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«VINDEC~ND BOLNAVII»:
MEDICI {I PACIEN|I }N BUCOVINA

SECOLULUI AL XIX-LEA
Extinderea monarhiei austriece cãtre Rãsãritul

Europei ºi reformele promovate de Habsburgii au avut
un impact covârºitor asupra economiei, vieþii sociale ºi
nivelului cultural din teritoriile anexate, cu precãdere din
cele aflate la graniþa Imperiului Otoman. Un întreg
cortegiu de mãsuri trebuia aplicat acolo, printre ele
numãrându-se cele menite sã previnã ºi sã limiteze
efectele epidemiilor ºi ale calamitãþilor naturale care
însoþeau, de obicei, rãzboaiele.

În Bucovina sfârºitului de secol al XVIII-lea existau
o structurã birocraticã incipientã ºi puþini funcþionari
publici instruiþi sã aplice reformele imperiale. Medicii �
Physici sau Landschaftschirurgen � au devenit reprezen-
tanþii autoritãþilor habsburgice, colaborând cu autori-
tãþile centrale ºi cu liderii comunitãþilor în vederea
impunerii legislaþiei sanitare.

În pofida mãsurilor luate în 1815, prin care se
încuraja ºi înlesnea stabilirea medicilor în provinciile
rãsãritene ale imperiului, statisticile anului 1836 arãtau
cã, la o suprafaþã de 3.180 mile pãtrate ºi o populaþie de
297.585 locuitori, Bucovina dispunea de un medic
cercual, doi medici districtuali, patru medici practicieni
ºi doisprezece chirurgi, numãrul lor total ajungând la 21
în anul 1844. Numai în anul 1900 numarul de medici a
ajuns la 134. Lupta cu bolile a devenit mai uºoarã ºi calea
ajutorului terapiei profesionale se observa mult mai exact.

Cuvinte-cheie: Bucovina, boalã, sãnãtate, medic,
pacient, lecuire, cãile de protecþie juridicã.

Х. Сабол
(Сучава)

«ЗЦІЛЮЮЧИ ХВОРИХ»:
ЛІКАРІ ТА ПАЦІЄНТИ НА БУКОВИНІ

У XIX СТОЛІТТІ
Ðîçøèðåííÿ Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â Ñõ³äí³é ªâ-

ðîï³ òà ðåôîðìè, ÿêèì ñïðèÿëè Ãàáñáóðãè ìàëè ïå-
ðåâàæíèé âïëèâ íà åêîíîì³êó, ñóñï³ëüñòâî ³ êóëü-
òóðíå æèòòÿ ïðèºäíàíèõ òåðèòîð³é, îñîáëèâî íà
êîðäîíàõ Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òàì íåîáõ³äíî áóëî
ïðîâåñòè íèçêó çàõîä³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè ò³, ÿê³ ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ òà ïîì�ÿêøåííÿ íàñë³äê³â
ñòèõ³éíèõ ëèõ ³ åï³äåì³é, ÿêèìè çàçâè÷àé ñóïðîâî-
äæóâàëèñÿ â³éíè.

Íà Áóêîâèí³ íàïðèê³íö³ â³ñ³ìíàäöÿòîãî ñòî-
ë³òòÿ, íîâà áþðîêðàòè÷íà ñòðóêòóðà ³ äåÿê³ ³íø³
äåðæàâí³ ïîñàäîâ³ îñîáè áóëè íàâ÷åí³ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ³ìïåðñüêèõ ðåôîðì. Ë³êàð³ Physici àáî Land-
schaftschirurgen áóëè ïðåäñòàâíèêàìè Ãàáñáóðã³â,
ñï³âïðàöþþ÷è ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âëàäè ³ ë³-
äåðàìè ãðîìàä íàìàãàëèñÿ íàâ�ÿçàòè çàêîíîäàâ-
ñòâî â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ.
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Íåçâàæàþ÷è íà âæèò³ çàõîäè â 1815 ðîö³, ÿê³
çàîõî÷óâàëè ³ ñòèìóëþâàëè ñòàíîâëåííÿ ë³êàð³â â
ñõ³äí³é ÷àñòèí³ àâñòð³éñüêî¿ ìîíàðõ³¿, ñòàòèñòè-
êà 1836 ïîêàçàëà, ùî íà ïëîù³ 3180 êâàäðàòíèõ ìèëü
³ íàñåëåííÿì 297 585 æèòåë³â Áóêîâèíà ìàëà îêðó-
æíîãî ë³êàðÿ, äâîõ ðàéîííèõ ë³êàð³â, ÷îòèðüîõ
ïðàêòèêóþ÷èõ ë³êàð³â ³ äâàíàäöÿòü õ³ðóðã³â. Íàâ³òü
ó 1844 ðîö³, ¿õ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áóëà 21. Ò³ëüêè â
1900 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â äîñÿãëà 134. Áîðîòüáà ç
õâîðîáàìè ñòàëà ëåãøîþ, ³ øëÿõ ïðîôåñ³éíî¿ òåðà-
ïåâòè÷íî¿ äîïîìîãè ïðîñòåæóºòüñÿ á³ëüø òî÷íî.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Áóêîâèíà, õâîðîáà, çäîðîâ�ÿ, ë³-
êàð, ïàö³ºíò, ë³êóâàííÿ, çàñîáè ïðàâîâîãî çàõèñòó.

H. Sabol
(Suceava)

«HEALING THE SICK»:
PHYSICIANS AND PATIENTS

IN THE 19TH CENTURY ОF BUKOVINA
The expansion of Austrian Empire into the Eastern

Europe and the reforms promoted by the Habsburgs
had an overwhelming impact on the economy, society
and cultural life of the annexed territories, especially
at the Ottoman Empire�s borders. A whole suite of
measures had to be applied there; among them were
those designed to prevent and mitigate the effects of
natural disasters and epidemics which were usually
accompanied by wars. Placed at the eastern limit of the
empire, Bukovina was not just a terminus station but
also, according to the first report drawn up by General
Gabriel Spleny von Mihaldy, a «healthy country», with
«clean air», and people aged 70 or even 100. But beyond
these general characteristics, the new imperial province
of Bukovina remained vulnerable to any epidemic wave
extended from Moldavia, Ottoman Empire or Russia;
it also could become, at any time, «the entrance gate
for the deadly diseases» into the Austrian Empire. Not
incidentally, the name of the new province � Cordon �
came from the military-sanitary cordon imposed by the
Austrians at their new territorial acquisition�s border,
in order to ensure the stability of the Austro-Moldovan
frontier, and to prevent the entry and spread of
devastating plagues.

In Bukovina of the early nineteenth century, a new
bureaucratic structure and some other public officials
were trained to implement the imperial reforms. The
doctors � Physici or Landschaftschirurgen � were the
representatives of Habsburg, collaborating with the
central authorities and the community leaders to impose
the health legislation. The development of the medical
profession was generated by the improvement of the
knowledge and specific skills as well as the policy of
the Court of Vienna which elevated the doctors from
the status of «erudite» to that of «specialist». Their
professional and bureaucratic skills were useful for
applying new ideas on disease control and prevention.
In addition, in the name of a social utility, they deman-
ded recognition of authority and control over the inferior

surgeons (who had already knowledge of general
internal medicine, but were not allowed to prepare or
administer the medication, with the exception of
vaccination). The imperial legislation required one
doctor to each administrative circle (Kreisarzt or früher
Physikus), who could be helped by a surgeon (Kreis-
chirurgen); if the circle encompassed large territories,
for each district of the circle had to be appointed a
district doctor (Distriktsarzt). The mission of the
«town-doctor» was to «supervise and ensure the health
care for the sick poor people», cumulating the guild
specific tasks with the characteristics of the «health
police» and the «legal pharmacology».

Nevertheless, describing the first health organization
scheme of Bukovina after its annexation to Galicia,
Johann Polek mentioned only a physicus of the circle,
a superior-surgeon and a district surgeon. The doctors
were called to help the quarantines� staff, and to prevent
outbreaks of infectious diseases from becoming
epidemics; in this way, they were acting as a medical
police (Medizinalpolizei), structured according to the
principles of the «medical science police» (Medizinische
Polizeiwissenschaft). Therefore, their task referred to
the «care for a clean air, a healthy and secure housing
environment, for the hygiene of food, beverages, and
clothing, for phisical education, for intervention in cases
of clinical death, and prevention of contagious diseases
and epizootics».

Despite the measures taken in 1815, which encou-
raged and facilitated the establishment of doctors in
the eastern part of the Austrian monarchy, the statistics
of 1836 showed that � on an area of 3180 square miles
and a population of 297 585 inhabitants � Bukovina
had a circle doctor, two district-doctors, four practicing
physicians, and twelve surgeons. Even in 1844, their
total number was roughly 21. Among the practitioners
who worked in Bucovina in the first half of the nineteenth
century can be mentioned the quarantine physicians and
surgeons Gassner of Brãiesti, George Gürtler and
Iosephus Kraus of Boian, Anton Tatsay of Bosanci
(transferred, after 13 years, to Boian, as well as dr.
Wenzel or dr. Wanzeslaus Langer). Other names are
Felix Pfau (who was, in 1819, a physician and professor
at Chernivtsi), Pluschk, Czerny, Balany, Iohann
Fasching, Iohann Kowalski, Carl Stranski, and Ernst
von Liro (the physicus of the circle/Kreis of Chernivtsi),
Anton Meyer, Moritz Rohrer, Stranski, Holzdraeger,
and Zacher (doctors of the Suceava district), Isidor
Reinhold, Ignas Schidel, and Franz Spiegel (doctors of
the Vijnita district), Moritz Rohrer, Adalbert Kostecki,
and Paul Peter Prikril (doctors of the Radauti district).
In 1862, it was mentioned that Bukovina had 17 state
doctors and 19 private doctors, and in his monograph,
Ilie E. Toroutiu underlined the presence of 61 doctors.
Only in 1900, the doctors� number reached 134, which
was much lower than in other provinces of the empire.

At the end of the 19th century, the family physicians
have become a presence (obviously, not very common)
in Bukovina. Their patients and entourage tried to

Sabol Í. «Vindecând bolnavii»: medici ºi pacienþi în Bucovina secolului al XX-lea
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understand the professional advice, following the recipes
and being able to buy the prescribed drugs. In addition,
their function urged them to be closer to magistrates,
clerks and officials, priests or professors from the
Chernivtsi and Suceava, or to mayors, teachers, new
rich, timber or cattle merchants, innkeepers, and millers
from the rural areas. The wealth of these patients
allowed them to pay the doctor. However, the involve-
ment of a doctor in the life of a modest or poor family
was totally different. The cultural gap between patient
and medical practitioner often created confusion. Such
a rupture required simple explanations and prescription,
while the medical intervention was punctual or discon-
tinued, being placed in a perspective of emergency. Most
of the time, the poor people of towns or the peasants
were not looking for any kind of physiological
explanation for their diseases (or those of their
families), preferring to believe in symbols and analogies
with the cosmic order, plants, and animals. In this
environment, the doctor�s help was just a solution among
others. As a matter of fact, the incantations and
pilgrimages continued throughout the 19th century, and
the traditional medicine remained extremely active,
being composed of timeless recipes and practices; in the
course of time, the local healers � increasingly thwarted
by the repression for the illegal exercise of medicine �
became inspired (more or less confused) by the
progresses of surgery and orthopedics.

The influence of the medical authority on daily life
varied depending on the mentality trends of the 19th

century. Up to 1900, in Bukovina, the most ability of a
physician was to effectively treat the diseases, combining
the civic and patriotic duty with the moral responsibility.
The changes in knowledges of body structure and
function and in demand for services brought develo-
pements in the status and organisation of the pro-
fessions. The fight with the disease become easier, and
the path of a professional therapeutic assistance was
traced more accurately.

Keywords: Bukovina, disease, health, physician,
patient, treatment, remedy.

Extinderea monarhiei austriece cãtre Rãsãritul
Europei ºi reformele promovate de noii stãpâni au
avut un impact covârºitor asupra economiei, vieþii
sociale ºi nivelului cultural din teritoriile anexate,
cu precãdere din cele aflate la graniþa Imperiului
Otoman. Un întreg cortegiu de mãsuri trebuia aplicat
acolo, printre ele numãrându-se cele menite sã
previnã ºi sã limiteze efectele epidemiilor ºi ale
calamitãþilor naturale care însoþeau, de obicei,
rãzboaiele.

Situatã la limita rãsãriteanã a imperiului,
Bucovina nu era doar o staþie terminus ci ºi, potrivit
primului raport redactat de generalul Gabriel Spleny
von Mihaldy, o «þarã sãnãtoasã ºi cu aer curat», în
care puteau fi întâlniþi oameni în vârstã de 70, 80,

90 ºi chiar 100 ani1 . O remarcã similarã îi aparþine
lui Balthasar Hacquet care, descriindu-i pe românii
din munþii districtului Dorna Candrenilor, amintea
de un personaj de 150 de ani (cifrã care i s-a pãrut
exageratã!), cu doi fii � unul de 71 ºi celãlalt de 81
de ani � ºi o sumedenie de nepoþi ºi strãnepoþi, în
total 40 de familii; în ciuda vârstei, cele cinci simþuri
îi funcþionau corect, singurul viciu fiind consumul
excesiv de alcool, de doar «câteva ori pe an»2 .
Dincolo însã de aceste caracteristici generale,
teritoriul Bucovinei rãmânea vulnerabil în faþa
oricãrui val epidemic extins dinspre Moldova,
Imperiul Otoman sau Rusia, putând deveni, oricând,
«o poartã de intrare pentru morburile ucigaºe»3 . Nu
întâmplãtor, denumirea noii provincii � Cordon – se
lega de cordonul militar-sanitar impus de austrieci
la graniþa noii lor achiziþii teritoriale pentru a asigura
stabilitatea graniþei austro-moldovene ºi a împiedica
pãtrunderea ºi rãspândirea devastatoarelor molime.

În Bucovina sfârºitului de secol al XVIII-lea
existau o structurã birocraticã incipientã ºi puþini
funcþionari publici instruiþi sã aplice reformele
imperiale. Ameninþãrile epidemiologice care
confruntau permanent monarhia trebuiau sã
urgenteze consolidarea aparatului administrativ
sanitar, fãcându-l eficient ºi disponibil. În cazul
reformelor sanitare, acestea s-au dovedit a fi o
combinaþie de teorie ºi practicã, de descoperiri
medicale ºi de iniþiative private. La fel ca în
Transilvania, medicii din Bucovina – Physici sau
Landschaftschirurgen – au devenit reprezentanþii
autoritãþilor habsburgice, colaborând cu autoritãþile
centrale ºi cu liderii comunitãþilor în vederea
impunerii legislaþiei sanitare, fiind prezenþi în
consiliile locale ºi în cele orãºeneºti4 . Însãºi
dezvoltarea profesiei de medic s-a datorat, pe de-o
parte perfecþionãrii cunoºtinþelor ºi abilitãþilor
specifice, iar pe de altã parte politicii promovate de
Curtea de la Viena5 . Procesul acesta începuse încã
de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, dar avea sã se
desãvârºeascã în veacul urmãtor, adãugând o nouã
calitate: «angajamentului patriotic al medicilor»în
asigurarea bunãstãrii populaþiei. În acest fel,
autoritãþile habsburgice încercau sã contracareze
interesele elitelor politice locale prin integrarea, în
administraþia statului, a persoanelor educate din
provinciile mai mici, cu anumite caracteristici
economice, politice, etnice ºi confesionale (Galiþia,
Transilvania, Bucovina), care proveneau din
rândurile ne-nobililor (honoratior) sau a micilor
nobili. În consecinþã, statutul medicilor a evoluat de
la «învãþat» (Gelertenstand), la «specialist»6 .

La fel ca în celelalte provincii ale coroanei,
dezvoltarea cadrului instituþional din Bucovina s-a
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datorat Comisiunii sanitare (Commision Sanitatis)
ºi cordonului sanitar, cu staþiunile de carantinã de la
Boian, Bosanci, Sinãuþi ºi Bãiaºeºti. Mãsurile me-
dicale luate în timpul administraþiei lui Spleny le-au
dublat pe cele de ordin militar, guvernatorului
solicitând comunelor sã informeze instanþele militare
în legãturã cu apariþia unor cazuri de boli contagioase
sau a decesele provocate de astfel de maladii
necruþãtoare. Procedura prevedea ca medicul care
fãcea parte din Consiliul de conducere a provinciei
sã demareze o anchetã, alãturi de chirurgul regi-
mentului. Cât priveºte selecþionarea medicilor ºi
chirurgilor din cadrul trupelor austriece, aceasta se
fãcea «cu multã grijã», þinându-se cont de calitatea
profesionalã al candidaþilor. Potrivit unei expertize
aflate în Protocoalele din 1775 ale Consiliului Aulic
de Rãzboi din Viena7  � în care se examinau
modalitãþile angajãrii unui chirurg de regiment ºi de
batalion pentru trupele împãrãteºti care trebuiau sã
se deplaseze în Bucovina la 30 ianuarie 1775 �
profesorul chemat sã dea avizul, îl recomanda pe
cadidat pe temeiul rezultatelor excelente pe care le
obþinuse la ºcoala lui Gerard van Swieten, medicul
personal ºi consilierul împãrãtesei Maria Theresa8 .
Ca urmare, dezvoltarea educaþiei universitare a
combinat rolul social al medicului-patriot cu cel al
specialistului înrolat în administaþia statului.
Dobândirea unui cerificat de la Universitatea de la
Viena sau de la alte ºcoli de pe teritoriul imperiului
(de exemplu, Liceul din Lemberg dispunea de o
«clinicã chirurgicalã») devenise o condiþie necesarã
angajãrii în funcþii sau servicii publice. Aceste poziþii
birocratice dãdeau greutate ºi ofereau prestigiu ºi un
statut social mai elevat. Competenþele profesionale
ºi funcþia birocraticã îi puteau ajuta pe medici sã-ºi
aplice ideile în organizarea campaniilor de prevenire
a epidemiilor ºi în promovarea politicilor prin care
populaþia putea fi apãratã de bolile infecþioase9 . În
plus, în numele utilitãþii sociale, ei reclamau
autoritatea ºi controlul peste chirurgii inferiori ºi
felceri care deja deþineau cunoºtinþe generale de
medicinã internã (specifice intervenþiei în lipsa
medicilor), dar fãrã a avea voie sã prepare medica-
mente sau sã administreze tratamente (cu excepþia
vaccinãrilor).

Dupã 1778, odatã cu preluarea administrãrii
Bucovinei de cãtre generalul Karl Freiherr von
Enzenberg, proiectele de organizare administrativã
a provinciei aveau sã cuprindã ºi elemente de politicã
sanitarã, în conformitate cu prevederile acelei
Generale Normativum In Re Sanitatis, promulgatã
la începutul anului 1770 ºi care urmãrea, ca direcþii
fundamentale, eradicarea epidemiilor, crearea unui
învãþãmânt medical modern ºi centralizarea siste-

mului sanitar. În documentele înaintate Consiliului
Aulic, Enzenberg a cerut suplimentarea numãrului
de medici, prin angajarea unui medic ºef
(Oberphysikus), a doi medici subordonaþi acestuia
(Unterphysikus) ºi, ulterior, a încã trei chirurgi sau
medici, plãtiþi, în funcþie de grad, cu 50, respectiv
25 florini lunar10 . În plus, guvernatorul considerase
absolut necesarã deschiderea unor spitale în oraºele
Cernãuþi ºi Suceava pentru ca «nenorociþii care cad
în boli ºi nu mai pot conta pe ajutorul nimãnui ºi
sunt avizaþi la cel al compasiunii publice sã nu fie
lãsaþi sã se piardã; acestea, utilate cât mai bine, sã ia
fiinþã cât mai curând»11.

De fapt, legislaþia imperialã prevedea ca fiecãrui
cerc administrativ sã îi revinã câte un medic (Krei-
sarzt sau früher Physikus), ajutat de un profesionist
în chirurgie (Kreischirurgen), iar dacã cercul
cuprindea teritorii extinse, pentru fiecare district al
cercului trebuia sã existe câte un medic de district
(Distriktsarzt). Acestora li se alãtura «medicul de
oraº» a cãrui misiune era de a «supraveghea starea
sãnãtãþii ºi de a asigura îngrijirea bolnavilor sãraci»,
cumulând atribuþiile specifice breslei cu cele ale
«poliþiei medicale» ºi «farmacologiei juridice»12.
Pentru sate se admitea, în formã foarte laxã,
practicarea medicinei de cãtre «persoane pricepute
în vindecãri»13 . În principiu, pe întreg teritoriul
imperiului, în mediul urban unui medic cu diplomã
îi reveneau aproximativ 4.000 locuitori, la sate
întreaga responsabilitate cãzând pe umerii chirur-
gului. În pofida acestor reglementãri, în descrierea
primei scheme de organizare sanitarã a Bucovinei
de dupã anexarea la Galiþia, Johann Polek amintea
de un physicus al cercului, un chirurg superior ºi
altul districtual14 . Doctorii erau chemaþi sã ajute
personalul carantinelor cu scopul de a preveni
izbucnirea sau rãspândirea epidemiilor, îndeplinind,
în acest fel, ºi rolul de poliþie medicalã (Medizi-
nalpolizei)15 , structuratã potrivit principiilor «ºtiinþei
medicale poliþieneºti» (medizinische Polizei-
wissenschaft); aºadar, în sarcina lor intrau «grija
pentru puritatea aerului ºi salubritatea terenurilor
destinate locuinþelor, pentru igiena alimentelor ºi
bãuturilor, a îmbrãcãmintei, pentru educaþia fizicã,
mãsuri pentru intervenþia în cazurile de moarte
clinicã ºi de prevenire a bolilor contagioase ºi a
epizootiilor, organizarea medicalã ºi a personalul
medical etc.»16.

Medicii ºi chirugii de carantinã (Pestärzte)
ilustrau exemplul clasic de birocrat. Numiþi direct
de cãtre împãrat, prin acea Sanitas Hof-Deputation,
ºi plãtiþi din visteria Guberniului, ei aveau datoria
de a apãra frontierele imperiului, raportând
sistematic, mai cu seama în perioadele de epidemii,
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evoluþia stãrii de sãnãtate ºi activitãþile desfãºurate
în interiorul centrelor de carantinã17 . Statutul lor era
recunoscut drept deosebit de important, prin decizia
din 26 aprilie 1814 stabilindu-se ca salariile sã le fie
majorate de la 300 la 400 florini.18

În pofida mãsurilor luate în 1815, prin care se
încuraja ºi înlesnea stabilirea medicilor în provinciile
rãsãritene ale imperiului19 , statisticile anului 1836
arãtau cã, la o suprafaþã de 3.180 mile pãtrate ºi o
populaþie de 297.585 locuitori, Bucovina dispunea
de un medic cercual, doi medici districtuali, patru
medici practicieni ºi doisprezece chirurgi, numãrul
lor total ajungând la 21 în anul 184420 . Chiar ºi la
mijlocul secolului al XIX-lea, situaþia era departe
de a se fi corectat, dupã cum o indicau documentele
oficiale21.

1804 1814 1824 1834 1851 1861 1862

Medici
oficiali
(de stat) 5 6 8 10 14 18 17

Medici
particulari 1 2 3 6 9 17 19

În ceea ce priveºte intervalul 1888-1900, I.E
Torouþiu avansa în lucrarea sa intitulatã Popo-
raþiunea ºi clasele sociale din Bucovina, urmãtoarele
date22 :

Anul Nr. medici

1888 61

1890 74

1900 134

Lipsa medicilor «de oraº» sau a celor «pentru
sãraci»23  fãceau inutile bunele intenþii ale admi-
nistraþiei provinciale. Preoþii înºiºi îi îndemnau pe
credincioºi sã-ºi ducã bolnavii la medicii din pro-
vincie, aºa cum fãcea ºi episcopul Dosoftei care scria:
«pre înãlþata împãrãþie (...) bine au voit a rândui ºi
aice la Bucovina câþiva doftori iscusiþi, care cu ºidere
sã þin unul aice la Cernãuþi ºi altul la Suceava, anume
pentru tot þinutul, ca în ori în care loc ºi ori la care ce
se va tâmpla sã fie bolnav, dintre locuitorii pãrþii de
loc, de vor fi chemaþi fãrã apãrare sã meargã ºi cu
uºoarã platã sã lecuiascã ºi de feliuri de boale sã
tãmãduiascã».24  ªi I.H. Dressler amintea în mono-
grafia comunei Iliºeºti despre decizia gubernialã a
Galiþiei (din 8 august 1841), prin care se anunþa vizita
la Cernãuþi a «nou-numitului medic al þãrii», doctorul
ºi profesorul din Lemberg Anton Stawikowski25 .
Bolnavii din Iliºeºti erau chemaþi la consultaþii, la
Cernãuþi, între 12 ºi 27 septembrie 1841. Autorul

cronicii se întreba: «oare cum o sã parcurgã aceºtia
drumul într-un timp în care nu exista cale feratã nici
automobile, acel drum lung de mai mult de 100
km?»26 . Singura consolare a autorului se gãsea în
«prezenþa în acea localitate, a unor oameni care ºtiau
sã se descurce cu mijloace tradiþionale, ca plantele
culese � la luminã de lunã, etc»27.

În Schiþa medicalã ºi topograficã a medicului
militar din Cernãuþi (Carl Hampeis), apariþia
frecventã a variolei în Bucovina era pusã pe seama
«lipsei de prevedere ºi precizie în practicarea
vaccinãrilor»28 . Pentru cã medicii ºi chirugii erau
obligaþi sã vaccineze, zilnic, în jur de 100 copii,
neîndeplinirea sarcinii atrãgea dupã sine pierderea
diurnei în valoare de 1 florini ºi 30 creiþari. De ase-
menea, personalul sanitar era nevoit sã parcurgã
zilnic 2-3 mile, fapt care explica repetarea vizitelor
o datã la trei ani; de altfel, doctorilor le era permisã
«o singurã verificare a efectului vaccinãrilor»29 . Este
drept cã în aceeaºi perioadã a fost instituit un sistem
de remuneraþie în cuantum de câteva sute de florini
pentru «vaccinatorii zeloºi», între cei premiaþi
numãrându-se chirurgul districtului Vijniþa, Wilhelm
Wex, care a primit, în 1826, 250 florini30.

Dintre practicienii care au activat în Bucovina
primei jumãtãþi a secolului al XIX-lea pot fi amintiþi
«medicii ºi chirurgii de carantinã» Gassner de la
Brãieºti, George Gürtler31  ºi Iosephus Kraus de la
Boian, Anton Tatsay de la Bosanci (transferat, dupã
13 ani32 , la Boian, la fel ca ºi doctorul Wenzel sau
Wanzeslaus Langer). Despre Felix Pfau se aminteºte
cã a fost, în 1819, medic ºi profesor la Cernãuþi, el
succedându-i doctorului Vinzenz Solinski ºi deve-
nind, ulterior, titularul catedrei de obstreticã de la
Lemberg33 . Li se adãugau acei «phisicus» ai cercului
Cernãuþi (Pluschk, Czerny ºi Balany, Iohann
Fasching34 , Iohann Kowalski35 , Carl Stranski ºi
Ernst von Liro36 ) ºi medicii districtuali Anton
Meyer37, Moritz Rohrer38 , Stranski, Holzdraeger ºi
Zacher (Suceava), Isidor Reinhold, Ignas Schidel ºi
Franz Spiegel (Vijniþa), Moritz Rohrer, Adalbert
Kostecki ºi Paul Peter Prikril (Rãdãuþi)39 . Toate
aceste nume indicau faptul cã, deºi majoritari, românii
aveau prea puþini physici ºi chirugen proveniþi din
rândul lor. Documentele îl amintesc doar pe chirurgul
Luca, o victimã a profesiunii sale, care a murit, «în
spital», la 20 august 181840 . De asemenea, doi dintre
medicii români care proveneau din Bucovina s-au
numãrat printre fondatorii «Societãþii de Medici ºi
Naturaliºti din Principatul Moldovei»: Ioan Illasciuc
ºi Mihail Zotta41. Ultimul dintre ei, doctorul Zotta,
avea sã revinã în Bucovina, punând în 1862 bazele
Reuniunii române de lecturã42 .

În acelaºi secol al XIX-lea, în Bucovina au apãrut
medicii de familie, ai cãror pacienþi ºi anturaj le
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ascultau cu atenþie diagnosticul, le înþelegeau
sfaturile, ºtiau sã le urmeze reþetele ºi aveau
mijloacele de a respecta igiena pe care aceºtia le-o
prescriau. În plus, legãturile dintre medici ºi anumiþi
pacienþi autorizau frecvenþa vizitelor, a cãror inten-
þionalitate nu se mai ºtia dacã þinea de prietenie, de
politeþe sau de activitatea profesionalã, din moment
ce medicul venea sã serveascã ceaiul sau sã-ºi
petreacã seara în compania lor. Funcþiunea lor îi
îndemna sã fie apropiaþi de magistraþi, de înalþii
funcþionari cercuali ºi profesori din Cernãuþi ºi
Suceava, în timp ce în mediul rural ei nu ezitau sã
înnoade relaþii deschise cu învãþãtorii, primarii sau
angajaþii primãriei. O categorie proliferantã de
proaspãt îmbogãþiþi ºi de mici notabili, negustori de
lemne sau de vite, cârciumari, morari, jugãnari
cãutau, la rândul lor, sã stabileascã relaþii apropiate
cu practicienii diplomaþi. Averea acestor pacienþi le
permitea sã-ºi plãteascã medicul. În plus, în mediul
burghez, gratitudinea deosebitã faþã de competenþa,
respectabilitatea ºi devotamentul medicilor pãrea de
nepreþuit. Medicina privatã � zisã de familie � se
definea, mai întâi, prin ritmul relaþiei. Practicianul
dispunea de timpul sãu; el putea rãmâne, dacã era
necesar, ore întregi la dispoziþia pacienþilor sãi,
compensând astfel neputinþa terapeuticã prin
rãbdarea cu care asculta ºi prin rafinamentul atent al
politeþii sale. De asemenea, medicul putea fi, în caz
de nevoie, un aliat de nãdejde al preotului, atunci
când familia îi cerea un asemenea lucru.43

Cu totul altfel era prezenþa medicului în viaþa
privatã a familiilor modeste sau sãrmane. Prãpastia
culturalã care îl separa pe practician de pacientul sãu
genera confuzie. O asemenea rupturã impunea
simplitatea explicaþiilor ºi a prescripþiilor, intervenþia
medicalã devenind fie punctualã, fie discontinuã, ea
înscriindu-se într-o perspectivã a urgenþei44 .
Proverbele uzuale ale secolului al XIX-lea reflectau
ºi ele atitudinea clientelei din mediul rural, acolo
unde raþionalitatea ºi optimismul medicilor erau
înlocuite de credinþa în caracterul ineluctabil ºi,
deseori, incurabil al bolii («Ajutorul doctorului la
un bolnav, pânã ce moartea îl scapã de boalã»,
«Mulþimea doctorilor, scurtare de viaþã», «Peste
putinþã a scula toþi oamenii din boale»)45 . De cele
mai multe ori, þãranul nu cãuta nici un fel de
explicaþie fiziologicã pentru boala de care suferea el
ºi cei din familia lui, preferând sã creadã în simboluri
ºi analogiile dintre ordinea cosmicã, vegetalã ºi
animalã.

În concepþia ruralã, bolnavul juca un rol deter-
minant. Perturbarea venitã din interiorul corpului sãu
era urmarea unei neglijenþe, a unei greºeli sau a unei
predispoziþii. Pentru a o învinge, trebuia sã i se
descrie rãul de care este cuprins ºi sã înceapã lupta

cu o discreþie stoicã. Cel care suferea merita întreaga
compasiune, dar aceasta nu corespundea deloc unei
concepþii terapeutice. În acest mediu, apelul la medic
nu constituia decât un recurs printre altele. De la el,
fiecare se aºteapta la o atitudine hotãrâtã ºi la multã
energie: el trebuia sã punã la loc fracturile, sã sondeze
rãnile, cât mai adânc, fãrã nici o ezitare. Medicul
acþiona aici într-un mediu ostil sau, cel puþin, plin
de neîncredere, reproºându-i-se imediat eºecul ºi
neiertându-se nici o întârziere. Iatã cum descria Ion
Bumbac atmosfera ruralã bucovineanã de la sfârºitul
veacului al XIX-lea: «cel mai minunat lucru la
poporul nostru este neîncrederea lui în medic
(doctor). Pentru aceasta nici nu se grãbesce el a-l
chema sau de se întâmplã de-l cheamã pe medic,
apoi tot nu urmeazã sfaturile lui, ci face cum ºtie el
sau cum îi spune vreo babã din sat. ªi cum a ajuns
poporul la aceastã neîncredere în medici (doftori)?
Se vede cã prin aceea, cã medicii nu fac totdeauna
minuni, ci uneori li se întâmplã ºi lor cã mor bolnavii
cãutaþi de dânºii, � pe când poporul ar accepta ca
medicii sã poatã vindeca pe orice bolnav»46 . Reti-
cenþa locuitorilor comunei Straja � o lume care, «pe
atunci nu prea avea încredere în medici, dar nu avea
nici bani sã-i plãteascã, ºi nici sã cumpere produsele
spiþeriei – l-a deteminat pe doctorul doctorul Hart
sã exclame: «pe popa la înmormântare îl menajeazã,
trimiþându-i pentru deplasare, trãsura cu ziþ, acoperit
cu cergã sau scorþar, dar pe doftor, oamenii îl poftesc
sã meargã pe jos»47.

Potrivit etnologilor care s-au aplecat cu atenþie
asupra comportamentelor tradiþionale faþã de boalã,
în secolul al XIX-lea funcþiona o medicinã popularã
extrem de activã, compusã din reþete ºi practici care
rezistase în timp, ºtiind sã împrumute câte ceva din
farmacopeea modernã, fãrã ca totuºi sã-i punã sub
semnul întrebãrii coerenþa. Totuºi, asemenea practici
nu se îndepãrtau prea mult, cum s-ar putea crede, de
terapeutica savantã, deºi împrumutul se integra unui
alt sistem de reprezentãri privind boala, care reflecta
un stadiu anterior ºtiinþei48. De asemenea, recurgerea
la descântãtoare ca ºi pelerinajele pe la sfinþi49  au
continuat pe tot parcursul veacului, uriaºã fiind ºi
clientela celor care posedau anumite îndemânãri,
precum «cârpacii», dentiºtii ºi felcerii de toate felu-
rile. De pildã, «malaburnicii» sau «doctorii muscã-
leºti» amintiþi de Grigoroviþa în timpul epidemiei
de holerã din 1866, încercau sã «lecuiascã pe cei
apucaþi de boalã prin frecãturi la pielea goalã».
Evident, o asemenea terapie nu dãdea întotdeauna
rezultate, aºa cum s-a întâmplat ºi în cazul
«sãrmanului bãtrân» care, «frecat (...) de i-a mers
pielea de pe trup (...) totuºi a murit»50 . Lor li se
alãturau preoþii ºi cãlugãriþele care distribuiau diverse
remedii, impãrþind sfaturi în stânga ºi dreapta51 . ªi

Sabol Í. «Vindecând bolnavii»: medici ºi pacienþi în Bucovina secolului al XX-lea



90 Íàóêîâèé â³ñíèê ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. ²ñòîð³ÿ. ¹ 2/2016

colportorii sau cei care fãceau reclamã prin oraºe ºi
târguri, vânzând produse ale farmacopeei oficiale,
îmbiau mulþimile de gurã-cascã sau pe cititorii de
ziare ºi reviste sã cumpere diverse remedii, de la
siropuri contra tusei mãgãreºti, la proteze ortopedice.
Împrumuturile lor din inventaruri le medicinei
oficiale erau atât de importante încât puteau fi
consideraþi drept pionieri ai medicalizãrii. De fapt,
discursurile lor prolixe au contribuit din plin la
subminarea fatalismului specific zonelor rurale.
Chiar ºi tãmãduitorii locali, din ce în ce mai în-
corsetaþi de reprimarea exercitãrii ilegale a medi-
cinei, aveau sã se inspire, mai mult sau mai puþin
confuz, din progresele chirurgiei ºi ortopediei52.

Oricum, influenþa autoritãþii medicale asupra
vieþii private a variat în funcþie de natura epocii. Pânã
cãtre 1900, prestigiului medicului i-a precedat
eficacitatea remediilor, indiferent de teoria din care
se inspira practicianul. În schimb, un proiect igienic
precis, rafinat, începea sã se dezvolte în lacunele
terapeuticii, prin intermediul discursurilor ºi al
articolelor din presã insistându-se asupra incidenþelor
igienei53 . Modulatã în funcþie de sex, vârsã, poziþie,
profesiune, temperament ºi climatul locului, ea
trebuia sã acopere toate aspectele vieþii unui grup de
oameni: igienã corporalã (care încuraja, cu prudenþã,
întreþinerea curãþeniei); igienã alimentarã (care
impunea dieta) ºi, în plus, ansamblul de prescripþii
care urmãreau sã ordoneze conduita de viaþã.
Igienistul (ºi orice medic era în epocã, mai mult sau
mai puþin, aºa ceva) tindea sã reglementeze practica
igienizãrii locuinþei54 . La oraº, medicul fãcea eforturi
sã dezamorseze pericolul infecþiei, esenþialul con-
stând aici în evitarea epidemiilor. La þarã însã,
practicianul îºi asuma rolul de mentor care cerea
purificarea locuinþelor. În materie de igienã, lupta
împotriva micorbului a constituit un lucru esenþial,
apa, sãpunul, antisepticul transferând în rândul
arhaismelor complexele prescripþii de altãdatã.
Medicina sfârºitului de secol XIX înþelegea sã-ºi
afirme capacitatea de a îngriji eficace trupurile,
nemaifiind vorba de a susþine moralul bolnavului ºi
de a-l ajuta sã evite consecinþele nefaste ale exceselor
sale, ci, în primul rând, de a-l vindeca. Lupta
devenise mai simplã, iar drumul terapeuticii trasat
mai precis.
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ПОДІЛЬСЬКИЙ БУКОВИНЕЦЬ
ЙОСП КЛІЩ У ФРАНЦУЗЬКОМУ

РУСІ ОПОРУ
Ó ñòàòò³ ïðîñòåæóþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ â³õè

æèòòÿ òà ó÷àñò³ ó ôðàíöóçüêîìó ðóñ³ Îïîðó óðî-
äæåíöÿ Êàì�ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî Éîñèïà Êë³ùà. Íà
ïðèêëàä³ êîíêðåòíèõ ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â ïîä³ëüñüêî-

áóêîâèíñüêîãî ïàòð³îòà ïîêàçàíî ðîëü óêðà¿íñüêèõ
åì³ãðàíò³â ó ï³äï³ëüí³é áîðîòüá³ ïðîòè ã³òëåð³âñü-
êèõ îêóïàíò³â ó Ôðàíö³¿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: É. Êë³ù, Êàì�ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
Êë³øê³âö³, «×åðâîíèé øêîëÿð», Ïàðèæ, Àëüáåðò,
«ãðóïà Ìàíóøÿíà», çàã³í «Ñòàë³íãðàä».

Ю.Климчук
(Каменец-Подольський)

ПОДОЛЬСКИЙ БУКОВИНЕЦ
ИОСИФ КЛИЩ ВО ФРАНЦУЗСКОМ

ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ñàìûå âàæíûå âåõè

æèçíè è ó÷àñòèÿ âî ôðàíöóçñêîì äâèæåíèè Ñîï-
ðîòèâëåíèÿ óðîæåíöà Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîãî Èîñè-
ôà Êëèùà. Íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ãåðîè÷åñêèõ
ïîñòóïêîâ ïîäîëüñêî-áóêîâèíñêîãî ïàòðèîòà ïîêà-
çàíî ðîëü óêðàèíñêèõ ýìèãðàíòîâ â ïîäïîëüíîé áî-
ðüáå ïðîòèâ ãèòëåðîâñêèõ îêêóïàíòîâ âî Ôðàíöèè
â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: È. Êëèù, Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé,
Êëèøêîâöû, «Êðàñíûé øêîëüíèê», Ïàðèæ, Àëü-
áåðò, «ãðóïïà Ìàíóøÿíà», îòðÿä «Ñòàëèíãðàä».

U. Klimchuk
(Kamianets-Podilskyi)

PODOLIAN BUKOVYNETS
JOZEF KLICHSH IN FRENCH

RESISTANCE MOVEMENT
In the article is underlined that in circumstances

when the Ukrainian nation state protects the integrity
and independence of Ukraine from Russia�s aggression,
increases the need for more full and comprehensively
explore the experience of fighting with invaders on its
territory and in other countries too. The author indicates
that it is fully involved in the European Ukrainian
Resistance during the Second World War. Especially
that problem has not found proper describing in the
national literature. Still isn�t explored the contribution
of our countrymen in the fight against the Nazi invaders
in Italy. Out of historians attention is the problem of
their contribution and that side by side with French
avengers approached the liberation not only of Francå,
but many other European countries also.

In exploration based on a number of sources and
scientific literature attempt to recreate a part of the
native of Kamianets-Podilskyi Josyf Klishch in resis-
tance movement in France, especially in the organization
«Ukrainian National Front», created in late 1943.
Resident of Podilia who grew up in Bukovina, was one
of the leaders of the organization. Inquired into that
while studying in Khotyn high school, he discovered his
love of freedom, pursuing an active advocacy and
encouraging the local population to the struggle for
social and national liberation and reunification of
Bukovina with Ukraine. Realizing that the Romania
remain within dangerous, J. Klishch went to the aid of

Þð³é Êë³ì÷óê. Ïîä³ëüñüêèé áóêîâèíåöü Éîñï Êë³ù ó ôðàíöóçüêîìó ðóñ³ îïîðó


