
A.E. NICOLAUA.E. NICOLAUA.E. NICOLAUA.E. NICOLAU

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca
Clinica de Chirurgie Prof. M. BeuranANICOLAU.RO



Lucrarea noastră va prezintă prima 

traducere în română a câtorva fragmente din 

textul manuscrisului original în latină, 

extrase din capodopera “Incrementa atque

Decrementa Aulae Otomanicae”
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Henry O. Marcy (1837-1924) in

monografia sa “The anatomy and

surgical treatment of hernia” aparuta in

1892 (Ed. D. Appleton &co) mentioneaza

lucrarea lui D. Cantemir
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1718: D. Cantemir termină
manuscrisul lucrării “Incrementa 

atque decrementa Aulae 

Otomanicae”

1729: D. Cantemir moare

• 1734: Antioh Cantemir, fiul cel mai mic în 
calitate de diplomat rus la Londra, oferă
manuscrisul lui NICHOLAS TINDAL, pastor 
şi cărturar
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� 1734-1735: 

La Londra apare 

traducerea/adaptare 

în engleză a manuscrisului 

efectuat de N. Tindal
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Cartea a fost tiparita 
cu sprijinul reginei 
Carolina de 
Ausbach. 
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Traducerea se incheie 
cu biografia 
domnitorului 
moldovean.
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�

• Toate traducerile ulterioare în limbile de 
circulaţie internationala (franceza, 
germana, italiana, rusa)  vor fi efectuate 
după versiunea în engleză

• Atat Marcy cat si Meade, insa, vor folosi 
versiunea franceza tradusa de Joncquieres 
in 1743.
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• Manuscrisul original este cumpărat de 
diplomatul german Frederich von Thoms

• 1749: dupămoartea contelui Thoms 
colecţia sa de manuscrise este vândută la 
licitaţie; manuscrisul lui D. Cantemir 
rămâne în colecţii necunoscute

• 1901 : manuscrisul este vândut 
Universităţii Harvard de către anticarul 
Otto Harrassowitz din Leipzig
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• 1984: Academicianul Virgil Cândea 
găseşte manuscrisul original la 
Houghton Library (Harvard University)

• 1999: Manuscrisul original este 
fotocopiat şi tipărit la Editura “Roza 
Vanturilor”,director D.Zamfirescu
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Titlul manuscrisului original
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A. Singura traducere romaneasca a aparut in 
1876 si a fost efectuata de Iosif Hodos 
dupa versiunea in limba germana

B. Sub tipar se află prima traducere în 
română dupămanuscrisul original al 
primelor două volume , traducere 
efectuată de către Dan Sluşanschi  ; cartea 
va apare la Editura “Roza Vânturilor”
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Descrierea intervenţiei şi a evoluţiei

postoperatorii se afla in Annotationes

(Adnotari) in cartea a II-a, capitolul IV, 

la paginile 212-215.
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Ei (albanezii)îi ingrijesc în mod desăvîrsit
pe cei ce suferă de hernii, orice
vîrsta ar avea ei, cu  nu puţină
asprime, dar în chip fericit. 

Pe cînd ne aflam la Constantinopole, 
spre a le cerceta mai bine metoda, 
am dat porunca să fie îngrijit, 
în palatul nostru, notarul nostru,
deja în vîrsta, care suferea
de această boală.
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Palatul de la Constantinopol al domnitorului desenat de el însuşi
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“Aceia, după ce s-au învoit asupra preţului 
lecuirii lui, îl legau pe bolnav cu fîşii de pînză de o 
scîndura destul de lata, de la piept şi pînă la picioare, 
apoi îi deschideau, nu prea îngrijit, cu un brici destul de 
grosolan, grosimea pielii de sub pîntece, şi scoţîndu-I în 
lungime cam cît de-o palmă, prapurele din lăuntru, îi 
vîrau la loc maţele căzute pînă la boaşe.”

“Accordingly the price of the cure being  agreed upon, 

they bound the Patient to a pretty broad board with swathing  

bands from his breats to his feet ; then with a sort of razor 

they open’d the Hipodermium under the belly and drawing 

out the inner coat a hand’s breadth, thrust up in their place 

the intestines that were fallen down into the Cods”
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“Coseau grosimea pielii cu un fir gros, şi după ce 
făcuse un mic nod la fir, ca să nu iasă afară, tăiau cu 
acelaşi brici cîtă grosime a pielii mai ieşea afară din 
cusături, si ungînd locul  cu untură de porc, îl ardeau cu 
fierul roşu. “

“They sow’d the Hypodermium with a coarse 

thread and they had made a knot in the thread that it 

might not slip out, they cut off with the same razor the 

part of the Hypodermium which hung over the stiches and 

anointing it with Hog’s grease burnt it with a hot iron. “
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“După ardere, ei mai lasă deschisă
rana din pîntece: îi ridicau în sus
picioarele omului aproape leşinat, si
toarnă asupra rănii albuşul de la nouă
oua proaspete.”

“After the burning  they left the 

wound in the belly still open and 

lifting up the legs of the Patients 

almost dead, pour’d the whites of 

nine new-laid eggs into the wound. “
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“Cînd acesta fierbea după o oră sau
două, ei pronosticau de aici o 
însănătoşire fericită . Căci, după al 
treilea ceas, nu va fi apărut  nici un fel
de fierbere, ei socotesc acest lucru
drept mortal … unul sau doi dintr-o 
sută se întîmplă sămoară- lucru pe
care îl atribuie mai degrabă slăbiciunii
puterilor sau a vîrstei, decît
neîndestulării meşteşugului lor. “ 

“This as it bubbled up or wark’d in an hour or 

two; they took for a good sign of a cure.

For it after the third hour no ebullition or 

working appears, they deem it mortal  

…though scarce  one or two in a hundred  

happen to die; and this they ascribe rather 

to weakness or age than the insufficiency of 

their art. “
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“A doua şi a treia zi, ei 
reluau aceiaşi infuzie la acelaşi 
ceas, ţinîndu-l mereu pe bolnav cu 
picioarele în sus, aflat într-o 
asemenea nesimţire, încît să pară
fără suflare.”

“On the second and third day they 

repeated the infusion the Patient 

beeing kept all the while on his back,

so depriv’d of his senses, that he 

seem’d really dead.”
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“ În cea de-a patra zi, îl puneau pe bolnav, legat de 
scîndură, jos pe pămînt, unde îşi venea de îndată în fire, şi 
se plîngea, cu glas slab, de dureri; îi refăceau puterile celui 
sleit cu puţină apă de băut, şi îi dădeau vreme de alte trei 
zile, un pic de zeamă, de care se găsea, fără să ţină seama de 
nici un fel de dietă.”

“On the fourth day they laid the patient bound to the board 

on the floor, where he soon recover’d his senses, and complain’d

of his pains with a weak voice…they reflesh’d him with moderate 

draught of warm water, and the three next days gave him a little 

broth made of any thing,only taking care not to overload his 

stomach with meat.”
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“În a şaptea zi, îi desfăceau legăturile, şi îl puneau 
pe bolnav, uşurel, în pat. După a noua zi şi pînă într-a 
douăsprezecea, rana mai primea doar cîte şase albuşuri, 
care, de îndată ce erau infuzate, păreau să fiarbă şi mai din 
belşug decît înainte.”

“The seventh day the bands were loos’d and the Patient 

gently laid in a bed. From the ninth to the twelve day the 

wound receiv’d only six whites, with as soon as infus’d seem’d

to bubble up more than before.”
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“Într-a cincisprezecea zi, 
taietura de-abia daca mai primea un 
singur albus de ou. Cînd fierberea
înceta puneau peste rană un pansament
făcut cu smoală,ulei şi nu mai ştiu ce
altă substanţă, şi-i îngăduiau
bolnavului să-şi mişte
picioarele şi să steie pe o parte.”

“The fifteenth day the wound 

scarce held the white of one egg, yet 

they repeated the infusion as long as 

they perceived any to go into the wound 

and bubble up.  When this ceas’d, they 

laid to the wound a plaister of pitch, oil 

and other mixtures and suffer’d the 

Patient to move his feet, and lie on his 

side. “
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“După a douăzecea, a treizecea sau a patruzecea zi, 
după cum răbda vîrsta sau puterile fiecăruia, ei trăgeau
afară tot firul, cu legătura lui, şi punând deasupra un alt 
pansament, îl făceau sănătos de-a binelea.

Prin aceastămetodă , aspră şi dură, la care am fost
de faţă ca martori, neamul acesta, atît de necioplit
obişnuieste să scoată şi să lecuiască în chip fericit o boală
atît de gravă.”

“After the twentieth, thirtieth, or fortieth day, according 

to the age or strength of the Patient, they drew out  the 

thread and with another plaister made a perfect cure. 

By this rough method, of which  I  was an eye witness, 

these illiterate people are us’d to cure so difficult a 

distemper.”
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“Incrementa atque decrementa Aulae 
Otomanicae” este cea mai importanta 
lucrare scrisa din epoca provenind 
din estul Europei.

[D. Zamfirescu, “Spre o noua contraofensiva spirituala”, Roza vanturillor, 

2000]
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D. Zamfirescu:

“D. Cantemir este intruchiparea cea 
mai vasta a geniului romanesc si cea 
mai trainica glorie a lui in 
universalitate”
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