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ILIADA: ASPECTELE MEDICALE. MEDICINA HOMERICĂ
V. Strat, A. Vasilescu
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
Timp de cel puțin două milenii, Iliada, capodoperă
de mare valoare poetică și narativă a inspirat imaginația
creatoare a generații de dramaturgi, poeți, pictori. Epopeea
lui Homer evocă timpurile eroice ale civilizației aheene,
culminând cu războiul troian (1260-1250 î.e.n.). În cele
peste 15000 de versuri, Iliada ne oferă date importante
despre modul în care, în război, cu armele de luptă de
atunci, erau realizate răni grave, precum și modul în care
acestea erau tratate. Este așa zisa ”medicina homerică”,
care se distinge de ”medicina mitologică”, dominată doar
de voința zeilor, printr-un caracter mai realist, în care
aplicațiile empirice își spun cuvântul fără a mai recurge la
elemente mistico-magice. Medicina perioadei lui Homer nu se rupe însă de mitologie,
evoluând în paralel pe fundalul în care zeii conduceau destinele oamenilor, putând
aduce oricând boala ca o pedeapsă divină. În acest cadru, Apolo, era cu precădere zeu
vindecător, iar sora sa Artemis, o bună cunoscătoare a ierburilor de leac. Aproape toate
divinitățile aveau atribuții și în domeniul sănătății.
Pe lângă zei, este de reținut centaurul Chiron de
pe muntele Pelion din Tesalia, cel care îi învăța pe
oameni cum să folosească plantele medicinale. El aplica
leacuri zise ”simple” și calmante locale, dar putea
efectua și mici intervenții. Chiron a avut mulți discipoli,
dar mai ales pe eroii Achile, Ulise, Hector și pe
Asclepios, viitorul zeu al medicinei. În jurul acestuia s-a
creat un adevărat mit care s-a răspândit cu precădere în
epoca de după Homer. Asclepios ar fi fost conceput dintro relație a lui Apolo cu fiica regelui lapiților, Coronis.
Faptul că aceasta pe când își purta sarcina s-a îndrăgostit de Ishis, fiu al regelui
Arcadiei, l-a făcut pe Apolo să se răzbune, ucigându-i pe amândoi printr-o molimă.
Înainte de a fi aprins rugul care să o mistuie pe Coronis, zeul Apolo își extrage fiul pe
care îl v-a încredința lui Chiron. De la acesta, Asclepios își va însuși primele deprinderi
medicale și taina folosirii plantelor împotriva bolilor. El dovedește mult talent și
pricepere. Îmbarcat pe corabia Argo, îi tratează de boli și suferințe pe corăbieri ”prin
vorbe, prin mijloace simple și prin cuțit”. Vindecări miraculoase îi aduc un mare
renume; ar fi readus la viață chiar și morți. Acest fapt stârnește însă furia lui Zeus care îl
ucide cu fulgerul. La cererea lui Apolo, Zeus îi acordă fiului acestuia, ca semizeu, un
loc printre aștri. În acest fel s-au creat premisele ca Asclepios să devină succesorul
părintelui său ca divinitate a medicinei. Dar pe timpul lui Homer nu se constitui-se încă
acest mit.
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În Iliada, Homer îl implică pe Asclepios nu ca divinitate ci doar ca medic:
”medic fără cusur”, ”vraciul fără seamăn care și-a învățat arta de la centaurul
Chiron...”, vraciul cel mai destoinic al oastei”. De fapt Asclepios ar fi fost un
conducător de cetate (Trica, Tesalia) și nu a participat la războiul cu Troia, contribuind
doar cu corăbii și luptători conduși de cei doi fii: ”... meşterii vraci ai oştirii, cei din
Asklepiu născuţi amândoi, Podalir şi Mahaon”. Aceștia, în special Mahaon, pot fi
considerați primii care, pe câmpul de luptă, au dat asistență medicală răniților în lupte.
Aspectele de ordin medical le găsim în Iliada chiar din primul cânt. Odată cu
instalarea taberei aheelor se declanșează o epidemie răspândită la început între animale,
apoi și la oameni.
Ea a fost provocată de zeul Apolo drept
represalii în urma unei certe între Achile protejatul
zeului și Agamemnon, conducătorul oștirii, care a
refuzat unui preot de a-i elibera fiica din robie: “zeul
întâi nimerita în muli şi-n ogarii cei sprinteni, dar a
mai ţintit după aceea şi-n oaste săgeţi otrăvite…”, “
…suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă…”,
“morţii ardeau sumedenii pe ruguri”, “ şi oastea
începuse să piară”, “leacurile erau zadarnice:
pedeapsă divină”. După nouă zile molima încetează
brusc dar urmează un ritual de purificare a întregii
oștiri prin spălare: “Agamemnon însuşi dă zor să se
cureţe oştile în baie; toţi se spălau şi aruncau
lăutorile, zoile în mare”.
Odată cu începerea luptelor, aspectele medicale apar foarte frecvent. Ele se
încadrează în cele ale unei medicine sau chirurgii de război. Din acest punct de vedere
epopeea a fost considerată a fi chiar un prim tratat în versuri de medicină militară.
Astfel Iliada constituie prima sursă importantă de informare cu privire la producerea
plăgilor de război și mai ales la îngrijirile acordate răniților pe câmpul de luptă sau în
tabăra aheelor. Plăgi de acest fel au mai fost relatate, dar în cu totul alt mod, cu mult
înainte la egipteni (2500-2100 î.e.n.), așa cum reiese din papirusul lui Edwin Smith.
În Iliada plăgile de război sunt descrise în primul rând pe fondul unor cunoștiințe
de anatomie care de multe ori uimesc prin caracterul lor. Se fac astfel referiri și chiar
denumiri pentru aproape toate organele corpului cum ar fi: viscere (ficat, creier, inimă,
plămân, intestin, esofag – laringe zis gâtlej), peritoneu, epiplon, ombilic, vezica urinară,
rect (inclusiv relațiile acestora cu oasele bazinului), pentru grăsimea pararenală, pentru
oase (claviculă, astragal, cele două oase ale gambei), tendoane etc. Se descriu și
consecințe secundare plăgilor cu secțiune de tendoane și nervi: “lovit la încheietură, în
braţ unde-i cotul, rănitul rămâne înlemnit cu mâna amorţită, moartă-i; Achile capul îi
retează”. Erau cunoscute și unele noțiuni de fiziologie: inima ca organ care pulsează,
bătăile percepându-se în aria precordială şi fiind transmisibile: “cu lancea-i înfiptă în
piept până în inimă, inima mai zvâcnind al lăncii cotor încă îl mai mişcă”; aerul expirat
trece prin trahee; gâtlejul (esofagul) conduce alimente prin înghiţituri; în cazul unei
plăgi la gât, dacă rănitul vorbeşte, gâtlejul (laringele) nu e secţionat: când Achile îi
împlântă lui Hector suliţa acolo unde “undreaua desparte grumazul de umăr şi aici e
mai grabnică moartea”,“ascuţişul îi iese prin frageda ceafă, nu-i taie însă gâtlejul,
arama ascuţită răzbind” şi de aceea, Hector mai poate încă îngăima rugămintea să-i
înapoieze trupul părinţilor.
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Războiul troian a fost unul de durată. În cel de al
zecelea an luptele au fost numeroase și grele. S-au confruntat
eroi legendari atât ahei (Agamemnon, Menelau, Achile,
Patrocle, Diomede, Ajax) cât și troieni (Hector, Paris,
Pandaros, Evripil, Eneas, Sarpedon). Toți aceștia erau foarte
bine înarmați cu arme și armuri din bronz.
Dar și cei de la care s-a declanșat conflictul ce a dus la
război, zeii și în primul rând Afrodita, Hera, Atena au fost
implicați participând indirect la lupte în favoarea unuia sau
altuia din eroii preferați.
Rănile produse în lupte au fost
numeroase și grave. S-au putut nota astfel în 100
de pasaje un număr de 147 răni, marea
majoritate prin împunsături de lance (106)
urmând tăieturile profunde prin paloș (17), apoi
cele prin săgeți (12) și în fine plăgile zdrobite
(12). Mai des întâlnite apar rănirile la umăr, apoi
cele de la nivelul toracelui, la gât, craniu,
abdomen.
Mortalitatea a fost de 100% pentru tăieturile profunde prin paloș, de 80% în
împunsăturile prin lance, 4% în rănirile prin săgeți și 16% în plăgile zdrobite. Printre cei
care și-au găsit moartea în lupte au fost și marii eroi: Achile, Hector, Patrocle,
Sarpedon.

Lupta lui Ahile cu Hector

Lupta lui Ajax cu Hector

Moartea lui Patrocle

Moartea lui Hector
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Descrierea producerii plăgilor este în Iliada deosebit de realistă, surprinzând prin
precizări și amănunte la care nu ne-am aștepta. S-a pus chiar întrebarea dacă epopeea nu
ar fi beneficiat pe parcurs de precizările unor participanți implicați direct în lupte, în
producerea plăgilor de război și mai ales în tratarea lor pe câmpul de luptă: un fel de
chirurgi militari.
Ceea ce impresionează mult în Iliada, este și coloratura poetică pe care o dă
Homer în descrierile sale, folosind numeroase metafore și comparații, mai ales în
scenele soldate cu moartea, de exemplu: la un rănit al cărui umăr a fost smuls de sabie,
Homer spune: “nenorocitul a avut parte de o moarte învăluită în multă purpură”
(hemoragie); sau după ce a decapitat capul ”în care înfipsese lancea prin ochi, eroul,
ridică de jos ţeasta cu lancea în ea înfiptă, înălţând-o ca pe o floare de mac”.
Iată și alte exemple alese pe regiuni:
− Extremitatea cefalică – cutia craniană:
”Ahile cu sabia îi despică țeasta în două,
sabia înfierbântată de sânge e toată”;
”Cu lancea-i pălește pe la mijloc țeasta și
o sparse în două”; ”Cu sulița pe la tâmple
osul îi rupe și-ndată-i stropește cu sânge
creierul tot”; ” cu o lovitură sub coif unde
capul cu ceafa se îmbie tocmai în șira
spinării, coardele-i taie amândouă”;
”capul și gura și nările-ntăi s-au atins de
țărână, apoi genunchii și pulpele”; ”sabia
toată și-o înfinge în grumaz, sub ureche și
numai de piele se ține capul atârnat”; ”prin gură-l împunse și ascuțișul răzbate
la creștet sub creier; oasele-i fură stropșite, dinții din gură-i țâșniră și sângele
țâșni șiruindu-i din nări și din gura căscată”; ”Lancea trecu prin șirul dinților
albi, îi seceră din rădăcină limba și răsare tocmai în capul bărbiei”; ”cu lancea
lovit sub sprâncene, tocmai în ochi, răsărindu-i în ceafă”; ” cu sabia tăioasă în
ceafă-l izbi. Împreună cu coiful, capu-i pocni la pământ”.
− Torace: ”lancea înfiptă în piept până în inimă, inima mai zvâcnind, al lăncii
cotor îl mai mișcă”; ”cu arama străpunge plămânii”; ”cu lancea în coate-i
pătrunde vârful”.
− Abdomen: ”prin măruntaie cu lancea-l împunge”; ”spintecat cu sabia, din
pântece curg măruntaie”; ”lovit cu sulița în spate, vârful îi răsare lângă buric;
cade-n genunchi spre el își ține măruntaiele”; ”țintit la mijlocul burții îi
spintecă a lui măruntaie”; în pieptu-i înfundă cuțitul până la ficat de-i răsare
ficatul ți sânul îl umple sângele negru țâșnind”.
− Vezica urinară: ”înfipse sulița în fesa dreaptă și
vârful trecu de bășică unde sub os o ajunse”,
”săgeata intră în bucă la dreapta, trece sub os
și bășica-i străpunge”.
− Umăr, membre, coloană: ”cu sulița lovit în
undrea pe la umăr, vârful îi străpunge umăru-i
în partea de sus”; ”tăiușu-l de mușchi îi jupoaie
brațul în partea de sus și ciolanul îl sfarmă cu
totul”;
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”cu lancea-i lovit la șold, unde mușchiul omului e mai vânjos și-i despică
vinele”; ”umăru-i taie și îi curmă puternicul său braț care-i cade roșu de sânge
pe câmp”; ”cu un pietroi foarte greu, Diomede îl lovește pe Eneas în partea de
unde coapsa se îmbucă în șold, de aceea și noadă se cheamă; i-o scrijeli cu
pietroiul muchiat, viteazul cade în genunchi și în pământ își sprijină mâna
vânjoasă” (descrierea îi sugerează lui A. Castiglioni fractura de col femural);
”întreagă e spintecată vâna ce se-nșiră de-a lungul în spate și ajunge la ceafă.
Cum i-o retează, pe spate deodată prin colb se răstoarnă”; ”cu o sabie mare e
tăiat, de la grumaz și până la spate de-a lungul, tot umăru-i se rupse”.
În ceea ce privește tratamentul acordat răniților, vechii greci recurgeau la
procedee simple, empirice, dar raționale. Pe câmpul de luptă se recurgea la extragerea
sau retezarea vârfurilor de săgeți sau lance, precum și la oprirea hemoragiei prin bandaj.
În tabără, la corturi, plăgile erau spălate cu apă fiartă sau vin vechi, asigurându-se și o
imobilizare improvizată. Local erau aplicate pulberi, balsamuri de plante, iar pentru
alinarea durerilor se recurgea la ”leacuri ușoare”. Pentru a opri hemoragia era folosit
un praf de rocă calcaroasă, dar și balsamuri de plante. Pentru a grăbi cicatrizarea se
folosea lapte sau miere.
Se pare că pe atunci, medicii militari erau în stare să trateze cel mai bine plăgile
prin săgeată; erau în dificultate în plăgile prin suliţă sau praştie şi neputicioși în cele
prin spadă sau în orice plagă profundă penetrantă.
În epopeea lui Homer, Podalir și Mahaon apar ca “cei doi mari isteţi ai oştirii
vraci”. În special Mahaon, “fiul vraciului cel mai destoinic al oastei Asklepiu” apare
cel mai des citat.
Când însuşi Mahaon e rănit de Paris la umăr de o săgeată “întreit vârfuită” şi
când “preatremură–nfocaţii Ahei să nu cadă Mahaon”, Nestor este îndemnat de
Idomeneu să-l ia în carul său căci:
− “Face cât oameni mai mulţi un om care vindecă oamenii.”
− “Taie din rane săgeţi şi cu leacuri alină durerea”
Mahaon “răsadul vraciului fără seamăn Asclepiu” şi “al oastei fruntaş” este
dus în fugă la corturi, unde: “Scurgerea de sânge i-a fost spălată cu apă încropită în
căldare pe foc şi-i s-a vindecat.”
El se bucură de încrederea lui Agamemnon, iar când când fratele său, Menelau, e
rănit şi “sângele său se scurge până la glezne”, “vindecătorul va îngriji de a ta rana şi
pune leacuri ce alină cele mai crunte dureri”, apelează la “Măritul Mahaon”,
“Asklepianul” chemat dintre “cetele lui tari şi cu pavezi în spate” îi dă asistenţă:
“Din cheutoarea curelei Mahaon îi smulse săgeata,
Rupse ascuţitele-i căngi când o scoase cu mâna din rană
Şi desfăcu săbierul împiestrit şi apoi de sub dânsul
Brâul şi platoşa cea făurită de meşteri fauri.
Locul apoi nimerind, pe unde săgeata-l brodise,
Sângele i-a stors şi i-a pus cu pricepere leacuri uşoare
Date pe vremuri părintelui său de prietenui Hiron”
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Mahaon a mai tratat rana infectată de la picior a lui Filoctetes care în drum spre
Troia a fost muşcat de un şarpe în insula Tenedos; rana i s-a infectat răspândind un
miros îngrozitor (gangrenă?), încât corăbierii au trebuit să-l părăsească. Adus la Troia
după 9 ani, rana i-a vindecat-o Mahaon.
Dar în afară de Mahaon și alți luptători puteau să trateze răni.
Patrocle învăţat de Ahile ştie să-l trateze pe Evripil “răsadul lui Zeus” când
acesta săgetat la coapsă “se târa şovăind, sângele-i negru şuruind din amarnica-i
rană”; după ce îl culcă “Patrocle săgeata i-o taie din coapsă cu un cuţit, apoi sângele-l
spală cu apă încropită, freacă deasupra cu mâinile o rădăcină amară mulcumitoare, ce
curma-a rănitului crudă durere, săngele-i face să stee şi coajă să prindă pe rană”.
Agenor improvizează un tratament de urgenţă când lancea lui Menelau s-a înfipt
în mâna lui Henelos: “Din rana-i o trage pe loc; mâna pe urmă i-o leagă cu lâna cea
toarsă de oaie, smulsă din praştia celui care mâna carul de luptă”.
Diomede rănit de săgeata lui Paris îşi smulge singur săgeata sub protecţia
scutului lui Ulise.
Ahile tratează rana produsă de el regelui Misiei. Ahile îl tratează pe Patrocle, iar
când însuși Ahile e rănit de moarte, îşi smulge singur săgeata din rană.

Ahile îl tratează pe Patrocle

Stenelos e rugat de Diomede să-i scoată
săgeata din umăr:
“Merse degrabă la el şi din umăr îi
scoate săgeata, sânge din zale-i ţâşni”

Moartea lui Ahile

Ahile tratează rana regelui Misiei
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Înţeleptul Palamede e cel care “cu ierburi de leac vindecă el grecilor, rănile şi
bolile”. Stenelos e rugat de Diomede să-i scoată săgeata din umăr: “Merse degrabă la
el şi din umăr îi scoate săgeata, sânge din zale-i ţâşni”.
În afară de eroi și simplii muritori în lupte erau deseori răniți și zeii implicați.
Aceștia se tratau însă între ei s-au apelau la Peon, medicul lor. Afrodita împunsă cu
lancea de Diomede la încheietura mâinii, din plagă îi picură nu sânge ci “sucul ce
curge-n vinele zeilor” (ihor) pentru că “zeii se hrănesc doar cu ambrozie şi nectar şi
fără sânge sunt ei nemuritori”; o îngrijeşte mama ei, Diona: “sângele-i stoarce cu
mâinile amândouă. Rana-i se vindecă şi mare durere se alină”. Ares e împuns “în
deşerturi” de lancea lui Diomede; în Olimp, Peon “presară pe a lui rana prielnice
leacuri uşoare şi-l lecui pe deplin. Iute cum laptele alb cu suc de smochine se-ncheagă
când l-amesteci iute, tot astfel îl tămăduieşte Peon”. Hera a fost și ea nimerită “pe la
sân” cu săgeata lui Hercule.
Mitul lui Asclepios din Iliada ”vraciul bun fără
seamăn”, ”medicul fără cusur” a depășit epoca lui Homer (900700 î.e.n.). Cultul său s-a răspândit rapid încât pe timpul lui
Hesiod (700-600 î.e.n.), Asclepios era considerat deja ca
principalul zeu vindecător. La sfârșitul sec VI î.e.n. la Trica și
Epidaur i se dedicau primele sanctuare pentru ca în secolul
următor templele să-i fie răspândite în întreaga lume grecească:
Cos, Rhodos, Pergam.
Descendenții direcți ai lui Asclepios s-au constituit în
“familia asklepiazilor” din care după 16-18 generații, ca
descendent direct prin tatăl său Heraclid apare Hipocrate (460377 î.e.n.) cel care va pune piatra de temelie a medicinei grecești
științifice bazată pe observație și rațiune.
Germeni ai acestei medicine pot fi întâlnite începând chiar din Iliada, în acea
medicină homerică, foarte simplă dar rațională, empirică și mai ales ruptă de magie și
misticism.

Asclepios și familia sa: Mahaon, Podalir,
Higeia, Panakeia, Telesfor
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