
 

Manuscrisele şi incunabulele medicale
de la Biblioteca documentară Batthyaneum

«Medical manuscripts and incunabula
in the Batthyaneum library»

by Constantin Bart

Source:
Apulum (Apulum), issue: Vol. 5 / 1965, pages: 439449, on www.ceeol.com.

http://www.ceeol.com
http://www.ceeol.com


Manuscrisele şi incunabulele medicale

de la Biblioteca documentară Batthyaneum

Deşi asupra Bibliotecii documentare Batthyaneum din Alba Iulia există

numai cîteva lucrări cu caracter informativ! şi unele cataloage sumare2,

nepreţuitele sale valori sînt, în general, prea puţin CU110scute în ţară şi în
străinătate.

Fondul medical de manuscrise, incunabule şi publicaţii, prin specificul
său, a rămas însă aproape necunoscut.
Reuşind, după cîţiva ani de muncă, să extrag un catalog al operelor medi
cale - 45 de manuscrise, 28 incunabule şi aproximativ 2000 de lucrări

tipărite după anul 1500 - din fondurile acestei importante biblioteci,
voi prezenta aici, pînă la o eventuală editare intEgrJ.Iă, o notă, cu obser
vaţii generale, asupra manuscriselor şi incunabulelor, cu gîndul de a fi
folositor cercetătorilor istoriei medicinei din ţară şi din străinătate.

..
Fondatorul bibliotecii, episcopul Ignaţiu Batthyani, personalitate clericală

cu vederi largi de adevărat umanist, a achiziţionat, pe lîngă opere de teo
logie, istorie, litere, astronomie, matematică şi ştiinţe naturale, o seamă

de lucrări valoroase de medicină. Se poate afirma chiar că Biblioteca Batthya
neum posedăun foarte important fond din domeniul istoriei medicinei, înce
pînd cu operele celor mai de seamăautori din antichitate şi pînă în secolul al
XVIII-lea, din aproape toate disciplinele acestei ştiinţe. Peste 50 de lucrări

se referă la medicina veche din Transilvania. Serii complete de opere ale
unor medici renumiţi sînt prezentate în ediţii rare sau chiar în editio prin
ceps, tipărite în diferite limbi, dintre care latina predomină. Din colecţia

celor 1200 de "ex-libris"-uri ale bibliotecii nu lipsesc nici acelea ale unor

1 Biblioteca "Batthyaneum" din Alba Iulia, Bucureşti, 1957; E. Schileru, The Batthyaneutn
Library, în Arts in the Roumanian People's Republic, 1955.

Z B e k e An taI, Index manuscriptorum Bibliothecae Batthyanianae diocesis Transylvaniensis,
K. Fehervar, 1871; Var j uEI e m e r, A gyulafehervrlri Batthyani-Konyvtâ'Y, Budapest, 1899;
Szentivany Robertus, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliothecae Batthyanae,
Szeged, 1958; C ser e s n y es A n d ras, Conscriptio Bibliothecae 1nstituti Batthyaniani, facta
1824, (două cataloage topografice şi două cataloage după alfabet).
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Fig. 1. Ex libris-ul Bibliotecii Batthyaneum.

1. Manuscrisele

medici şi farmacişti (fig. 1).
în decursul vremii, cu toate
că fondul lucrărilor cu conţi

nut medical a crescut mult,
unele opere preţioase, cum.
sînt "De motu cordis" a lui
Harvey, "Fabrica" lui Vesale,
în ediţie princeps, "Capitu
lum singulare" a lui Guy de
Chauliac şi altele s-au pier
dut.
Sperăm că prin noua organi
zare Biblioteca Batthyaneum,
acum complet renovată, va
pune la punct cataloagele şi

fişierele sale, achiziţionînd, în
acelaş timp şi acele lucrări

documentare de bază - in
strumenta laboris - necesare
unor studii mai aprofundate,
cum sînt, printre altele, cata
logul bibliotecii Facultăţii de
medicină din Paris sau recen
tele cataloage de manuscrise
medicale de la biblioteca
"Wellcome" din Londra.

Cea mai mare parte din manuscrisele cu conţinut medical au fost incluse
în cele trei cataloage generale sumare, tipărite pînă acum, dar unele dintre
ele sînt înglobate în rîndul manuscriselor teologice (nr. 1,7 şi 44), iar alte
le au rămas necunoscute (nr. 41 şi 45), fiind identificate de noi. Oricum,
o listă cronologică completă a' manuscriselor medicale de la Biblioteca
Batthyaneum prezintă un real interes istoric.

1. Bar t hol o meu s An g 1 i c u s, DE PROPRIETATIBUS ET CREATIONE MUNDI;

Adiacent: a) TRACTATUS DE PARTIBUS ET MEMBRIS CORPORIS (humani);
b) PRAESCRIPTA MEDICI in lingua germanica. Mss, secolul XIV, cota,

III, 27.

2. TRACTATUS AI,CHYMICUS SIVE PSEUDO-RAYMUNDI CODICII,I,US ARTIS COMPENDIOSE VEI.

I,IBER QUI AI,IS VOCATUR VADEMECUM COMPII,ATUM PER RAYMUNDUM I,u:r.I,IUM.

Mss, secolul XIV, cota, I, 89.

3. TRACTATUS AI,CHYMICUS:

a) Mic h aeI e S cot U S, MAGISTERIUM DE ARTE AI,CHYMIAE;
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b) J o han nes Dom i n i c u 8, EXPOSITIO DE PHYSIS SUPER TEXTU ARIS

TOTEltIS;

e) J o han nes D a 8 t Yr u 8, I,IBER MAGISTRI QUI ROSARIUS INTITU'ItATUR

SUPER SECRnTIS ASTROltOGIAE;

d) ltIlt~IUM ltIBEltI,US et alBa. Mss, secolul XV, cota 1, 90/coll.

4. I,IBER MEDICINAI,IS :

a) COI,ltECTIO PRAESCRIPTIONUM MEDICINAI,IUM... ;

b) Q u i n tus Ser e n u s Sa m o n i cu s, DE MEDICINA PRAECEPTU S~U·

TERIANA;

e) G u i 1iei mus d e Var i g n a n a, PRACTICA (medicinalis)
Mss, secolUL XIV, cota II, 71.

,5. Hen r i c u 8 d e H a s sia, CURIAltIS TRACTATUS DE SORTII,EGIS.

Mss, secolul XV, cota 1, 65/colI. 2.

,6. TRACTATUS ~CHIMICORUM:

a) V ira n dus, DE MUI,TIP~ICATIONE~APIDIS VERI;

b) A 1 a n u s P h ilo s o P h u s, DICTA DE LAPIDE PHILOSOPHICO;

c) T h o mas A q u i n u s, EXPOSITIO SUPER TURBAM PHI~OSOPHORUM;

d) Ar noi d u 8 Viii a n o v a, ROSARIUS ABBREVIATUS ET AI,LIA.

Mss, secolul XV, cota 1, 144/coll. 1-17.

'7. CONTIONAI,E INAESTlMABIltE ET REGU~AESANITATIS SAltERNITANAa c (um) commentario.
Mss, secolul XV, cota III, 122.

8. Alb e r tus Mag n u s, ~IBER SECRETUS SECRETORUM.

Mss, secolul XV, cota 1 36/coll. 5.
9. Alb e r tus Mag n u s, LIBER AGGREGATIONIS SEU SacRETUM: SECRETORUX.

Mss, secolul XV, cota 1, 64/coll. 5.
10. H e r moI a U 8 Bar bar u s, POEMA DE RE UXORIA.

Mss, secolul XV, Cota III, 109.
11. Pe t rus H i s pa n u 8, THESAURUS PAUPERUM,

Mss, secolul XV, cota 1, 10.
12. METHODUS P:R.A,ECAVENDI PODAGRAM ET ARTHIRITIN, Padua, 1612.

Mss, cota 1, 127.
13. TRACTATUS ~DICUS DE VARIIS DOI,ORIBUS.

Mss, secolul XVII, cota XI, 29.
14. CHIROMANTIA e germanico idiomato conscripta, 1603-4.

Mss, în limba olandeză, cota III, 98/coll.1.

15. Zei 1e r Si m e o n, CATALOGUS ~IBRORUM BIBI,IOTHEC,AE GRAaC)lNSIS.

Mss, secolul XVII, cota XI, 89.

16. R i c h t e r VON DEN FIBERN.

Mss, secolul XVIII, cota XI, 262.

17. DIARIUM MEDICUM DE FEBRIBUS ET CAPITIS A~IIS DOltORIBUS, 3 voI.
Mss, secolul XVIII, cota III, 55/57.

18. I,IBERl RnCEPTORUM MEDICINALIUM, 1728.
Mss, secolul XVIII, cota 1, 130.

19. ItIBUR ~DICAnNTORUMsive...
Mss, secolul XVIII, cota III, 53.

.n. e r m O 1 e u s .tl a r bar u s şi P e t r u H i s p a n u s (mss. 10 si 11)
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dezvoltat datorită progreselor realizate de chimie, care îşi are obîrşia în
alchimie, de care nu se poate face abstracţie, deşi concepţiile ei sînt ob
scure.
în unele manuscrise de alchimie dăm de cele mai multe ori de nume ne
cunoscute - ignoti tamen celebri -, dar şi de alchimişti vestiţi ca
L u 11 i u s, M. S cot u s şi chiar T h o mas d'A q u in o.
Pentru istoria medicinei din Transilvania nu sînt lipsite de interes mss.
40 şi 45.
O menţiune specială merită mss. 44 - cu titlu şi conţinut teologic 
a lui Servetus (Miguel Servede), unul dintre precursorii lui
Har v e y, scris cu o caligrafie desăvîrşită. El pare a fi o copie mai nouă

după prima ediţie tipărită la Basel în anul 1531 sau după o ediţie a doua
de la Viena din anul 1553, care purta titlul "Christianismi Restitutio".
Ambele ediţii fiind foarte rare, manuscrisul de la Batthyaneum are o va
loare deosebită. Faptul că n-am reuşit să găsesc pasajul medical, referitor
la mica circulaţie, de care M. Ser v e tus vorbeşte în lucrările sale, ne
face să credem că a fost intenţionat omis de clericul care l-a scris.
în raport cu numărul total al manuscriselor de la Biblioteca Batthyaneum
- aproximativ 600 - se vede că medicina este bine reprezentată, cu
cele 45 de manuscrise ale sale.
Cercetătorii şi bibliofilii pot găsi şi alte rare satisfacţii examinînd de aproa
pe aceste manuscrise. Insemnările marginale, desenele, scrisul, hîrtia
şi pergamentul, legătura în piele, - toate pot forma puncte de plecare
de noi studii.
Pe un manuscris din secolul al XVIII-lea, probabil scris şi buchisit de el
pentru obţinerea titlului academic, un tînăr medic scrie, ca o răbufnire,

cîteva catrene în limba latină despre medicină, care amintesc pe Bolnavul
închipuit al lui MoI i ere.

II. Incunabule

Elemer Varju în sumarullui catalog, tipărit în anul 1899, prezintă un total
de 142 incunabule. Dr. Bar a t h Bel a, fostul custode al Bibliotecii
Batthyaneum, într-o scurtă comunicare, arată că numărul total al incu
nabulelor din fondul bibliotecii se ridică la cifra apreciabilă de 566 exem
plare3 • Profesorul Ioa n P o p a, actualul director al bibliotecii, a ela
borat fişele incunabulelor de la această instituţie, ajungînd cam la acelaş

număr. Faptul că în cursul redactării catalogului incunabulelor cu con
ţinut medical, am mai descoperit alte patru incunabule încă necunoscute
- nr. 25, colligat cu alte opere medicale, tipărite după 1500 şi nr. 26, 27 şi

28, fără dată sau loc de tipărire, dar identificate de noi după vechile
cataloage Hai n, D e n i s şi C o p pin ger - ne face să credem că

numărul incunabulelor de la această bibliotecă este mai mare şi că pînă

în prezent n-avem încă o evidenţă clară a lor.

3. Dr Bar a t h Bel a, Incunabule necunoscute In Transilvania, în Apulum,I, 1939-1942.
p.324-331.
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39. O pol zer J o han, NlnREN-MAGnN-DARNKRANKHEITnN.

Mss, secolul XVIII, cota Muz. 231.

40. Sat tIe r G u i 1 i a 1 m U SJ SCRIPTA MEDICA, 4 voI.
Mss, secolul XVIII, cota III, 50-52; 54.

41. LIBEI,I,US !t{EDICINAI,IU1r{.

Mss. secolul XVIII, cota XI, 161.

42. LIBER MEDICAMENTORUM SIVE ARTZNEIBUCH,

Mss în limbile latină şi germană, secolul XVIII (?), cota IX, 66.

43. LEXIKON VOCUM AD MEDICAM PERTINENTIU:M

Mss în limbile latină şi magWară, secolul XVIII, cota IX, 68.

44. Ser v e tu U s Mic h aeI, DE TRINITATE ERRORIBUS LIBRI VII ET ALLIA.

Mss, secolul XVIII (?), cota III, 160.

45. B uri an Mic h aeI, Dn DUPI,ICI INGRESSU IN TRANSILVANIAM GEORGII BI,ANDRA

TAE MEDICI,

A. Carolinae, 1805. Mss, cota XI, 89.

După cum se constată din lista de mai sus sînt, în total, 45 de manuscrise,
cu menţiunea că la nr 17 avem trei volume, fiecare cu un caracter deosebit,
iar la nr. 40, patru volume. Cele trei volume de la nr 17, precum şi manu
scrisele nr 42-44, trectlte în mod provizoriu în secolul al XVIII-lea, sînt
susceptibile de un studiu mai aprofundat pentru a li se fixa o dată mai
precisă.

Manuscrisele medicale de la Batthyaneum se eşalonează pe o perioadă de
5 secole: din secolul al XIV-lea (4 exemplare) pînă în secolul al XIX-lea
(1 exemplar). Cele mai multe manuscrise sînt din secolul al XVIII-lea,
adică din perioada cînd fondatorul bibliotecii a început colecţionarea lor.
Se pare că în alegerea manuscriselor medicale episcopul Batthyani a pre
ferat pe autorii clerici sau pe cei care fuseseră clerici, cum este cazul lui
Hermoleus Barbarus şi Petru Hispanus (mss.l0 şi 11),
deveniţi mai tîrziu papi. De altfel, o mare parte din manuscrise au fost
achiziţionate de la mînăstirile de călugări (mss. 1, 7-9, 12, 18, 35, 40,
44, 45) pentru uzul cărora probabil că terau scrise chiar de clerici. Dova
da este că printre alte însemnări marginale 'găsim, cunl este cazul mss 12
şi acest aforism semnificativ, care nu putea fi scris de un medic: "Domine,
intemperantia medicorum nutrix", iar pe mss. 18 găsim o altă însemnare
elocventă: "ad Congr. SS Trinitatis per J o han n e m G. P e 1 t ram
scriptus". în fine, pe mss.41, alături de variate însemnări ca, lista alfabe
tică a bolilor după diferiţi medici, note economice, veterinare, meteoro
logice şi un dicţionar medicallatino-slavon, găsim şi localitatea Leutschovia
din Slovacia, unde se ştie că a fost o mînăstire vestită de călugări.

Am introdus în lista manuscriselor medicale şi pe acelea de alchimie, luînd
'în consideraţie mai întîi faptul că pe unele din aceste manuscrise apar nume
celebre de medici, cum este Cal i dus Jud e u s şi A. ViII a n o v a,
iar în al doilea rînd că începînd cu. Par ace 1sus o serie de medici
- aşa numiţi iatrochimişti - au încercat să bazeze medicina pe alchimie
şi mai apoi pe chimie. De altfel, se ştie că toată chimioterapia de azi s-a
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dezvoltat datorită progreselor realizate de chimie, care îşi are obîrşia în
alchimie, de care nu se poate face abstracţie, deşi concepţiile ei sînt ob
scure.
în unele manuscrise de alchimie dăm de cele mai multe ori de nume ne
cunoscute - ignoti tamen celebri -, dar şi de alchinlişti vestiţi ca
Lullius, M. Scotus şi chiar Thomas d'Aquino.
Pentru istoria medicinei din Transilvania nu sînt lipsite de interes mss.
40 şi 45.
O menţiune specială merită mss. 44 - cu titlu şi conţinut teologic 
a lui Servetus (Miguel Servede), unul dintre precursorii lui
Har v e y, scris cu o caligrafie desăvîrşită. El pare a fi o copie mai nouă

după prima ediţie tipărită la Basel îll anul 1531 sau după o ediţie a doua
de la Viena din anul 1553, care purta titlul "Christianismi Restitutio".
Ambele ediţii fiind foarte rare, manuscrisul de la Batthyaneum are o va
loare deosebită. Faptul că n-am reuşit să găsesc pasajul medical, referitor
la mica circulaţie, de care M. Ser v e tus vorbeşte în lucrările sale, ne
face să credem că a fost intenţionat omis de clericul care l-a scris.
în raport cu numărul total al manuscriselor de la Biblioteca Batthyaneum
- aproximativ 600 - se vede că medicina este bine reprezentată, cu
cele 45 de manuscrise ale sale.
Cercetătorii şi bibliofilii pot găsi şi alte rare satisfacţii examinînd de aproa
pe aceste manuscrise. Insemnările marginale, desenele, scrisul, hîrtia
şi pergamentul, legătura în piele, - toate pot forma puncte de plecare
de noi studii.
Pe un manuscris din secolul al XVIII-lea, probabil scris şi buchisit de el
pentru obţinerea titlului academic, un tînăr medic scrie, ca o răbufnire,

cîteva catrene în limba latină despre medicină, care amintesc pe Bolnavul
închipuit al lui MoI i ere.

II. Incunabule

Elemer Varju în sumarullui catalog, tipărit în anul 1899, prezintă un total
de 142 incunabule. Dr. Bar ci t h Bel a, fostul custode al Bibliotecii
Batthyaneum, într-o scurtă comunicare, arată că numărul total al incu
nabulelor din fondul bibliotecii se ridică la cifra apreciabilă de 566 exem
plare3 • Profesorul Ioa n P o p a, actualul director al bibliotecii, a ela
borat fişele incunabulelor de la această instituţie, ajungînd cam la acelaş

număr. Faptul că în cursul redactării catalogului incunabulelor cu con
ţinut medical, am mai descoperit alte patru incunabule încă necunoscute
- nr. 25, colIigat cu alte opere medicale, tipărite după 1500 şi nr. 26, 27 şi

28, fără dată sau loc de tipărire, dar identificate de noi după vechile
cataloage Hai n, D e n i s şi C o p pin ger - ne face să credem că

numărul incunabulelor de la această bibliotecă este mai mare şi că pînă

în prezent n-avem încă o evidenţă clară a lor.

3. Dr Bar a t h Bel a, Incunabule necunoscute In Transilvania, în Apulum, I, 1939-1942J

p.324-331.
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Fig. 3. Prima pagină din incunabulu1 m. 1.
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4. Ma h o m e d A b u bec k e r ibn Z a
k ari as sive R haz e s, TRACTATUS
DECEM MEDICI, LIBER DIVISIONUM ET
ALU TRACTATUS: DE EGRERUDINIBUS
]UNCTUARUM; DE AEGRETUDINIBUS
PUERORUM; DE SECRETIBUS QUI APHORISMORUM LIBER APPELLATUR; SYNONIMA RHAZIS;

TABULA DE HERBIS ET ELECTUARUS. Medio1ani, 1481, apud L. Pachel et Uld. Scin-

1. REGlMEN SANITATIS. Das ist vonder ord
nung der gesundheyt, Augspurg, 1474,
gedruckt vu vo1endet Ha n s B ă m 1e r.

Cota, VII, 31 (fig. 3)

2. A 1b e r tus Mag n u s, OPus DE ANI

MALIBUS, Romae, 1478, per Si mi o 
n e m N i c o 1 a i d e L u c a.

Cota, VI, 21.

3. Cai u s P 1i n i u S, HISTORIA MUNDI

LIBRI XXXVII, Parmae, 1481, opera

A. Por tiI i a e.
Cota, V. 21.

Socotim că o prezentare cronolo
gică a celor 28 de incunabule medi
cale, tipărite între anii 1474-1498
- în realitate 32, H i p p o c r a t e
fiind editat în 5 volume - va fi
de un real folos.
Iată lista lor:

zenzeller.

Cota, VIII, 35/coll. 1.
5. CI aud i u s Gal e n u s, DE MEDICINIS EXPERIMENTATIS;

J o han nes Dam a s c e n u s, APHORISMI;

H i P P o c r a t e s. DE HUMANA NATURA VEI. ELEMENTIS LlBER;

H i P P o c r a t e s, DE AERE. AQUA ET REGIONIBUS;

H i P poe r a t e s, DE PHARMACIIS LIBELLUS, Mediolani, 1481, apud L. Pachel et U.
Scinzenzeller.

Cota, VIII, 35/co11. 2.

6. Si m o n J an u e n sis, SYNONIMA MEDICINAE SIVE CLAVIS SANATIONIS (simplicia medi
cinalis latina, graeca et arabica ordine alphabetico mirifice elucidans). Venetiis, 1486, per
G. de Tridino Monteferrato.

Cota VIII, 35/coll. 2.

7. Iohannes Poggius (F1orentinus). FACETIAE, Venetiis, 1487.
Cota VII, 41.

8. AUCTORITATES ARISTOTELIS. Coloniae, apud Joh. Guldenschaefium.

Cota V, 49/coll. 2

9. AI e x an d erA p h rod i seu s, PROBLEMATAE, graeco in latine traducta per Georgium
Valla, Venetiis, 1488, per A. de Strato impressum.

Cota VI, 34/co11. 1.
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Fig. 4. O pagllla alll Artessela (ine. nr. 13).

B. de Messina. cum annotationibus
ex officina Philippi de Caneto.

Cota VIII, 58/coli. 1 (fig. 4).

10. Ari s tot ele s, OPERA

OMNÎA:" cum commentario
Averrois, latine, Venetiis,
1489, impressu.. per B. de
Tridino Monteferrato.

Cota VIII, 2.

11. E se h u i d, ASTROI,OGIA

JUDICIAI,IS, Venetiis, 1489
Santritter Joh. Lncillius.

12. B e d a Ve ner abi 1i s
(Anglicus), REPERTORIUM

SIVE TABUI,A GENERAI,IS
AUCTORITATEM ARISTOTE

I,IS cum eommento, Nii
rembergae, 1490, apud P.
W ag nerum.

Cota IV, 53

13. ARTESEI,I,A, ex graeeo a

a Gregorio a Vulpe Vineentio, Venetiis, 1491.

'14. CURSUS I,IBRORUM PHII,OSOPHIAE NATURAI,IS SECUNDUM VIA],{ DOCTORIS SUBTII,IS SCOTI.

Basileae, 1494, upud M. Furterum.
Cota IV, 43/coll. 3 .

.15. Alb e r tus Mag n u s, DE ANIMAI,IBUS, Libri XXVI, Venetiis, 1495, impressnm per
Jon. et Greg. de Gregoriis fratres.

Cota VI, 24.

16. Ari s tot ele s, OPERA, graeee, 5 val., Venetiis, 1495-6, apud Manutinm.

Cota IV, 8/eoli. 1-5.

.17. Pe t rus deA 1 ban o, a) CONCII,ATOR DEFERENTIARUM PHII,OSOPHORUM El' PRA.aCI

PUE MEDICORUM ;

b) TRACTATUS DE VENERIS EORUMQUE REMEDIIS,

Venetiis, 1496, per Bonitnm Loeatellnm.
Cota VIII 58/coll. 2.

18. F r a n c i s c u s Pe t rar e a, OPERA, Basileae, 1496.
Cota VI, 86.

.19. Ari s tot ele s, OPERA NONNUI,LA I.ATINA per Joh. Argyrophilium c(nm} eommentariis
Georgii Valiae, Venetiis, 1496, apud Gregorium de Gregoriis.

Cota V, 101.

'20. D iod o r n S Sic u Ins, BIBLIOTHECA SEU HISTORIA PRISCORUM I.IBER, Venetiis, 1496,

apud Jon. Tacuinnm.
Cota V, 26/coll. 2.

:21. J am b 1 i c u s, DE MYSTERIIS A.aGYTIORUM, CHAI,DEORUM. ASSYRIORUM El' AI,IA OPUS

CUI,A, Venetiis, 1497, in aedibus Aldi.
Cota VI, 48.
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22. T h e o dor, Gaz a , ARISTOTELIS

PROBI,EMATUM, interprete per ultimam
emendationem, Venetiis, 1498, apud
Bartolomeum de Zanes.

Cota VI, 34/eoll. 2.

23. Pic u s J o han nes (M ira n d ula e
Dom i n u s), OPERA OMNIA... Iibri
duodecima, Venetiis, 1498, per Berno
diurn Venetum.

Cota V, 105

24. Ari s tot ele s, Iibri X;
DE NATURA ANIMAI,IUM,

DE PARTIBUS ANIMAI,IUM,

DE GENERATIONE ANlMAI,IUM, Iibri IV;
Iibri V, cum interpretatione a Th. Gaza,
Venetiis, 1498, apud Bartolomeum de
Zones.

25. EIN TRACTAT CONTRA PESTEM. Preser

vative und regiment. Wie du dich hal
ten solt in der zeit so die pestilenz
regniert lass gar niitzlieh ist der men
sehen zu wiessen, Strassburg, 1500, edit.
Bertholome Kysler.

Cota VII, 34/eol!. 3 (fig. 5)

26. PRAEMIUM IN HIPPOCRATIS COl MEDI

CARUM PRINCIPIS EPISTOI,AS, (15),
quas e graeee traduxit Raimuntius FIe
rentinus. Fig. 5. O pagină din ineunabulul nr. XXV.

Cota VII, 15/eol!. 3.

27. Mic ha e 1 Se o tus, LIBER PHYSIONOMlAE CuM MUI,TIS SECRETIS MUI,IERUM, Venetiis.
Cota VI, 48/col!. 1.

28. H i P poe r a t e s, DE INSANIS DEMOCRITI PHII,OSOPHI FACETUM EPISTOI,IUM AD DAM

GETlTM;

Adolfo Oeeoni, ARCHIJATRO CONTERRANEO SUO CI,INICU MATURATI SCOMMATON INDICAT>

Ejusdem, CURA MORBI FRANCICI.

Cota VII, 15/eoll. 7.

Primul incunabul din lista prezentă este o ediţie germană foarte veche
a arhicunoscutei opere medicale în versuri, provenită din şcoala de la Sa
lerno - Regimen Sanitatis Salertiniana sau Flos Medicinae. Nu numai că

această ediţie este distanţată numai cu doi ani de prima ediţie germană

(Garrison), dar e mai veche decît prima ediţie latină care se admite să fi
apărut în anul 1476. Catalogul german de incunabule în 7 volume (Gesamt.
Katalog der Wiegendriicken) poate că ne-ar fi dat detalii mai ample asupra
acestui incunabul. De altfel, încercăm acelaş regret şi cînd e vorba de in
cunabulul 25, scris tot în limba germană în versuri. Desigur, că nu ne vom
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aştepta în această operă să găsim date importante asupra ciumei, caC1
despre aceastăboală se vorbeşte în aceasţă lucrare. Ea ne atrage atenţia prin
factura de editare (fig. 5), avînd un chenar frunlos şi deosebit la fiecare
pagină. Poate că autorul anonim al acestei opere, îndoindu-se de eficaci
tatea unui tratament contra teribilului flagel, care a redus la jumătate

populaţia evului mediu, a crezut că partea estetică - versuri şi grafice 
vor fi eficace pentru lector şi, oricum, îl va îndepărta de la sinistra amenin
ţare a ciumei.
Un exemplar frumos ca editare şi interesant ca conţinut este, fără îndo
ială, incunabulul 13, intitulat " Artecella" , denumire ce aminteşte de "Ars
parva" a lui Galen. După cum se vede din ultima pagină (colophon) cup
rinde nu mai puţin de 12 scrieri a vechilor autori, începînd cu "isagog"-ul
lui 1 o nit i u s Dam e s c hin u 1 şi sfîrşind cu "jurămîntul" lui H i p
p o c r a t e.
Tehnica tiparului chiar de la începuturile lui ne provoacă admiraţie, aşa

precum ne arată o pagină oarecare din acest incunabul. Textul, scris clar
pe două coloane, prezintă uneori un spaţiu la mijloc, unde cu caractere mai
mici este tipărit rezumatul cuprinsului, iar în afară de titlul capitolului
pe margine se găsesc şi alte indicaţiitipărite (fig. 4). Totul este astfel aranjat
- textul şi tiparul - că să poată încînta ochiul şi cartea să-şi atingă

scopul ei didactic. "Artecella" era cartea de căpătîi a celor care studiau
medicina, era un fel de operă premergătoare a "Precis"-urilor din zilele
noastre. Ea trebuia să fie nu numai citită şi studiată, dar chiar învăţată

pe din afară. De altfel, în acelaş scop servea şi incunabulul 4, probabil
numai o parte din opera vestitului medic arab de la începutul secolului al
X-lea, Rhazes, care, printre altele, conţine o revistă a tuturor bolilor "a
capite ad calcem" cu tratamentul respectiv.
Anlintim că incunabulul 6 se socoteşte ca unul din primele dicţionare de
medicină, iar cel de la nr 17 conţine opera didacticăa "marelui lombard"
P i e t rod' Alb a n o, cu vestitul său "Conciliator", unde vom găsi

şi una din cele mai vechi figuri a corpului uman, în care se arată în deta
liu muşchii abdominali. Desigur, că l1U putem încadra acest incunabul
în cea ce bibliografii numesc '"incunabule grafice", aşa cum sînt cunoscu
tele " Fasciculi Medicinae" ale lui J. d e K e t han, apărute anterior
acestui incunabul.
O lămurire se impune în fine şi asupra acelor incunabule însumate în lista
noastră şi care, aparent, n-ar avea nici o legătură cu medicina. Se găsesc

nu mai puţin de patru incunabule scrise de clerici, care de data aceasta
- spre deosebire de manuscrise - n-au fost şi medici, dar pe care istoria
medicinei de mult şi i-a însuşit şi studiat. Se înţelege, asemenea autori
sînt menţionaţi mai mult pentru interesul lor istoric decît cel medical mai
ales cum este cazul special al clericului englez B e d e V e ner b i 1u 1
(Incunabulul 12).
De asemenea, se întîlnesc nu mai puţin de opt incunabule cu opera
parţială sau totală a lui Ari s tot e 1 (patru exemplare), cu sau fără

comentarii asupra unor subiecte "problemata" - din epoca acestui
mare enciclopedist al antichităţi. Dacă obişnuit Ari s tot e 1 este
luat numai ca filozof, idol al scolasticii, istoria medicinei nu poate
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ignora că el a fost un mare naturalist, desigur şi cu mari erori pentru
ştiinţa modernă, dar şi cu atîtea merite. Mai mult, Ari s tot ela fost
primul biolog şi istoriceşte faptul acesta trebuie reţinut atunci cînd se
face o bună istorie a ştiinţelor, în general şi a medicinei, în special.
Ce caută P o g g i o, P e t rar c a şi Pic d e Mir a n d o 1 a printre
autori?
Ei fac parte din lumea literilor, dar medicii nu trebuie să uite că fiecare
dintre ei au scri3 contra medicinii şi nu fără obiectivitate. E bine să cu
noaştem satirele contra medicilor, scrise de P o g g i o, ca şi cartea a III-a
din opera lui Petrarca "contra medicum obiurgantem", precum şi atacu
rile lui Pic o contra medicilor astrologi, mai ales cînd asemenea tipuri
de odinioară nu erau nici buni medici şi nici adevăraţi astronomi.
Adăogătn, spre completare, că toate il1cunabulele au ieşit din teascurile
celor mai de seamă tipografii de la începutul tiparului. Nu mai puţin de
12 asemenea tipografii sînt din Veneţia, în frunte cu Al doM a n u t i o.

DR. CONSTANTIN BART

Medical manuscripts and incunabula
in the Batthyaneum Jibrary

Summary

It is given a list of 45 mss and 28 incunabula with old medical contents
which are in the Batthyaneum library from Alba Iulia.
In addition the author makes some remarks upon this matter, as one who
was working a complete catalogue (not yet printed} of whole old medical
prints from this library (about 2 000 books).
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Fig. 1. "Ex-libris" of the Library Batthyaneum.
Fig. 2. First page of the manuscript nr XXIV.
Fig. 3. First page of the incunable nr. 1.
Fig. 4. Two pages of the incunable nr. 13 (Artesella).
Fig. 5. A page of the incunable nr. XX V.
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