor şi violenţa omului ca un nou 
flagel…………………………………………………....319 
 

3. CARANTINĂ ŞI LAZARET………………………………..324 
3.1. Condamnare şi exterminare……..…………………324 
3.2. O istorie a violenţelor………………………………326 
 

4. NEGRU………………………………………………………330 
4.1. Chestionarea raportului clasic alb-negru…………..330 
4.2. Dansul macabru versus “Dansul vieţii”………..….332 
4.3. Continuităţi epidemice ………………….…….......333 

 

 

2. Intersecţii şi paralelisme……………………………………………..………336 

 

 
Partea V. CONCLUZII………………………………………………………..340 

 
 
 
ANEXE………………………………………………………………………………..342 

 



 9 

Anexa 1. Pattern-ul reprezentărilor ciumei în pictură.....................................................342 
Anexa 2. Fond tematic, simbolic şi gestual comun între reprezentările ciumei în literatură 
şi reprezentările ciumei în artă.........................................................................................343 
Anexa 3. Dansul Morţii...................................................................................................344 
Anexa 4. Mijloace de protecţie împotriva miasmei.........................................................345 
Anexa 5. Carantină şi lazaret…………………………………………………...………346 
Anexa 6. Moartea Neagră…………………………………………………………...…347 
Anexa 7. Imaginea bacilului ciumei Yersinia (Pasteurella) pestis………….…………348 
Anexa 8. Puricele………………………………………………………………….…....349 
Anexa 9. Istoric al celor mai importante momente ale ciumei în mediul ştiinţific ........350 
Anexa 10. Planul Lazaretului Vechi din Veneţia, primul lazaret datând din 1423…….351 
Anexa 11. Cronologia epidemiilor de ciumă de-a lungul istoriei...................................352 
Anexa 12. Moartea Neagră în Europa............................................................................355 
 
 

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….356 

 

 

2. CUVINTE-CHEIE:  
 

ciumă; istorie; literatură; medicină; politică; epidemie; miasmă; contagiune; 

carantină; lazaret; negru; mentalităţi; imaginar; Boccaccio; Manzoni; Defoe; 

Camus; Ionesco; Saramago;  

 

 

3. REZUMATUL PRINCIPALELOR PĂRŢI: 

 

 

                  Lucrarea noastră este articulată în cinci părţi. În prima parte a lucrării, 

intitulată Introducere, precizăm o serie de detalii necesare poziţionării demersului. 

Premisa de la care pornim este fascinaţia secolelor XX-XXI pentru fenomenul epidemic 

şi definirea acestora prin prisma discursurilor epidemice. Teza avansată este decriptarea 

unui pattern (sau a unor puncte de inflexiune) al reprezentărilor ciumei şi analiza 

dinamicii şi funcţiei acestuia în literatură. În realizarea acestor obiective începem prin a 
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defini domeniul de lucru (aflat la confluenţa dintre “Literatură şi medicină”, “Medical 

humanities”, “Antropologie medicală”, “Epidemiologie culturală” şi un nou domeniu pe 

care îl vom defini “Imaginar epidemic”), apoi delimităm corpusul de texte utilizat pentru 

analiză, avansăm obiectivele şi elementele inovatoare, identificăm limitele şi determinăm 

structura şi pistele de lucru ale demersului. 

                  În a doua parte a lucrării, intitulată Reprezentările ciumei în literatură. 

Pattern epidemic. Imaginar epidemic, realizăm o istorie critică a studiilor dedicate 

reprezentărilor ciumei în literatură din perspectiva celor cinci probleme esenţiale 

abordate: raportul dintre reprezentările ciumei în literatură şi reprezentările ciumei în alte 

domenii; raportul dintre reprezentările punctuale ale ciumei în literatură şi contextul 

istoric; definiţia unei literaturii a ciumei şi a unui canon al acesteia; trăsăturile literaturii 

ciumei; funcţiiile literaturii ciumei.  

                  În acest peisaj critic complex, demersul nostru propune două instrumente noi 

de lucru pentru studierea reprezentărilor ciumei în literatură: în primul rând acela de 

“pattern al reprezentărilor” şi în al doilea rând acela de “imaginar epidemic”.  

                  Definim patternul reprezentărilor ciumei ca structura-schelet care stă la baza 

tuturor reprezentărilor ciumei, sau altfel spus, reprezentările ciumei sunt rezultatul 

dezvoltării unei structurii-schelet în funcţie de mediul cultural şi ştiinţific aferent, astfel 

încât produsul obţinut reprezintă o construcţie cu o semnificaţie şi o funcţie contextuală. 

Patternul reprezentărilor ciumei în literatură nu este o structură imobilă care poate fi 

sesizată de-a lungul istoriei, dimpotrivă este o însumare a unor puncte recurente, puncte 

de inflexiune, care, în funcţie de mediul de receptare şi de funcţia urmărită pot da naştere 

anumitor variante de configurare reprezentaţională. Patternul reprezentărilor ciumei este 

structurat în jurul a şase puncte reprezentând noţiuni de factură medicală: epidemie, 

miasmă, contagiune, carantină, lazaret şi negru. Pentru înţelegerea moştenirii culturale a 

noţiunilor constitutive ale pattern-ului reprezentărilor ciumei în literatură schiţăm un scurt 

istoric al acestora în cadrul unui studiu de mentalitate.  

                  Definim imaginarul epidemic dintr-o perspectivă dublă: în primul rând ca 

ansamblu al reprezentărilor epidemiilor, iar în al doilea rând ca domeniu dominat de o 

dinamică de propagare a reprezentărilor asemănătoare epidemiilor (caracterizată de 

recurenţă, violenţă şi persistenţă cu capacitate de duplicare în alte domenii). Pentru 
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înţelegerea noţiunii de imaginar epidemic explorăm noţiunile de cronologie maladivă şi 

de dinamică epidemică. 

                  În cea de a treia parte a lucrării, intitulată Ciuma – profil medical şi istoric, 

investigăm cele două feţe ale bolii. Pe de o parte, circumscriem identitatea medicală a 

ciumei prin perspectiva definiţiei, etimologiei, a relaţiei de sinonimie ciumă-pestă, a 

triadei epizotie-pandemie-endemie, a tipologiei, a simptomatologiei, a mecanismului de 

transmisie, a măsurilor luate pentru a o opri şi a tratamentului. De asemenea definim 

impactul actual al ciumei prin perspectiva numărului de cazuri anuale, a zonelor 

predispuse, a rezervoarelor naturale şi a pericolului bio-terorist. Iar pe de altă parte, 

sintetizăm profilul istoric al ciumei prin perspectiva recurenţei epidemice la nivel spaţial 

şi temporal, respectiv prin raportarea la cele trei pandemii: Ciuma lui Justinian (540-590), 

Moartea Neagră (1346-1361) şi Ciuma chinezească (1855-1900). 

                  În cea de a patra parte a lucrării, intitulată Ciuma – profil literar, studiem o 

serie de reprezentări literare ale ciumei dintr-o dublă perspectivă: atât a unei analize 

punctuale de text, cât şi a unei priviri de ansamblu ce constată intersecţiile şi 

paralelismele dintre operele aparţinând literaturii ciumei şi autorii acestora. La nivelul 

analizei reprezentărilor ciumei în literatură diferenţiem două tipuri de texte în relaţie cu 

funcţia ciumei în cadrul acestora.  

                  Primul tip de texte apelează la perspectiva realistă, mai exact înfăţişează 

epidemii de ciumă istorice. Pentru această situaţie am ales următoarele studii de caz: 

Decameronul de Giovanni Boccaccio înfăţişând Ciuma din Florenţa din 1348, Jurnal din 

Anul Ciumei şi Pregătiri necesare pentru Ciumă atât pentru Suflet cât şi pentru Trup de 

Daniel Defoe înfăţişând Ciuma din Londra din 1665, Logodnicii şi Istoria coloanei 

infame de Alessandro Manzoni înfăţişând Ciuma din Milano din 1628-1630.  

                  Al doilea tip de texte apelează la perspectiva metaforică, mai exact fac 

trimitere la “ciume” politice ale istoriei. Pentru această situaţie am ales următoarele studii 

de caz: Ciuma, Stare de asediu şi Caligula de Albert Camus care fac trimitere la existenţă 

în general, la nazism, şi la ororile celui de al doilea război mondial, Rinocerii şi Jocul de-

a măcelul de Eugène Ionesco care fac trimitere la Garda de Fier, Eseu despre orbire şi 

Eseu despre luciditate de Saramago care fac trimitere la regimul lui Franco. 
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                  În cea de a cincea parte a lucrării, intitulată Concluzii, încercăm să răspundem 

la seria de întrebări formulată în Introducere, care problematizează pe de o parte raportul 

dintre contextul istoric, contextul medical, contextul literar, contextul biografic şi 

intenţionalitatea autorului, iar pe de altă parte problematizează funcţia reprezentărilor 

literare ale ciumei în mediul actual (caracterizat de o aplicare excesivă a tiparului 

epidemic tuturor fenomenelor violente, misterioase, recurente şi cu un impact masiv la 

nivelul populaţiei). Ipoteza pe care o avansăm este că există o tentaţie de construire şi 

propagare a scenariilor epidemice care poate fi interpretată ca un simptom al unei stări 

ipohondrice generale specifice secolelor XX-XXI.              

                  Lucrarea se încheie cu o serie de Anexe ilustrând diferite aspecte ale ciumei 

discutate în cele cinci capitole şi cu o Bibliografie care include pe de o parte sursele 

literare, iar pe de altă parte operele critice utilizate în demers. 
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