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BURGHELE, CAMELIA: Studii de antropologie a sănătăţii. Editura Nereamia Napocale, Cluj-
Napoca 2004, ISBN 973-7951-40-9, 318 p.

DEUTSCHE VORSCHAU

Beide Bücher von Camelia Burghele werden zusammen rezensiert, da sie sich – als Teile ihrer
Dissertation Volkstümliche Therapie und Psychotherapie – eigentlich ergänzen. Die Autorin
vertritt jenen Standpunkt der Gesundheitsanthropolgie, der die Heilung als ganzheitlichen
Prozess auffasst, an dem sowohl Körper als auch Geist und Umfeld beteiligt sind. Diese
Einstellung geht auf die rumänische Volksheilkunde zurück, die sowohl Beschwörungen als
auch die Anrufung von heiligen Wundertätern, Heilpraktiken und Heilkräutertherapien, als
Ergänzung der Schulmedizin, einschließt.
Bemerkenswert ist der alte Brauch des “Pesthemdes”, das in früheren Zeiten, als Symbol für
die Epidemie, mit magischen Zeremonien außerhalb der Dorfflur gebracht wurde, die
neuerliche Übertragung der Heilwirkung auf den “heiligen Paracetamol” und eine
interethnische Untersuchung des Brauchens als Abwehr des Bösen bei den Sathmarer
Schwaben, Rumänen und Ungarn. Moderne Reklame für Sonderdiäten und gewaltsames
Abmagern wird kritisch beleuchtet. Immer steht die ganze Persönlichkeit, in Einheit mit dem
Kosmos, und nicht bloß der Körper, im Brennpunkt des Heilprozesses. Diese Auffassung
verbindet die volkstümlichen Heilverfahren mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

RECENZIE

Abordăm recenzia simultană a acestor volume, deoarece este vorba, în ambele cazuri, despre părţi
ale tezei de doctorat a autoarei: Terapie şi psihoterapie populară. Absolventă a Facultăţii de Litere
şi a Facultăţii de Jurnalistică, Camelia Burghele este destinată deopotriva pentru abordarea temei
cercetate din unghiul empiric cât şi ca generalizare ştiinţifică. Astfel, primul volum citat cuprinde
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mai ales partea teoretică, iar cel de al doilea volum, aplicaţiile practice ale problematicii
antropologiei sănătăţii.

Apelul la metodele complexe ale antropologiei culturale şi sociale au permis autoarei
perspective mai largi asupra câmpului de referinţă, astfel încât, psihoterapia populară este abordată
ca parte integrantă a antropologiei sănătăţii, propuse pentru studiul atitudinilor culturale faţă de
cuplul sănătate / boală. Convergenţa acestor două volume de studii etnologice – în continuarea
altora, publicate de Camelia Burghele anterior, dovedeşte nu numai abordarea subiectului bine ales,
ci şi explorarea sa până în cele mai mici detalii. De asemenea, autoarea a reuşit să conecteze
cercetările româneşti în domeniu cu antropologia europeană; lucru demonstrat prin expunerea vastă
şi sistematică a materialului prelucrat, dar şi prin bibliografia vastă şi bine aleasă.

Paradigma sănătăţii intersectează numeroase elemente ale existenţei corporale şi spirituale.
Asupra cuplului sănătate / boală există perspectiva magică, cea religioasă şi cea medicală. În prezent
se mai adaugă şi tehnica actuală: internetul, publicitatea, medicina ştiinţifică alternativă şi alte laturi
care vizează procesul terapeutic. Demn de remarcat e abordarea inedită a terapeuticului popular –
dar şi livresc – din perspectiva psihologică, evidenţiind relaţiile armonioase între individ şi cosmos
care determină starea de echilibru, adică de sănătate sau tulburarea stării de echilibru şi de armonie
care generează starea de boală.

Autoarea susţine că elementele de terapie şi de psihologie populară nu sunt deloc disparate,
ci se intercondiţionează într-un fel de sistem terapeutic tradiţional românesc, ce funcţionează prin
multiplele sale elemente legate între ele. Concepţia poporului, mentalul folcloric vede în sănătate
un principiu de echilibru, echivalent cu starea de armonie a naturii, respectiv a cosmosului. Boala
fiind o stare de dizarmonie şi dezechilibru, vindecarea înseamnă refacerea echilibrului, a armoniei
iniţiale. Autoarea constată faptul că multe din remediile terapeutice tradiţionale îşi dovedesc astăzi
cu putere viabilitatea şi se folosesc din nou, din ce în ce mai mult.

Cămaşa ciumei purtată ceremonios prin sat şi plasată în afara hotarului comunei, este
folosită ca o metaforă pentru descrierea atitudinii mentalului colectiv, a atitudinii comunităţii
folclorice faţă de sănătate. Ciuma a fost considerată un flagel mai groaznic decât, de ex., deochiul,
considerat şi el ca sursa multor maladii. Societatea nu încetează să ţeasă noi cămăşi pentru ciumă,
în speraţa unei sănătăţi definitive. Creşte astfel pelerinajul în scop terapeutic la Lourdes, Medjugore
sau Santiago di Compostella, creşte frecvenţa şedinţelor de exorcizare undividuală sau publică,
utilizate şi pentru răspândirea unor secte noi religioase, se frecventează clarvăzătorii terapeutici şi
se reconsideră medicina tradiţională sub denumirea significantă: medicina alternativă – elemente
preluate după 1989, în mare parte din mediul Europei de Vest. Picantă e apariţia unui sfânt
alternativ, denumit Sfântul Paracetamol. Nu pot tăgădui că apelez şi eu – la nevoie – la capacităţile
lui terapeutice.

Volumul al doilea e dedicat antropologiei sănătăţii cu toate aspectele sale în psihoterapia
tradiţională, de la medicina magică şi terapia magico-ritualică la vindecarea religioasă, la
sacroterapia şi vindecătorul sfânt, şi, în fine, la modernizarea corpului şi pieţei terapeutice cu o
sumedenie de cereri şi oferte de sănătate, respectiv de remedii pentru a o restabili, în caz de boală.
Voi insista numai asupra unor elemente deosebite în cadrul expunerii foarte detaliate.

Astfel, în culturile tradiţionale, boala este privită adesea ca o pedeapsă trimisă de Dumnezeu
pentru abaterea de la morala creştină sau consecinţa unui act de antiterapie, generat de un agent
malefic supranatural (strigoi, vrăjitor, demon, duh rău), respectiv urmarea unui sentiment de răutate
sau invidie, îndreptat de o persoana umană (mai ales femeie) dotată, către victima. Procesul de
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vindecare trebuie să diferenţieze în funcţie de aceste premize. Sau din sfera religiei, constând din
pelerinaje la biserici sau locuri miraculoase, posturi, închinare la icoane făcătoare de minuni sau la
moaşte, slujbe bisericeşti sau diverse canoane, sau din sfera magiei: scenarii terapeutice cu fundal
ritualic, mai ales descântecul de boală, bazat pe textul poetic şi subliniat de gesturi şi recuzite
speciale.

Prin combinarea acestor remedii se generează forme sincretice, magico-religioase, de
tratament. A treia formă de vindecare apelează la medicina populară, empirică, care ţine de elemente
vegetale, animale sau minerale (în formă de fierturi, decocturi, unguente sau tincturi), toate ţinând
de sistemul terapeutic şi psihoterapeutic tradiţional şi fiind un argument în favoarea omniterapiei,
însemnând atât vindecarea completă fizică şi psihică a bolnavului, dar şi starea lui de armonie cu
mediul – în fond, cu tot cosmosul.

Magia casnică ţine de domeniul fertilităţii, încât şi moaşele au avut anumite atribuţii
apotropaice şi terapeutice; ele ştiu descântece împotriva diferitelor boli sau malformaţii ale sugarului.
Dar se apelează şi la puterea focului viu pentru dezvrăjirea oilor, e vorba de câştigarea bunăvoinţei
şarpelui casei etc. Toate acestea fiind măsuri care ţin de îndepărtarea răului şi de menţinerea
fertilităţii şi a sănătăţii gospodăriei ţărăneşti tradiţionale.

O atenţie deosebită merită sfântul vindecător, adorat în diferite forme, deşi biserica oficială
nu recunoaşte decât puterea de vindecare a lui Dumnezeu. De aceea, sfinţilor, ca fiinţe deosebite, li
se atribuie capacităţi terapeutice prin intimitatea lor cu Dumnezeu, încât câştigă puterea de a săvârşi
miracole (vindecătoare). În fruntea vindecărilor inexplicabile stă Maica Domnului. Alţi sfinţi
terapeuţi de seamă sunt cuplul Cozma şi Damian, venind, deopotrivă, din Asia, Arabia şi Roma,
Sfântul Pantelimon, Sfântul Haralambie, Sfânta Paraschiva care a preluat şi atribute ale Sfintei
Vineri. După charisma sfântului s-a contaminat religiosul cu eticul şi s-au iscat numeroşi terapeuţi
miraculoşi, de la clarvăzători, profeţi, călugări, până la vraci şi tămăduitori.

Tratamentele medicale se raportează la numeroasele boli psiho-somatice (cunoscute înainte
ca boli ale deochiului) care cer reinstaurarea unui echilibru pierdut. Aici se apelează la aşezarea
mâinii pe partea implicată a corpului. Printre tratamentele psihoterapeutice se numără hipnoterapia,
fiind legată de tehnicile extatice asiate şi în procedee yoga; în fond inducerea subconştientă a
vindecării prin activarea centrelor vitale, combinată eventual cu efectul benefic al unor plante cu
efect terapeutic.

De remarcat ar fi şi un capitol legat de comunicarea interculturală şi de interferenţele
interculturale, denumit Acte de terapie magică în comunităţi multiculturale – studiu comparativ.
Autoarea se referă la cercetările pe teren vizând grupurile de şvabi (parţial maghiarizaţi), de maghiari
şi români care convieţuiesc de secole în judeţul Satu Mare, în nord-vestul României. Cercetările de
mare amploare în domeniul “Culturii materiale şi spirituale în bazinul Tisei superioare”, au avut loc
în perioada 1999-2003 în cadrul unei cooperări interdisciplinare ale unor grupuri de cercetători din
România, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Austria şi Germania. Contribuţia Cameliei Burghele reiese din
articolul: Studiu comparativ: actul magico-terapeutic interpretat de şvabi, români şi maghiari,
cuprins în volumul de studii al simpozionului final.1 Autoarea consideră că şvabii au preluat, uneori,
de la români “întregul scenariu magico-ritualic terapeutic al descântatului”, inclusiv cu cărbunele
introdus în apă, pentru proba pentru deocheatul (p. 87), cu toate că religia lor catolică nu admitea
asemenea practici.

1 În: Hans Gehl / Viorel Ciubotă (coord.): Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţa
populaţiei germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune. Editura Muzeului Sătmărean 2003, - p. 361-376.
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Ar trebui să se analizeze şi posibilitatea ca etnicii şvabi să fi adus cu ei (în sec. al XVIII-lea)
asemenea practici din regiunile lor de origine din Suabia Superioară (sud-estul landului Baden-
Württemberg). Pe de de altă parte, se ştie cazul numeroşilor saşi şi maghiari din Transilvania care
au apelat la preoţi români să le spună rugăciuni de exorsism (v. Hasdeu, Gorovei, Ofrim etc.).

Observându-se, din ce în ce mai mult, că medicina clasică contemporană vede corpul nu ca
un element integral al cosmosului ci ca un fel de maşină umană şi are în vedere doar boala izolată,
nu omul în totalitatea lui, se revine treptat la mentalitatea populară a corpului uman în ipostaza sa
de corp social, făcând parte din armonia Cosmosului: Se vede că e necesară o medicină a persoanei,
nu numai a trupului. Or căile abordate sunt diferite şi nu neapărat cele mai recomandabile. Pieţele
terapeutice din sec. al XXI-lea devin extrem de complexe, şi – uneori – discutabile. Doar pentru a
obţine cât mai mult câştig material, o mulţime de firme îşi laudă produsele, cică miraculoase, şi
găsesc mulţi clienţi naivi. Astfel, îşi se laudă în prospecte colorate pe hârtie lucioasă remediile
naturiste, cum ar fi: produsele bio, cu efect dietetic, pentru slăbire şi pentru sprijinul frumuseţii
feminine, confecţionate fie din grâu încolţit, aloe vera, iaurturi Danone, frişcă şi margarină
vegetală (deşi s-a constatat ineficacitatea lor) şi câte şi câte altele – până la programe sanitare
instalate înţelept pe computer.

Terapiile propuse s-au înmulţit în neştire, de la argiloterapia la reflexo-, aromo-, silvo-,
balneo-, cristalo-, cromato-, meloterapia şi medicina ayurvedică. Tocmai de aceea se cere un
sincretism între terapiile medicale populare, între practicile terapeutice şi psihoterapeutice şi o
abordare interdisciplinară. Antropogia sănătăţii trebuie completată cu informaţii din imagologia,
teoria mentalităţilor, istoria religiilor, sociologie şi istoria culturii, pentru a ajunge la concluzii
general valabile. Iar pentru a relaţiona magico-religiosul cu şţiinţificul este nevoie de o tratare
diacronică a subiectului şi de cunoştiinţe vaste de farmacologie, medicină, teoria comunicării,
sociologie politică, psihologie şi psihoanaliză. Apelarea la pelerinaje terapeutice şi practici de
exorcizare necesită studierea atentă a mentalului colectiv, cu toate mutaţiile parcurse în societatea
postmodernă; deci o sumedenie de cerinţe în continuarea şi aprofundarea studiilor intreprinse în
cărţile avute în vedere.

Cu toate că ambele volume sunt flancate – conform tradiţiei româneşti nescrise, de diferite
propte, cum ar fi Pledoarie pentru o antropologie a sănătăţii de Antoaneta Olteanu, Argument şi
Posibile concluzii. Omniterapia sau terapeutica dincolo de corpul uman al autoarei, în primul
volum anunţat, apoi Prefaţă de Cristian Matos, Cuvânt înainte de Ion Şeuleanu (cu toate titlurile
lui) şi Concluzii, la sfârşit ale autoarei, reiese clar din lectura volumelor recenzate care a fost intenţia
ei şi că a reuşit prin excelenţă să le transpună în lumea scrisului şi a tiparului, beneficiind, în mod
deosebit, de îmbinarea explorărilor pe teren cu generalizarea ştiinţifică a celor aflate şi filtrate prin
lecturi susţinute.

De aceea, ambele volume editate de Camelia Burghele merită să fie citite şi dezvoltate de
dumneaei şi de cât mai mulţi colegi de breaslă, atât etnologi cât şi antropologi. Echilibrul între
corp şi spirit denumit, îndeobşte, sănătate şi armonia dintre preocupările ştiinţifice româneşti şi
europene - culminând într-un viitor previzibil într-o stare de identitate echivalentă în toate zonele
Uniunii Europene, sunt deziderate majore ale timpului nostru.


