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REZUMAT
Pe fondul noilor preocupări științifice din ultima perioadă, istoria tipăriturilor
românești a început să capete un accent din ce în ce mai important. Încadrându-ne în acest
curent încercăm să aducem o contribuție prin analiza efectuată asupra evoluției cărții
românești vechi și a documentelor cu conținut medical din perioada 1740-1830. Ne-am oprit
asupra acestei perioade, specifice Iluminismului, deoarece ea reprezintă epoca de tranziție de
la medicina empirică la cea științifică.
De-a lungul timpului, istorici, medici și alți specialiști au studiat din punct de vedere
istoric molimele care s-au abătut asupra populației, atât din spațiul european cât și cel
transilvan. Principalele tipuri de boli cercetate au fost: ciuma, sifilisul, variola, holera,
malaria, tifosul, cât și cele cotidiene. Afecțiunile endemice au făcut nenumărate victime din
Evul Mediu până în Epoca Modernă. Toate acestea au avut un efect negativ asupra
mentalității populațiilor deoarece le induceau stări de frică, demoralizatoare când vedeau
numărul mare de persoane decedate și o mulțime de inconveniente impuse la nivel local de
către autoritățile autohtone și imperiale. Odată cu trecerea secolelor, molimele au dus la
schimbarea gândirii legate de viață și moarte dar au influențat şi evoluția medicinii ca știință.
Astfel evenimentele morbide au reprezentat o constantă a evoluției umane, cu un impact
continuu asupra ei.
Medicina este veche de când omul și s-a dezvoltat odată cu omenirea, fiind marcată de
evenimentele din viața omului. Medicina, precum alte științe, a cunoscut o perioadă în care a
atins apogeul evoluției în timpul dat, a ajuns la o etapă de cunoaștere, epoca iluministă. Toată
perioada de sclipire a științei medicale a început odată cu epoca Renașterii, iar în Veacul
Luminilor a ajuns la un stadiu superior. Odată cu apariția epocii renascentiste, medicina a fost
profund marcată de concepțiile religios-morale, astfel erudiții dedicați acestui tărâm ne mai
examinat din Antichitate, au început să cerceteze componentele corpului uman. În prima fază
rezultatele la care au ajuns nu au fost acceptate, mulți medici fiind supuși practicilor săvârșite
de adepții inchiziției, dar ideile, concluziile rezultate în urma disecțiilor pe cadavre, chiar dacă
erau interzise de legea bisericească și considerate drept profanare a trupului celui decedat, au
fost de cele mai multe ori redate în scris în tratatele de medicină, ducând astfel la apariția
cărții de specialitate.
Știința medicală nu putea să se dezvolte fără să fi avut un punct de plecare, fără a avea
o bază. Fundamentul medicinii medievale l-a reprezentat și îl reprezintă scrierile și cercetările
renumiților medici din Antichitate, doar că veacul al XVIII-lea a prezentat prin gândirea

umanistă a savanților noi teorii. Concepțiile vremii despre medicină nu puteau fi de folos
științei și să o dezvolte dacă nu erau așternute pe hârtie și date spre publicare marilor oficine
orășenești. Pentru dezvoltarea medicinii s-au întrebuințat rezultate noi din alte științe, cum ar
fi: fizica, chimia, biologia, sociologia, chirurgia etc. Acum știința medicală s-a separat pe
ramuri de cercetare, după cum urmează cardiologia, neurologia, stomatologia, oftalmologia
etc., care au adus un aport semnificativ medicinii generale. Literatura medicală în Secolul
Luminilor este cea mai bogată și importantă ca și conținut și ideologie. Acum, omul începe să
observe din punct de vedere trupesc toate neajunsurile vieții cotidiene, fiind atent la
îmbunătățirea vieții și de ușurarea nivelului de trai. Veacul al XVIII-lea marcat de dezvoltarea
epocii manufacturiale a atras în centrele urbane o clasă socială săracă. Toate neajunsurile
populației, condițiile insalubre de trai, hrana insuficientă, locuri de muncă neadecvate din
punct de vedere medical, au generat mari epidemii, ducând mai departe la apariția
pandemiilor. Medicii au fost nevoiți să încerce orice metodă pentru a stopa focarele de
infecție.
Spațiul transilvan, care face obiectul cercetării noastre, prins între influențele sociale și
politice ale Orientului și Occidentului, nu a fost lipsit de epidemii în secolul al XVIII-lea și
începutul secolului al XIX-lea, care, de cele mai multe ori, alternau cu marile evenimente
politico-sociale cât și cu catastrofele naturale, printre care se numără fluctuațiile de
temperatură, ploi abundente, secete, veri răcoroase, ierni aspre și cazuri frecvente de foamete
care au durat decenii. Astfel au apărut conflicte armate, instabilitate economică, iar
schimbările climatice au dus la perioade de penurie alimentară. Veacul Luminilor se
încadrează în perioada de apogeu a micii ere glaciare, care cuprinde intervalul de timp dintre
anii 1640-1850, când anotimpurile au suferit o modificare climatică, înregistrându-se ierni
aspre și lungi, veri destul de friguroase și cantități de precipitații deosebit de mari. Toate
acestea au influențat negativ viața omului creând o stare de boală generală. Boala a devenit
omniprezentă, prin manifestarea ei influențând acțiunile omului, devenind nu numai un actor
al istoriei umane, constituind și o componentă a istoriei non-umane.
Prin lucrarea de față încercăm să evidențiem pe baza bolilor, de orice natură chiar dacă
au fost ele epidemice, cu transmitere sexuală, variolice și de zi cu zi, care s-au năpustit asupra
Transilvaniei, impactul negativ care l-au avut asupra populației, măsurile impuse de la nivel
general și local cât și aportul medicilor străini și autohtoni în eradicarea lor. Ne este cunoscut
faptul că acestea au fost punctele generatoare de literatură medicală, care au ridicat starea de
sănătate a Principatului și au îmbogățit cultura populației și literatura autohtonă. Tipăriturile
medicale imprimate în tipografiile transilvănene din secolul al XVIII-lea și începutul veacului
următor reprezintă trecerea de la medicina empirică, tradițională la una științifică bazată pe
rezultatele cercetărilor noi din domeniu.

În Introducerea lucrării am prezentat modul de analiză și abordare a cercetării,
precum și cele mai importante surse edite pe care le-am surprins în scurta analiză
istoriografică.
Am început lucrarea cu capitolul intitulat Aspecte din istoria preocupărilor medicale
în veacul Luminilor, în care am prezentat medicina europeană la începutul secolului al XVIIIlea și evoluția reflectată în tipăriturile apărute până în anul 1830. Astfel, am scos în evidență
fiecare lucrare care a îmbunătățit corpus-ul literaturii medicale, iar în mod secundar din punct
de vedere biografic pe autorii tratatelor de medicină, erudiți dezvoltatori ai științei. Am
observat că odată cu apariția tratatelor de medicină, știința medicală s-a separat pe domenii de
cercetare, astfel au fost puse bazele anatomiei generale prin studiile lui Harvey, Morgagni,
Lieutaud, Senác și Albrecht von Haller; oftalmologia prin lucrările lui Zinn; stomatologia prin
francezul Lécluse; pediatria a fost definită de Rosen von Rosenstein și bolile de piele prin
opera lui Charles Lorry. Evoluția științei medicale poate fi urmărită lucrările lui Emmanuele
Timoni și Iacob Pylarino, în paginile cărora este prezentată metoda empirică de stopare a
variolei prin inoculare, pe când în lucrarea lui Eduard Jenner este consemnată metoda
științifică, bazată pe cercetări, de stagnare a variolei prin vaccinare cu limfă variolică. Astfel
observăm că în Europa de Vest trecerea de la medicina empirică la cea științifică s-a realizat
lent, timp de aproape un secol, existând chiar și la începutul secolului al XIX-lea comunități
care refuzau cu orice preț noile descoperiri din domeniul medical.
În următoarele subdiviziuni ale capitolului am surprins din punct de vedere cronologic,
dar de această dată împărțit pe regiunile țării, adică Țara Românească, Moldova și
Transilvania, pe medicii care s-au perindat prin regiunile sus amintite și au redactat tratate de
medicină sau au lăsat în carnețelele de evidență scurte însemnări legate de: aspectul sănătății
corporale și mintale a populației băștinașe; epidemiile de ciumă, holeră și variolă; problema
înființării de spitale; plantele naturale din zonă; bolile cu transmitere sexuală, cât și
tratamentul diferențiat pentru bolile de zi cu zi. Atenția ne-a fost atrasă de medici precum
Adam Molnar, Andreas Wölf, Dimitrie Caracaș, Ștefan Episcupescu în Țara Românească;
Mihail Czakul, Gustav Orraeus, Martinus Lange și Jozsef Viola în Moldova; aceștia cât și
alții au redactat tratate de medicină sau monografii în care au inclus detalii despre Țările
Române și populația autohtonă. Mulți medici, posedând un spirit iluminist preluat din
Occident pe timpul cât au frecventat cursurile facultăților de medicină și, având o stare
materială deosebită, au dat spre tipărire în limba poporului concluziile cercetărilor lor. În
schimb, pentru zona Timișoarei au rămas consemnate rapoartele întocmite de Claudius
Florimund Mercy, în care erau descrise cauzele morții în masă a populației. Apoi, medicul de
campanie Kramer a studiat după câțiva ani problemele de sănătate a populației din Banat și în
anul 1735 a dat la tipar lucrarea Medicina taberelor, în care prezenta cauza mortalității

excesive și susținea că este vorba despre febra de tabără, cunoscută sub numele de morbus
hungaricus.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Transilvania a fost zdruncinată pe alocuri
de focare de ciumă, autoritățile vieneze au trimis pentru stăvilirea acestora pe medicul Adam
Chenot care în urma rezultatelor obținute a redactat trei lucrări tipărite în Imperiu ulterior
legate de Principat și cauzele izbucnirii molimei. Informații despre starea de sănătate a
populației din Transilvania au fost incluse și în paginile lucrării lui Francesco Grisselini. În
anul 1783, doctorul J. Benkö, din afara Principatului, a publicat la Bratislava, Nomina
vegetabilium, o carte cu conținut informativ despre plantele medicinale din Transilvania. Ne
mai rămâne să îi amintim pe medicii J. G. Hoffinger și Andre Etienne cu lucrări despre bolile
venerice în zonele miniere din Transilvania.
Cercetarea de față, fiind ancorată în problematica sănătății populației din Transilvania,
considerăm utilă și complementară tratarea răspândirii spitalelor și farmaciilor în spațiul
românesc în general apoi în special. În Evul Mediu și chiar în primele perioade ale renașterii
românești, se aflau pe lângă mănăstiri bolnițe, care erau forme de organizare a unui spațiu
destinat infirmilor, bolnavilor și celor săraci. Sistemul bolnițelor a pătruns la noi în țară, pe
filieră slavă, fiind întâlnit pentru prima dată la mănăstirea Vodița, după care s-a răspândit atât
în Țara Românească cât și în Moldova. În Transilvania existau ordine călugărești ale cultului
catolic care aveau pe lângă chilii și câteva camere destinate bolnavilor, în care un călugăr se
îngrijea de acordarea hranei și a tratamentului corespunzător. În secolul al XVIII-lea,
autoritățile au deschis în orașele mai mari spitale, acestea funcționau doar pe timpul
molimelor după care erau dezafectate. Am redat informații despre instituțiile filantropice din
Țările Române și Principatul Transilvaniei pentru a se observa trecerea de la modelul empiric
al spitalului la cel modern preluat din Occident.
Legat de farmacii am prezentat pe cele care au activat în epocă atât în Principatele
Române cât și în Transilvania. Din informațiile menționate în lucrare vom observa că cele mai
multe spițerii se aflau în Transilvania, în special în sudul regiunii, în orașe precum Brașov,
Sibiu, Făgăraș, Orăștie etc., deoarece sașii întrețineau legături cu centrele medicale din
Germania. Am inclus capitolul despre spitale și farmacii pentru o mai bună observare a
stadiului științei medicale la începutul secolului al XVIII-lea și evoluția sa până în veacul
următor.
În cel de al II-lea capitol intitulat Implicarea cercurilor aulice și a autorităților locale
în sfera sănătății a supușilor din Transilvania am amintit și discutat despre mijloacele de
transmitere a informațiilor de la centru spre periferie. Odată cu anexarea Principatului
Imperiului Habsburgic, peisajul cultural din Transilvania a beneficiat de pe urma marilor
curente ideologice care au străbătut Europa, deoarece odată cu includerea Transilvaniei s-a

produs și o schimbare în viața politică, religioasă și culturală. La procesul de emancipare
culturală au contribuit și tipografiile, aflate sub patronajul Cancelariei Aulice, care au început
să imprime la sfârșitul secolului al XVII-lea și în cel următor, cărți destinate vieții spirituale a
românilor. Din această perioadă autoritățile vieneze deschid un nou program de ridicare prin
cultură a populației transilvănene, prin oferirea privilegiilor pentru tipografii. De acum
înainte, au fost emise și tipărite ordonanțe imperiale privind Transilvania din punct de vedere
administrativ, economic și cultural în tipografiile de la Blaj, Sibiu, Cluj apoi Viena și Buda.
Prin intermediul tiparului, au fost publicate legi și reguli din domeniul economic,
administrativ, cultural, religios sau medical, cu scopul de instruire și educare a populației. În a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe lângă ordonanțe de ordin medical, autoritățile au
impus medicilor din Transilvania și traducerea unor cărți medicale din limbile latină,
maghiară sau germană.
În secolul al XVIII-lea tipografiile au creat puntea de legătură între autoritățile
guberniale și populație. Principalele centre tipografice care au imprimat decrete prin care s-a
manifestat reformismul terezian și iosefin au fost: Tipografia Liceului Academic din Cluj,
înfiinţată în anul 1726; Tipografia Seminarului din Blaj; Tipografia lui Joseph Lorenz von
Kurzböck din Viena; Tipografia Universității din Buda; Tipografiile lui Petru și Ioan Bart din
Sibiu și Cluj; Tipografia lui Johann Georg Schöbeln și Franz Schöbeln din Brașov;
Tipografia Liceului Regesc din Cluj și Tipografia Liceului Reformat din Cluj.
Metoda de imprimare a legilor dată de autoritățile imperiale, a fost aplicată prima dată
de împăratul Leopold I, care a acordat, la data de 12 decembrie 1701, libertate creștinilor de a
adera la oricare din cele patru confesiuni recunoscute din Ardeal, prin Diploma Leopoldină.
Împărăteasa Maria Tereza a văzut prin emiterea actelor imperiale începerea implementării
politicii și culturii în Imperiu. Emiterea de decrete oficiale a fost redusă numeric în această
perioadă, și dezbat în cea mai mare parte conflicte religioase. Un procent nesemnificativ îl
reprezintă deocamdată actele militare și medicale. Prin curentul inițiat de Iosif al II-lea, a fost
creată o metodă de răspândire a politicii de stat prin imprimarea ordonanțelor oficiale pe calea
tiparului.
În perioada aflată în discuție au fost emise printre altele și documente medicale,
principalul motiv fiind observarea de autoritățile vieneze a problemelor sanitare cu care se
lupta populația autohtonă din Transilvania. S-a dorit într-o oarecare măsură ridicarea nivelului
stării de sănătate a populației din Principat și din Imperiu. Ordonanțele, din punct de vedere al
subiectului dezbătut, pot fi grupate în două categorii: în prima categorie se integrează actele
privind descrierea și tratarea unor boli epidemice, precum holera, ciuma, sifilisul și variola, iar
în a doua categorie au fost inserate ordonanțele care tratează mijloacele profilactice, adică
măsurile abordate de autorități pentru prevenirea introducerii în țară a unor epidemii, ciuma și

holera, inițiind la granițele Principatului, programul carantinelor sau metode etice de
propagandă a vaccinării împotriva variolei, tratarea bolilor de zi cu zi, acordarea primului
ajutor al celor înecați și instrucțiuni pentru prepararea unei hrane corecte. În cercetarea
noastră am întâlnit și documente imperiale emise atât de autorități cât și de conducerea
bisericească, în care era interzisă introducerea bolnavilor pe timp de epidemie sau a celor
infectați în biserici, deoarece participarea lor la slujbe reprezenta modul cel mai prielnic de
transmitere a bolii.
La mijlocul secolului al XVIII-lea, autoritățile vieneze au emis o serie de documente
care pot fi considerate ca fiind scrieri medicale pentru Transilvania. Directivele imperiale,
chiar dacă au avut un caracter administrativ, au contribuit la formarea unei terminologii
medicale românești. Putem afirma și faptul că au o mare valoare documentară, filologică și
bibliografică, fiind cele dintâi cărți medicale tipărite în limba română. Multe dintre ele lipsesc
din monumentala bibliografie a lui Ioan Bianu, Nerva Hodoș și Dan Simonescu, deoarece în
momentul efectuării cercetării autorii nu posedau aceste informații, sau ele reprezintă foi
volante, documente care sunt considerate de multe ori piese de arhivă.
Pe lângă actele medicale, atât autoritățile de la Viena cât și Guberniul Transilvaniei, au
ordonat imprimarea unor ordonanțe pentru aducerea la cunoștința poporului a unor informații
de utilitate publică, dezbătând diferite teme cum ar fi: agricultură: cultura bumbacului,
curățirea pomilor, creșterea viermilor de mătase, cultura albinelor, cultura cânepei;
gastronomie: folosirea ca hrană a ciupercilor și ghindelor; industrie casnică: tăbăcirea pieilor,
despre facerea pâinii; medicină veterinară: combaterea bolilor la animale ș.a.
În epoca preiosefină, ordonanțele imperiale și guberniale păstrau metoda tradițională
de difuzare, adică erau citite în cadrul întâlnirilor populației la târguri, în biserici, astfel putem
preciza faptul că decretele erau făcute publice cu prilejul organizării diferitelor întâlniri care
aveau loc în orașe la un anumit interval de timp. Începând cu anul 1780, Împăratul Iosif al IIlea a emis în data de 11 martie un decret prin care poruncea preoților citirea ordonanțelor în
biserici. Actul imprimat în 1780, a fost repetat și publicat pe tot parcursul domniei iosefine,
nouă rămânându-ne doar datoria de a prezenta etapele pe care o dispoziție o urma de la
emitent până la ascultător. In primo documentul era emis de Împărat, după care Guberniul
Transilvaniei se îngrijea de traducerea în limba română, deoarece actul a fost redactat în
latină, maghiară sau germană, apoi plătea unor tipografii autohtone sau vieneze taxa de
tipărire și stabilea tirajul dorit, după care se ocupa de difuzarea lui conducerii confesiunilor
din Transilvania. In secundo exemplarele recepționate de episcop erau trimise mai departe
protopopilor, iar protopopii le trimiteau preoților, cu dispoziția de a fi citite în biserică, la
finalul fiecărei slujbe, după cazanie sau predică. Nerespectarea ordinului impus atât pe cale
politică cât și eclezială atrăgea pedepsirea preotului. Actul putea fi dat și credincioșilor

cunoscători de carte pentru a-l citi. Dacă ordonanțele imperiale nu dezbăteau subiecte
bisericești, atunci ele puteau fi transmise auditoriului tot pe cale orală de autoritățile
administrației locului. Metodele impuse de autorități în vederea publicării actelor mai sus
amintite aveau ca scop punerea în practică a dispozițiilor menționate în textul ordonanțelor.
Nu se dorea ca decretul imperial să rămână la nivel de emitere, ci scopul final și principal era
acela de a fi înțeles și pus în aplicare. Într-o altă ordine de idei, emiterea actelor imperiale, nu
numai ale celor medicale, denotă interesul autorităților de a-și asigura ascultarea din partea
supușilor, apoi de a le oferi metode adecvate pentru creșterea nivelului de trai.
Aplicabilitatea ordonanțelor imperiale emise de autoritățile de la Viena, în speță celor
medicale, se poate observa prin tipărirea și retipărea lor, ceea ce explică deteriorarea lor, dar
și prin nerespectare la diferite nivele.
În cea de a doua subdiviziune a capitolului intitulată Medicina românească oglindită
în paginile ordonanțelor emise de Curtea de la Viena și Guberniul transilvan, am încercat să
evidențiez reforma sanitară impusă de autorități prin decretele imperiale și locale pentru
stăvilirea bolilor. Întâlnim în cuprinsul ordonanțelor menționate rețete pentru tămăduirea
anumitor boli epidemice, scrieri de educație sanitară concepute de medicii învățați, cât și texte
în care se observă atitudinea Bisericii în rezolvarea problemelor medicale din rândul
populației. Alte probleme tratate în publicațiile medicale românești pot fi grupate în
următoarele segmente: lupta autorităților cu populația din Principat care nu respectau deciziile
guvernamentale legate de programul carantinelor, tehnici empirice de tămăduire a bolnavului
în cadrul familiei, folosirea tratamentelor care se află la farmacii, informări despre apariția
unui virus epidemic. Am considerat că scrierile legate de industrie casnică, economie,
industrie alimentară și medicină veterinară să nu fie incluse în paginile capitolului aflat în
discuție, chiar dacă în mod secundar oferă informații care ajută la păstrarea stării de sănătate.
Am prezentat în cuprinsul lucrării textele ordonanțelor imperiale, care au avut un aport
pozitiv în emanciparea culturală. Prestigiul actelor imperiale emise în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea este confirmat de numărul copiilor înregistrate în prima jumătate a
veacului următor, ceea ce poate demonstra faptul că decretele și-au atins scopul dorit, fiind
folosite informațiile din acestea în tămăduirea casnică, dar există și posibilitatea de
nerespectarea lor, care putea fi cauza revenirilor periodice de editare. Informația obținută în
urma cercetărilor a fost sintetizată pe segmente în funcție de problemele dezbătute: despre
epidemiile de ciumă și programul carantinal impus la granițele Imperiului; propaganda
vaccinului antivariolic în rândul populației din zonele rurale; despre leacurile casnice și bolile
de zi cu zi.
Ordonându-le în funcție de tema dezbătută am observat că cele mai multe tratau
ramura epidemiologică și în special programul de funcționare a cordonului de carantină de la

granița Imperiului. După ciuma din 1742-1743, Împărăteasa Maria Tereza a optat pentru
emiterea de ordonanțe imperiale, astfel la data de 1 ianuarie 1744 se imprima la Cluj decretul
Rânduială de la pre înălțata crăiasa țării ungurești și a Bohemii, Maria Terezia,
preamilostiva noastră doamnă prin comisia sau scaunul sănătății în Ardeal, în care
comercianții și trecătorii erau îndemnați să nu mai treacă prin alte locuri în Transilvania decât
prin punctele de control aflate pe graniță. Scopul emiterii acestei ordonanțe a fost plata unei
taxe de dezinfecție a produselor, marcând o creștere economică, ruperea legăturilor dintre
românii aflați în interiorul Arcului Carpatic cu cei din exterior, cât și dorința de dezrădăcinare
și oprire a comerțului prin importarea de mărfuri din Orient, încercându-se astfel susținerea
comerțului local.
Peste 22 de ani, în 1766, autoritățile vieneze au emis o nouă ordonanță imprimată de
această dată la Blaj în tipografia Seminarului. Actul a fost dat populației doar spre informare
și aducere aminte de regulamentele anterioare și nu spre reglementarea de noi precepte.
Decretul a fost retipărit în epocă încă de două ori, în anul următor într-un alt format, tirajul
fiind numai de o sută de exemplare. O a doua retipărire a ordonanței s-a realizat la data de 25
noiembrie 1773 la porunca episcopului unit Grigorie Maior, care la rândul său a primit-o spre
publicare de la Guberniu. Astfel, din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea se emiteau
ordonanțe imperiale din sfera sanitară destul de rar, fiind însă retipărite des din dorința
Guberniului ca populația autohtonă să nu uite legile în vigoare.
Ordonanțe cu subiect sanitar tipărite din ordin imperial sau gubernial au fost
imprimate și spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui următor. Am prezentat în
cuprinsul lucrării ordonanța în 10 puncte emisă în anul 1797, cât și pe cea din 1805 care a fost
tipărită în limba română abia în anul 1813, fiind retipărită în același an cât și în 1819. Actele
amintite anterior au avut același scop de aducere aminte a programului carantinal de la granița
Imperiului.
Ultima ordonanță imperială emisă la Cluj în anul 1815, scrisă de către medicul Samuel
Pataki din ordinul Guberniului transilvan reprezintă un succes editorial. Am numit-o manualul
ciumei, deoarece în decret sunt menționate șase semne prezentate pe înțelesul tuturor, din care
populația vremii putea să conștientizeze dacă este vorba de o boală epidemică sau nu.
Variola fiind o boală care provoca mari daune în rândul populației, autoritățile au emis
noi dispoziții cu privire la modalitatea de tratare prin metoda descoperită de Eduard Jenner în
anul 1798, numai că atât locuitorii Principatului Transilvaniei, cât și ai Țărilor Române și ai
Moldovei aveau rezerve în acest sens, nevoind să-și vaccineze copiii, pe principiu că se
schimbă ceva în firea umană, dacă se introduce sevă preluată de la animale. Conducerea
statului a încercat pe orice cale îndepărtarea temerii și prezentarea rezultatelor pozitive,
începând prima dată prin emiterea de ordonanțe imperiale, apoi prin traducerea de cărți în care

se trata virusul variolic, iar mai târziu au apelat și la preoți, impunându-le ca în locul predicii
să prezinte beneficiile vaccinului antivariolic. La începutul veacului al XIX-lea protomedicul
Transilvaniei, Michael Neustädter a început în anul 1804 propaganda antivariolică prin
lucrarea Cuvânt pre scurt despre ultuirea vărsatului de vacă. Astfel autoritățile imperiale
fiind conștiente de faptul că preotul are capacitatea de a implementa o gândire pozitivă în
mentalitatea poporului, mai bună decât funcționarul sau medicul, au emis o seamă de
ordonanțe oficiale care urmau să fie citite în locul predicii, la finalul liturghiei. Prima
ordonanță de acest gen a fost tipărită la Sibiu, la data de 13 mai 1805 cu titlul de Îndemn către
părinți pentru ultuire. Se cerea preoților să informeze credincioșii cu privire la apariția unei
cărții Despre ultuirea vărsatului de vacă la prunci, în care erau prezentate foloasele
vaccinului. Peste trei ani, la data de 14 decembrie 1808, se imprima la Sibiu o altă ordonanță
din ordinul autorităților guberniale cu titlul Îndemnare către oamenii căsătoriți. Noul edict a
avut la bază pe cel din 1805, păstrând aceeași formă: expunerea nenorocirilor create de
variolă, apoi avantajele și dezavantajele inoculării și eficacitatea vaccinului. Astfel ordonanța
din 1805 a mai fost tipărită în epocă odată în 1813.
În cel de al III-lea capitol intitulat Problematica sănătății în paginile cărților
românești vechi, am prezentat epidemiile de ciumă care s-au abătut asupra Transilvaniei în
secolul al XVIII-lea, cauzele și măsurile de eradicare. Am inserat în cuprinsul capitolului
despre epidemii o subdiviziune numită Atitudinea populației transilvănene în timpul
epidemiilor, în care ne-am ocupat de prezentarea mentalității țăranului român legată de boală.
Datorită multitudinii focarelor epidemice din secolele precedente în Veacul Luminilor
individul avea o oroare numai în momentul în care se pomenea apariția molimei. De aceea
autoritățile încercau, în prima fază, să ascundă faptul că în anumite regiuni au apărut focare de
infecție. Odată instaurată panica situația scăpa de sub control. Pentru creionarea tabloului
epidemiologic am identificat în bibliografia străină aspecte ale gândirii pe timp de molimă a
populației. În schimb, va fi vorba și de substratul religios care genera teama și groaza de
boală, considerându-o pedeapsă de la Divinitate pentru încălcarea legilor morale. Este foarte
interesantă gândirea populației din secolul al XVIII-lea, dusă la extreme datorită influențelor
religioase și superstițiilor, boala ajungând să fie personificată și antropomorfizată, considerată
o babă bătrână care aduce moartea înainte de vreme. Datorită concepțiilor superstițioase
populația considera că molima pleacă doar dacă îi dau de mâncare, îi confecționează veșminte
într-o singură noapte de nouă femei, poartă amulete magice la gât, trag brazde în jurul satului
rostind formule de descântec. Însă boala se răspândea cu repeziciune prin hainele purtate și
obiectele preluate de la cei contaminați.
În partea a doua a capitolului am discutat despre medicii transilvăneni preocupați de
îmbogățirea literaturii medicale. Aceștia au lăsat lucrările lor despre anumite boli, despre

medicamente, rapoarte de activitate, patologia unor epidemii. Scrierile au dus pe de o parte la
îmbogățirea istoriografiei medicale, iar pe de altă parte la fixarea și fundamentarea principiilor
medicale. În această ordine de idei, am ordonat, în măsura posibilităților, contribuțiile
esențiale tematic, pentru a se putea observa evoluția unora din preocupările medicilor
transilvăneni. A vedea Principatul transilvan prin ochii medicilor înseamnă a o vedea de sus,
prin ochii elitei. Am identificat operele scrise cu bibliografia românească retrospectivă și am
atras atenția asupra preocupărilor principale de specialitate ale fiecărui medic. Preocupările
medicilor practicieni și teoreticieni sintetizate în cărți tipărite, ori unele rămase în manuscris
pot fi grupate astfel: tratate despre ciumă, ape minerale și dietă, infecțioase, cu transmitere
sexuală și despre bolile de zi cu zi. Medicii erau cu totul nemulțumiți de nivelul de trai a
populației Principatului transilvan contemporan lor, nu le plăceau nici orașele scufundate în
noroi, cimitirele neîngrijite, piețele sufocate de deșeuri vegetale și animale, fără a mai aduce
în discuție satele care sunt imaginea perfectă a unui peisaj rupt din infern: locuințe mici,
dărăpănate și pline de umezeală, populate de niște ființe palide, slăbite de boală.
Samuel Köleséri, primul medic transilvănean de la începutul secolului al XVIII-lea s-a
ocupat cu studierea focarelor de ciumă din regiune, urmându-i la scurt timp Martinus Lange.
Medici precum Matyus Istvan, Lucas Wagner, Vasarhely Samuel, Zagoni Gabor, Jacob
Hutter, Francisc Nyulas, Johann Hedwig și nu în ultimul rând Vasilie Popp, au fost preocupați
de dietă și cercetarea izvoarelor minerale din Transilvania. Ramura oftalmologică a pătruns și
s-a dezvoltat în Principat prin persoana medicului transilvănean Ioan Molnar Piuariu, fiind
urmat îndeaproape de Johann Gottlieb Fabini. Bolile infecțioase și variolice cu care se
confrunta populația autohtonă au fost cercetate de Andreas Szöts, Michael Neustädter și
Ferencz Bene. Aproximativ într-o sută de ani, în Transilvania și-au manifestat interesul pentru
viața mai sănătoasă a populației numeroși medici. I-am avut în vedere, în acest capitol, pe cei
care au fost activi și în scris. Medicii, care au scris importante lucrări de specialitate, s-au
bazat pe observațiile de zi cu zi din care au rezultat lucrările lor de sinteză. În literatura
medicală au intrat și lucrările, care pentru informațiile lor au fost traduse din alte limbi, dar în
general numai din latină, maghiară și germană. Important este că a început să se formeze
literatura de specialitate în domeniu.
În ultimul subcapitol, cel mai vast, am sistematizat bolile pe baza tipăriturilor în limba
poporului imprimate în perioada cercetată. Astfel, am început discuția cu informații despre
ciumă scoțând în evidență faptul că interesul pentru sănătate a devenit tot mai important,
autoritățile fiind cele care au ordonat traducerea de carte medicală în limba poporului,
încercând astfel emanciparea populației în vederea păstrării sănătății. Prima carte medicală
care a circulat și în Principat a fost tradusă din limba poloneză de Gavriil Vinețchi, un ofițer al
curții domnești din Țara Românească, și purta titlul de Cărticică care cuprinde multe lucruri

de folos, imprimată la București în 1806. Leacurile menționate de Vinețchi în lucrarea sa le
întâlnim, într-un număr redus incluse și în Calendarul pre anul 1818, imprimat la Buda. În
Calendarul pre anul 1816 de la Sibiu a fost introdusă o rețetă bazată pe folosirea din
abundență a untdelemnului. Trecând mai departe la bolile venerice trebuie să precizăm faptul
că sifilisul a acaparat o parte din populația Transilvaniei îndeosebi după anul 1769 când o
mare parte din prostituatele și vagabonzii din Viena au fost încărcați pe corăbii pentru a fi
debarcați în Banat. Autoritățile s-au îngrijit și de stăvilirea acestei boli distrugătoare de
familii, trimițând pe medicul Andre Etienne. Acesta a descoperit chiar un leac în zona
cercetată a Munților Apuseni, dar paralel cu acesta au mai studiat boala și medicii Colegiului
Medical din Cluj, Andreas Szőts și Ioan Eckstein, care în anul 1802 au tipărit concluziile
examinării bolii în limba maghiară iar următorul an în limba română.
Am mai precizat pe lângă acestea și tipăriturile cu conținut propagandist, prin care
aduceau la cunoștința populației autohtone noua metodă de vaccinare împotriva variolei. În
Transilvania mari epidemii de variolă au fost consemnate în anii 1712, 1718, 1744, 1758,
1765, 1767 și 1795, când foarte mulți copii au murit sau au rămas desfigurați. Protomedicul
Transilvaniei de la începutul secolului al XIX-lea, Michael Neustädter, a conceput o legislație
sanitară, punând accent pe sănătatea publică lansând primele teorii ecologice despre boli. A
rămas în cultura medicală și datorită faptului că a inițiat procesul de popularizare a tehnicii
vaccinării în rândul populației transilvănene, deoarece cunoștea că primele încercări nu au
avut rezultatul dorit, primii vaccinați decedând. Primele sale idei și concluzii au fost tipărite la
Sibiu în anul 1803 în limba germană după care următorul an și în limba română. Conducerea
vieneză pentru a populariza cât mai repede și cât mai bine metoda vaccinării a ordonat ca în
anul 1804 tipografia din Buda să imprime copii ajustate după lucrarea lui Neustädter în limba
română, fiind o tipăritură nemenționată în Bibliografia Românească Veche. În acest curent se
încadrează și Ferencz Bene cu lucrarea Scurtă învățătură pentru vărsatul cel mântuitoriu,
tipărită în limba română în anul 1817 în tipografia din Buda. Informații despre beneficiul
vaccinului întâlnim și în paginile Calendarului pre anul 1814 imprimat la Buda, preluate
ulterior în cel pe anul 1817. Până în acest moment specialiștii istoriei medicale cunoșteau
informațiile Mare luare de samă pentru întreaga ținerea sănătății, pentru boli și pentru
moarte și Ceva mai pre scurt despre vărsat (bubat) și despre altoirea lui, doar din Calendarul
pre anul 1817 apărut la Buda, fără a ști că sunt simple preluări din Calendarul pre anul 1814.
Dacă aruncăm o privire de ansamblu asupra publicațiilor apărute în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea și în primele decenii a veacului următor, putem spune că autoritățile au
păstrat același principiu în vederea emancipării populației, începând cu emiterea de ordonanțe,
cele în care se dezbătea oprirea flagelului ciumei prin menționarea de pedepse asupra celor
care încercau să nu le respecte. În alte publicații despre variolă se încearcă o altă metodă și

anume cea de propagare a noilor cunoștințe medicale. Dacă dorim o împărțire pe secole,
putem spune că în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, oficialitățile impuneau prin
semnalarea pedepselor respectarea regulilor, pe când în prima jumătate a veacului următor era
prevăzută implementarea informațiilor din domeniul medical pe filieră pașnică. În ceea ce
priveşte acceptării vaccinului, a existat o mare parte din populație care era reticentă și de acea
autoritățile au recurs la metodele de propagandă. Lupta autorităților cu populația suspicioasă
și superstițioasă a reprezentat o încercare de trecere de la medicina empirică la cea științifică.
Pe lângă cele trei mari boli ale Secolului Luminilor, ciumă, sifilis și variolă, în
paginile tipăriturilor, și de altă factură, nu numai medicală, au fost inserate o mulțime de
rețete și modalități de tratare a diferitelor boli. Amintim în primul rând calendarele apărute în
perioada 1731-1830 în oficinele din Sibiu, Brașov, Cluj, Oradea, Viena și Buda, cât și cărțile
cu conținut moralizator apărute în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. Am extras în
special din Calendarele de la Sibiu și Buda informații legate despre corpul uman; din
traducerea lui Samurcaș informații prețioase pentru cultivarea și folosirea cartofilor ca hrană;
în calendarele de la finalul secolului al XVIII-lea am întâlnit doctorii preluate din medicina
casnică pentru orice durere întâlnită la corpul uman, cât și rețete culinare. Tipăriturile cu
conținut moralizator în care au fost inserate principii medicale au fost traduse de diferiți
erudiți ai vremii. Printre aceștia se numără Nicodim Greceanu, Teodorovici Nica, Vasile
Ghergheli de Ciocotiș și Moise Fulea.
Informațiile menționate în cuprinsul lucrării, abundă în cazul medicilor transilvăneni
de lucrări de specialitate prin carer aceştia şi-au adus aportul la dezvoltarea literaturii
medicale din veacul al XVIII-lea și începutul celui următor. Apariția medicilor români în
literatura autohtonă reprezintă punctul culminant al acestui subcapitol. Am încercat astfel să
surprindem stadiul medicinei românești în Secolul Luminilor, cât și influența autorităților
centrale asupra evoluției științei și literaturii medicale. În cuprinsul lucrării am observat că la
începutul secolului al XIX-lea întâlnim în Transilvania medici autohtoni, care și-au definitivat
studiile la centrele universitare din Olanda, Germania și Austria.
În cuprinsul lucrării, atât în cadrul celui de al II-lea capitol cât și în următorul, am
inserat informații legate de apariția documentelor imperiale și a cărții cu conținut medical şi în
celelalte regiuni românești, și anume Țara Românească și Moldova, din două motive: primul
fiind acela de comparație cu situaţia din Transilvania, unde autoritățile s-au implicat intens în
ridicarea stării de sănătate a Principatului, mai ales prin imprimarea de carte și document cu
conținut sanitar. Multe dintre ele au fost luate ca exemple demne de urmat și adoptate de
domnitori pentru populația din Țările Române. Al doilea motiv este acela că, chiar dacă a
apărut cartea medicală în alte arealuri teritoriale, ea cu siguranță a ajuns și în Transilvania
deoarece era redactată în limba română şi prin firească circulaţie a depăşit graniţele.

Prin intermediul cărților românești cu conținut medical s-a definitivat atât procesul de
trecere de la o medicină empirică la una științifică bazată pe cunoștințe și tratamente
elocvente, cât și crearea unei literaturi medicale românești pe baza dezvoltării vocabularului
medical.
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