ΔΥΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΙΑΝΟΫ
«ΠΕΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΠΡΩΝ»
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ XLV ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 1

Έν τώ Έλλ. άρχαίφ κώδικι XLV τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Βιέννης
καί εν φΰλλφ 73ν ευρηται τό ΰπ’ αριθ. 178 κεφάλαιον τό φέρον ώς τίτλον
«Περ'ι θεραπείας λεπρών τού Μαγιστριανοϋ δόκιμον», φ έπεται τό ΰπ’ αριθ.
179, οΰ τίτλος: «“Ετερον τοΰ αυτού Μαγιστριανοϋ» δόκιμον.
Άμφότερα περιέχουσι θεραπευτικός οδηγίας κατά τής λέπρας, στηριζομένας επί άρχαιοτέρων κειμένων καί άποδιδομένας εις Μαγιστριανόν ιατρόν2,
οΰ είκών ευρηται έν τώ έν Βονωνία ίατροσοφίφ τού 14ου αίώνος (κώδ. 302),
περί οΰ έν «Νέφ Έλληνομνήμονι» (Τόμ. XV, σελ. 35), περιλαμβανόμενη νϋν
έν τφ λευκώματι τών Βυζαντινών αΰτοκρατόρων τού αειμνήστου Σπ. Λάμπρου
(Πίναξ 5), τώ έκδοθέντι υπό τού Γ' Διεθνούς Βυζαντιολογικοΰ Συνεδρίου
υπό τών κ. κ. Γ. Σωτηρίου καί Α. Ξυγγοποΰλου.
Ό κώδιξ οΰτος γέμει ανορθογραφιών, τό δέ κείμενον αυτού νοσεί λίαν,
ώστε πολλαχοϋ ήναγκάσθημεν νά διορθώσωμεν αυτό.
Τών έν λόγω κεφαλαίων τό μέν πρώτον έχει ώς εξής:
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«178. Περί θεραπείας λεπρών τον Μαγιστριανοϋ, δόκιμον.
Πρώτον δει ποτίζειν άγριον νάβον εμετικόν \ ΐνα

εκβάλη την λύσσαν.

Τετρά | σι δε τον ένιαντον φλεβοτόμει από κε | φαλής—(<5ι’) άγγειοτομίας,
σφαγολντείας καί | επ αγκώνων, οφνροτομίας. Τό δε τών ποδών προς τό κενώ-

5

σαι τό πλεονάζον | καί αίτιον αίμα. Άπέχειν ό’ αυτούς ! βρωμάτων δριμέων,
1 θεραπίας.
γολιτείας

2 δή.

άγριο καί νάβον.

3 καί άπανγουνον,

5 αύτοϊς.

εκβάλει,

λύσαν.

2 έγγυοτομίας, σφα-

δρυμίων.

1 Άνεκοινώθη τή Έλλ. Εταιρεία 'Ιστορίας τής ’Ιατρικής τφ 1928.
! Βλ. Κ. Κρουμπάχερ, Ίστορ. Βυζαντ. λογ. Β'422, Έλλ. μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου καί Handb. der Geschichte d. Medizin von Neuburger u. Pagel τόμ. I,
σελ. 568.
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σκορόδων, παλα | μίδίων καί απλώς πάσα ή δίαιτα αυτών | εύχυμος έστω,
εύπεπτος, ευκοίλιος, λε | πτονργδς καί μη πολύ αίμα γεννώσα. Πο | τον ύδωρ,
Οίνον δε εκ διαλειμμάτων διδόναι λευκόν, λεπτόν καί ύδαρόν. Άπέ | χειν δε
πάσιν αφροδισίων. 'Αρχή μεν | τής θεραπείας χρίειν αυτούς καθ’ έκαστον \
μήνα χρίσμα εν καιρω τοϋ λίγους τοϋ |j φέγγους, την δε επαύριον ημέραν
λουαά | μεν ον
νιον

άλειφθήναι

την

διά

Τό

δε

5 φ. 75Γ

σαπώ-

λίτραν | καταακεύααον τοϋ ασβέστου, εΐ τι πρωτείου' τό

έστω ούτως:

τούτου άναμάξας ανατάραξαν | έως

επαρκές

ακευ | ασίαν.

σαπούνον

ού

γένηται λευκόν πάνυ καί

άποθέ | μένος εν αγγείο.) χρώ. ’Έστι γάρ δόκιμον επί j παντοίοις πράγμασι
συνεχώς άλείφειν | τούς κελεφούς, εξ αυτόν δε κορνφιάζειν I αυτούς. Καί τοΐς

10

έπιρρεποΐς τόποις κανσαι | , είτε τον στόμαχον καί τό ήπαρ καί την σπλήναν.
’Επί πάσι δε βρώμασι καί πόμασι | τό
κινοϋσι

την γαστέρα. Ποτίζειν

πολυπόδων

έπιμιγνύειν καί όσα \

δε αυτούς | τον κάπρον

τον πελαργού,

την

θηρία | κήν, την διά τοϋ άσίου σκενασίαν, ιξόν καρέας | , λοπίνων ζωμόν,
τζιφήνων

άνθη συν | τριβέντα

καί μετά ϋδατος εψη | θέντα. ’ Επο.λείφειν δε

αυτούς καί λωβικήν αλοιφήν \ έατι δέ ούτως: χαλδάνην, δαφνόλαιον, σκευ

15

ήν

διά πράσινης, κεριού τράκτον, βούτυρον \ , άραενίκην σχιστήν, ρητίνην, πρό\\
πολιν άνά | έξ. ενός, ϋέλιν σαρακίνικον, σκόρδον, | τεάφην, χαλκόν κεκανμένον, κάπρον | περιστερών, λίβανον,

λιθάργυρον | ,

φ. 75ν

μαστίχην, ξυδέλαιον,

ζύγαιον θν \ μίαμα, θεών α.πυρον, άνά έξ. ενός [ ' εξόγγια παντοϊα, μυελόν

20

ελάφον τό | άρκοϋν, α δίδειν συνεχώς τοϋ κενώσαι | τό φλέγμα. Ποτίζειν δε
τό πολυπόδι | ον συνεχώς' ποτίζειν δέ αυτούς καί | την Ιεράιν δαμάσκηνα
εοθίειν ψητά \ καί πίνειν καί τον ζωμόν αυτών σννε \ χώς' σαπούνιν καί βώλον
άλειφε \ . (Χ)ελώνα ποταμισίαν σφάξον, τό δέ | αίμα αυτής σμίξον μετά οίνου
πα | λαιοϋ καί δός πιειν βραστόν.

25

Τό δέ δεύτερον κεφάλαιον έχει ώς εξής:
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179. "Ετερον τοϋ αύτοϋ Μαγιστριανοΰ, δόκιμον.
1 παλαμηδίων.
λημάτων,

απλώς.

λευκών,

λήγους

6 άληφθήναι

αυτών.

11 έπιρεοΐς

15 τζηφήνων

2 εύσχημος,

λεπτών καί ΐδαρών.
σκεβασιαν

έπαλήφειν

18 ύέλιν χολακόν
20 παντοία
βολάν
25 βραστοί.

’Αρχήν,

8 εϋταρκές

12 έπΐμηγνύειν.

έψιθέντα.

λεπτουργός.

21 ά

9 άποθώμεν

13 κοινοΰσι
16 έστιν

4 πολλά,

αΰτοΐς.

αίμα,

παντίοις.

14 Διανηστήου.
σκεβήν*.

22 αΰτοΐς.

πότων, δια-

καθέκαστον.

5 χρείσμα
10 άλήφειν,

ήξόν

17 βούτηρον.

δαμάσκινα

ψικτά.

λουπίζου.
ριτίνην.
23 αύτοΰ.

* 26. Ή σκευή διά πράσινης ή άλειμμα κατά τά έν σ. 77 τοϋ αΰτοϋ κωδικός άποτελεΐται απο: «Κερίν πυρ(ρ)όν λίτραν α', κολοφονέαν, ρητίνην όλίγην, ίάριν, ελαιον παλαιόν».
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Άρ. Π. Κοΰξη

Σκίνου άνθη ονγγ. γ., σάρδον στάχυ | ος δ', ξύλων ινδικών ονγγ. 6'.,
μαλά | Θρον ονγγ. 6', ξύλου βαλοάμον ονγγ. γ., καρποθαλσάμον ονγγ. γ’.,

φ. 76Γ

J

άμώμον ονγγ. θ', κύμινού ονγ. δ'., |' αγνόν σπέρμα ονγγ. 6'., άρον σπέρ | μα
ονγγ. 6'., πλατνκνμίνου ονγγ. δ'.\: πίσσα και έλαιον και δξος και δαφνόκο \\ κκα

5

κα'ι πλατυκύμινον. Την μεν πίσσαν λύων εν τρνβλίω και το έλαι | ον και τό
δξος, λειοτριβήσας μετά τό | λυθήναι άνάμιξον άμφότερα και | θές εις δέρμα
καί κατάπλαττε.

Ένταΰθα θεωρώ ούχι άπω

σκοποΰ νά προσθέσω βραχυτάτας τινάς

παρατηρήσεις, τοΰτο μέν περί τής νόσου λέπρας, τοϋτο δ’ επί τινων σημείων
τοϋ ανωτέρω κειμένου.
Ή έλεφαντίασις, εις ήν περιελαμβάνετο ου μόνον ή γνωστή νΰν υπό
τό όνομα τοΰτο παχυδερμία, αλλά καί αυτή ή λέπρα, άδηλον πόθεν όρμηθεΐσα, διεσπάρη ταχέως άνά πάντα τον κόσμον. Πάντως κοιτίς ταυτης θεω
ρείται ή "Απω ’Ανατολή, ή Άσία καί ή Αίγυπτος, εν αίς ήρξατο από
άρχαιοτάτων ήδη χρόνων καί εΐδός τι άπομονώσεως των πασχόντα>ν, τής νόσου
θεωρηθείσης εκτοτε μεταδοτικής. Διά τής ’Αφρικής ή καί διά τών θαλασσοπό
ρων Φοινίκων τό νόσημα μετεδόθη εις Ευρώπην, πρώτην δέ μνείαν ταυτης
έν τή Δύσει εύρίσκομεν παρά Τίτω Λουκρητίφ (95-55 π. X.), καίτοι αΰτη,
— ως αναφέρει 6 Κέλσος (III, 25) — δεν ήτο εισέτι καλώς γνωστή έν ’Ιταλία,
ένθα Ιγνώσθη κάλλιον από τών χρόνων τοΰ Άσκληπιάδου (Πλίν. Φυσ.
ίστ. 25, 1).
Ό

μαθητής τοΰτου

Θεμίσων φαίνεται είδικώτερον

ασχοληθείς περί

τής νόσου, συνίστα δέ κατ’ αυτής εμετικά, φλεβοτομίαν, διαφόρους επαλείψεις
τοϋ σώματος καί δίαιταν ωρισμένην. (Καίλ. Αυρηλ. Μ. C. IV, 1), υποδείξεις,
ας εύρίσκομεν καί παρά τοΐς πλείστοις τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,
' ως 6 Ροΰφος, ό Άρχιγένης, ό Άρεταΐος, ό Σωρανός, ό Φιλοΰμενος κτλ.
Έν Έλλάδι επίσης πιθανώτατα ή νόσος μετεδόθη διά τών Φοινίκων ή
τών Περσών. Εις τινα μέρη ταυτης ήτο συνηθεστέρα, ως π.χ. εις την έν
’Ήλιδι πόλιν Λέπρειον, ένθα κατά Παυσανίαν οί κάτοικοι έλεπροΰντο διά
«τήν ποιότητα τοΰ τόπου». Ό Ιπποκράτης έπίσης αναφέρει δερματικήν
νόσον υπό τό όνομα λεύκη, ύφ’ δ ό'νομα δ Γαληνός εννοεί τήν ελεφαντίασιν,
εις ήν, ως εϊρηται καί ανωτέρω, κατέλεγε καί τήν υπό τό όνομα τοΰτο γνω
στήν τήν σήμερον παχυδερμίαν. Ό ’Αριστοτέλης αναφέρει τήν νόσον οατυρίαν (Περί ζφων γεν. IV, 3), ήν δ μέν Ροΰφος θεωρεί ως λέπραν, δ Γαλη

νός δ’ ώς έλεφαντίασιν. Ό Ροΰφος «τό μέγα καί χαλεπόν τοΰτο πάθος», ως1

1 Σκήνου

άγροϋ.

ούγγήας.

4 πλατηκίμινον:

6 λιοτριβήσας.

σάρδον ξύλον

δαφνόκοκα.

ινδικόν.

3 κίμηνον.

5 πλατηκίμινον.

λίων.

άγνοϋ σπέρμαν
τριβλίω.

λιθήναι.
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τό αναγράφει, θεωρεί γιγνόμενον πολλοίς και αναφέρει ώς πρώτον συγγρα
φέα "Ελληνα γράψαντα περί τής νόσου τον

Έρασιστράτειον Στρατώνα

(3 έκατοντ. π. X.), άποδόσαντα ταύτην εις κακοχυμίαν, ούχί δέ τον Δημόκρι
τον, διότι τό εις αυτόν άποδιδόμενον βιβλίον περί έλεφαντιάσεως, τό περι
γραφών καί τοΰτο την νόσον ώς κακοχυμίαν καί ΰποδεικνΰον ώς άρίστην
θεραπείαν την διά φλεβοτομίας, έθεωρεΐτο έκτοτε απόκρυφων. (Όρειβ. IV, 63).
Τάς γνώμας ταΰτας των άρχαιοτέρων ιατρών περί έλεφαντιάσεως καί
λέπρας άνευρίσκομεν κατόπιν καί παρ’ άπασι τοΐς Βυζαντινοΐς ίατροΐς, τώ
’Ορειβασία), (III, 58, 62, Σΰνοτ1>. VII, 5), τφ Άετίφ (XIII.

120, 134),

Παυλω τώ Αίγινήτη (IV, 1,2), Θεοφάνη Νόννω (Έπιτ. 233), Λέοντι (VII, 15,
18), Ψελλώ, Νικολάφ Μυρεψώ, Ιωάννη Άκτουαρίω (Θερ. μεθ. II, 11 καί
IV. 15) κτλ.
Καί ό Μαγιστριανός δ’ έν ταΐς έν λόγω συνταγαΐς εξακολουθεί καί οΰτος
συμβουλευων, τοΰτο μέν την χρήσιν εμετικών διά τής χρήσεως τοΰ αγρίου
νάβου τοΰ εμετικού, δηλ. τοΰ αγρίου ραφάνου τοΰ έμετικοΰ, ον εΰρίσκομεν
από τοΰ Άρεταίου ήδη άναγραφόμενον («από ραφανίδων» 341, 17) μέχρι
τών Βυζαντινών χρόνων («από ραφανίδων» Άέτ. XIII. 121), τοΰτο δέ διά
φλεβοτομίας, ής ή χρήσις συνιστάται καί αυτή υπό Άρεταίου («τέμνειν ουν
τάς επ

άγκώνι φλέβας... τέμνειν

δέ και τάς

επί

σφνροΐσι»

341, 17), ΐνα

έκβληθή τό μόλυσμα, «ή λύασα» ώς αναγράφεται έν τώ κειμένφ. Εΐτα συν
ιστώ ουτος ώρισμένην δίαιταν καί πληθύν φαρμάκων καί φαρμακευτικών
σκευασιών, έν αις καί κόπρον πελαργοΰ καί περιστεράς, αιμα χελώνης κτλ.
Παρά την δλως ιδιαιτέραν σημασίαν την άποδιδομένην εις τον σάπωνα
κατά τής λέπρας, δ συγγραφεύς συνιστώ έπίσης καί τον βώλον (βολδν κατά
τον κώδικα), δι’ ου πιθανώτατα νοείται οΰχί δ άρμένιος βώλος, άλλ’ ή στυπτηρία ή σχιστή (alumen scisum), ώς φρονεί καί δ καθηγητής κ. Κουκουλές, ήν καί υπό τό όνομα βώλος άναφέρουσι καί μεσαιωνικά έλληνολατινικά
γλωσσάρια. Άλλωστε ήδη από τής έποχής τοΰ Άρεταίου συνιστάται ή σχιστή
στυπτηρία («στνπτηρίας σχιστής» 341, 17) καί μέχρι τών Βυζαντινών χρόνων
(«καλώς δέ ποιεί ή στυπτηρία» παρ’ Άετ. XIII. 121 κατ’ Άρχιγένην), ώς

άριστον φάρμακον κατά τής νόσου ταΰτης.
Τέλος σημειωτέου δτι δ Μαγιστριανός ονομάζει τους λεπρούς καί κελεφοΰς, γνωστοΰ δντος δτι συχνότατα τον ελέφαντα ή τήν έλεφαντίασιν καί
κελεφίαν ή κελεφίασιν έκάλουν (Θεοφ. Νόν. Β' 216, Θησ. Έρρ. Στεφάνου, κτλ.)·

ΑΡ. Π. ΚΟΥΖΗΣ
Τακτ, καθηγητής του Πανεπιστημίου 3Αθηνών
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