
DOFTORICESCUL MEŞTEŞUG 
IN 

TRECUTUL ŢERILOR ROMÂNE 

E bine *'nţeles că, sub numele de Dof- 
toricescul Meşteşug în trecutul ferilor ro- 
mâne, despre care voii av6 ondre de a 
vorbi înaintea, d-nielor vostre, eii sunt de- 
parte de a 'nțelege că va trebui să vor- 
besc despre deosebitele metode, reţete şi 
ordonanţe, poţiuni, unguente şi fricţiuni, 
calmante, emoliente şi escitante, laxative, 
astringente şi detersive pe cari, — din epoca 
Antoninilor în Dacia, de la medicul Titus 

„Attius Divixtus 1) şi până la 1815, apusul 

1) Corpus Inscript. Latin. TI, 1, N. 1636, în Xe- 
nopolu: Istoria Românilor, vol. I, pag. 267. 
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epocei Fanarioţilor, — stomachul şi cele- 

“Palte membre şi părţi din corpul strămo- 

şilor noştri le-ai folosit spre a lor şubredă 
reîntremare sâii spre a lor deplină derăpă- 

nare. 

Nu, Domnilor; cată s'o mărturisesc pe 
dintregul şi de la, ?nceputul acestei confe- 
rințe: nu am în modestul dulăpior al min- 

ței mele nici uă cutiaţă în care să fi strîns 

cu timpul şi cu muncă un număr mai 
mare s6ii mai mic de cunoscinţe de ale lui 

Esculap, Hippocrat şi Galien. 
„ Sunt, dintre conferenţiarii Ateneului, cel 

din urmă care ași av6 dreptul de a vorbi 

despre medicină şi despre mândreţele ei, 
de 6re-ce n'ași ave pentru a face acâsta alt 
titlu, de cât marele, nemărginitul, super: 

stiţiosul meii respect pentru medicină, — 

un respect sui generis, care cresce în ra- 

port direct cu pătratul distanțelor ce ne 

despart şi, — sper — ne vor despărți tot- 

d6una. 

Porte mulţi doctori mă onor — nu mă 

omor! — cu prietinia lor: din convorbirile 
mele cu aceşti luminaţi Gmeni de sciinţă
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m'am folosit totăsuna, căci totăsuna m'am 
ferit a aduce, în rapârtele n6stre prietenesci, 
medicina sub formă de consultaţiune, ei 
remân6ndu-mi numai prietini, iâr ei ne 
uitând nici odată vechiul dres — să fiă ires ?—, 
şi-anume: Amicus medicus, sed magis amica 
sanitas, 

Drept acestea, Dâmnelor şi Domnilor, şi 
încă, pentru ca să învederez şi mai apriat 
adâncul meii respect pentru medicina, de 
adi, care face din neom om, când nu face 
din om neom, — pentru ca să-i ar&t ne- 
măsurabila “mea Tecunoscinţă că nu mă 
place, şi nu .mă vrea, şi mă oropsesce în 
presinte, am plecat în -lungă cale ca să caut 
în trecut medicina cea bătrână, astă-di 
mOrtă şi îngropată. 

M8 *nchin medicinei de astă-di, dâr, în 
schimbul acestei închinăciuni pe care o fac 
până la pământ, cu riscul de a căpăta un 
bumbago caracterisat, ba, chiar uă nefralgiă * 
reumatisantă, — în schimbul: unui snop de 
umile cunoscințe, adunate din ogsrele isto- 
riei, ca ierburile de 16c adunate la lumina, 
lunei şi 'n somnul apelor din ogârele na-
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turei, în schimbul acestui snop, dic, de 
umile cunoscințe pe cari le aduc ca, prinos. 
profan pe altarul fenicat al-Hygiei contim- 
porane, mă rog, şi cer, şi implor cu uă căl- 
dură de 39 de grade să mi se ierte ere- 
siele ce voiii comite lato sensu sâii stricto 
sensu, fiă în terminologia medicală, fii în 
patologiă, fiă într'ori-ce altă parte a me- 
dicinei. 

E atât de mare, şi atât de cotită, re-. 
sucită şi învârtit acestă, galerii unde stai 
înşiruite la stânga — cu etichetă — bâlele, 
şi la drepta -- cu etichetă — doftoriele. fă- 
cându-şi cu ochii unele altora, în cât nu 
un ignorant ca mine, ci un meşter spiţer 
Sar put înşela şi ar greşi dându-i un 
sicativ în loc de un sudorific, un anestesic 
în loc de un iperestesie. 

Deci, dacă aci, în Atheneii ascultându- 
mă s6i, mai târdiii, în carte citindu-mă, cei 
desăvârşiți în tainele medicinei — sapien- 
tissimi dociores — şi studenţii cari sunt 
pe cale de a se desăvârşi — diligentissimi 
alumni, — vor audi s6i vor veds în disele . 
mele vr'una dintr'acele gogoneţe greşeli pe
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cari, cu candidă seninătate, le fac cei străini 
de sciinţă, ierte-mi-le cu duhul blândeței 
omenesci, căci şi lor Esculap multe le-a 
iertat, multe le isrtă şi multe le va ierta 
pe lumea acesta, amânând tâte procesele 
între bolnav şi doctor pe lumea cea-Valtă. 

De altmintreli, Domnelor şi Domnilor, 
istoria medicinei la Români, fii ca istoriă 
a medicinei populare, fiă ca istoriă a me- 
dicinei călughăresci, fiă ca istoriă a, medi- 
cinei sciințifice, — întru atât cât medicina 
a avut elemente sciințifice după vremuri, — 
nu va pute fi scrisă în deplină cunoscinţă de 
causă şi cu adevărat folos la, noi pentru isto- 
ria, culturală de cât de un doctor în me- 
dicină. Acesta va. sci se 'nțelsgă, în ne- 
completele amănunte ale Cronicelor, hris6- 
velor şi notițelor ce avem, completa na- 
tură a b6lei, completa, natură a progresului 
s6ii regresului ce medicina, în continuă der 
lentă, evoluţiune, a făcut în țările n6stre. 

E uă fericire când în domeniul istoriei - 
naţionale vedi că se avântă, intrarmaţi cu 
tote cunoscințele şi uneltele trebuinci6se 
spre og6re încă înțelenite, 6meni, tineri s6ii
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bătrâni, cari încep a lucra cu iubire Şi în- 
ţelepciune. 

M&suraţă, rogu-vă, câtă laudă, pentru tim- 
pul nostru şi cât folos pentru noi şi viito- 
rime mar fi, dâcă, de-acum Şi cât mai re- 
pede, un preot învăţat ar face istoria, bise- 
ricei române, care este în programele sc6- 
lelor anume, — ce nu e în programele 
n6stre? — der care nu este în fiinţă ; decă 
un ostași ar face istoria armatei nâstre şi 
a, sistemelor n6stre de luptă; dâcă un 
advocat ar face istoria dreptului român, — 

„şi tot ast-fel pentru tâte capitolele istoriei 
n6stre culturale, — singura, istoriă, care, fiind 
istoria, viă, istoria naturală a unui popor, 
conţine învățămintele trecutului folositre 
pentru presinte şi pregătitâre, asigurătâre, 
hotăritâre pentru viitor. 

In Francia şi *n Germania sunt doctori 
istorici, advocață istorică, ostaşi istorici, 
preoță istorici. | 

Istoria, ca şi poesia, pâte merge f6rte 
bine, fârte frumos şi fârte folositor alături 
cu ori-ce specialitate, căci tâte specialită- 
ţile “şi aii istoria lor,
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_-” Nu e lucru de loc ciudat ca un ad: 
vocat în Francia: 

Venant de plaider gravement 

Quelque vol avec escalade, 

Vers la Muse au rire charmant 

Il s'6vade. 

Ceea ce ar veni pe românesce, mai lun, 
der cam aşa: 

Am pledat la Tribunale 

Două crime capitale, 

Tre! hoţii şi uă moştenire 

De-or remâne pomenire. 

Acum, Musă, vino, spune 

Viersu-ţi scump! Şi se r&sune 

Vorbe dulci, şâpte sonore, 

Nu can Cod: de creditore. 

Câtă plăcere pentru un doctor, cred ei, 

se r&sfoi6scă în cărţile trecutului nostru âi- 

feritele progrese ale Doftoricescului meşte- 

şug, se vâdă în răslăţirea vecurilor cum 
se practica, arta lui şi cari eraii midl6cele 
de cari predecesorii săi dispuneaii pentru 
tămăduirea bâielor, cânâ conform regulelor 

" Facultăţilor italiane, când în contra, tuturor 
acestor regule.
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Ar fi, întocmai ca şi pentru advocatul 
poet; din Francia, un fel de odihnă şi de 
plăcută preschimbare a dilnicelor îndelet- 
niciri acestă preumblare, atât de igienică 
din punctul de vedere intelectual, pe care 
medicul s6ii chirurgul de adi ar face-o prin 
paginele trecutului românesc. 

Pe urmă, âncă un studiii interesant ce 
îmi permit a semnala atenţiunei speciali- 
stilor ar fi Jfedicina Dabelor, descântecile 
Și farmecile, băuturile şi alifiele, ungerile şi 
trasurile, — tot atâtea cestiuni cari se ţin 
atât de strins de medicina sciinţifică,. de 
astă-di, în cât penă şi profanul, citind cu- 
tare rețetă, băbâscă, esclamă, cu mirare: 

— Eh! eh! der tot cam aşa face şi 
doctorul Metzger din Amsterdam ! 
Si: 
— Eh! eh! dâr tot cam așa cred şi 

doctorii Bureg şi  Dumontpallier într'ale 
lor scrieri despre metaloscopiă. - 

„ Dâcă mar fi de cât plăcerea, fârte rară, 
forte subţire, tres fin de siâcle, de a pune 
pe aceiaşi liniă pe doctorii Metzger, Burcg | 
şi Dumontpallier cu baba N &cşa, baba, Stanca
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şi cu moş Corbea, şi tot ar merita un 
asemenea studiii se fă făcut, — cu atât 
mai mult cu cât, şi prin el ca şi prin tâte, 
S'ar ajunge la neînlăturabila conclusiune că 
lucrul cel mai noii este totduna lucrul cel 
mai vechiii, cu mici adăugiri sâii cu însem- 
nate ciuntiri. 

Doctorii cei fără de argint, sfinţii Cosma 
şi Damian, sunt citați şi invocaţi în des- 
cântece, bunidră, întrun Descântee de Do- 

_citură din colecţia d-lui Dimitrie Lupaşcu, 
publicată de Academia, Română.!) Babele ati 
adus deci cuvenita lor închinăciune Jfedi- 
cinei dofioricesci. S'ar cuveni, cred, ca Şi 
Medicina doftoricescă se condescindă prin 
organul unuia din membrii săi se aducă, 
nu un omagii, ci uă simplă adeverire că 
Medicina, babelor, cu unele din Icurile s6le, 
a fost făclia care a preces în templul nă- 
duşit al bâlelor evangelia Medicinei dofto- 
Ticesci, cu alte cuvinte că Babele, în des- 

  

1) Dimitrie Lupaşcu: Medicina Babelor, adunare 
de descântece, reţete de doftorii şi vrăjitori! bă- 

" besci, — estras din Analele Academiei Române (Bu- 
curesci, 1890).—Pag. 97.
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„cântece, bunidră, diceaii din gură ceia ce 
Medicina avea să facă mai târqii prin a- 
flarea midl6celor proprie la acesta, 

Intraceiaşi colecţiune a d-lui Lupaşcu, 
într'un descântec de albeţă, săpatul, gre- 
blatul, măturatul şi asvârlitul din ochi al 
albeţei,—desiderate pe cari baba le spunea, 
dând tire6le ochiului cu un mototol făcut 
din mâneca cămeşei, — se realiseză astă-ci 
de doctorii oculiști cu mai mult s6ii mai 
puţin succes, — după cum e şi norocul 
Jbolnavului, căci la om fără noroc tâte * 
be cu pocinog,—pe când din contră: fă-mă, 
mamă, cu noroc şi-apol svârle-mă în foc... 
şi'n de doctori iarmaroc! 2). 

Oculist a fost, Dâmnelor şi Domnilor, şi 
primul medic pe care Pam găsit practicând 
în Dacia, în epoca înflorită a acestet minu- 
nate provincie, care pe atunci merita, pe 
drept numele de Dacia felix. In timpul An- 
toninilor, pâte subt Antonin Piul, pâte sub 
Mare-Aureliii, medicul Titus Attius Divixtus 
se specialisase în b6lele de ochi, şi e pro- 
babil că practica la, Apulum, de 6re-ce a. 

1) Medicina Babelor; ibidem, pag. 35.
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lui pecete-reclamă s'a găsit printre ruinele 
acestui oraşi. Divixtus pune pe pecetă ceia . 
ces'ar pune adi la gazetă, adică doctoriele, 
colirile şi alte-alea pentru deosebite b6le 
de ochi. Ceia ce este de dedus din amt- 
nuntele r&mase pe pecetea lui Titus Attius 
Divixtus este faptul că pe atunci medicina 
era forte mult practicată în Dacia, de 
vreme ce esistaii specialităţi. 

În timpurile acestea, ca şi mat "nainte, 
Romanii nu' voiaii să se facă doctori; ei 
lăsaii Grecilor acestă carieră şi nu scii, 
d&u! dâcă Titus Attius va fi fost unul din 
fiii colonilor veniți cu Traian din Italia, Galia 
s6i Espania. 

Romanilor nu le-a plăcut medicina, şi 
Românilor tot ast-fel, de la descălicătârea, 
ântâia şi până după 1830. Caton cel b&- 
trân Qicea fiului săi: înterdizi de medicis, 
te-am oprit de a consulta pe medici. Acești 
doctori greci, mai dicea, bătrânul Roman, 
Sai hotărit să ne omâre pe toță prin mi- 
dlâcele ce le ofere medicina 1). 

1) M, P. Caton: De re rustica în Etudes Midicales 
sur les poites latins de P. Mâniăre (Paris, 1858) 
Cf. Ch. Daremberg: La Medecine, histoire et doc- 
trines (Paris, 1865).
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Fr decă fiul săi, oră sclavii, ori rudele *] 
întrebaii ce doctorii să iea când sunt bol- 
navi, Caton respundea fără greşi şi im- 
perturbabil: Perdă. De scrîntitură ? Vergă. 

“De legătură? Verdă. De pojar? Vergă. De. 
melancoliă? Pergă. — Acestă, nobilă legume 
era pentru Caton panacea. universală. 

De altmintrelea, Caton dicea că Romanul 
nu trebue se fii bolnav şi nici nu trebue 
se 'nveţe medicina. Faimâsa Romana Gra- 
vitas, demnitatea, şi seriositatea romană 
îi opreaii de a se face doctori. Cei cari căl- 
cai peste gravitatea romană şi, în tim- 
purile din urmă ale: Republicei şi de-a lun. | 
gul epocei imperiale, învățaii şi practicaii 
medicina, erai numiţi ad Graecos trans- 
fugae *). 

Tot ast-fel era !a Români. In timpu- 
rile cele vechi erai atât de puţini bol: 
navi, în cât un doctor şi-ar fi petrecut 
vi6ţa, nu îngrijind bolnavi, ci adunând la 
ierburi şi studiând b6lele stelelor. Cronica. 
riul polon Oricovii numesce pe Români 

  

1) Caton in Daremberg, op. cit. Pag. 14.
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sălbatică!) pentru că nu sunt nici o-dată bol: 
navi. Cu acâstă condiţiune, câte popre nu 
ar fi voit şi nu ar voi să primâscă epitetul 
de sălbatici, adică îndărătnici la bâle, fiă 
chiar la înfluenza s6i „fluerenza“, adese-ori 
atât de binevenită şi atât de.oportună. : 

Şi *ntr'adevăr, chiar dâcă, documentele ar 
fi mai numerâse, sunt convins că, după 
retagerea, unei părţi a populaţiunei romane 
din Dacia Traiană, în Dacia Aureliană, de 
doctori nu sa mai pomenit în țările 1o- 

„mâne timp de uă miă şi mat bine de ani. 
In timpul luptelor ce se continuaii fior6se 
Intre Româno-Bulgari şi Byzantini, spaima, 
de doctori trebue se fi ajuns legendară prin- 
tre Români, tocmai după cum la Roma, 
în primele timpuri ale Republicej, doctorul 
inspira uă gr6ză nemărginită la, *nceput, 
căci ardea şi tăia fără milă. Inainte de a fi 
medicus, doctorul fusese laRoma vulnera- 
rius (doctor de răni), ba, poporul îl dicea şi 
carnifex 2). 

“3 In Drăgiel: Istoria Holdovei pe timp de 500 
“de ani (laşi, 1857) pag. 31. 

3 Primul vulnerarius, stabilit la Roma la 835 a 
C. a fost Archagathon, fiul lui Lysanias. Darem- 
berg, op. cit. pag. 12.
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Vre un nume de felul acestuia, de gâde, 
calită, gealat s6i măcelar trebue să fi avut 
doctorii prin ţările române până după anul 
una miă după, Cristos, de 6re-ce, nu numai 
o-dată, ci în dese rânduri, crudii împărați 
din Byzanţa, când biruiaii pe Românii din 
Pind sâii de la Dunăre, aveai de obiceiti ca, - 
cu ajutorul doctorilor, se taiă în bucăţi pe 
căpitanii români prinşi în resboiii. După 
ce'i făceaii mici fărîme, ordonati doctorilor. 
să se silescă a"! face să 'nvieze. Experienţe 
barbare şi cumplite, ca, aceia, bunidră, ce 
făcu Constantin Kopronimul la 765 cu că- 
pitanul Cristin, pe care'] ciopărţi în felul 
acesta, nu eraii de natură a îndemna pe 
Români să se dea pe mâna doctorilor din. 
Byzanţa, adevăraţi carnefici 1). 

E mai mult de cât probabil că, pe atunci, 
toţi Românii, cum p&nă mai de ună-di vă, 
mare parte dintr'nşil, făceaii ceia ce ne 
spun Herodot, Strabon şi Maxim din Tyr 
că făceaii popbrele din Orient, 2) „şi-anume 

  

1) George Şincal:. Cronica Românilor (Iaşi, 1853), 
Tom. 1. pag. 141. Ra , - 

*) Hundertmark şi 1. Carpzov: De artis medi- 
cine per aegrotorum apud veteres în vias publicas 
et templa -expositionem incrementis, in Daremberg: 
op. cit. pag. 35, | E
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când unul din membrii familiei se bolnăvia 
ceva ceva, mai greii, vâra era, scos afară în 
prispă. Ori-cine trecea, trebuia sentrebe de 
ce este bolnav şi era dator să se silescă 
a'şi aduce aminte decă la el ucasă s6ii pe 
la, cunoscuţii lui fusese cine-va bolnav deuă 
asemenea bâlă şi ce l&curi luase. Mai era, 
dator, de 'şi aducea aminte, să spună l&cul 
pe care bolnavul se grăbea, să] iea.?). 

Este i6răşi probabil că,' după alcătuirea 
principatelor române, în Muntenia şi în 
Moldova, să fi venit la, curtea Domnilor, din 
când în când, la anumite epoce, medici de 
prin Byzanţa, din aceia cari la Roma să 
numiai circulatores, isr în Grecia şi de si- 
gur, la Constantinopole şi la Alexandria, 
periodevli, adică doctori cari mergeai din 
casă în casă, din oraşe în oraşe, ba chiar, 
chiămaţă fiind, cutreieraii pe rând diferite 
(872). 

1) Obiceii practicat forte şi-acum prin satele 
n6stre. 

;?) Doctorii circulatores, când erai celebri, pri- 
miau la Roma şi aiurea onorariele cele ma! mari. 
Medicul lui Claudiu a lăsat moştenitorilor săi
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De altmintreli, şi medicii, ca şi babele, 
dai pe atunci aprâpe. aceleaşi doctorii. 
Scola, bătrână de la Salerno ordonă mai: 
mai aceleaşi băuturi, alifi şi ierburi ca şi 
babele nâstre In medicina lor D. 

SL Nu scii dâcă la Curtea lui Alexandru- 
cel-Bun sâit la a lui Mircea-cel-Bătran a 

„fost doctori. Lucrul e puţin probabil. | 
Stefan, eroul cel mare și sfant al Ro- 

mânilor, nu avea aoctori până la 1475. ŞI 
cu t6te acestea, la asediul Chiliei la 1462, 

şese miline; 'Thessalus, un alt medic vestit, două 
milidne, Lui Charmis, care veni din Marsilia la 
Roma, i se plăti pentru uă visită 42.000 de lef. 
(Cp. visita lui Oharcot la Moscova 60.000 de lei ; 
visitele lul Nothnagel şi Lucas Championniăre la - 
Bucuresci).—Chirurgului Alcon exilat 4e Claudiă, 
i se confiscă uă stare de 2.100.000 lei, — Zum medi- 
cinali tantum florebat in arte, 

1) Scâla de doftori de la, Salerno a fost: fun-" 
dată, spune legenda, de un Arab (Adela), de un 
Evrei (Helinus), de un Grec (Pontus), de un Latin 
(Salernus). Reţete: viţă plămădită în miere pentru 
a reda frumuseța, trăsurilor 3 — i6r pentru melan- 
coliă : ierburi culese în ajunul Inălţărel, recitând 
pe Tatăl Nostru de un însemnat număr de ori.
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Stefan căpătase uă, rană adâncă la încheiă, 
tura piciorului, — care încheiătură, nu scii. 
„Documentele veneţiane, citite de un om 

de sciință, îi vor spune pote cari din în- 
cheiături fusese rănită. Se făcuse uă fistulă, 
pe care Stefan o răbdă, ajutându-se cu fai- 

„M6sa lui icână de minuni făcătâre, cu 
icâna S-tului Gheorghie pe care mai târ- 
ii o dărui bisericet Zografos din muntele 
Athos 1). Se vede însă că, la 1475, durerile 
deveniseră atat de groznice, în cât sănăta. 
tea de fer a marelui Domn fu sdruncinată, 
Se hotări se câră, Senatului Veneţiei un 
medic carei fu trămis. Cum îl chitma? 
ce i-a făcut? nu scim. Un alt document din 
1502 ne vorbesce de un noii doctor la cur- 
tea lui Stefan, anume Mateiii Muriano, care 
este de mai înainte de cat 1502 la Su- 
cva. Rana mergea înrăindu-se; vârsta, şi 
Sănătatea Domnului nu puteai se may re- 
siste. La 9 Decembre 1502, — amănuntul e 

„interesant, — Stefan, după îndemnul docto- 

1) Uă notiţă consacrată acestei icâne se află în 
Analele Academiei Române. 

>
 35.329
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rului Muriano trămite la Veneţia pe De- 
metriu Purcevii s&i cumpere doctorii. De 
farmacii în ţ6ră- nici pomenslă. Doctorul 
pregătia singur doctoriele şi, acum, lipsin- 
du-i ingredientele trebuinci6se, trămitea la 
Veneţia. Până să se întârcă trămisul, Mu- 
riano m6re la Sucâva, ir Stefan se în- 
dreptă isrăşi cu stăruitâre rugăciune la 
Senatul Veneţiei ca să îi trămită doctor 
bun pe care, dicea el, îl va plăti bine. 

Plata, ce se lega Stefan a da doctorului 
era de 500 de galbeni pe an. Fără îndoi6lă 
că, pe lângă acâstă sumă însemnată fârte 
pe timpurile acelea, doctorul Domnului avea 

să mal câştige cine scie cât âncă. Lucrul 
acesta era cunoscut la Veneţia, şi îndată 

ce Senatul porunci să se vestescă dorinţa 
Şi oferta Domnului Moldovei, doctori mulţi 
se presintară: Giorgio di Piemonte, Giro- 
lamo da Cesena şi Alessandro Veronese. 
Alegerea, Senatului se opri .asupra lui Gi- 
rolamo da Cesena care şi plecă la Sucâva. 

Bla Domnului, rana, starea. generală, 
totul în fine părea a fi de uă gravitate es- 
cepţională, în cât doctorul nu voi se iea
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singur asupră'şi respunderea urmărilor, mai 
cu semă când se uita în giuru-i Şi vedea, 
pe fiul Domnului, pe Bogdan cel grâznic la 
mâniă, precum şi pe acel soți de lupte şi 
victorii aj lui Stefan, pe uriașii de la Ra- 
hova şi Valea-Albă cari, încărunţiță ca şi 
marele Domn pe câmpurile de bătălii, stau 
acum mâbhniţă împrejurul bolnavului Şi sor- 
biaii din ochi pe doctor, năzuind să ghi- 
câscă pe fruntea, lui dâcă Stefan avea să 
mai scape ori nu.— Măreţ tabel pentru pic- 
torii noştri cari nu fac numai portrete ! 

Girolamo da Cesena se 'nfricoșă şi ceru 
consult... ca şi adi. Era pe vâră, în 1504. 
Se mai chiămă deci Leonardo Massari, doc- 
tor vestit de la Buda, şi un doctor evreii 
de la Curtea Chanului tăiărese. Se con- 
sulțară -şi hotăriră se ardă rana care se 
lăţise şi, probabil, începuse se gangreneze. 

„Nu garantaii nimic. Bogdan primi. Doctorii 
arseră cu fer roşu. Era la sfârşitul lui 

- Tuniă 1504; la 2 Iulii, Stefan muri. Spaima 
doctorilor fu la *nceput mare. Bogdan însă 
recunoscu că nu puteaii face zltmintreli, şi 
lăsă pe cei doui aduşi să plece, Pe Giro-
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lamo da Cesena voia săl reţină pentru 

curtea lui. Se -vede însă că Bogdan, dân- 

du-şi în dese rânduri drum slobod mâniei 

lui- celei viforâse, Italianul o sfecli şi ceru 
să plece cu orl-ce -preţ. 

- Prin stăruinţele. Regelui Ungariei, la care 

Cesena apelase, Domnul Moldovei îi dete 

drumul, Italianul plecă fără să se mai uite 

îndărăt 5, 

Curtea, rămase icrăşi fără doctor. Lucrul 
acesta se scia în Polonia, şi de aceia, când 
Bogdan trămise după 1504, — ne spun do- 
cumentele slavone ale Academiei Române, 

— pe Tăut logofătul, deşteptul şi şăgalni- 

cul diplomat al Moldovei, împreună cu Isac 

Cămăraşul și Ivanciu logofătul, la Alexan- 

dru Regele Poloniei, ca să câră pe sora a- 

cestuia Elisaveta de soţiă, Regele ceru. şi 

trămişii Moldovei primiră ca, principesa să 

1) Esarcu: Documente din Arhivele” Veneţiei; Ma- 
rin Sanuto citaț în Picot: Chronique de Moldavie 

par Gregoire Urechi (Paris, 1819) pag. 214 şi urm. 

— Cf. Xenopolu: Istoria Românilor II, pag. 415 

Si nom.
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aducă la Sucâva pe doctorii sti, pe cari 

Bogdan se îndatora ai plăti şi întreţine W; 

De-alungul 'secolului XVI, de la Bogdan 

încâce, doctorii fură în ţările. române A- 
rabi, Evrei, Greci şi Italiani, adică 6meni 

din acele n6muri cărora legenda le atribue 

fundarea şcâlei de medicină de la Salerno 
şi cari, credea, lumea, puteaii să-se pric&pă 
mai bine în tainele medicinei. 

Credinţa în pietrele cu virtuţi tâmădui- 
„ore, venind pâte de la Arabi, era fârte 

respândită în Moldova, în secolul XVI. Un 

doctor arab de la Cetatea Albă. aplica uă 

anume piâtră pe inima, celui ce suferia de 

epilepsiă; aplica, uă altă pistră, numită. Ne- 

Țretica, acelora, ce suferiaii de rinichi. Pistra 

numită Judâica avea. mare putere de a di- 

solva şi de a goni r&utăţile din trup; Se- 

lenita, pote matostatul, opria emoragiele, 

dâcă, o aplicai pe frunte, 'i6r pistra numită 

a Vulturului împiedica lepădăturile.: Medicii 

şi-aveaii aceste pietre frumos orânduite în- 

5) Hurmuzake: Documente privităre da Istoria 

Românilor, vol. II, part. 2, pag. 796.
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truă cutiă, ca un fel de farmaciă portativă, 
cu care se plimbaii pe la toţi bolnavii?). 

Totuşi, cu tâte pietrele lor de 16c, tot 
babele eraii mai cercetate de cât doctorii, 
de marea maioritate a poporului din tâte 
clasele. 

Un procedeii pe care Cantemir 1 pome.- 
nesce In Descrierea  ]loldovei 2) şi care tre- 
bue să fi continuat până mult mai incâce 
era acela de a face de legătură, de desle- 
gătură, de pricolici şi de tricolici, vrăji s6ii 
farmece cu băuturi, cu unsori sii cu în- 
condeiături magnetice, nu asupra persânei 
suferinde, ci asupra uneia care era strins 
legată prin afecţiune s6ii ură de pers6na, 
bolnavă _sâi_pe _care_voial s'o bolnăvesci. 
Tu“te ungeaf, tu bea, pe tine te ?ncondeia 
baba, cu efluviele magnetice ce se revărsaii 

„din degetele ei, şi un altul simţea efectul. 
Cum şe stabilia comunicaţiunea şi cum 

tu servial ca deposit provisoriii sâii ca un 

  

4) Papiu Ilarianu; Tes. de Alon. Istorice pentru 
România, vol. II, pag. 110. 
".3) Demetriu Cantemir: Opere (ediţ. Academ. 
Rom.) vol. II, -pag.. 156—137.
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element de transiţiune, istă un mister pe 
care eii unul nu m încumet al lămuri. 

Ceia ce era şi mai ciudat era, un alt des- 
cântec pe care Cantemir ?1 povestesce din 
vădute, cu adâncă mirare dâr fără se rtdă, 
şi anume: ţi-era calul, Gia s6i măgarul 
bolnavi. Te duceai la babă, baba descânta, 
tu beai apa sâii doctoria, şi măgarul se fă- 
cea sănătos. 

Cum şi ce fel? Răspunsul obicinuit pe 

care babele 1 daii şi până mai de ună-Gi 
la asemenea indiscrete întrebări era pâte 
şi-atunci următorul: eh! 6că aşa! pr6 

vrei s& scii multe, şi vorba ăluia.: cine scie 

In. Moldova, de la Bogdan înainte, doc- 

torii nu aii mai lipsit de la curtea, Domnului. 

Ba chiar un Domn al Moldovei, Petru 
Rareşi, adevăratul moştenitor al tuturor 
marilor calități ale luf Stefan-cel-Sfânt, -! 
Petru Rareşi, Românul cel mat învăţat din 
secolul XVI, a, fost și doctor 1). 

1) Datoresc acestă preţi6să sciinţă vastelor cu- 
noscinţe şi prietensei amabilităţi a d-lui B.P. 
Hasdei, care mi-a arstat şi lămurit din ediţiunea
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Pentru Muntenia, amănuntele ce am spi- 
cuit prin cronice şi documente sunt mai 
puţin numerâse. Doctorul la Curtea Dom- 
nului era un personagiii care lua parte la, 
tote tainele la, cart Domnul voia să pri- 
mâscă, mai cu. s6mă când otrava avea să 
'Şi j6ce rolui politic ori diplomatic. Vene- 
ţianii mânuiaii tot atât de bine pumnalul 
cu şi otrava, şi sciinţa lor se respândise în 
tote ţările europene, cari erai în relaţiuni 
fiecuente cu dânșii. 

Când Eraclide Despot, viitorul Domn al 
Moldovei, veni la Curtea lui . Alexandru 
Vodă Lăpuşn6nu, dându-se drept rudă a 
Dâmnei Ruxandra Lăpuşnânu, sora, Dâmnei 
Kiajna, ambele. fiice ale lui Petru Rareşi, 

    

rusâscă a “Istoriei Rusiei de Karamzin (Tom. (19.9) 
nota! 819, în care se vorbesce de o Epistoliă a 
unul Ivaşco Peresvetov. Intr'acestă . bucată lite: 
rară, adresată. Țarului Ivan-cel-Groznie, Peresvetov 
dice că a slujit pe Zapolia al Ungariel,- po Ferdi- 
nand al Bohemiei şi pe Petru Rareşt al Moldovei, 
despre care—citez textual—spuns : - Poevoda Petru 
ucionăă filosof i dohtor, — adică: Petru Vodă este 
un” învăţat filosof şi doctor. -
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„ Alexandru Vodă vădu îndată .că veneticul 
acesta, care ameţia pe toţi cu meşteşugi- 
tele'i minciuni, avea să i-o j6ce. Şi deci, 
nică una, nici două: dete ordin doctorului 
s&u să otrăvescă. Otrava ce se dete lui 
Despot fusese probabil dintracelea, care nu 
ombră de o-dată, ci te pornesc poeticamente 
şi langurosamente, cu mica vitessă sub pă- 
mânt sub i6rbă verde, aşa în cât te to- 
pesci d'an-picidrele, fără se trăsnescă cui-va 
prin cap că ai fost otrăvit. Despot, deştept 
şi mai.şiret de cât Lăpuşn6nu, vădu în- 
dată, că, numai idiosincrasia, lui, adică firea 
lui, nu'l dispunea, la, uă b6lă de poetică lan- 
g6re şi că, prin urmare, era otrăvit. 

Cronicarul dice : 
„Despot se dete la doftori. cari *]-păziră 

„Şi'l vindecară“ 1). 
Indaţă ce se 'ntremă, Despot o tuli în 

Polonia ca în urmă se viă cu ajutorul lui 
Laski se iea “lut Lăpuşnânu domnia. Ceia 

1) Kogalnicânu: Oronice, Neculai Costin, vol. ], 
pag. 430, şi Esarcu: Documente Veneţiane, în 'Toci- 
Jescu: Rev. pentru Ist. Arch. şi Filol., an. IL vol. 
1, fasc. 1. E



26. Doftoricescul meşteşug - 

ce se şi făcu. Doctorul lui Lăpuşnânu, care, 
după ordin, voise .să omâre pe Despot, o-. 
mori: pe Domnul săi, pe Lăpuşnenu, şi mai 
târdii :se făcu Turc ca să scape. de pe- 
depsă, — aşa afirmi documentele vene: 
ţiane 3). 

Certa 'cu Laski, iscată îndată după sui-. - 
rea lui Despot. pe tron, se datoresce în 
mare parte şi doctorului lui Laski. Acest 
doctor comisese uă greșâlă fârte obicinuită, 
pentru un doctor.... .din vremurile acelea: 
omorise un bolnav pe care! îngrijise. Despot 
voia se trămită pe doctor pe lumea cea. 
Valtă ca să repete bolnavului reţetele date 
pe lumea de aci. Laski se supără; de aci 
duşmănia ale cărei efecte fuseră fatale lui 
-Despot-Vodă 2). E 

Doctorul personal al lui Despot era şi 
omul' lui de încredere. Când Wolfganyu 
Schreiber, un deştept; vântură-lume, veni în 
Moldova în Octobre 1562 cu se tracteze 

    

1) Scris6re din 20 Decembre 1560. Esarcu: Do- 
cumente Veneţiane. PN : 
„2) Şincai: Oronice, vol. II, pag. 213.
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înfiinţarea unei tipografii la Iaşt, traducerea, 
Bibliei pe românesce şi căsătoria lui Despot 
cu uă principesă germană, Domnul pe doctor 
1 puse se negocieze  acâstă pestriță mi- 
siune 1), 

Doctorii, după cum se „vede, nu erai în 
secolul XVI numai medici, ci și negocia- 
ţori, însărcinați cu deosebite misiuni carei 
scoteaii cu desăverşire din Codex. Fiul me- 
dicului lui Henric IV şi care tot medic era, 
servia ca prim-secretar al. ambasadei fran- 
cese din Constantinopol2). Medicii erai fi- 
losofi şi teologi. Şincai ne spune că doc- 
torul lui Sigismund, principele 'Pransilva- 
niei, anume Blandrata, făcuse pe stăpânul 
stil se îmbrăţişeze arianismul 5), 

Fie-care principe în Orient, în deosebi la 
finea, secolului XVI, îşi avea doctorul săi. 
Vizirii şi paşalele, plecând la bătăliă, 'şi- 

  

*) Hurmuzake: Documente, vol. II, part. 1, pag. 
146,— uă scrisdre forte interesantă şi plină de pre- 
ţi6se amânunte asupra trecutului nostru cultural. 

2) Papi Ilarianu: Tes. de Afon. Istor. vol, TI, 
pag. 120. 

3) Şincai: Cronică, vol, II, pag. 234. .
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aveai medicii lor, mai totdsuna, acum, 
Evrei, mai târdiii Greci. Protomedicul Iul 
Siman-Oaşa, un Evreii, a fost prins la Că- 
lugăreni şi, pentru că era considerat, pare-se, 
ca un personagii, a fost dus în Transil- 
vania la închisâre, de unde n'a fost eliberat 
de cât în Decembre 1595 1). 

- Fiă în Transilvania, fiă în țările române, 
adese-ori nu unul, ci mai . mulţi doctori se 
aflaii la curte. Mihai Vitâzul trebue se fi 
avut mal mulţi, de Gre-ce, întrun raport 
trămis din Praga la 1597 Ianuarii în 6 de 
ambasadorul venețian Senatului Republicei, 
se vede că Mihai Vitâzul era (citez): „atat 
„de greii bolnav, în cât doctorii desperaii de 
„scăpare şi se socotia, mârtea, lui ca un lucru 
forte - grav&,?) constatare, Dâmnelor şi 
Domnilor, pe care cercetătorul român o ci- 
tegce astă-qi cu adâncă şi patriotică plă- 
cere, mesurând printr'6nsa, ca şi prin seri- 
sorile lui Enric IV Regele. Franciei, marele 

  

  

- 4). Hurmuzake: Documente, . vol, III, part. 1, 
pag. 216. 

*) Ibidem: vol. III, part..2, pag. 228—229,
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preţ ce Europa: punea pe sabia şi armata, 
Eroului român. 

Totuşi, firea puternică şi. sănătatea de 
fer a Eroului triumfară; 'bâla, cea grea de 
care medicii disperaseră trecu pe iute. Mi- 
hai putu să reîncâpă şirul biruinţelor între- 
rupte pentru câtă-va vreme. De la 1597, Do- 
cumentele nu mai vorbesc despre vre-uă 
b6lă a Eroului. Doctorii Domnului îngrijaii 
“de cei ce primiaii râni în luptă 1). Mihai 
nu mai cerea ajutorul: lor de cât numai a- 

tunci când, cu viforâsa'i vitejiă, la luptă 

s6ii la venătâre, cădea de pe cal şi 'şi 
scrintea, mâna sii piciorul, — accidente pe 

care ambasadorii Veneţiei nu uitai de a le 
comunica Senatului cu deosebite amănunte. 
Deştepţii judecători ai politicei europene,?) 
ambasadorii Veneţiei, măsuraii mai bine 

_de cât Mihai însemnătatea lui aci în Ori- 
    

1) Ibidem: vol. III, part. 2, pag. 283. 

„2 Jean Zeller: La Diplomatie Franţaise vers le 

milieu du XVI-e sitcle d'apris la corresp.. de Guill. 

Pellicier, ambass. de Francois I-er & Venise (1539— 

1542) (Paris, 1881) passim, şi Ernest Nys: Les Ori- 
gines de la Diplomatie (Bruxelles, 1884).
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ent, şi de aceia, ori-ce s'atingea de învin- 
g&torul de la Călugăreni căpăta în ochii lor 
uă greutate de.mâna ântâiă. Miha! nu a 
v&dut, nu a credut, nu a judecat tot aşa, 
şi acesta i-a fost marea nenorocire 1). 
Spuneam adin6ori, Dâmnelor şi  Dom- 

nilor, că medicii lăsaii la uă, parte medicina 
şi făcea, cum s'ar dice astă-di, politică 
seu alte-alea, cari numai de medicină nu 
se ţineaii. Avem un exemplu caracteristic 
într'acâstă, privință ; îl găsim întrun ra- 
port pe care David Ungnad, comisăr impe- 
rial. german la Constantinopole, '] trămite 
la, 1577, Maii în 25, la Viena, împăratului 
Rudolf II. Ungnad ne spune că, la acestă 
epocă, un 6re-care doctor din Lombardia, 
anume Rosso, venise la Constantinopole Şi 
voia cu ori-ce preţ să se facă Domn în 
Muntenia. Stăruia pe lângă Sultan şi pe 
lângă Mehmet-Paşa, făgăduindu-le darul cu 

  

1) Cp. al mei Const. Bramnc. și Ludovic XIV, 
studiă aşupra politice! francese în Europa resă- 
ritenă (1534—1715), precum şi Duşmaniă lui Ali . 
haiii Piltzul, studii de pe documentele Hurmu- 
zake. .
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carul și mărirea tributului în proporţiuni 
colosale. Cerea zor-nevoiă tronul din Bu- 
curesci, afirmând că are drepturi la dânsul, 
de Gre-ce părinţii lui domniseră o-dată în 
Ţera-Românscă. Când? nu sciii. 

Afacerea, acestul vraci: cu veleităță su- 
verane se tractă vr'o câte-va săptămâni la 
P6rtă; la sfârşit, ea fu resolvată d la turca. 
Doctorul Rosso, pretendent la Domniă, cu 

“alţi şspte Munteni, partida lui, se vede, 
fură condamnaţi la, galere, spun unii, sur- 
ghiuniţi la Rodos, afirmă alţii 3). 

După Rosso, pe alt doctor nu l'a maj a- 
pucat poftele Dormniel, EL este singurul pe 
care lam găsit din tagma doftoricâsci, pe 
care Provedinţa şi împrejurările Paii adus, 
se figureze pe lista pretendenţilor la Dom- 
niă, pentru ca să nu se dică de viitorime 

„că nu -tâte felurile şi tote breslele de 6meni 
ai năzuit să urce rivnitele trepte ale tro- 
nurilor din Iaşi şi din Bucuresci. 

In timpul acesta, de-a lungul secolului 

5 Hurmuzake: Documente, vol. II, part. 1, 
pag. 41. " .
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XVI, din câte 7 în 7 ani, ciuma visita 
când Muntenia, când Moldova. Citez ca 
ciume documentate pe cele 1579, din 1588 
şi 15921). Cea din 1588 fusese gr6znică 
der şi ciudată pentru Moldoveni, căci, de 
şi ciuma, bântuia cu t6tă furia, totuşi se 
făcu anul acela atâtea bucate şi atata, 
miere, în cât ajunsese faima bogăției mol- 
dovenesci până la Viena și până la Con- 
stantinopole. De 40 de ani, spun rapârtele, . 
nu mai fusese atâta belşug întracestă, 
bine-cuvântată, ţâră 2). 

Doctorii continuă în secolul XVII a fi- 
gura la curtea Domnilor în Moldova şi în 
Tera-Românâscă, cu uă, deosebire însă de 
„cum fusese până acum. 

De la doctorii lui Stefan-cel-Mare şi până 
la sfârşitul secolului XVI, cet mai mulță 
fuseseră, Italiani. Acum, de-alungul secolu: 
    

1) Tâte sunt constatate fiă de bailii Veneţiei, 
fiă de trămişii Poloniei, fiă de Internunţii Imperiu- 
lui German s6ă de ambasadorii Franciei în dife- 
ritele volume ale colecţ. Hurmuzake. 
-?) Hurmuzake: Documente, vol. III, part. i, 
pag. 114. “
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lui XVII, Grecii le ieaii: locul. Er gonese 
pe Evrei şi pe Italiani. Pe Evreii cari erai 
moştenitorii Arabilor în medicină nui mai 
întâlnim de loc. Grecii i-ati dat la uă parte. 
Pe Italiani îi sterpiră prin faptul că mer- 
seră ej înşişi la Padova, la. Bologna, la 
Roma senveţe medicina şi âlosofia 3). 

Ortodoxi, cu relațiuni la Constantino- 
pole unde începea ântâii se practice pen- 
tru a'şi face cuvenitul renume, Grecii fură 
preferiţă Italianilor. Nu mat vre-uă bâlă grea 
s6i vre-uă celebritate sgomot6să mai în- 
demnai pe Domni se mai ţină Italiani la 

„curţile lor. Şi-apoi, Italianii se şi cam deo- 
"chiaseră, Intrebuinţaii otrava d bouche gue 
veuz-tu, adică cu prea multă înlesnire. In- 
vEțaseră până şi pre mitropoliți se deu 
otravă în grijaniă celor pe cari voiai săi 
trămită ceva mai iute pe lumea. cea-l'altă. 
Bailul Simeone Contarini in documentele 
veneţiane scrie Senâtului venețian la 29 

  

4) Amănunte în autorii ce se vor cita mal la 
vale, şi anume Cronicarii noştri, Chassiotis (PIn- 
struct. publique chez les Grecs), Fabricius, Erbicânu, 
Şincai, Legrand, Picot ete. ete. 

35.329, | 3
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Maiii 1610 că Mitropolitul Moldovei s'a în- 

cercat se otrăvâscă cu grijania pe Stefă- 
niţă, fiul lui Iancu Voevod). 

Grecii maveaii atâta curagiii. Incercările 

de otrăvire devin mai rari. Medicina doc: 

torilor Greci, a celor mal mulţi, fiă că o 
luai din Facultăţile italiane, fiă că o moş: 

“teniaii de prin Constantinopole, se ase- 

măna, f6rte cu reţetele babelor nâstre, până 

aprope de finea secolului XVII, adică până 

acum 192 de ani. 

În formularele medicale, într'aşa numi- 

tele iatrosophia, in care unul s'a tipărit, 

la Veneţia, la 1647, sub numele de Geopo- 
nicon de către călughărul Agapios, fost 'na- 

inte Athanasios Lando, — în formularele a- 
cestea, alături de reţetele ceva mai medi- 
cale, sunt altele curat băbescă ?). 

Bunidră, doctorii din Geoponicon în con- 

tra cheliei: „iea un pantof de femeiă; ru- 
„pei talpa; taik dintr'ânsa partea despre 

1) Esarcu: Doc, Veneţ,, in Tocilescu: Revist. pen- 
tru Isi, Filol. şi Archeol. an. ÎL, vol. I, fase. 

„2 Legrand: Bibliothoque grecque vulgaire (Paris, 
18831) vol. II, studiul introductiv.
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„Călcâiă ; pune-o pe foc; prefă-o în cenuşe ; 
„amestecă-o cu unt-de-lemn; fă-o alifiă şi 
„frâcă-te pe cap“, — reţetă curi6să prin fap- 
tul că “ţi cere să iei talpa de la călcâiii, — 
ceia ce aduce aminte, nu călcâiul invulne- 
rabil al lui Achile, ci acea parte din cânte: 
cul căluşarilor: „Sub călcâiul cismej mele 
„Î6că dracu şi uă muiere, şi mă&'nv6ţă se 
„fac rele.“ , 
„Şi ne aducem aminte, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, de acestă frântură din cântecul călu-: 
şăresc, pentru că şi căluşarii, în secolul 
XVII, aveai în săltărâţa lor carieră uă parte 
doftoricâscă. Cantemir vorbesce de jocul în 
cadență şi de pronunțarea unor anumite 
cuvinte de către căluşari, împrejurul bol- 
navului culcat la pământ 1), Din bătrâni, mi-a- 
duc aminte că, jucând căluşarul dice : 

Din călcâiti încetişor 
Şi din talpă binişor, 

  

1) Demetriu Cantemir: Opere, (ediţ. acad.) vol. 
“TI, pag. 142—143. — Şi agi pe bolnavul mușcat de 

chirchilag ?! l6gănă într'uă cergă 40 de 6meni, şi 
îl va fi trecând! .
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Hop o-dată! 

Şi-altă dată, 
Sus de două, 
Jos de nous, | | 
P&n' la patru-deci şi nouă, 

Şi-apoi venia un chiot detunător de băga 
răcorile în bolnav şi] treceati năduşelile, Şi 
se ducea, ling6rea. în pustiă, să nu mai viă, 
trăsni-o-mi-ar sfintu Iliă, | 

Nu sciii dacă adi, de la Pasci până la, 
Rusalii, căluşarii mai fac concurență me- 
dicului de plasă prin districtele Regatului. 
Sciii însă că un alt concurent al medicului 
practică prin sate medicina fără diploma, 
doctei facultăţi, şi acesta este Ursul, care 
îşi dă cu impasibilă liberalitate părul pentru 
afumarea de sperietură şi calcă, adică mas- 
seză ca cel mai destoinic masseur, nu mai 
după, invitaţiunea Tăguşită a  Danciului- 
cornac carei dice tot 

Din călcâii incetişor 

Şi din talpă binişor! 

Sus, Martine! 

Şi mal bine 

Câţi dau pâine cu măsline, 

"Se revenim însă la doftoricescul meşte-
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şug şi la formularele doftorilor în secolul 
XVII. Uă altă doctoriă, în contra, 7nigrenei, 
era, următorea, conjuraţiune pe care o tra- 
duc tot dintrun iatrosophion pe care *] 
găsesc în franţuzesce în la Bibliothegue 
grecque 1) a d-lui Legrand. Descântecul — 
căci este un descântec — dice: . 

„ln numele lui Dumnedeii cel a tot pu- 
„ternic!... Când Migrena, aripa Satanei, eşi 
„din adâncimile Mărei, Domnul nostru Isus 
„Christos o întâlni şi”! dise: un'te duci, Mi- 
„grenă? Şi ea! respunse: Dâmne, Dâmne, 
„de ce me'ntrebi? M& duc să intru în ca- 
„pul robului lui Dumnegei cutare, sti sgu- 
„dui creierii și săi holbez ochii. Er Christos 
„Îl dise: du-te pe muntele Ararat, acolo unde 
„nu se aude nici sunet de buciurm, nică co- 
Coşul nu cântă; acolo mănâncă, şi bea, şi 
„potolesce-ţi mânia. — Christos s'a născut 
„in Betleemul Judeiei; Christos a fost răs- 
ptignit pe muntele Calvarului. Fugi, Mi- 
„Srenă, părăsesce pe robul lui Dumnedeit 
„cutare.....& 

Comparaţă acest descântec conjurator cu 

7 Vol. II, studiul introductiv.
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următorul descântec de pocitură din colec- 
ţiunea citată: 1), 

Amin, amin, Cosma Dămian, 
Nou5 străgi, nouă pocituri; 
Nime nu le-o văgut, 

Nime nu le-o audit. 

Numai Maica Domnului, 
Din porta Ceriului 

Le-o audit şi vădut, 

Care *'nainte le-a eşit 
Şi le-a întrebat: unde vă duceţI ? 
— Ne ducem la (cutare) 
Carnea .s6'1-mâncăm, 
Dilele să" luăm 
Sângele s81 bem. 
— Nu v& duceţi la (cutare) 
Carnea săi mâncaţi, 
Dilele s&1 luaţi 
Sângele s5'1 beţi; 
Ci v8 duceţi în Dunărea mare 
Câ este un peşte mare, | 
Carne s&1 mâncaţi 
Dilele s8" luaţi 

Sângele s5'1 beţă 

Pe Cutare s&l lăsaţi 

Luminat, curat” 

  

=
 1) Lupaşcu: Medecina, babelor, pag. 27,
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Cum Dumnedei Va lăsat, 

Descântecul de la mine 

Lâcul de la Dumnedei, 

Acestă formulă finală a descântecului: 
„Descântecul de la mine, lscul de la Dum. 
nedeii“, este în tocmai formula finală a tu- 
turor rețetelor pe cari le scriaii doctorii 
greci în tot secolul XVII. Cesar Dapontes, 
un Grec cu deosebire interesant pentru 
istoria Românilor, dice întruna din serie- 
rile sale, Cronica de la 1648—1704:!:) „Doc: 

torii, în reţete, scrii ântâiii medicamentele 
şi-apoi la fine nu uită nici o-dată frasa;: 
Viă sănttatea de la puterea divină, care. 
birue tot. 

Tâte bune, dâr puterea divină, ŞI atunci, 

ca şi-acum, nu ajuta pe doctor şi pe bol- 
nav, de cât dacă şi ei punea umărul, doc: 
torul cu sciinţa şi bolnavul cu tăria, firej. 
Ajută-te şi cerul te va ajuta, e adevărul cel 
mare. 

Şi se vede că doctorii cari erai la cur- 

1 0. Erbicânu: Cronicarii Greci cari ai scris 
despre Români în Epoca Fanarioților (Bucuresci, 

1890), Cronica lui Chesarie Dapontes, pag. 131.
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tea lui Vasile Lupul între 1638 şi 1640nu 
cam ajutai pe fiul cel mare al Domnului, . 
pe acel I6n Vodă pe care Vasile voia să] 
lase Domn în Moldova, iâr el se trâcă stă- 
pânitor în 'Țra-Românsscă. 

Ion Vodă era slab, limpediă, pirpiriii, 
s6u cum s'ar dice adi anemie, chlorotic, 
rachitic, suflet puţin, un fel de „se'] sufli 
se cadă“, de vreme ce Cronica dice că era 
„Slab şi desnodat de mâini şi de picidre, 
„că și cum mar fi fost feciorul lui Vasile 
„Lupul, care era un om ca un leii şi la 
„bire şi la trup“1). 

La Iași, doctori nu putură săi facă ni- 
mic, ba âncă uă mână începu să i se mii 
S6u săi se usuce. Pentru că Şi politica îi or- 
dona să trămită, spre chezăşiă un ostatic la 
Constantinopole, Vasile Vodă hotări să POr- 
n6scă, pe fiul săi acolo în 1640. Bailul ve- 
neţian, Aloisio Contarini, „Ne spune la 11 
August 1640, că a sosit Ion Vodă, că ede 
15 ani, că a venit să se caute Şi că, dacă 
nu se va tămădui în capitala Sultanilor, va 

  

1) Kogalnicânu: Miron Costin, vol. I, pag. 308
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pleca, în Italia, la Padova, 1, să se arete 
„doctorilor celor mari. cari profesait la, cele- 
bra universitate a Padovel. Scim că. I6n 
Vodă n'apucă se vâdă Italia, căci muri la 
Constantinopole. 

Tot pe vremea acâsta şi până la 1642, 
la Bucuresci, Matei Basarab suferia de 
idropisiă 2). Cine îi era doctor, nu scii. Am- 
basadorul venețian din Constantinopole, Gi- 
rolamo 'Trevisano, ne spune de bâla Dom- 
nului întruă scrisâre din 3 Februariiă 1642, 
d6r nu ne numesce pe doctor. 

In ork-ce cas, e peste putinţă cu, la cur- 
tea lui Mateiii, unde strălucea cumnatul 
Domnului, inv&ţatul Udriste Nasturel din 
Her&sci şi Dâmna Elena, sora lui Uâriste, 
una din rarele Dâmne cari ai domnit cu 
adevărat asupra ț&rei ca regentă, în lipsa 
bărbaţilor duşi peste hotare sâii la bătaliă, 
e peste putinţă să nu fi fost doctori. 

Nu am avut la ?ndemâni scrisorile lut 

  

„3 Hurmuzake: Documente, vol. IV, part. II], 
pag. 512. 

*) Hurmuzake: Documente, vol. IX, part. II, 
pag. 514.
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Parcevici, episcop de Martianopole, care a 
trăit la Curtea bătrânului Domn câtă-va 
vreme ; într'Ensele se vor fi. găsind pâte a- 
semenea amănunte 1). 

Totuşi, se nu uitim pe Paul din Aleppo 
care, peste vro ş6se ani, la 1648, era la 
Tergovişte unde, cu esagerarea lui orien- 
tală, ne spune că'l dirdiaii frigurile de câte 
trei ori pe di, și că nu erai la Tergovişte 
nică medici, nici chirurgi, nici doctori. Jalea 
te coprinde vădend pe bietul diacon cum 
se vaită şi se bocesce 2), 

1) Archiv fiir oesterreichische Geschichte (L. IX, 
Band), Wien 1880. Studiul comitelur Pejacsevici 
asupra strămoşului săi: Peter Freiherr von Par- 
cevici, Erzbischof von HMartianopol, apostolischer Vi- 
car und Administrator der Joldau, bulgarischer In 
ternuntius vom Kaiserlichen Ilofe und Xaiserlicher 
Gesand!er bei dem Kosaken Hetman Bogdan Chmtel- 
nichi, 1612—1674, studii alcătuit după documente 
inedite din Viena, Buda, Cluşi, Roma şi Veneţia 
(pag. 337—638 din Archivă). Asupra lu! Parcevici 
v. şi d. B. P. Hasdeu: Archioul din Genova în Col, 
iui Traian (lul.—Sept. 1832) şi la Revue Historigue 
Paris, 1880, Sept.—Oect.). 

:) Hasdeu: Archiva Istorică a României. Călătoria - 
lui Paul din Aleppo. Cap. XII.
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ŞI, cu tâte acestea, vaietele lui Paul din. 
Aleppo ni se “par cel puţin ciudate, de 6re- 
ce scim că'n secolul acesta și'n secolele ur- 
mătre, până mai acum 20—30 de ani, 
bântuia și a bântuit în țările române şi 
medicina, ieratică, medicina sfântă, medicina 
călugărâscă, alături de medicina babelor şi 
de medicina doftoricâscă, 

Pentru ce acest evlavios Şi sfătos călu- 
ghăr nu “Şi scria lui însuși de friguri? A 
scrie de friguri pe cojiţe de pâine de formă 
când pătrate, când romboidale cu nisce 
slove întortochiate, de semănat cu turaua 
Sultanului de pe lira otomană, era, în ț&- 
rile române, pentru un călughăr venit de 
la Ierusalim s6ii de la sfântul Munte un 
venit grăsuliii și durdulii, în tocmai după 
pofta, cucernicei sâle inimi. Aceste cojițe de 

)D. BB, Iorgulescu, directorul gimnasiului 
Hasdei din Buzăii, mi-a comunicat un scris de fri- 
guri care e următorul: în prima di, se scrie pe 

= cojiţă: Abele 31 :-4-; Zut; a doua Qi: Bodele 31:+:; 
Zul, îsr a treia gi: Abele Bodele 31 iki: Zut, 'Te 
vor lăsa frigurile cu atât mat iute, cu cât vel face 
pe 4 de la Zut un Z nemţesc, adică un 3.
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pâine, scrise pe limbt înalte şi adânci, se 
vindeau în oraşele României, în tocmai 
cum se vindeaii îndulgențele în Apus, îna- 
intea lui Luther. 

Lumiînările de Pasce, de la Ierusalim, cera 
descântată lângă apa Iordanului, săpunul 
cu care se spălase pe mâini patriarhul la 
serbătorile împărătesci, untdelemnul sfinţit 
de la candela sfântului Mormânt, apa care 
țâşnise din icâna de minuni făcătâre a cu- 
tărei s6i cutărei mânăstiri in sfântul 
Munte, tote erai atât; de căutate de bol- 
navii din România, în cât prea sfinții călu- 
ghări, patriarhi și episcopi, cari veniaii prin 
Iaşi şi prin Bucuresci nu sciai cum se în- 
destuleze pe toți cei-ce veniaii să câră a- 
ceste doctorii de minuni făcătâre,.... adică 

se câră, nu; mă&nşel: să cumpere, căci nu 
mai sfinţii Cosman şi Damian fuseseră, doc- 
tori fără de argint. - 

Episcopii şi patriarhii, duhovnicii şi dia- 
conii, primiaă cu mucenicâscă umilinţă bani 
şi moşii, scule şi argintării, ba chiar și pro- 
ducte pe cari le revindeaii totdsuna cu . 
câştig, spre cinstea şi slava sfântului Ev-
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dochie, negustorul cel fără de cusur; da, 
primiai, primiai întruna pentru dragostea 
oilor cuvEntătâre şi pentru slava sfinților 
mai sus pomeniţilor Cosma şi Damian, de 
la, D-deii doctori fără, de argint. 

E uimitor de mare cantitatea, doftorielor 
sfinte, ce s'a consumat în țările române, în 
cele două din urmă secole! Ar fi trebuit 
patriarchului de la Ierusalim se aducă unt: 
de-lemnul din candela sfântului Mormânt 
în chiupuri mari cât balena, pentru a r&s- 
punde la tâte cererile. Der nu făcea aşa, 
căci lucrul ar fi fost nepractic, şi al doilea 
ar fi fost în contra principiului care spune 

„că doctoriele ieratice trebue luate în por- 
țiuni s6ii dose infinitesimale. - RE 

EX. aduceau uă. sticluţă cu untdelemn din 
candela sfântului Mormânt s6ii cu apa de 
la Iordan ori din fântâna Cedronului. Că 
untdelemnul sii apa erai de la, Ierusalim, 
ei unul nu ași garanta nici cu partea din 
Raiii a duşmanilor mei. Când se isprăvia 

--la Iaşi sâii la Bucuresci apa s6i untdelem- 
„nul din preţi6sa, sticluţă, medicul prea. sfin- 

ţit punea apă din Damboviţă s6i din Banh-
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luiii, căci, conform scripturei, duhul Dom- 
nului plutesce de-asupra, tuturor apelor. 

Cererile continuaii, ofertele erai gata. 
„ Condiţiunea de căpeteniă era ca, sticluța, 

se fiă mică şi închisă în trei-patru cutii 
cari se scoteaii una, dintr'alta. 
„Ri când înaltul prelat mergea acasă la, 
bolnav, şi când acesta venia la înalt-prea- 
sfinţia, sa, formalităţile eraii aceleaşi. Pre- 
ţul însă de sigur diferia, ca, şi astă-di, — | 
on optre chez soi et on travaille en ville. 

Şi tă cum, după spusa unui bătrân care 
de la tată-săi o audise: Cutia cea mare se 
deschidea, cu deosebită ceremoniă ; se rostia, 
nisce cuvinte pe limbi adânct de către epis- 
cop; călughării cari *] însoţiaii luând uă po- 
siţiune cataleptico-extatică, ca coprinși de 

- alte-alea, pironiaii ochii în bolnav. Acesta 
simţia un fior... A doua cutii apărea... 
Emoţiunea crescea. Dacă putea, bolnavul 
cădea în genunchi, i&r rudele rupeail pă- 
m6ntul cu mătăniele.... La apariţiunea, celei 
de-a treia, cutii pe care, încet, oblu şi pe 
linse, o arăta episcopul, bolnavul tremura 
ca varga, simţia. că, de la creştet până în -
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tălpi, Parde şi! înghiață, "1 saltă şi'l do- 
boră, *] chinuie şi'] mângâiă uă căldură ciu- 
dată, de el ne mai simțită, 

Când apărea în fine sticluța, sfinţita sti- 
cluţă, învălită în catifea, verde sii Toşiă, 
călughării, ca, sguduiți de uă puternică, scân- 
teiă electrică, cădeaii în genuchi. Bolnavul, 
rudele, cei de faţă, toță isbiai cu fruntea 
pardosâla odăiei. Episcopul, cu mişcări au- 
tomatice, se apropria de bolnav. Respira- 
'țiunea i-era, şuerândă şi gâfăindă..... ungea 
cu untdelemnul sâi uda cu apa din sti- 
cluţă şi... şi bolnavul se făcea bine în 
marea maioritate a casurilor. 

Curentul nervos, ipnotismul, vibraţiunile, 
emoţiunea, cfluviele magnetice, şi tot ce 
spune ilustrul Charcot astă-di la Salpâtriăre 
în Paris, erai provocate de sticluța, cu apă. 
de Iordan, de Dâmboviţa s6i de Babhluiă. 

Bolnavul se scula om în tâtă firea, gata 
a "nălţa la, ceruri pe episcop, ai da pungi 
peste pungi, moşii peste moşii. Medicina, 
doftoricâscă o fi făcut, n'o fi făcut parale 
din ţările române, în secolele trecute ; Me- 
dicinu călughărsscă însă, pe lângă averile
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naht, adică, pe lângă, bani câştigaţi după 
consultaţiuni ca cea de sus, a mai câștigat, 
şi moşii cari dederă Statului român după 
secularisare până mai de ună-al între 20 
şi 25 de milisne pe fiă-care an. Cu aseme- 
nea fol6se, mi se pare că nu sar pute 
dice că medicina, călughărescă nu a fost 
băn6să în ţările române 1). 

Un alt capitol. ce va trebui să se con- 
sacre Medicinei sfinte în istoria țărilor ro- 
mâne va fi şi acela, al vindecărei prin pu. 
nerea mânilor unui înalt prelat pe capul 
bolnav. Unul din Stariţii de la muntele 
Athos, ieromonahul Gabriel, în biografia 
patriarcului Nifon, ne spune că Nifon făcea 
minuni prin: aposiţiunea mânilor. 

De altmintreli, şi după morte patriar- 
cul Nifon a vindecat multă vreme de mu: 
țeniă, de friguri şi de durere de cap, în- 
tocmai cum mâştele mitropolitului Maxim, 
omorit de Mihnea, Vodă, vindeca, de svânta 
tot felul de bâle 2). 

1) Cp. ale mele Din Istoria Fanarioţilor, studie 
şi cercetări;—Studiul Ipsilante şi fiiă săi. 

2) Hasdeii: Archiva Istorică, doc. 318,
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Ca şi în Apus la Catolici, la Francesi Şi 
la Germani, unde se păstrâză şi se adoră, 
moşte, buni6ră, la Venââme ud lacrimă a 
lui Christos, la Corbie Varba lui Noe, la St. 
Medard în Paris un dinte al lui Christ şi 
intr'alte două orașe două capete de ale lui 
Sfântul I6n Botezătorul, precum două sunt, 
tunicele Mântuitorului, una la. Colognia, şi 
alta la Argenteuil lângă Paris, ) tot ast- 
fel şi în ţările române adoraţiunea mOşte- 
lor alcătuia uă parte coverşitâre a medicinei 
ieratice. 

Priviaii, adora şi se făceaii bine prin 
minunea dumnedei6scă, pe care sciinţa în 

- cele mal multe casuri o esplică adi forte 
omenesce, 

De multe ori, bolnavii se făceait bine 
înainte chiar de a fi vădut mâştele, întoc.. 
mai cum unii Bucureşteni, acum 20 de 
ani, se făceaii bine numaj vădend pe doc- 
torul Drasch intrând pe uşă în odaia lor. 
Credinţa, şi superescitațiunea, nerv6să a bol- 

„navului facilitat sarcina, călughărilor. 

1) Seignebos: IZIist. de la Civilisat, (Paris, 1882). 
Les reliques en Occident, pag. 65. 

35.329 +
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In Germania, întwuă cutiă de sticlă căp- 
tuşită cu negru pe trei părţi, era atârnat . 
un fir de păr din capul Prea Curatei Fe- 
ciore Maria. 'Tămăduia de tâte bolele. Bol- 
navii veniai din tâte părţile, se târiai pe 
genunchi, adorai firul de păr pe care nici 
vorbă că nu'l vedeai şi se întorceau să 
nătoşi. 

- Intrun rând, un: bolnav mai curios sa 
uitat cu tot dinadinsul se vedă firul şi de 
şi îşi pironise privirile. în cutiă ca vultu- 

rul în. sore, nu vădu nimic. Intrebă. atunci * 
pe bătrânul călughăr care sta alături de 
cutiă rugându-se: 

— Părinte, sfinţia. ta "1 vedi? Ei nu'l 
zăresc de loc! 

Călughărul cu îngerâscă. sinceritate r&s- 
punse: | | 

— De 25 de ani, taică, Parăt drept cre- 
dincioşilor în tte. dilele, şi nu lam vădut 
nici-o-dată, dr trebue să fii înăuntru ; deci, 
închină-te şi adoră-l ca, să te faci bine. 

Medicina ieratică, medicina, sfântă nu sa 
sfârşit cu secolul XVII; ea a continuat în 
secolul următor şi continuă şi adi. La St.
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Pierre du Chaillot la Paris, în Roma la 
Santa Maria în Ara Coeli unde este icâna 
Fecidret făcută de evangelistul Luca, la no! 
în Bucuresci la sf. Mina, la sf. Elefterie şi 
în deosebi la sf. Vineri 'în ajunul hramului, 
medicina ieratică, nu pentru suflete, ci pen: 
tru trupuri, bat son Plein, este în toiul ei. 

Nervi şi credință, credință şi nervi !.Nu- 
- mal puterea lui Dumnedeii mal pâte în- 
tracest sfârşit de secol şi 'ntracâstă nă- 
bădăi6să, civilisaţiune, se mai înfrîne și se 
mai domol6scă la 6meni nervii, cari ples- 
nesc ca bicele la cea mat mică impresiune, 
Cloratele, bromurele şi tâte calmantele me- 
dicinei doftoricesci ş perdent leur latin, nu 
mai pot face nimic. Lumea, cu a ei minte 
şi cu a ei închipuire saltă în văzâuh la cea 
mai mică mişcare şi face, can vremea bas: 
melor, din purice bivol şi din bivol purice, 
când nu face din cal măgar. 

Să ne reîntârcem însă la doftoricescul 
meșteșug din secolul XVII. | 

Cel d'ântâiii doctor care ne întâlnesce — 
fâră să ne dea bine *nţeles nică uă consul: 
tațiune,—este doctorul adus de Vasile Lu-.
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pul la curtea lui, după recomandaţiunea bai- 
lului Veneţiei Girolamo 'Trevisano, adică 
Danesul Giovanni Andrea Scocardi, înainte 
medie al ambasadei veneţiane din Constan- 
tinopole. Vasile Vodă se speriase de la 

„mortea, fiului săi Ion Vodă şi, de şi leu 
la hire şi la trup, voia acum să aibă doc- 
tori se proctasescă, se preintâmpine bâlele 
'din vreme, dacă ar fi fost se viă. 

Scocardi e doctor şi diplomat, adică in- 
formator al ambasadorului venețian. Avea 
1500 de reali pe an, şi altele 'multe de la 
curtea, Domnului, a căruia bogăţiă lasă, pe 
doctor cu gura căscată 1). 

Fiă în rapârtele către bailii Aloisio Con- 
tarini şi Pier Foscarini, fiă către Residen- 
tul imperial, Schmidt, Scocardi spune cu 
rivnitore admiraţiune că averea în bani a 
lui Vasile Lupul pâte să fiă de două mi- 
line, şi averea în pietre scumpe, argintăriă 
şi blănuri preţi6se. tot de două mili6ne. 

) Hurmuzake: Documente, vol. IV, part. II, 
pag. 513 şi Revist. pentru st. Filol. şi Archeol. an. . 
IL, vol. 1, fasc. I, Esarcu: Doc. Veneţ,
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Vre-uă cură celebră, sâii vre-uă de cele cari 
rămân de pomină, nu găsesc să fi făcut 
Scocardi. . | 

Peste vro câţi-va ani după Scocardi, a- 
dică pe la 'nceputul domniei lui Ghiorghiţă 
Stefan (1653), s'a înt&mplat în Moldova un 
fapt care ţine mai mult de chirurgicescul 
de cât de doftoricescul meșteșug. Acest 
fapt avu un resunet enorm prin urmările 
lui. Gheorghiţă, Stefan prinse în necredință 
şi în trădare pe spătarul Nicolae Milescu 
de la Vasluiii, Românul cel mai învăţat al se- 
col. XVII şi al cărui renume se întinse mai 
târdiu din Iaşi şi Bucuresci la Berlin, din 
Berlin la Stockholm, din Stockholm la, Paris, 
din Paris la Constantinopole, pentru ca, în 
urmă se strălucâscă pe înalte scene în 
Rusia şi chiar în China. Pe Milescu 2] 
prinse Gheorghiţă Stefan trădându-l şi” 

„tăiă nasul, adică îl însemnă, ba chiar cu' 
deosebit caracter, căci, în loc să lase pe 
    

1) Kogălnicânu: Neculcea: O sâmă de curinte, în 
Cronice, vol. II, pag. 190. Picot: Le Spathar Mi- 
lesco. A. Papadopul-Callimah: Despre Gheorghie 
Stefan Voevod (Bucuresci,. 1886).
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călăi săi taiă nasul ca de obiceiii cu un 
anume cuţit, scâse domnul hangerul de la 
brâu şi cu el porunci călAului se opereze 
Thinotomia, adică, tăiarea nasului, 

Faptul în sine nu ar av6 mare însem- 
nătate. Tăiarea nasului în sens proprii Şi 
în sens figurat e lucru obicinuit: s'a, tăiat 
şi se taiă nasul pe tâte tărâmurile în ţg- 
rile române ca, şi în tote ţările, căci, şi la 
noi, ca şi pretutindeni, nasurile se lungesc 
câte o-dată atât de mult, în cât rhino- 
tomia, adică tăiarea din rădăcină set cel 
puţin scurtarea până la uă dimensiune 
cuviinci6să se impune fără dâr şi pâte. 

Nu, rhinotomia, prea, învățatului Spătar a 
avut resunet prin faptul că a fost urmată 
de rhinoplastiă, adică, după ce i la tăiat 
Gheorghiţă Stefan, Milescu s'a dus în Ger- 
mania sâi la Viena şi, citez pe Cronicarul 
Niculcea: — „a găsit acolo un doftor de % . 
„tot slobozia sângele din obraz, şi] boţiu 
pla nas, şi aşa, din di în di, sângele se în- 
„chiăga, de i-a crescut nasul la loc, de 
„Sa tămăduit, iâr când ai venit aice în 
»ţ6ră la Domnia lui Iliași- Vodă, numai
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„de abia sa fost cunoscând nasul: că-i 
„tăiat, 

Prin ce metodă s'a făcut rhinoplastia, a- 
dică punerea la loc a nasului spătarului, 
nu scii. Fi-va fost metoda luă Celsius care i 
consista a lua din pielea obrazului şi a a- 
coperi cotorul nasului? fi-va fost metoda, 
indiană, care taiă pielea din frunte şi o dă 
pe nas, s6i metoda italiană care iea pielea 
din partea, anteri6ră ori internă a braţului? 
Nu sciiă, şi nu sciă chiar dacă metoda ita- 
liană era cunoscută în secolul XVII. 

Faptul este ca Spătarul şi-a pus nasul 
la loc, spre marea, mirare a celor ce 71 cu- 
noscuseră în deosebitele fase ale vieței sele, 
ântâii cu nas, apoi fără nas şi în fine i6r 
cu. nas. 

Nas neastempărat acest nas cu istoriă 
medico-socială, al spătarului Milescu, dâr 
nas de om bun la suflet, căci Milescu se 
împăcă mai târdiu cu Gheorghiţă, Stefan 
şi-l sluji prin Viena, prin Jena, prin Stettin, 
şi la Berlin şi la Stockholm, pe unde Dom- 
nul rătăcitor se afla si îl trimetea să 
stărue pentru dânsul. Milescu se ruga de
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Regele Suediei,. la Stockholm, unde Gheor- 
| ghiță Stefan stetese şese luni, şi tot el 

se ruga de Frideric-Wilhelm, Marele Elector 
de Brandenburg se ajute pe fostul Domn al 
Moldovei, să *i: dea pensiunea promisă, se 

„% înlesnâscă bani cu cari se "Şi cumpere 
medicamente, după cum spune uă scris6re a 
lui Gheorghiţă Stefan din Arhiva Statului 
din Berlin %). Gheorghiţă Stefan suferia, de 
uă podagră atâţ de nod6să şi cu concreţiuni 
tofacee. atât de resistente, în cat; medicii 
nu Sciaii ce se mai dică şi ce se'i mai facă. 

Pentru că vorbim de podagră, la maladie 
des maitres cum îi dice Francesul, se notăm 
aci uă observaţiune a lui Sulzer care, în 
Geschichte des Transalpinischen  Daciens , 
spune că podagra nu era cunoscută în ţă- 
rile române acum vr”o 150 de ani şi că 
doctorii de prin vremurile acelea atribuiati 
  

1) Pap. Ilarianu: Tesaur de. Alon, Ist. citat în 
D. Pap.-Calimah: Despre Gheorghie Stefan, pag. 108. 
Cp. Hurmuzake : Documente, vol. II, part. I, pag. 
565, Scrisorea rătăcitului Nicolae Basarab care cere 
al 10 Nov. 1566 lur Albert, ducele Bavariei, se in- 
„tervină pe lângă Maximilian II, Impăratul Ger- : 
manie! să i se plătâscă doctoril,
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acestă bine-cuvântată lipsă calităţei esce- 

linte a vinurilor române 1). 

Supun observaţiunea lui Sulzer Facultă- 

ţei competinte, şi "nainte de a trece la dof- 
toricescul :meşteşug din vremea, Brancove- 

nului în Tera, Românscă, se amintim esis- 
tenţa doctorilor în Moldova, la curtea Dom- 

nilor cari urmară după Gheorghiţă Stefan, 

şi anume, la curţile lui Grigore Ghica și 

Stefâniţă, Lupul, fiul lui Vasile. . 

Cesta din urmă, Ștefăniță Vodă Lupul, 
sânge stricat ca şi frate-seii I16n Vodă, cu 

tot ajutorul doftorilor a murit de uă bâlă, 
de care Miron Costin vorbeece ast-fel: „a 

„cădut în b6la forte grea, lingâre, care 

„b6lă îndată a priceput; doctorul că trebue 
„S%1 iea sânge. Ce n'a, ascultat, şi adăugân- 

„du-se b6la şi ales tâmna fiind, aşa, de grei 
„la cuprins hierbinţâla, cât până la. Ti- 

„&hina ai stătut frenetic, adică buiguit; din 

„hire. Cu chipul ciumei era bâla, că i-ai eşit 
„bolfă la uă mână. Ce nu era ciumă,ci 

„direptă lungbre, cărei bâle îi dic doftoriă 

1) Vol. III, pag. GL.
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„Alaligna, şi cât a, trecut Nistrul la Tighina, 
„a treia di a stătut mort“). I6ră-şi uă bâlă 
pe care 0 supunem atenţiunei retrospective 
a Facultăţei n6stre. 

In Ţ6ra Românescă, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, înainte de Brâncovânu, în marea 
luptă dintre Ghiculesci şi Cantacuzinesci, 
când „musafirnicile margbiolii“, adică întri- 
şile de tot felul, pumnalul, otrava, torturi, 
confiscări, schimbări de religiune şi uă mul-. 
ţime de alte crunte frumuseți ale duşmă- 
niei între frați, într'acestă, epocă atât de 
interesantă a, istoriei muntenesci care merge 
de la George Ghica 1650 şi pen la, Şerban 
Cantacuzino - 1688, doftoricescul _meşteşug 
se arâtă, dâr nu spre lauda, lui, în persâna, 
doftorului grec Timon. Acesta, la Constan- 
tinopole, în 1673, a provocat în bâla lui 
Grigore Vodă Ghica, fiul lui Gheorghe Ghica, . 
uă emoragiă, estraordinară şi l'a şi înveninat. ! 
Ghica singur la câsul morți a făcut acâstă 
mărturisire. Şincai şi Cantemir mat adaug 

  

1) Kogălnicânu: Cronice, Miron Costin, vol. 1, pag. 372.
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că Timon dedese veninul după îndemnul 
Cantacuzinescilor 

La curtea lui Şerban Cantacuzino nu cred 
se fi avut trecere mare doctorii. Iacob Pi- 
larino, protomedic al curţei sale,?) n'avea, 
multe de lucru. Şerban era, ca şi Vasile 

„Lupu, tare ca un leii li hire şi la trup, ba 
âncă, era de uă statură colosală, şi avea nisca 
plămâni de când începea; să răcnâscă dir- 
diau ferestrele, iâr cel certat credea, c'a şi 
vedut Raiul. | 

Marii Viziri când voiaii se păcălâscă cate | 
un paşă îl trimiteaii—spune Dapontes—cu 
misiune la Şerban, anunțând într'acelaşi 
timp prin Kapukehaiele lui pre Domnul 
Ţărei Românesci că pâte lua pe Paşă mai 
mult cu lopata de cât cu judecata. Şerban - 
înțelegea, Paşa pleca din. Constantinopole, 
venia la Bucuresci şi, când se reîntorcea, în 
Constantinopole, era bolnav de friguri,—de 
friguri de grâză, spuneai cei cel însoţiai, 
căci Şerban răcnise atât de cumplit la el 

1) Şincai: Cronică, INI, pag. 115 și Cantemir: 
„Istoria Împărăţ, Otoman. pag. 419. i 

*) Erbic6nu : Cronicarii Greci, pag. XXIX,.
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în cât s'ar fi jurat că dă peste Paşă alte alea. 
Brâncovânu nu era de felul Şi firea lui 

Şerban, era de uă sănătate. moliiă, adese- 
ori şubredă, totăsuna plăpândă!). Era 
în tocmai ca acei boeri cari, mai târdii în 
Bucurescl, şi-aveaii doctorul cu ei și la masă 
unde nu gustaii din nici un fel de bucate 
fără, se "'ntrebe pe doftor dacă cele înainte 
mâncate se combină, fac combinaţiă cu cele 
ce aveaii se mai mănânce. De Şi, spre des- 
perarea doctorului, mâncat din câte 10 şi 

„12 feluri, la sfârşitul mesei spuneai că nu 
„le-a, fost fâme, că se simt grei ca de ple- 
cate şi că se'i frece cu oţet de trandafir. 

Brâncovânu ţinea şi avea de ce se ţină 
la, vi6ţă, şi de aceia, cea mai mică indis- 
posiţiune *1 înspăimânta. Spaima acesta; 
însă nu'l opria, ne spune del Chiaro, de a 
mânca bine şi de a bea bine, mai cu s6mă, . 
licuoruri cari, la masa, Domnului, erai de 
vă, calitate delici6să. . 

1) Magazin istorie, vol. Il. Ist, Țerii Român. de 
la 1689—1700 de marele logofăt Radu Grecânu. 
Cp. Foletul Novel de a. Odobescu în Revista Ro- 
mână (1862). | ,
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Doctorul Iacob Pilarino pe care *1 moşte- 
nise de la unchiu-săă Şerban Cantacuzino, 

doctorul Pantaleone, qis la Curte Doctorul 

mare, doctorul I6n Comnenul, profesor de 

sciinţele fisico-matematice la Sc6la cea mare 
de la sf. Sava între 1680 şi '17001) erai 
medici curanţial Curţei şi *ngrijaii pe Domn 

în tâte dilele. Ei nu şi-au ţinut di cu di 
Jurnalul, Sănătăţei Măriei Sale, în tocmai 
cum, într'aceşti ani, '] ţineaii la Paris doc: 

torii Vallot, d'Aquin şi Fagon, medicii lui 

Ludovic XIV 2. Acest Jurnal ar fi fost 
fârte interesant pentru. istoria internă a 

curței lui Brâncovânu şi a societăței din 

timpul acela. Doctorii nai lăsat nimica; 

Domnul însă a lăsat câte-vaamănunte f6rte 

preţiose în notițele ce scria mai în fiă-care 

s&ptămână pe foile albe ale calendarelor ce 

"i alcătuia unul din numeroşii săi secretari. 
şi-anume I6n Românul, dis şi Ion Frâncul, 

 Erbicânu: op. cit. pag. XXXVI. 

2) Journal de la Sante du Roi Louis XIV de 

Pannse 1647 ă Vannâe 1711, publicat de Le Roy 

(Paris 1862) în Daremberg, op. cit., pag. 198,
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p6te pentru că fusese prin Francia Şi scia, 
franţuzesce. : 

In notițele lui Brâncovânu, amănuntele 
despre sănttate sunt datecu atât mai multă 
stăruinţă cu cât i-era, Domnului mai frică 
să nu se bolnăvâscă. Pe lângă plasture, ier- 
buri medicinale, alifii şi băuturi stomachice, 
o altă curarisire, lăsatul sângelui de primaă- 
Vâră, căpăta, la Curte proporţiunile unui 
eveniment de căpeteniă, fii că se' făcea prin incisiuni de doctori, fii că'şi . punea, 
lipitori. 

Lipitorile erai de rig6re pentru cei mai 
mulţi primăvâra la prenoirea sângelui şi 
s'a continuat cu acâstă doctoriă viă până 

“în timpurile nâstre. La noi, se cultivai li. 
pitorile ca un articol de consumaţiune pen-. 
bu ţsră şi pentru esport pe uă scară ce 
adi nu: se mai cun6sce. Lipitorile române 
treceaii Prutul în Rusia Şi treceaii Dunărea 
în Turcia, unde se vindea pe preţuri imi- 
nunate. De multe Ori, nu mai remâneaii 
lipitori în ţ6ră. Atunci — moment psicho-. logic! — năpădiaii lipitorile străine... Şi se 
te ţi!
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Acum 40 de ani, principele Stirbei a pus 
uă taxă forte mare asupra esportului lipi- 
torilor. Un Frances din Bucuresci a voitsă 
trecă fără se plătescă, prin vama, de la Cai: 

„neni, uă cantitate enormă în nisce saci sei 
lădi. Lipitorile aă fost luate de contrabandă 
şi aduse în Bucuresci, la ministerul de fi- 
nance, la visteriă, unde Francesul voia se! 
facă contrabanda muşama. In timpul când 
el parlamenta sus, sat deschis jos sacii. 
Lipitorile ai început să i6să şi să se ti- 
rască prin tote părţile. Pers6ne cară ai 
vădut lucrul ne spun că curtea ministerului 
era nsgra de lipitori 1). 

A trecut şi timpul lipicios al lipitorilor 
cum trec tâte ale trecutului! Adi, de abia 
se mai v&d în piaţa sfântului Anton, la 

- Sfăt6sele ciorăpărese, câte 4—5 lipitori în 
mici borcane de sticlă, suindu-se şi cobo- 
rându-se, lihnite Şi mahmure, triste şi fără 
chef, ca şi cum ţi-ar dice: 

Am supt şi noi o-dată la curte şin domniă, 
Şi ne-am suit adesea până la *mpărăţiă ! 

1) Povestit de d, AI. 1, Stâncescu, care era, pe 
atunci împiegat la ministerul de financie.
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Reviiă. 

Pe lângă doctorii mai sus citață, mai 
tardiii, după 1700, se mai găsea la curtea, 
Brâncovenului şi doctorul Gheorghe 'Trape- 
zuniii, fost bursier al Domnului în Italia 
şi care, după” oribilul măcel din 1714, de- 
vine omul de încredere al Dâmnei Maria, C, 
Brâncovânu şi”i negociază la Veneţia cu Sena. 
tul şi la Constantinopole cu ambasadorii ve- 
neţiani cestiunea banilor, — sute de mii de 
galbeni, —: depuşi de Brâncovânu la Zecea 
Veneţiei 1). 

Trec asupra diferitelor bâle ale fastuosu- 
lui Domn, dâr constat apariţiunea primu- 
lui chirurg frances, in Bucuresci, la curtea 
Domnului, în Decembre 1701. Acesta chi- 
rurgul Lantier, pe. care, după recomanda: 
țiunea d-luf de Ferriol, ambasadorul „din 
Constantinopole, Brâncovânu '] numesce 
chirurg al curţei sale 2). 

1) Esarcu: Doc. Veneţiane. Erbicânu: Cronicaril- 
Greci. D. Procopiu: Notiţă despre scriitorii greci în 
Fabricius, 

?) Hurmuzake: Documente, supl. I, vol. I, 
pag. 334. . | 

s
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Vor fi fost pâte chirurgi şi nainte; Cro- 

nicele însă şi documentele nu pomenesc a- 
nume, de cât — Şincai )—în secolul al XVI. 
de chirurgul Mezentie (1602) care era în 
serviciul lui Sigismond, îmbroboditul duş- 
man al lui Mihai Vitezul. 

In Turcia, chirurgi francesi eraă âncă de 
la 1650. Cantemir ne spune în Istoria Dmu- 
păraţilor Otomani ?) de un paşă de ui gră- 

„Sime' estraordinură, care avea un chirurg 
frances numai al lui. Singura ocupaţiune a, 
chirurgului era can luna lui lunii şi'n luna 
lui Iuliă se taiă pe paşă, săi scâtă osânza 
şi se'l c6să la, loc. Cât a durat acâstă ope- 
rațiune de nostimă uşurare, Cantemir nu 

„spune; spune însă că - Turcul la urmă a 
crăpat şi a murit de grăsime. 

Cu privire tot la chirurgi, era lu Turci 
un obiceiii, efect al operaţiunilor chirurgi- 
cale, obiceiii pe cure Pavem şi la noi la 
altele, — bunidră, păstratul părului tăiat de 
preot la botez şi fixat pe câră. Turcii, ră- 

    

i) Cronică, vol. II, pag. 295. 
2) Ediţ, Acad. pag. 425, 

85.329 

G
e
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niţi la r&sboiă, când erai operaţi rugau pe 

chirurgl să nu le arunce 6sele ce estrăgeaii 

din răni, ci să li le dea. Le luai când scă- 

pai şi le păstrau cu sfinţeniă. Hurem-Paşa 

avea 24 de arşice, adică bucăţi de 6se, 
scâse după diferite Dătălii din trupul lui. 

Le păstra într'uă cutiuţă de aur, în sîn şi 
în totd6una. Tinea la ele ca. la viaţa lui. 

Intr'un rând, când vizirul Mehemet-Kiupruli 

Paşa *] necinsti în fața armatei, Hurem- 
Paşa scose cutiuța şi asvârli cu 6sele lui 

în Vizir. Era cel mai mare şi cel mai elocinte 
răspuns ce putea da omului care insulta 

un ostaşi ca d6nsul!). 
In ţările române, în secolul XVIII, ne- 

fiind” lupte şi nefiind dueluri, chirurgil n'a-. 
veaii tocmai mult de făcut. Cu tâte aces- 

tea, sciinţa lor era şi atunci, ca şi acum, 

— dice-se — mai în ore, maj sigură, mai 

bine-fâcătâre, 

„Şi Michelet, faimosul istorie al Franciei, 

care împarte Domnia lui Ludovic al XIV 

în două părţi, prima Inainte de bubd şi a 

    

D Ibidem, pag. 528.
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doua După bulă : şi Suinte Beuve care a con. 
sultat şi studiat le Journal de la Sante cau 
Roi, şi doctorul Raynaud care a scris Les 
Medecins au temps de Molicre, şi doctorul 
Daremberg care a scris la Medecine, Histoire 
et Doctrines, vorbesc de doftoricescul meşte- 
Şug la finea secolului XVII. întrun mod 
care numai măgulitor nu e pentru densul. 
Medicina, în secolul XVII nu e nimic alt-ceva 
de cât empirism, ieresuri, credinţă 6rbă în 
autoritatea celor vechi; lipsă, desăvârşită 
de metâde şi de cunoscinţe positive, resis- 
tenţă stupidă la tâte nouele descoperiri, ri- 
dicul în moravuri, ură în contra confraţilor, 
aroganță către cel mici, înjosire faţă cu cei 
mari, un potop de formule purgative, lăsa- 
tul sângelui împins până la nebuniă, — 
ast-fel defineso medicina de atunci Gmenij 
cu autoritatea celor de sus!). 

Citind asemenea, lucruri nu vedi ce deo. 
sebire esistă între Medicina lui Caton care 
da Verdă pentru tâte bâlele, şi între me- 

  

) Cf. Daremberg: La Mdecine, Histoire et doc- 
trines, citat mal sus. :



68 | Doftoricescul meşteşug 

dicii francesi din secolele XVI şi XVII cu 
Jăsatul sângelui. Guy Patin a lăsat sânge 

unui. copil ce abia se născuse de trei dile, 

şi-a lăsat lui sânge de şapte ori pentru un 

guturai, a lăsat de patru ori sânge s6crii- 

sale în vârstă de 80 de ani. N'a murit 
s6cra! Lâcuri şi reţete violente a cărora, 
devisă, era, uă dilemă consolutâre forte: ori 

mori, ori scapi. 

- Exemple în Francia: pe. fratele Regelui 

Ludovic XIV, care avusese un atac de a- 

poplexiă, doctorii 1 îngrijesc în modul ur- 
mător : îi daii un-spre-qece uncie de emetic, 

un vomitif teribil, două sticle de apă d'An.- . 
glia, uă sticlă cu apă de Schafihausen şi îk 

lasă de trei ori sânge.— Efectul? A murit. 

Alt exemplu: nora lui Ludovic XIV, ne- 

vasta, fiului săi cel mai mare, e bolnavă 

de vapori, uă indisposiţiune uşoră. Sub cu- 

vânt că pâte cădea grei “bolnavă, i se dai 
de medici doftoriele cele mai violente. — 

Efectul? A murit. 
La noi, în România, Casandra Cantacu- 

zino, fâta lui Şerban-Vodă, vera Brânco-: 

vânului şi nevâsta lui Dumitru Cantemir,
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cea mai învățată şi cea mai frumâsă femeiă a 
timpului săi — când s'a dus în Rusia a, lă- 
sat pe Muscăldicele lui Petru-cel-Mare cu 
gura căscată,— Casandra Cantacuzino, când 
se afla la Kharcov, de supărare şi de dorul 
Moldove! şi 'Ţărei Românesc, a dat; în fri- 
guri. Doftorii şi spiţerii i-ai dat doftorii 
atât de tari în cât un stomac de struţ nu 
ar fi resistat.!) — Efectul? A murit. 

Pentru că n'a avut doctori lângă densa, 
„în diua de sfânta Maria, la 15 August 
1714, Păuna Dâmna, nevasta lui Stefan 
Cantacuzino şi nepâtă, de văr a Casanărei 
Cantacuzino mai sus pomenită, pentru a: 

„ceia n'a murit la mânăstirea dintr'un Lemn, 
„unde mersese să se r6ge tocmai în diua 
când Brâncovânu şi copiii lui erai omoriţi 
la Constantinopole. Spăimântată, nervâsă, 

1) Cantemir : Isi. Imperăţ. Otoman. notiţă bio- 
grafică, pag. 801... Casanara,.... frumâsă şi plă- 
cându-l fârte citirea cărţilor.“ — Cp. Dlemoires de 
Trevoux, din Sept. 1743 articolul LVI, unde se 
vorbesce de Cassandra... „IPesprit et la beaute en 

„pavaient fait une des Princesses les plus accomplies 

„de PEurope,“
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isterică, sciind pote ce crimă oribilă se co- 
mite la Constantinopole, Păuna Dâmna a 
avut un atac de uă gravitate estraordinară. 
Cronicarul anonim, care nu urmase cursu- 
rile lui Charcot, numesce acestă bâlă, nevoiă, 
adică b6lă necunoscută, o mai numesce lo- 
vitură, adică bâlă, venit de sus, din chiar 
senin, şi 0. mai numesce îndrâcire. Bâla 
avu r&sunet în .t6tă: ţâra. Cantacuzinescil 
aruncară vina pe uă mătuşă a Dâmnei, 0- 
lympiada, pe care o zidiră de viă într'uă 
chiliă la mânăstire!). Păuna Dâmna se 
făcu bine, pentru ca pe urmă, peste mai 
puțin de doui ani, se rămână şi ea văduvă 
ca Dâmna Maria Brâncovânu, — “principese 
nenorocite plângând fericirile de altă- dată, 
în mod tragic, ca reginele eschiliane din 
dramele lui Shakespeare. 
„S8 nu părăsim, Dâmnelor şi Domnilor, 
secolul XVII, 'nainte de a aminti pe Ma 
rele Dragoman şi păstrător al taineior îm. 
părătesci din Constantinopole, pe. Alexandru 
Mavrocordat, doctor în medicină de la uni. 

?) Afag. istor, tom. V, pag. 188..
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versităţile din Padova, şi " din Roma, — de 
Gte-ce la Padova făcuse întrun rând bi- 
taiă cu studenţii cel-Valţi şi fusese eli- 
minat. De aceia, trecu tesa la Roma). 

Alexandru Mavrocordat este tulpina Ma. . 
vrocordătescilor pe tronurile României, tată 
a dou Domni, Nicolae şi Ion, şi moşal 
mai multora. Pe noi, în cestiunea doftori- 
cescului meşteşug, ne interesâză, pentru că 
el este primul dintre doftorii Orientului 
care a priceput circulaţiunea sângelui des- 
coperită, adică completată, și demonstrată 
a 1658 de nemuritorul Harvey). Mavro- 
cordat a, scris în grecesce şi uă carte despre 
circulațiunea sângelui, cu un succes deose- 
bit, căci a avut cinci ediţiuni şi'n vremea 
când scrie Dapontes, după 1750, tot rară, 
era 3), Mavrocordat la 1700 a avut oca- 
  
  

1) Miller: Alexandre Aaurocordato, în le Journal * 
des Savants (Paris, Marte 1879, pag. 179—183). C.,; 
Erbicânu: Cronicarii Greci, şi-anume Cronica lat 
Dapontes. 

?) P. Flourens: Histoire de la dicouterte de Ia 
- circulation du sang.—De Guy Patin, adversaire dela. 

circulation (Paris, 1857) Passinm. 

*) Dapontes: Cronica în Erbicânu, pag. 17,
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N 

siune se cun6scă la Constantinopole pe 
ilustrul botanist Tournefort, trămis de Lu- 
dovic XIV în misiune sciinţifică prin Ori- 
ent. Tournefort în Relaţiunea călătoriei sale 
tipărită la, Paris în 1717 vorbesce cu laude 
mari de sciința, lui Mavrocordat Alexandru 1). 

Trec iute peste medicii secolului XVIII. 
Doctori sunt destulă, la "curţile fiă-căror 
Domni. Cei mai mulţi sunt şi doctori şi 
profesori ssii predicatori. Citez printre dEnşii 
pe Manase Eliade, doctor de la Bolognia: 
şi de la Padova, medic însemnat Şi fisic de 
mâna, ântâia; el a fost însărcinat de Con- 
stantin Mavrocordat se alcătuiescă, primul 
cabinet de sciințe fisico-naturale pe care Pa 
cumpărat în Germania şi la adus la sftul 
Sava, unde a fost profesor între 1759 Şi 
17852). Inaintea lui, doctorul Policala *) al 

1) Relation d'un voyage dans. le Levant, fait par 
ordre du Roy, par M. Pitton de Tournefort, (Paris 
1717, doue volum) vol. I, pag. 520, 

*) Erbicânu: Cronicarii. pag. XXVI. V. şi ale 
mele Din Istor. Fanar. studie, 

5) Notiţă bibliografică: din Zst. Impirăţ Utom. 
pag. 799 şi 805.
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lui Dumitru Cantemir, doctorul Testabuza 1) 
şi doctorul Andrei Limie 2). După ei și 
în timpul lor, Constantin Varâalah, Petrake 
Depastas, Dimitrie Procopiul  Moschopoli- 
tenul şi Nicolae Scorâilie 3). I6r de la 1727, 
trăind în Bucuresci, doctorul Caragea, tata 
al unui alt doctor Scarlat Caragea 4) din 
care descinde familia, beilor Nicolae şi Ion 
Caragia, domnitor la Bucuresci, în fine doc- 
torul Theodorake, cunoscător mare al doc- 
trinelor medicale ale lui Boerhaave Şi As- 
truc 5). 

Pe lângă aceşti doctori, toţi Greci şi, 
pâte, Macedoneni, din când în cână veniaii 
la Bucuresci, după invitarea Domnilor şi 
doftori germani. La 1789 Novembre, sosese 
în Bucuresci .doui doftori cu mare nume: 

  

') Kogalnicânu: Cronice, III, 204, 
*) Cantemir: Ist. Impăraţ. Otom., pag. 135— 

136.—Kogălnicânu: Cronice, IL, 349. 
*) Legrand: Ephâmirides Daces, vol. II, passim 

Erbicânu: Cronicarii Greci. 
9 V. A. Urechiă: Istoria Românilor, (Bucuresci, 
1891—92), vol..I, pag. 198. 

5) Carra: Histoire,.... pag. 188.
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unul este Zeiler Fonozzi, calvinist, altul 
Bolto, catolic, sas 1), 

Dintre aceştia, mulță din cei cari veniaii 
r&mâneaii pentru totdsuna în țeră. Unuia 
nui prinse bine de loc în timpul Domniei 
lut Constantin Racoviţă, între 1753 şi 1756, 
la Bucuresci. Se numia doctorul Stahl Şi 
era s6i Sas s6i din Saxonia. Dâmna lui 
Constantin Racoviţă: cădu grei bolnavă fu 
căutată de Stahl şi... muri. Atunci, Dom- 
nul, cu uă crudime ne mai pomenită, arestă- 
pe Stahl, Pacusă că i-a înveninat soţia cu 
doftoriele lui şi porunci can tâte sările să 
fiă adus înaintea lui pentru a fi datla falangă. 
Câte dile dură acest suplicii, nu scim. In 
ori-ce cas, Sestini 2) şi Sulzer 5) afirmă că 
Stahl muri dintr'acâstă bătaiă. Pedâpsa făcu 
sgomot, intrigile boerilor acusară pe favo- 
ritul Iul Racoviţă, pe Marsiliezul Linchou, 

1) Legrand: Ephemir. Daces, vol. II, pag. | 
392—898. , 

*) Piaggio în Valachia e Moldavia „ (1853), 
pag. 117, - , 
„9 Geschichte d. transalpiniseh. Daciens, vol. III, 
pag. 5%.
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pretind6nd că el a recomandat pe Stahl.D. 
Desalleurs, ambasadorul Franciei din Con: 
stantinopol, spune colegului săi, ducele de 
Broglie, de la Varşovia, că Racoviţă nu a 
disgraţiat pe Linchou 1). 

Lucrul ne miră. Constantin Racoviţă nu. 
avea prudența fără margini, era bolnav. 
Cronicarul moldovân Canta ne spune că di- 
mineața mânca afion (opium, morfină) şi 
după. prând bea pelin cu urciorul, ca, să fiă 
vesel, — şi acestea în tâte dilele?). 

Luarea afionului nu era lucru noi. E 
probabil că, de mult, din “Turcia trecuse în 
România. Turcii ?] luai ca pastile sâii îl 
fumaii pentru a deveni tiriachit, adică, pe 
turcesce, beţi de opium, de morfină. Cu- 
ventul tiriachii a trecut de mult în popor 
Şi se dice om firiachiii omul care se scâlă 
după somn. cam mahmur, adică, indispus, 
în tocmai ca morfinomanul după ce se 
trezesce din scumpa lui beţiă. Singurul mor- 

  

1)  Hurmuzake: Documente, supl. 1, vol, Î, 
pag. 639. , 

3 Kogalnicânu: Crontce, III, 186.
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finoman ce am găsit în România notat prin 
Cronice şi documente este Constantin Ra- 
coviţă, care se vede însă că făcea să se 
neutraliseze efectele derăpânătâre ale. afio- 
nului cu urcidrele de pelin. 

Cu cât înaintăm spre sfârşitul secolului, 
Dâmnelor şi Domnilor, cu atât numărul 
doctorilor cresce; studiele sunt ceva mai 
seri6se. Se mai înv6ţă, medicina în Italia, 
dâr facultăţile din Lipsca, Berlin, Haile, în- 
cep a atrage pe Greci, Macedoneni, Bulgari: 
Şi — Sulzer dice—şi pe Românii cari vor se 
facă medicina. 

Ca Român, după nume, printre doctorii 
cu faimă mare, ei unul nu am găsit pe 
nimeni. 

Printre doctorii cari 1 încep cariera, în 
secolul XVIII la Bucuresci may mult de cât 
la Iaşt şi o continuă p6nă după 1815, citez 
pe aceia pe care străinătatea, adică Ger- 
mania şi în deosebi Viena, i-ai cunoscut 
fiă prin publicaţiunile lor speciale, fii prin 
studiele trămise la Logios Hermes la Viena, 
fie prin partea ce luară la, încercările âs 
independenţă ale Greciei. Acești doctori su nt



In trecutul 'Tărilor Române Cui 

Dumitru Notara, Dumitru Caracaş cu fit 
s6i, doctorul Nicolae Caracaşi şi doctorul 
Constantin Caracaşi, Silvestru Filitis, doc- 
torul Darvaris, Dumitru Schina, doctorul 
Sakelarie, Ion Rasty, Petrake Hepites, Ath. 
IWVogoridi, Const. Iatropolu, doctorul Arsaky, 
doctorul Rally şi Constantin Estiotes, a 
căror activitate literară şi sciinţifică o gă- 
sesc cu interesante amănunțe, înregistrate 
în publicaţiunea, făcută la 1825 de doctorul 

„Carl Iken la Lipsca şi care este intitulată: 
Leucothea, eine Sammhing von. Briefen eines 
geborenes Griechen, tiber Staatswesen, Lit. 
teratur und, Dichthunsi des neueren Griechen- 
land, 

Ideile cele nouă în sciinţă eraii cunoscute 
şi de aceşti doctori; e! întreţineaii . cores- 
pondenţe cu medicii din Paris şi din Ger. 
mania. La 1797, acum uă sută -fără cinci 
ani, Domna lui "Alexandru Ipsilante fu bol- 
navă la Bucuresci; doctorii, probabil Du- 
mitru Caracaşi, Silvestru Filitis, Darvari şi 

alţii făcură uă descripţiune a b6lei pe care 
Domnul Ţărei o trămise la Paris lui Talley. 
rand, rugându-l şi el, şi agentul frances din
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Bucuresci, generalul Carra Saint-Cyr, seo su: 
„ună somităţilor medicale de acolo. Docu- 
mentul nu ne spune care fu urmarea con- 
sultaţiunei D, 

Ast-fel fu, Dâmnelor şi Domnilor, dofto- 
ricescul meşteşgug în trecutul țărilor _ro- 
mâne, de atunci. de când am înțempinat 
picior de doctor călcând pe pământul. să. 
n&tos al Dacie! Traiane Şi până în timpu- 
rile de care bătrânii noştri sfătoși şi-aduc. 
âncă aminte. 
După cum ați v&dut bine-voind a mă 
urma în amănuntele istorice ce am putut da 
despre practica Medicinei la Români, stră- 
moșii noştri, Romani în multe, Romani ai 
fost şin medicină, adică nu at voit s*0 
înveţe. Romana Gravitas a devenit la Du- 
năre, în secolele trecute, nepăsarea româ- 
n6scă, S'ai mulțărnit multă vremecu medicina, . 
băbâscă şi cu medicina călughărâscă; mar: 
târdiu s'aii dat pe mâna doctorilor străini 
cu carte mai multă sâii mai puţină, — de 

  

-?) Hurmuzake: Documente, suplim. I, vol. II, 
pag. 476. i
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cele mai multe ori mai puţină de cât mai 
multă. 
Acum 60 şi 50 de ani, dupt cum re- 

născurăm într'atâtea şi atâtea părță ale 
„activităței n6stre de popor, care voiesce se 
intre prin el însuşi şi cu de la sine putere 
pe calea progresului, — tot astfel indemnul 
Şi învăţămintele timpului ne aduseră a, lăsa 
la uă parte, fiă nepăsarea, fiă repulsiunea, 

„Şi a învăţa, medicina cum învăţam şi altele, 
Fuseseră doctori Arabi, Greci, Evrei, Ita- 

liani, 6r Greci, Unguri, Germani Şi Francezi, 
— avurăm în fine şi doctori români. Feciori 
de boer mare, feciori de negustori, doritori 
de a fi folositori fraţilor lor, începură se 
înveţe medicina. | 

Preşedintele Atheneului nostru, venera- 
bilul Nicolae Creţulescu, fiul marelui Logo- 
făt Alecu Creţulescu, adi decanul doctorilor 
români, va, celebra anul acesta, cinci-qeci de 
anl de când a 'nceput se practice medicina | 
în Bucuresci. ma i 

Rememorându-și cela ce era: medicina ro: . 
mână la 1842 şi vădend-o cu: mânăriti “şi 
fericire ceia, ce este astădi, măsurând dru-
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mul străbătut, câştigurile adunate, veda ce 
avem în lunea, sciinţifică, şi Preşedintele 
Atheneului, ca şi noi şi ori-ce alt bun Ro- 

_mMân, vom put6 afirma cu tăriă că paşi - 
mari şi roditori făcut-a românescul dofto- 
ricesc megiogug.. I-Era,, 2 DOstră. 
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