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Medicine manuscript, dated to the mid-nineteenth century and sourced to the village of Răchita, Alba 
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church, and comprises 10 recipes, 3 in reference to beekeeping and 7 of human medicine, some of 
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În biblioteca documentară a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş se 

păstrează un manuscris intrat în colecţia muzeului în anul 1989, printr-o 
donaţie făcută de Ion Raica. Documentul a rămas nepublicat până în prezent, 
probabil, pe de o parte, datorită subiectului acestuia, care este rar abordat de 
către specialişti, iar pe de altă parte, datorită intrării sale târzii în patrimoniul 
muzeului, cu aproape 30 de ani ulterior perioadei în care profesorul Gheorghe 
Pavelescu era preocupat de folclorul medical din această zonă. 

 
Originile etnoiatriei româneşti 
Medicina empirică românească îşi are originea, după cum consideră 

specialiştii în domeniu, în medicina empirică a geto-dacilor ai căror sacerdoţi, 
aşa cum afirma istoricul Iordanes în secolul al VI-lea, cunoşteau foarte bine 
plantele şi efectele pe care acestea le aveau asupra oamenilor1. Unii autori 
consideră că la daci a existat, pe de o parte, o medicină sacerdotală practicată 
de preoţii-medici, iar pe de altă parte, o medicină populară marcată de un 
pronunţat caracter empiric2. 

În descrierea lui, Iordanes s-a bazat pe izvoare vechi şi a prezentat, în 
termeni de-a dreptul „extravaganţi”, interesul sacerdoţilor daci pentru 
astronomie, ştiinţele naturii3 , precum şi pentru plantele de leac, până nu 

 
* Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, România; e-mail: rtotoianu@yahoo.com. 
1 Vătămanu 1979, p. 6. 
2 Neagu-Basarab 2018, p. 52. 
3 Eliade 1992, p. 175, nota 92. 
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demult fiind acreditată ideea că există o asemănare între druizii din lumea 
celto-galică şi sacerdoţii daci care vehiculau cunoştinţe medicale. De altfel, 
scriitorul grec Origene afirmă faptul că Pitagora, cel al cărui sclav şi discipol 
a fost însuşi Zalmoxes, ar fi călătorit inclusiv în Galia, unde probabil a intrat 
în contact cu aceştia4. Făcând abstracţie de acest „clişeu”, preluat din lumea 
celtică şi demontat în ultimii ani de specialişti cu suficiente argumente5, 
informaţiile furnizate de autorii antici constituie totuşi dovezi ale 
cunoştinţelor medicale şi ale practicării unei forme destul de evoluate de 
medicină în societatea dacică. Pe lângă acestea, prezenţa unor denumiri de 
plante medicinale de origine dacică în copia din secolul al III-lea al lucrării lui 
Pedakios Discorides din Anazarba (40-90 d.Hr.), constituie argumente 
indirecte privind cunoştinţele medicale din societatea dacică. Medic militar de 
origine greacă, Discorides a servit sub împăraţii Claudius (41-54 d.Hr.) şi 
Nero (54-68 d.Hr.) şi a rezumat cunoştinţele medicale ale epocii sale în 
lucrarea De materia medica6, pe care a terminat-o în jurul anilor 77-787. Situaţia 
nu este singulară, într-o copie, de această dată din secolul al VI-lea, după 
Herbarius-ul lui Pseudo-Apuleius, se regăsesc, din nou, aşa-zise denumiri 
dacice de plante medicinale8. 

După includerea Daciei în Imperiul Roman practicile medicale s-au 
îmbogăţit cu experienţele iatrilor greci. Noile cunoştinţe au pătruns masiv la 
nordul Dunării prin intermediul romanilor, difuzarea lor fiind impulsionată şi 
de noua limbă oficială a provinciei, latina, care era vorbită în întreaga 
Peninsulă Balcanică şi înlătura barierele de comunicare, racordând provincia 
la restul imperiului9. Filiaţia remediilor folosite în Antichitate este cunoscută, 
grecii preluând cea mai mare parte a leacurilor pe care le foloseau de la 
chaldeeni, babilonieni şi egipteni, transmiţându-le mai departe romanilor, 
care, la rândul lor, le-au împărtăşit popoarelor pe care le-au cucerit sau cu care 
au intrat în contact10. 

Aportul de populaţie în provincia Dacia ex toto orbe romana a adus cu 
sine şi o serie de divinităţi cu atribute curative, realizându-se un sincretism în 
care sunt prezenţi nu numai zei din panteonul greco-roman, ci şi unii adoraţi 
în provinciile romane din Africa şi Asia. Astfel, Asklepios al grecilor a devenit, 
pe filieră romană, Aesculap, asociat şi cu Glykon, zeul cu chip de şarpe, 
originar din Asia şi adorat inclusiv la Tomis şi la Apulum. Hercule şi atributele 

 
4 Vătămanu 1979, p. 16. 
5 Olteanu 2002, p. 74. 
6 Vătămanu 1970, p. 40. 
7 Váczy 1968, p. 61. 
8 Vătămanu 1979, p. 40. 
9 Ibidem, p. 7. 
10 Candrea 1999, p. 289. 
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sale s-au contopit cu ale tracului Darzos, iar cele ale Dianei, cu cele ale zeiţei 
egiptene Isis şi ale zeităţii traco-dacice Bendis11. 

După părăsirea Daciei de către armata şi administraţia romane, dintre 
popoarele migratoare care s-au perindat în spaţiul carpato-danubiano-pontic, 
cea mai mare influenţă asupra medicinei, şi nu numai, au avut-o slavii. 
Pătrunşi în zonă în secolul al VI-lea, aceştia vehiculau o medicină bazată pe 
cunoaşterea proprietăţilor curative ale unor plante medicinale, completată cu 
o serie de concepţii magice. Slavii adorau forţe supranaturale, sufletele 
morţilor şi duhurile ascunse pretutindeni în casă, vatră, prag, păduri sau ape, 
care făceau bine sau rău, provocând inclusiv bolile12. Perum, Svarog-Dajbog, 
Veles sunt zeităţile din panteonul slav, care, alături de multiplele duhuri 
menţionate anterior, sunt responsabile de boală şi sănătate şi trebuiau 
înduplecate cu daruri de alimente (brânză, ouă, miere, găini, sare etc.) sau 
uneori forţate să alunge bolile pe care le provocau, fiind constrânse prin 
intermediul vrăjilor şi descântecelor operate de indivizi specializaţi în aceste 
practici, vrăjitori, vraci şi descântători13. 

Această perspectivă care încearcă să explice originea bolii, ca rezultat al 
acţiunilor malefice ale duhurilor rele, este prezentă la slavi şi la români din 
timpuri străvechi14 şi a fost convertită, ulterior creştinării acestora, în 
concepţia originii bolii ca pedeapsă divină a păcatului. Influenţa slavilor 
asupra medicinei populare româneşti nu a constat în elemente concrete care 
să îmbogăţească metodele de tratament, ci într-o nouă viziune despre boală şi 
vindecare, bazată pe animismul pe care slavii îl practicau şi care a dus la 
creşterea dozei de magie prezentă în practica medicală15. Tot lor li se 
datorează şi o serie de denumiri ale bolilor, care au înlocuit numele de sorginte 
daco-romană16, dar şi termenul însuşi care desemnează suferinţa, „boală”, 
precum şi acţiunea de îngrijire a bolnavului, „a obloji”17 sau „a lecui” pentru 
„a vindeca”18, termeni care vin din slava veche19. 

Revenind la concepţia de sorginte magică a originii bolilor, aceasta a 
fost adoptată de populaţia autohtonă de la slavi, nu pentru că ea era superioară 
practicilor lor medicale, ci pur şi simplu pentru că reprezenta noul20, fără a 
constitui însă o noutate absolută. Aceasta nu era total străină de practici 

 
11 Vătămanu 1979, p. 24. 
12 Vătămanu 1970, p. 33. 
13 Vătămanu 1979, p. 47. 
14 Igna 1943-1945, p. 406. 
15 Vătămanu 1970, p. 34. 
16 Vătămanu 1979, p. 45-47. 
17 Vătămanu 1970, p. 32. 
18 Băncilă 1973, p. 44. 
19 DEX 2012, p. 729, 582. 
20 Vătămanu 1979, p. 47. 
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magice, descântecul care însoţea uneori tratamentul sau i se substituia alteori 
în totalitate acestuia, nefiind altceva decât o formă de manifestare a magiei. 
Iar descântecul este la fel de vechi ca şi omul, care, în neputinţa lui de a 
pătrunde cu mintea cauzele bolilor, le-a considerat manifestări ale unor forţe 
oculte care nu puteau fi decât înduplecate prin umilinţă, rugăciune şi ofrande, 
după modelul captatio benevolentia, prezent în religie, sau puteau fi determinate 
să plece prin ameninţări voalate sau directe, toate aceste acţiuni luând forma 
descântecului21. Prin magie, medicamente, rugăciune sau persuasiune, după 
caz, oamenii, indiferent de epoca istorică în care s-au manifestat, nu au rămas 
pasivi în faţa bolilor, ci şi-au afirmat propria lor voinţă22. Este interesant faptul 
că, deşi au preluat de la slavi „ritualul magic” care însoţea administrarea 
medicamentului, au păstrat termenul de origine latină prin care acesta este 
desemnat, „descântec”23, o dovadă în plus că practicau magia anterior venirii 
slavilor.  

Cu siguranţă că medicina dacilor avea şi un caracter magic, deşi părerile 
sunt împărţite. Pliniu cel Bătrân (23-79 d.Hr.) susţinea că preoţii daci nu 
cunoşteau şi nu foloseau magia, în timp ce Criton din Heracleea, medicul 
personal al împăratului Traian (53-117 d.Hr.), care i-a cunoscut pe daci în 
mod nemijlocit ca participant la războaiele daco-romane, îi suspecta de faptul 
că îşi păstrează puterea asupra poporului prin intermediul magiei şi 
vrăjitoriei24.  

Astăzi, însă, nu mai avem îndoieli cu privire la practicarea magiei de 
către aceştia, arheologul Valeriu Sîrbu menţionând existenţa în mediul dacic 
a unor veritabile „truse magice”. Se cunosc 14 astfel de descoperiri, constând 
în: figurine de lut antropomorfe sau zoomorfe (niciodată ambele categorii 
împreună), diferite alte mici artefacte din ceramică, de forme diverse, decorate 
cu incizii sau cu perforaţii, precum şi alte obiecte miniaturale (zaruri, dăltiţe, 
toporaşe şi calapoade pentru modelat ceramică). Acestora li se adaugă şi unele 
piese cu presupuse calităţi magice, cum ar fi fragmentele de carapace de 
ţestoasă, diferite cochilii de scoici şi canini perforaţi, împreună cu vase 
miniaturale25. Toate aceste obiecte sunt similare celor folosite în ritualurile 
magice de populaţii primitive răspândite, la începutul secolului trecut, în 
întreaga lume26. Valeriu Sîrbu este de părere că posesorii truselor, fie ei 
magicieni sau vrăjitori, erau, în acelaşi timp, şi medicii acelor vremuri, iar 
anumite ustensile din truse au fost folosite la prepararea diferitelor alifii, 

 
21 Vătămanu 1970, p. 131. 
22 Băncilă 1973, p. 48. 
23 Vătămanu 1979, p. 49. 
24 Neagu-Basarab 2018, p. 53. 
25 Sîrbu 1993, p. 68. 
26 Lips 1964, p. 431-464; Sîrbu 1993, p. 69. 
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medicamente sau substanţe creditate în epocă ca având puteri magice27. De 
asemenea, prezenţa în truse a unor figurine zoomorfe din lut, constituie un 
alt indiciu al practicării la daci a unei medicini magice, fiind cunoscut faptul 
că în acele zone din lume în care populaţiile cred că bolile sunt pricinuite de 
duhuri rele, pentru vindecarea acestora erau „chinuite” sau chiar distruse 
reprezentări ale acestor duhuri, confecţionate din diferite materiale şi 
înfăţişate în chip de animale28. 

Pe lângă contribuţia de netăgăduit a slavilor, cercetătorii vorbesc şi 
despre existenţa unei anumite influenţe maghiare asupra medicinii populare 
româneşti, în special în Transilvania29. 

Deşi medicina a evoluat de-a lungul secolelor, o să ne oprim aici cu 
prezentarea istoricului acesteia, întrucât etnoiatria românească a rămas în 
acest stadiu, ulterior venirii slavilor, sau mai bine spus concepţia ţăranu lui 
român asupra bolilor nu s-a schimbat prea mult până în secolul XX, 
rămânând tributară moştenirilor de sorginte slavă. 

Până nu demult, în viziunea ţăranului român, bolile erau privite ca 
având trei cauze: pedeapsă a păcatului, intervenţie a duhurilor rele şi factor 
demografic echilibrant, ca urmare, nici vindecarea nu putea veni decât prin 
trei complexe de mijloace furnizate de religie, magie şi de ştiinţa empirică. Tot 
atâtea erau şi resorturile sufleteşti angrenate în medicina populară, credinţa, 
sugestia şi convingerea empirică sau ştiinţifică. Cele trei mijloace de vindecare 
sunt întâlnite, grupate câte două sau toate la un loc, în ultimă instanţă 
medicina populară fiind disciplina găsirii leacului, fără ca acesta să fie acelaşi 
lucru cu medicamentul, adică crearea tuturor condiţiilor prielnice vindecării, 
pentru că ţăranul român era convins că bolnavul se vindecă numai „dacă e să 
se vindece”30.  

 
Manuscrisul Ghişe 
Apariţia manuscrisului de la Răchita, care ne-a prilejuit abordarea 

acestui subiect, nu este unică în peisajul cultural al zonei, Gheorghe Pavelescu 
publicând în anii ’70 ai secolului trecut alte trei manuscrise similare, provenite 
din satele Şugag, Săsciori şi Sebeşel31, precum şi o cantitate impresionantă de 
folclor medical, cules din zonă, în mai multe etape32, şi revizuit de-a lungul 
timpului33.  

 
27 Sîrbu 1993, p. 69. 
28 Lips 1964, p. 442. 
29 Vătămanu 1970, p. 35. 
30 Băncilă 1973, p. 43. 
31 Pavelescu 1971, p. 549-578. 
32 Pavelescu 1974, p. 228-235. 
33 Pavelescu 1994, p. 493-497; Pavelescu 1998, p. 291-348. 
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Primul manuscris, descoperit în anul 1938, este cel al lui Petru Cernat 
din Şugag şi cuprinde 14 reţete care ocupă 18 pagini scrise cu alfabet chirilic34. 
Cel de-al doilea, păstrat în colecţia muzeului din Sebeş35, a aparţinut dascălului 
Nicolae Aloman din Săsciori şi cuprinde 11 pagini, însumând 33 de reţete 
medicale, redactate cu caractere chirilice sub forma unui capitol separat în 
„cronica” pe care acesta o ţinea36. Manuscrisul tratează şi alte subiecte, altele 
decât reţetele medicale, care de-a lungul timpului, au fost abordate de 
numeroşi cercetători37. Al treilea manuscris publicat de Gheorghe Pavelescu 
este cel al lui Nicolae Filimon din Sebeşel şi conţine 41 de  reţete medicale, 
copiate de autor în etape şi din surse diferite38. 

Manuscrisul pe care îl prezentăm este denumit în registrul de inventar 
al Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, are 
formatul in folio, cu dimensiunile de 34,3 cm x 21 cm şi cuprinde două file 
scrise cursiv în limba română, predominant cu caractere chirilice, amestecate 
însă cu litere latine. Hârtia, destul de degradată şi ruptă, a suferit o tentativă 
de „restaurare”, fiind lipită cu bandă de tip scoci, care, în timp, şi-a pierdut 
transparenţa şi s-a dezlipit, pătând şi degradând şi mai mult manuscrisul, şi 
aşa afectat de modul în care a fost împăturit şi păstrat de-a lungul timpului. 
Pe prima filă se găseşte o singură reţetă referitoare la vânătoarea de albine, iar 
pe verso, fila întâi conţine 7 reţete referitoare la durerea de picioare, răceală, 
durerea de măsele, cârcei, tuse, negi şi „friguri de trei zile”. Cea de-a doua filă 
este dedicată exclusiv apiculturii şi conţine două reţete pentru bunăstarea 
albinelor39. 

Despre autorul manuscrisului, Gligor Ghişe (1837-1915)40, nu ştim 
decât faptul că a fost epitrop la biserica din sat între 1881 şi 188841 şi că era 
un pasionat şi foarte priceput apicultor, având, după cum s-a reţinut în tradiţia 
orală, cea mai frumoasă stupină din toată zona42. În aceste condiţii, nu 

 
34 Pavelescu 1971, p. 551; Pavelescu 1998, p. 292. 
35 MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 85/2853. 
36 Pavelescu 1971, p. 559; Pavelescu 1998, p. 293-294. 
37 Dan 1994, p. 353-366; Cărpinişianu 2000, p. 106-112; Totoianu 2001, p. 185-190; Aleman 
et alii 2011; Groza 2019, p. 203-2015. 
38 Pavelescu 1971, p. 559; Pavelescu 1998, p. 294-295. 
39 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, nr. inv. 4668/D. 313, f. 1-2. 
40 SJAANR, colecţia Registre de stare civilă. Parohia Ortodoxă Răchita, Protocolul morţilor 1885-1943, 
nr. inv. 2038, p. 152-135, nr. 4. 
41 Gligor Ghişe semna inventarul bisericii în calitate de epitrop, pentru prima dată la 31 

decembrie 1881 şi pentru ultima dată la 31 decembrie 1887 (SJAANR, Parohia Ortodoxă 
Răchita, Inventariu despre averea imobilă şi mobilă asusnumitei parohii la finea anului 1881, nr. inv. 
1/1881, f. 5 ; Inventariu despre averea imobilă şi mobilă asusnumitei parohii la finea anului 1887, nr. 
inv. 2/1887, f. 5). 
42 Stanciu 2019, p. 132. 
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surprinde faptul că manuscrisul său debutează tocmai cu o reţetă destinată 
apicultorilor (fig. 1), pe care am transcris-o mai jos:  

„Cum să faci să ghie stup[ii] la tine denivăr […] cân să goneşte să îi scoţi matca 
din ea unje deaştile şi unje talpele cismelor şi se umbli pe unde vei vrea ca sa 
vie stupii la tine şi cum vor veni şi vor da [de] mirosul cismelor tale va veni cu 
mulţimea”43. 

De la bun început se observă că această reţetă este una magică, bazată 
pe două dintre cele trei legi ale magiei, conform cărora lucrurile care au fost 
odată în contact continuă să se influenţeze unele pe altele şi după ce nu mai 
sunt în contingenţă, şi lucrurile similare sau efectul se aseamănă cu cauza lor44. 
Cu alte cuvinte, conform primei legi a magiei, cea a contiguităţii, partem ex 
totum, partea fiind identificată cu întregul, iar conform celei de-a doua, cea a 
similarităţii, similia similaribus evocantur, adică asemănătorul evocă 
asemănătorul45, aici fiind vorba despre aşa-numita magie simpatetică, după 
cum vom vedea. 

Posibilitatea de a aduce familiile de albine unde doreşti este tentantă 
pentru orice apicultor, iar prin „gonit”, în reţeta de faţă, trebuie să înţelegem 
roit. Roitul este un fenomen natural care ţine de felul în care albinele se 
înmulţesc. Printre ouăle depuse, fie că acestea au eclozat sau sunt gata să 
eclozeze, se află şi o viitoare matcă, în această situaţie cea veche, împreună cu 
o parte din albinele lucrătoare, roiesc, adică părăsesc stupul în căutarea unui 
alt loc unde să-şi continue viaţa, urmând ca în cel părăsit să rămână noua 
matcă şi o mulţime de albine care au ieşit din ouă. 

De obicei roiul se aşează pe o creangă în apropierea stupului pe care 
tocmai l-a părăsit, până ce albinele care au pornit „în cercetare” găsesc alt 
stup, pregătit din timp de apicultor, sau o scorbură, ori chiar o văgăună în 
pământ sau în stâncă unde să se stabilească. Evident că în cazul în care roiesc 
şi apicultorul nu a pregătit un stup nou pentru ele sau în situaţia în care acesta 
doreşte capturarea un roi sălbatic pentru a-şi înmulţi familiile de albine, va 
căuta roiul şi-l va determina să ocupe un stup pregătit în acest scop. În mod 
normal roitul are loc pe la mijlocului lunii mai şi ţine până în jurul lui 20 iunie, 
totul în funcţie de temperatura ambientală, roiul ieşind atunci când aceasta 
depăşeşte 20o C, moment în care apicultorul acţionează. În cazul vânătorii de 
albine „sălbatice”, aceasta avea loc primăvara devreme sau vara târziu, 
ţinându-se seama de ciclurile de dezvoltare ale vegetaţiei şi de 
comportamentul albinelor. Tradiţional, există mai multe modalităţi de găsire 
a roiurilor: momirea cu fum din iască de stejar şi ceară, momirea cu miere şi 
făină de grâu sau metoda observării directe, însă nu vom insista asupra lor, 

 
43 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1, nr. [1]. 
44 Petrescu 2003, p. 284. 
45 Mihu 2002, p. 241. 
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fiind amănunţit descrise de specialişti şi necesitând pregătire, experienţă, timp 
şi un instrumentar specific46. 

Reţeta de debut a manuscrisului, uzând de magie, înlătură toate aceste 
operaţiuni descrise mai sus şi rezolvă problema roirii sau vânătorii albinelor, 
simplu, prin contaminare magică, direct de la matca cu care îţi ungi „deaştile 
şi […] talpele cismelor”, împrumutând în acest fel din caracteristicile mătcii 
pe care albinele o urmează necondiţionat, astfel, doar mergând, fără nicio altă 
acţiune, albinele îţi vor lua urma şi roiul va veni acolo unde mergi tu. 

Alte două reţete care privesc albinele se regăsesc pe fila a doua a 
manuscrisului (fig. 3): 

„Pentru stupi ca sa roiască bine să iei 3 oca de sămânţă de cânepă să moi în 
apă într-o noapte şi într-o zi, care se moaie bine pă urmă să bati la putinel şi 
să iăi o oală zmălţuită [?] şi noauă şi să pui sămânţa până la jumătatea olii, faci 
o găurice mică şi pe deasupra să pui un capacu şi cu humă să lipeşti capacu 
împrejur bine şi oala săngropi până la jumătate în pământ şi dedesuptul oalii 
pui o ulcea de asupra oala. Să faci focul deasupra, oala va pişa dintă oală în 
ulcea pe cea găurice şi acela uleu sal mesteci în o oka de miere şi unje uşile pe 
dinăuntru şi foarte mare roi a roi stupii”47. 

În cazul acestei reţete, din seminţe de cânepă se obţine, printr-un 
proces de distilare, un fel de ulei care, în final, amestecat cu miere, este 
introdus în stup, ungându-se „uşile” acestuia cu el. Acest preparat se pare că 
stimulează roirea, atrăgând albinele în noul stup, pregătit în vederea ocupării 
lui de către albinele care roiesc. Poate că nu este întâmplătoare folosirea 
seminţelor de cânepă, plantă ce joacă un rol important atât în medicina 
populară, cât şi în magie. Cânepa este o plantă folosită în gospodăria 
ţărănească, în primul rând ca sursă de fibre textile pentru ţesut, dar şi ca 
ingredient magic, din acest motiv existând o serie de tabuuri privind modul 
cum aceasta trebuie semănată şi recoltată, pentru a-i păstra proprietăţile 
magice dorite48. Toate acestea, coroborate cu indicaţia clară ca oala smălţuită 
să fie nouă, nefolosită la nimic altceva, ne duc din nou cu gândul la posibile 
valenţe magice. 

Ultima reţetă din manuscris, referitoare la albine, se găseşte tot pe a 
doua filă şi se referă la hrănirea şi tonificarea albinelor atunci când acestea, 
slăbite, încep să moară. Momentul în care trebuie intervenit este semnalat de 
prezenţa unor albine moarte la urdinişul stupului49. Se întâmplă deseori ca în 
timpul iernii albinele să-şi consume resursele de miere şi, rămase fără hrană, 
să moară, de obicei tot după sezonul rece. Albinele rămase curăţă stupul de 

 
46 Badea-Ţuţuianu 1999, p. 579-581; Badea, Badea-Ţuţuianu 2000, p. 330-331. 
47 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 2, nr. [9]. 
48 Pentru toate acestea, vezi Marian 2000, p. 43-64. 
49 Urdinişul este orificiul prin care albinele intră sau ies din stup. 
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cele moarte, pe care le aruncă afară, putând fi astfel observate de apicultor 
care intervine respectând următoarea reţetă: 

„Cându găseşti albine moarte supt urdinişul lor să le dai miere cu pravu de 
brazi. Păpădie şi trandafir apoi să le dai gem […], stafide să le dai cu carele ar 
merge mai bine trandafir cu magiun să fierbi îndulcit în miere să le dai zama 
magiunu lui, să le dai”50. 

Reţeta nu are nevoie de comentarii, indicaţiile sunt clare, 
administrându-se substanţe şi produse dulci: gem, stafide, miere cu polen de 
brad, cu „trandafir”, zeamă de magiun din prune amestecată cu miere etc., 
conţinând ingrediente cu un mare potenţial de tonificare a albinelor. O 
singură menţiune trebuie făcută în cazul acesteia, prin trandafir nu trebuie să 
se înţeleagă floarea, ci măceşul (rosa canina), plantă des folosită în etnoiatrie, 
pentru diverse afecţiuni. Floarea măceşului se foloseşte şi în medicina 
empirică umană, de exemplu pentru durerea de ochi, pe aceştia aplicându-se 
un decoct din această floare cu „apă neîncepută”51. 

Verso-ul primei file a manuscrisului lui Gligor Ghişe (fig. 2) debutează 
cu o reţetă pentru durerea de picioare, pe care nu am reuşit să o descifrăm 
integral şi care ridică semne de întrebare: „Pentru [du]rere la picioare din 
osteneală să iai belâi bălădie [?] cu slănină să pisezi să pui la picioare”52. 

Nu ştim ce înseamnă acel „belâi bălădie”, însă reţeta este similară cu 
una din manuscrisul lui Nicolae Aloman din Săsciori, unde profesorul 
Gheorghe Pavelescu s-a confruntat cu aceeaşi problemă, transcriind termenul 
sub forma „belită (?) bălădie (?)”53, ambele transcrieri fiind un nonsens, numai 
dacă nu cumva este o denumire pe filieră slavă, unde bielîi înseamnă alb, 
asupra celuilalt termen, însă, nu ne putem pronunţa.  

Următoarea reţetă se referă la tratarea răcelii şi a durerilor asociate cu 
aceasta, astfel: „Pentru durerea de imă sau din răceală, să iai rachiu de drojdii 
şi unt de lemnu să pui la foc şil ferbi şi să le bei să să încălzască bine în haine”54. 
Folosirea rachiului de drojdie sau, în lipsa lui, a celui amestecat cu drojdie, 
este atestată în zonă ca tratament împotriva răcelilor şi în cazul tratării 
animalelor, în special a vitelor mari55. Această reţetă este identică cu cea de la 
nr. 4 din manuscrisul lui Nicolae Aloman din Săsciori56. 

Urmează o reţetă pentru durerea de măsele:  

„Pentru durere de măsele să iei lemn de zadă [?] del ouat cu nie şi dăzolvă de 
piatră acră şi scorţişoară iar adăugeşti şi cuişoare una două porţi şi o jumătate 

 
50 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, nr. inv. 4668/D. 313, f. 2, nr. [10]. 
51 Marian 2000, p. 107. 
52 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, nr. inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [2]. 
53 Pavelescu 1971, p. 568, nr. 16. 
54 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [3]. 
55 Totoianu 2002, p. 545. 
56 Pavelescu 1971, p. 568, nr. 4. 
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oca oţăt şi să arunci şi o bucat de […] şi să ferbi la focu până va şi mâna, va 
rămâne pe ce lu ca cincizeci de gramuri şi să ţi în gură iar măseaua să nu o 
scoţi57. 

O reţetă care combină o serie de ingrediente menite să calmeze una 
dintre cele mai frecvente şi atroce dureri din mediul rural, cea de măsele, 
prezentă în epocă datorită igienei precare, specifice ţăranului român din acele 
vremuri. În cazul primului ingredient, lemnul de zadă, termenul local folosit 
pentru larice (larix deciuda), trebuie fiert alături de o serie de mirodenii. Se 
indică indirect şi timpul când lemnul trebuie recoltat „del ouat cu nie”, adică 
pe care a căzut prima zăpadă, deci momentul recoltării lemnului este a doua 
parte a lunii noiembrie, când în mod normal în zonă cădea prima zăpadă. 

Următoarea reţetă este pentru cârcei: „Păntru cârcelu la mâni sau la 
picioare să iei muştariu albu en cîteva dimineţi că te vei folosi”58. Aceasta este 
identică cu cea cu nr. 18 din manuscrisul lui Nicolae Aloman59. 

O reţetă pentru tuse: „Pentru tusă să iai dela spiţerie pod […] cini […] 
săl herbi cu zahăr săl bei”60, pe care nu am reuşit să o transcriem integral 
datorită unei zone deteriorate a manuscrisului, este foarte asemănătoare, dacă 
nu chiar identică, cu o altă reţetă din manuscrisul Aloman, reţeta nr. 7: 
„Pentru tusă să iai de la spiţerie pod vaad (?) limba vecini(i) ca să-i fierbi cu 
zahăr, să-l bei”61. Este singura reţetă în care se menţionează o substanţă 
procurată de la farmacie. 

Urmează o reţetă pentru negi: 

„Pentru negei tae coadala o şopîrlă şi cu sânjele dela ea unje nejeii, miere şi cu 
piatră acră să mesteci şi unje negei, gălbenuşe de ou să mesteci cu floare de 
trandafiru şi den ceas en ceas să unji la negei. Zamă de ceapă pisată cu sare 
multă să pui la negei”62. 

Şi această reţetă corespunde cu cea de la nr. 14 din manuscrisul 
dascălului Aloman din Săsciori63. Sângele de şopârlă în tratarea negilor este 
utilizat şi în Banat64, în Moldova65, dar şi în alte zone din România, precum şi 
în Franţa, în zona Munţilor Vosgi. Tratamentul cu sânge de şopârlă poate fi 
urmărit trecând prin Germania secolului al XVI-lea, coborând spre cumpăna 
secolelor IV-V, când acesta apare menţionat în lucrarea lui Marcellus 
Empiricus şi ajungînd până în secolul I în Imperiul Roman, unde tratarea 

 
57 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [4]. 
58 Ibidem, f. 1v, nr. 5. 
59 Pavelescu 1971, p. 568, nr. 18. 
60 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [6]. 
61 Pavelescu 1971, p. 568, nr. 7. 
62 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [7]. 
63 Pavelescu 1971, p. 568, nr. 14. 
64 Petrescu 1974, p. 146. 
65 Muşlea, Bîrlea 2010, p. 288. 
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negilor cu sânge de şopârlă este menţionată în lucrarea Naturalis Historia, a lui 
Plinius cel Bătrân66. 

Ultima reţetă este una pentru malarie, boală numită în manuscris 
„friguri de trei zile”: 

„Pentru friguri de 3 zile să iei şofran şi funingine şi aiu să le pisezi să le mesteci 
ăn oţăt şi faci un plastre şi după cieia îl aprinde de 3 ori după aiceea să te leji 
la mâna stângă deasupra”67. 

Şi această reţetă îşi are corespondenţa în manuscrisul de la Săsciori, în cea cu 
nr. 25, cu care este aproape identică 68.  

Malaria este o boală gravă, cu o mortalitate destul de ridicată în epocă, 
lucru care a determinat aproape toate popoarele din zonă să o personifice, 
evitând să-i pronunţe numele de teamă să nu o atragă. Astfel, italienii o 
numeau la cummare (cumătra), germanii Schuttler (scuturătorul), rutenii 
desemnează boala cu denumirea de tjitka (mătuşica) sau pohanka (spurcata, 
păgâna), ruşii kumá şi kumahá (năşica), tëtka (mătuşica), iar ruşii din sud 
poganka (spurcata), bulgarii şi sârbii numind-o groznica (groaznica) şi românii 
leliţa, mătuşica sau tremuriciul69. Se credea că poate fi vindecată, conform 
reţetei, cu o combinaţie de şofran, funingine şi usturoi, dintre aceste plante, 
usturoiul fiind folosit atât pentru capacităţile curative antiseptice, cât şi pentru 
calităţile sale apotropaice şi capacitatea sa de a alunga duhurile rele70. 

Se naşte firesc întrebarea ce are în comun autorul manuscrisului de la 
Răchita cu cei care au produs documentele similare descoperite pe Valea 
Sebeşului, Petru Cernat din Şugag, Nicolae Aloman din Săsciori şi Nicolae 
Filimon din Sebeşel? După cum am amintit mai sus, nu am reuşit să aflăm 
prea multe detalii despre Gligor Ghişe, în afară de faptul că a fost căsătorit cu 
Salomia Raica (1844-1900)71. Din protocolul decedaţilor, rezultă că el a murit 
de bătrâneţe, la 18 mai 1915, în Răchita, la vârsta de 78 de ani, fiind îngropat 
de fiul său, preotul Ion Ghişe (1871-1953) în ziua de 20 mai72, prin urmare s-
a născut cândva în anul 1837.  

Nici despre Petru Cernat din Şugag nu se cunosc prea multe, însă pe 
foaia unui Calendar al anului 1841, editat la Sibiu şi provenit de la Şugag, se 

 
66 Candrea 1999, p. 64. 
67 MMIRSBD, Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, inv. 4668/D. 313, f. 1v, nr. [8]. 
68 Pavelescu 1971, p. 569, nr. 25. 
69 Candrea 1999, p. 171. 
70 Marian 2000, p. 120-125. 
71 Ion Raica considera, în mod eronat, că Salomia a murit în 1915, iar Gligor în 1916 (Raica 

2019, p. [111]). În realitate, 1915 este anul morţii lui Gligor, Salomia decedând anterior, în 
anul 1900. De altfel, în Protocolul morţilor, unde a fost consemnat decesul lui Gligor, este 
menţionat faptul că era văduv. 
72 SJAANR, colecţia Registre de stare civilă, Parohia ortodoxă Răchita, Protocolul morţilor 1885-
1943, nr. inv. 2038, p. 152-135, nr. [4]. 
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păstrează două însemnări referitoare la acesta. Prima, realizată în anul 1843, 
este formată din numele lui, urmată de calificativul „cantor”, iar în cea de-a 
doua se menţiona că: „La anul 1831 în luna lui aprilie am învăţat eu Matei 
Cernat vălatu şi buchile fiind cu caprele pe coasta Jinii. În anul 1844 pe 
primăvară au fost Petru Cernat la Sibiu la cursul dăscăliei şi şi-au scos 
atestat”73. O altă însemnare făcută, tot pe un calendar, în anul 1935, sub titlul 
generic Însemnări din istoria Şugagului, îl menţionează pe acelaşi Petru Cernat ca 
fiind primul dascăl din localitate. Acesta a învăţat iniţial la şcoala grănicerească 
din Jina, iar apoi a mers la Sibiu „la cursul dăscăliei” de unde s-a întors după 
trei luni cu atestatul de dascăl74. Prin urmare, acesta a fost cantor la biserica 
din Şugag şi, ulterior calificării din anul 1844, dascăl.  

Nicolae Aloman (1822-1902), născut la Săsciori, a rămas orfan de la 
vârsta de 12 ani şi a fost luat în grijă de unchiul său care l-a trimis la Sibiu la 
„cursul dăscăliei”. A fost, pe rând, învăţător la Săsciori, Loman, Cacova (azi 
Dumbrava) şi Petreşti, însă după mai bine de trei decenii de activitate a fost 
eliminat din învăţământ pe motiv ca nu cunoştea limba maghiară75. Rămas 
fără mijloace de trai, s-a întreţinut fiind şi cantor la biserică, şi practicând 
agricultura, cu ajutorul celor doi boi pe care îi avea76. 

Despre Nicolae Filimon (1840-1914), tot ce se ştie este că a fost 
cântăreţ la biserica din satul natal, Sebeşel77 şi „inspector de morţi”78. 

Vedem astfel că toţi patru au avut legături cu biserica şi cu şcoala, acesta 
fiind „profilul cultural” al celor care vehiculau astfel de reţete. Imboldul care 
i-a determinat să le consemneze, credem că este determinat de însuşi statutul 
pe care ei îl aveau în comunitate, acela de ştiutori de carte. Probabil, pe lângă 
ceea ce făceau în calităţile lor oficiale de cantori, dascăli sau epitropi, asigurau, 
alături de preoţi, şi servicii de redactare de documente (cereri, corespondenţă 
etc.) pentru consătenii care nu ştiau scrie şi citi. În această situaţie, având în 
vedere faptul că nu exista asistenţă medicală în aceste sate, este posibil ca 
oamenii să fi recurs la ajutorul lor, chiar şi în cazuri de boală, în plus, probabil 
că atunci când chiar ei sufereau de anumite boli, îşi notau reţete, pentru a avea 
tratamentul la îndemână.  

Valoarea medicală a practicilor de medicină empirică a fost, în zilele 
noastre, validată de cercetarea ştiinţifică care a demonstrat faptul că cel puţin 
o treime dintre „medicamentele” populare produc efecte terapeutice reale79. 

 
73 Pavelescu 1971, p. 551. 
74 Însemnările lui Ioan Dan Jinariu, f. 91. Manuscrisul este păstrat la familia Căta Ioan şi Dorina 
din Şugag. 
75 MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 85/2853, f. 81. 
76 Pavelescu 1971, p. 558. 
77 Pavelescu 1998, p. 294. 
78 Popa 2020, p. 467. 
79 Băncilă 1973, p. 44. 
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Nu cunoaştem sursele acestor reţete, însă profesorul Gheorghe 
Pavelescu nu excludea posibilitatea ca în zonă să fi circulat un manuscris cu 
reţete, mai ales că se ştie că astfel de documente se aflau în posesia unor 
localnici (pictorul-iconar Ilie Poienaru, de la Laz, preotul din Câlnic sau 
dascălul „Uşurelu” din Poiana Sibiului)80. De altfel, iniţial, preoţii erau 
depozitarii acestor cunoştinţe, iar atunci când medicina s-a dezvoltat, reţete 
păstrate cu grijă de aceştia s-au strecurat şi în rândul laicilor81.  

Pe lângă aceste manuscrise, în prima jumătate a secolului al XIX-le 
circulau în Transilvania şi o serie de cărţi cu reţete, cum a fost, de exemplu, 
cărticica tradusă din limba poloneză şi tipărită în anul 1806 de Gavril Vineţchi 
care cuprindea, în cele 80 de pagini, nu mai puţin de 32 reţete cu conţinut 
medical uman şi 25 veterinar. Cartea lui Vineţchi reprezintă prima lucrare cu 
conţinut medical uman şi veterinar publicată în limba română şi a fost atât de 
solicitată încât, în anul 1825, a fost reeditată de Teodor Hristea, cele două 
ediţii fiind foarte populare în mediul urban şi rural, în care au circulat mai bine 
de 130 de ani82.  

Pe lângă aceste surse, existau şi altele. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-
1907) a semnalat un Sbornic româno-slav, copiat cândva prin secolele XVI-XVII 
şi păstrat în prezent la Arhivele Naţionale ale României, care cuprinde în 
partea de început literatură bogomilică, iar în cea de final, o traducere în 
slavonă a operei lui Discorides, Materia medica. În secolul al XIV-lea, călugărul 
Neofit de la Mănăstirea Prodromu din Muntele Athos, a alcătuit o culegere 
de remedii tot după Discorides, existând şi posibilitatea ca una dintre aceste 
traduceri să fi ajuns, din copie în copie, şi în spaţiul românesc83. De altfel, la 
noi au circulat, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
numeroase manuscrise cu reţete şi leacuri traduse în special din slavonă84. 

Analizând manuscrisele Cernat (1832), Aloman (1859?) şi Filimon 
(1873), Gheorghe Pavelescu a constatat numărul mare al reţetelor cu caracter 
magic, în cel din urmă dintre ele, şi este de părere că acesta, deşi este mai 
recent, transmite reţete dominate de o mentalitate arhaică, mult mai vechi 
decât celelalte. În cazul primelor două manuscrise, au putut fi observate o 
serie de similarităţi, astfel, reţeta nr. 2 de la Cernat apare şi în cel al lui Aloman, 
la nr. 21, însă formulată deosebit, în timp ce reţetele 4 şi 9 de la Cernat sunt 
identice cu numerele 30 şi 22 de la Aloman85.  

 
 

 
80 Pavelescu 1998, p. 293. 
81 Candrea 1999, p. 294. 
82 Niţu 1974, p. 33-36. 
83 Vătămanu 1970, p. 61-62. 
84 Candrea 1999, p. 294. 
85 Pavelescu 1971, p. 562. 
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Concluzii 
În cazul manuscrisului Ghişe, din cele 10 reţete, trei se referă la albine, 

iar restul de 7 la medicina umană. Din totalul de 7, numai reţeta nr. 4, „pentru 
durere de măsele”, nu îşi găseşte corespondent în manuscrisul Aloman. 
Reţetele 2, 3, 5, 6 şi 7 din manuscrisul Ghişe sunt identice cu 16, 4, 7 şi 14 din 
manuscrisul Aloman, iar nr. 8 de la Ghişe este foarte asemănătoare cu nr. 25 
de la Aloman. Astfel stând lucrurile, suntem de părere că principala sursă 
pentru Ghişe a fost manuscrisul dascălului Nicolae Aloman din Săsciori, prin 
copiere directă, după cum sugerează cele patru reţete identice şi a cincea 
foarte asemănătoare, acestuia adăugându-i-se şi altă/alte surse pe care nu le 
cunoaştem. De altfel, cei doi au fost contemporani, între localităţile în care ei 
trăiau fiind o distanţă mai mică de 5 km. În ceea ce priveşte datarea, nu putem 
decât presupune perioada în care manuscrisul Ghişe a fost redactat, însă 
având în vedere amestecul de caractere chirilice şi latine folosit pentru scrierea 
manuscrisului şi sursa de inspiraţie a acestuia, suntem de părere că reţetele au 
fost aşternute pe hârtie ulterior anului 1858, cel mai probabil în anii ’60 ai 
secolului al XIX-lea. 

 

Explanation of Figures 
 

Fig. 1. Folio 1r. of the Ghişe manuscript. 
Fig. 2. Folio 1v. of the Ghişe manuscript. 
Fig. 3. Folio 2r. of the Ghişe manuscript.. 
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Fig. 1. Prima filă din manuscrisul Ghişe 
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Fig. 2. Fila 1 verso din manuscrisul Ghişe 



Apoteca lui Gligoriţă Ghişe, un nou manuscris medical empiric 

413 

 
Fig. 3. Fila 2 din manuscrisul Ghişe 
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sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIP – Romanian Journal of Physics. Academia Română. 
Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMEA  – România. Mari Epoci de Artă. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RMMM – Revista Muzeelor şi Monumentelor, Muzee. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RT – Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub 

denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia 
Ardealului. Sibiu. 
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Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane. Deva. 

Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Deva. 

SCGG – Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie). Complexul 
Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 

Sci.Rep – Scientific Reports. Springer Nature; Springer Science & 
Business Media. 

SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 
Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCICPR – Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din 
România. Sibiu. 

Science – Science. American Association for the Advancement of 
Science. Washington D.C. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti.  

SCŞN – Studii şi Cercetări (Ştiinţele Naturii). Complexul Muzeal 
Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.  

SIB – Studii de istorie a Banatului. Timişoara. 
SK – Speleology and Karstology. Institutul Ucrainean de 

Speologie. Universitatea Naţională „Vernadsky 
Tavrichesky”. Simferopol. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SP Suplementum – Studii de Preistorie Suplementum. Bucureşti. 
SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 

Bucureşti. 
SQ – Siebenbürgische Quartalschrift. Sibiu. 
St.Com.Etn – Studii şi Comunicări de Etnologie. Institutul de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu. 
StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSibiu-ŞN  – Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studii vâlcene – Studii vâlcene. Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, 

în colaborare cu Arhivele Statului Râmnicu Vâlcea. 
Râmnicu Vâlcea. 

SUBBC – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, series Chemia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca.  
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SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca. 

SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu. 

SV  – Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu. 
SZ  – Soiuz Zhenshchin. Soiuz ravnopraviia zhenshchin. 

Sankt Petersburg. 
TAK – Theoretical and Applied Karstology. Institutul de 

Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Cluj-
Napoca. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TSUJ  – Tomsk State University Journal. Tomsk. 
Tyragetia (International) – Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Utopia – Utopia. Revistă de cultură generală. Cluj. 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Vestnik Moscovskoy  – Vestnik Moscovskoy shkoly politicheskikh 

issledovaniy. ANK Moskovskaya shkola grazhdanskogo 
prosveshcheniya. Moscova. 

Vestnik RUDN  – Vestnik RUDN. Seriya: Vseobshchaya istoriya. 
Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Moscova. 

Viaţa românească – Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VPU  – Vestnik Permskogo universiteta. Permskiy 

Gosudarstvennyi Universitet. Perm. 
VTGU  – Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Tambovskiy Gosudarstvennyy Universitet. Tambov.  
WMQ – The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute 

in Williamsburg.  
YPA – Yearbook of Physical Anthropology. American 

Association of Physical Anthropologists. 
ZfB – Zeitschrift für Balkanologie. Balkanologenverband e.V. 

Jena.  
Ziridava – Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
Zitteliana  – Zitteliana. An International Journal of Palaeontology 

and Geobiology. Bayerische Staatsammlung für 
Palëontologie und Geologie. München. 

ZRO  – Zhenshchina v rossiiskom obshchestve. Ivanovskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Ivanovo. 

ZS – Zhizn’ Sibiri. Sibirskiy revolyutsionnyy komitet. 
Novonikolavsk (Novosibirsk, după 1926). 

ZV – Zhenskii Vestnik. Sankt Petersburg. 


