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Popola kuracado de sifiliso en Kamcatka. 
Alveninte en la j aro 18ï9 en Kameatka·n, 

kiel kuracis to de la distrikto lrnmèatka -a , mi 
trovis tie tri hospitalojn por sifilisuloj, jam 
de tri jaroj funkciama jn. Direktis ilin Kowa
low kaj Baczynskij, kuracistoj , speciale por 
tiu êi celo elsenditaj, è~ kunhelpo de lœlkaj 
subhirurgoj kaj onu aku s istino. Jara kosto de 
la ekspe dicio estis 26,000 rubloj kaj oni es
peris, ke dum tri jaroj estos eble resanigi la 
tutan logantaron de KamCatka. Samtempe kun 
tiu êi ekspedicio aliaj kuracistoj est is elsen
ditaj al la lando de Jakuto j , l<ie ankau la tuta 
logantaro estis infek:tita per sifiliso. 

La kuracistoj, senditaj Kamèatlrn'n, ne 
volis res ti pÎue, i;.ar ili dubis pri ebleco ple
numi la taskon, l{iun ili provizore akceptis . 
Kowalow ne restadis ee tri jarojn, Baczyn
skij .L eltenis gis fino de la trijara kontrakto. 

Fig. 1. Hospitato pol" sifilis:.iloj en P ietropa,vlowsk, 
konstruita el tabuloj, al.-eturigi ta kornpleta el S. Fran
cisko en Arneriko; trablovata per vento, t rnfrostiganta, 
havanta rnalaltajn plafonojn, trasorb:ganta, ldarn gi 

vintre estis supenlutita per nego , 

Post ilia forveturo mi devis kontroli, 
kiom la kuracado en la hospitaloj havis bo
nan influon sur la logantoj, suferantaj j e 
siûliso kaj lepro lrnj eu estus dezirinde dau-
1'igi plue la agadon per hospitala Jmracado. 
Mi konvink igis , ke la konstruajoj de la hos
pitaloj ne estis konvenaj por kuraci la mal 
sanulojn. La hospitalo en Pietropawlowsk 
(Fig. 1.), konstruita el tabuloj, vintre tute 
trafr.ostig'adis, per la fendoj inter tabuloj vento 
trablovadis l<aj defluadis akvo el degelant a 
ne~o. 

En la vilago Kluczy la temperaturo vin
tre defaladis g;is 0" en eambroj, kie la mal
sanuloj ku~adis. (F ig. 2). 

En Tigilo mi troïis la hospitalon en 
kompleta ruino. 

Plue de la malsanuloj, kuracitaj en la 
hospitalo,i, 3 ' ;; denove estis malsanaj jam post 
2 jaroj de la tempo de hospitala kuracado. 
Entute mi konvinkigis, ke la kuracado alpor
tis neniajn bonajn rezultatojn. 

Prenante en kuracadon la malsanulojn 
en la hospitalo Pîetropawlowsk'a, mi trovis 
leprulojn kaj sifi.lisulojn kuomikse lokitajn 
kune, ear ambau malsanojn oni konsideris 
kiel du diversaj formoj , devenantaj de la sama 
fonto. Tia regis opinio prî lepro guste, kiam 
mi venis Kameatka'n . , ---!>.~·. ,· 1 

Nome en Kameatka oni traktis. ~ lepron 
unu fojon kiel ekstreme infekta sufero, duan 
fojon kiel sufe ro, tute neinfekta kaj konforime 
kun tiuj opinioj dauris unu periodo , k am 
leprulejoj estis star igataj kaj kiam sub minaco 
de mortpuno estis malpermesata ia ajn inter
rilato kun malsanuloj, poste sekvis ordinare 
dua periodo, kiam oni libere dissendis la mal
sanulojn , perme sante, ke ili logadu êe siaj 
parencoj. Tamen la vilaganoj ne f1dis al tiuj 
opinioj de kuracistoj kaj ordinare arangis 
apartajn logejojn por lepruloj. Oni Iogigis 
ilin ordinare en banejoj sen fornoj, en tiel 
nomataj ,,eornije banje", kie tiuj ei malfeli
êuloj dum Yivo estis entombig itaj. êe Korja
koj estis kon struataj apud la vilago subteraj 
logejoj kaj tie, en veraj kavernoj, oni malli
berigadis la malsanulojn, sen hejtado, sen 
vcstajo , sen ia kompato por tiuj mizeruloj. 

l\Ii alvenis Kamêatlrn·n guste en la mo
mento, kiam êe la estraro regis la opinio, ke 
lepro ne estas infektema, tial ankau en Pie· 
tropawlowsk mem lepruloj logis en siaj lo
gejoj kaj kornunikigis kun la logantaro ·sen 
ia ajn rezervo. 

Unu de la kuracistoj, kiuj antau. mi 
funkci.;i.dis, dro Wimut, esplorante la siülisu· 
lo.jn, trovis multajn el ili sen nazo kaj en la 
momento, kiam li ilin ekzamenis, ili sentis 
sin tute sanaj. Demandataj, eu ili sin kura
cadis, ili respondadis, ke ili ne estis kuraca· 
taj. Trovinte tiamaniere lat'1dirajn pruvojn, 
lœ la sifiliso kuracigas sen helpo de kura
ciloj, li opiniis ebla en sia raporto akcepti 



~ot certa la fakton de memkuracado de siri
liso per la viveca forto de la organismo . Siajn 
observojn komunikis d-ro Wimut ankaii al 
mi kaj la faktoj, kiujn li citis; estis komence 
tiom konvinkaj, ke mi kredis ilin realaj . ).li 

sciigis pri muitaj sekre toJ, ordinare ka~ataj 
antaü la kuracisto. 

Tiel ekzemple en la vilago Jawina mi 
renkonti s maljunan virinon (Fig. 3.) sen nazo, 
kiu komence ne volis ,i_konfesi, ke si estis 

Fig. 2. La hospitalo por siftlisuloj en vilago Kluczy apud [a rivera Kamêatka . Gi kon
sistis el du malnovaj domoj, estis kovrita per larika ' elo . T_ra la tegmento Jluetis 
akvo 'pluva kaj vintre tuta subtegmento estis plena je nego . La le:nperaturo en 
8arnbroj de rnalsanuloj tagc ne estis super 5-6 R., nokte do akvo g laciigis en vazoj 

dum tuta vintro. 

notis ekzakte la cititajn detalojn kaj dum la 
rondvojago tra eiuj enlandaj vilag oj mi penis 
konrinkigi pri vereco de la komunikaJoj, fa
ritaj al d-ro Wimut de la malsanuloj. 

Bazarde en konversacio kun unu pli 
inteligenta popo mi eksciigis, ke la loka lo · 
gan taro kuracas sin kasite per medilrnrnentoj , 
malpermesitaj de la estraro kuracista lrnj ke 
tiuj ei medikamentoj estas tre efikaj. Tiel 
ekzemp le li rakontis, ke li mem antau 15 
jaroj kuracis sin per cinabra incensado au 
,,eirkaufumado" (,,kurenje kinawarju" ) kaj lœ 
de tiu tempo li sentas sin tute sana. Li mon 
tris al mi cikatrojn post vundoj sur la piedoj 
lrnj priskribis siaj n suferojn, kiel ankaü la 
diversajn kw-acadojn, kiujn li entreprenis laü 
lrnnsilo de kuracistoj kaj kiuj estis seneflkaj, 
gis li fine decidigis al kuracado cinabra. Mi 
petis lin, ke li priskrib u detale la lrnracma
nieron per cinabro, kion li ankaü faris kaj 
pri kio mi pli poste rakontos. Dume mi men
cias, ke li estis eirkaüincensata 7 foje kaj ke 
por tiu celo estis uzitaj eirkaue 19 gm. da 
cinabro . 

Trovinte tiamaniere slosilon por malkasi 
pluajn sekretojn kaj deklarante al malsanuloj, 
ke mi principe ne kondamnas la kuracadon 
per cinabro l<aj sub limato, mi penis akiri 
konfido n de malsanuloj kaj en tio ei plene 
sukcesis. Mi ekkonis lrnlkajn popolajn kurac
fuâistoj n (,,znacborz y"), uzant ajn dekokton 
de Zitman, subLimaton ' kaj cinabron kaj 

kuracata per cinab ro , sed post kiam mi al si 
estis deklarinta, ke mi ne kondamnas tiun 
kuracadon tiam si post multaj diversaj eltur
nigoj konfesis, ke oni s in kuracis, sed ke oni 
sin al tio perforte devigis. 

Tiel do la timo pri respondeco kaj puno, 
minacanta pro delikto, detenas la homojn de 
la malkasa konfeso, ke ili lrnracis sin per 
malpermesita j rimedoj. 

Ofte mi min demandis, kia povus esti 
la kaüzo, ke oni malpermes adis al la logan 
toj memkuracadon . ê u oni sin gvidis ee tio 
per homamor 

Se tiel estus, oni ne lasus sen kuracado 
500 malsanulojn inter 3,00 0 de tuta logant aro. 
Se oni ja ne havis rimedojn por kuracado, 
kiarajte oni forprenis al tiuj malsanuloj la 
esperon de resanigo, kiun ili havis, subme
tante sin al la kuracado de kuracfu sistoj. 

En pli grandaj urb oj estas tr e rigore 
observataj la porskriboj sanitaraj, oni detruas 
la nefresan fison kaj samtempe punas la ven
distojn, kiuj tiaspecan komercajon ve ndas. Jen 
al unu de distriktestroj en Kamèatka, Popovv, 
estis konat a tiu regulo sanitara kaj li intencis 
gin apliki en Kameatka, sek,e li malpermesis 
uzadon de tiel no mata ,,kisla ryb a", au fiso 
putrinta, konservadata en kave rnoj. Kompre
neble tiun ord non neniu obeis , èar la homoj 
dum malsateca tempo, kiu preskau eiujare 
revenadis Kameatka'n, nepre devas sin nutri 
per tio, kion ili havas dome. Se Popow po-
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vus doni al ta malsatintaj Kameatka'anoj sa
necan nutrajon, li havus la rajton malpermesi 
uzadon de putrinta flso, tamen ear li tion fari 
ne povis, tial liaj ordonoj restis sen ia ajn 
efiko: malgrau minaco de puno eiuj mangis 
la fison putrintan. 

Tiel same estis kun la malpermeso de 
kuracado cinabra kaj sublimata. 

Kaj nun kelkaj vortoj pri la hospitaloj. 
La sinjoroj kuracistoj, alveninte Kameatka'n 
ekok upis sin per perforta transportado de 
malsanuloj en la hospitalojn lrnj se ili ren· 
kontis en vilago iun malsanulon au malsanu
linon, ili ordonis veturigi tiujn êi sen ia ajn 
konsidero hospitalon, kelkfoje je centoj da 
verstoj, kio daüris ee negblovadoj kelkajn 
semajnojn. La vojago farigadis plej parte vin
tre, kelkjoje sur plej malfacilaj vojoj kaj êe 
plej granda malvarmego, krom tio oni forj:>re
nadis iafoje la unikan mastrinon el la kabano. 
Tiu êi perforto tiom timigis la logantaron, ke 
êe sciigo pri alveno de kuracisto oni kasis la 
malsanulojn au ilin forveturigis post la vila
gon gis la tempo, kiam la kuracisto estis 
traveturinta la vilagon. 

Fig. 3. ~laljuna virino el la vilago Jawina, kura cila per 
incensado cina bra . Post elkuraco si sentis s in sana kaj 

havis kelkajn inlanojn. 

Ankorau dum mia rondvojago mi ren
kontis tian okazintaJon. Veninte neatendite al la 
tendo de nomadaj Korjakoj, proksime de la 
vilago Lesnowska, mi rimarkis lamantan Kor
jakon, kiu kase forkuradis. Divenante, ke gi 
estas mah,anulo, deziranta sin antau mi ka:;i, 
mi tuj deklaris al la jurtestro, ke mi ne kun· 
prenas la malsahulojn al la hospitalo, ke mi 
kuracas ilin en iliaj domoj, jurtoj kaj tendoj 
kaj tion konl1rmis ,,kajuroj", t. e. miaj vetu 
rigistoj. N ur post tiu certigo aperis la malsa
nulo kun grandegaj vundoj sur la piedo, lasis 
sin ekzameni lrnj promesis alwrate plenumi 
la porskribitan manieron de kuracado. Se mia 
kuraco ne estus efika, mi permesis al li sin 
turni al unu de sidhavaj Korjakoj, kiu prak
tikadis la kuracadon per cinabro kaj dekokto 
de sasaparilo au, kiel oni tie diras, ,,daraguj 

koren" t. è. "kara radiko 1'' tar tin karegé 
vendas tieaj komercistoj kaj subhirurgoj. Mi 
ee donacis al la mastro duonfunton da sa
saparilo. Per tia konduto mi akiris plenan 
konfidon de Korjakoj kiuj rakontis al mi 
pri mirindaj eflkoj de la kuracado, sed bedau
rinde mi devis sci igi pri la rakontitaj /iferoj 
per tradukanto, kiu siaflanke ne bone konis 
la rusan lingvon. Pro tio mi nemulte tiam 
povis kompreni rilate al la afero de enlanda 
kuracadmaniero. Sed kie mi nur povis, mi 
demandadis pri tiuj popolaj kuracaj procedoj 
kaj notis la rakontitan. Jen resumo de tio, 
kion mi sciigis. 

Sur Kameatka la popolo diferencigas du 
infektajn malsanojn: ,,prolrnza" kaj ,,chudaja 
bol " t. e. le pro kaj sifiliso. La unua laudire 
estas atributo nur de Rusoj au de mestizoj, 
deYenantaj de Rusoj, la dua renkontigas êe 
eiuj. ,, Kontrau la unua helpas neniuj rimedoj, 
la duan oni povas elkuraci, uzante êu la de
kokton de Zitman kun subliniato, au sen gi, 
êu ankaü eirkauincensad Jn per cinabro". La 
dekokton de Zitman uzadis nur homoj rieaj, 
logantaj en varmaj eambroj. Unu funto da 
sasaparilo kostis 5-10 rublojn, poste prepa
ris la dekokton subhirurgo au lia instruato 
kaj eiu el ili postulis bonan pagon por siaj 
penoj. 

Dum la kuracado la malsanulo devis ne 
eliri el la domo tiel somere, kiel vintre, en la 
logejo devis esti sufiee varme, por ke la pa
ciento povu sviti. La dekokton trinkis la mal
sanulo tre varma, du glasojn êiutage kaj al 
êiu glaso oni enjetadis tiom da sublimato, 
l{iom tenigis sur la trueto de maldika kudrilo. 
Sed· ne êiam oni aldonadis sublirnaton, plcj 
ofte oni trinkis la dekokton sen gi. La ku
raca periodo daüris 40 tagojn. Dum la kura
cado estis al la malsanulo malpermesite man
gi fison putrintan au flson salitan, kiel ankau 
trinki alkoholajojn. La tutan tempon kaj pre
cipe nokte li devis bone sin kovri, por ke li 
svitu kiel eble plej multe. Fininte la kuraca
don la malsanulo devis pluajn 40 tagoj n obser · 
vi la porskribitan dieton kaj poste ankorau 
dum 40 tagoj esti singarda. 

Se la dekokto ne helpis, oni deklaradis, 
ke la malsanulo nepre ne observis ekzakte 
la porskribitan dieton, ear ,,la dekokto ne po
vis esti senefika kaj kuracis plej certe". 

Tiu kuracmaniero, kiel ni vidas, ne estis 
komune ap!ikebla ., êar ne eiu malsanulo ha
vis por sia dispono logejon varman au povis 
dediei al la kuracado tiom da tempo. Ansta
taue la kuracmaniero per incensado cinabra 
estis praktikebla ee êiuj malsanuloj, egale en 
varmaj eambroj, kiel en nomadaj tendoj, kvan
kam ankau tiukaze la kabalista nombro d& 
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3 foje 4Ô tagoj estis konstante observata, sed 
tarnen ne tiel rigore kaj precize, kiel Ce la 
kuraeado per dekokto. 

La 6irkaufumado cinabra, latl ofte al mi 
rakontitaj detaloj, farigis jene. 

La dozo da cinabro por kuraco de unu 
plenaga homo estis ê!irkatle 24 gm. Tmn do
zon oni partigis en 12 egalaj porcioj kaj Ciu 
el ili servis por unu Cirkaufumado. La mal
sanulon oni senvestigadis g is nuda korpo, 
poste surmetadis al li veston felan (,,kamle 
ja·"), kunkudritan en formo de èemizo larga 
sen fendo antatle, surmetatan ordinare, tra
pasigante per gi la kapon. La manikojn oni 
entirddis internen kaj hermetike ligis. Se la 
paciento ne havis ukerajojn sur la vizago, 
tiam la vizago ne estis elmetata al la fuma
do, sed se li havis vundojn sur la \'Ïzago au 
sur la lipoj, oni Cirkauligis al li la olmlojn 
per maldika tuketo, stopis tian nazon kaj bu
son per malnova tukpeco kaj Ligis la ,,kam
leja'n" super lia kapo. Vestinte la malsanu
lon, oni lin sidigis en ,,jurta" sur segeto tiel, 
ke la baskoj de la fela ,,kamleja" Cirkauprenu 
liberan spacon, ne tusante la korpon de la 
malsanulo, post kio oni starigis sub l::t ·se
geto grandan vazon el fero, plenigitan per 
stonoj brulvarmigitaj, kiujn oni i:iursutadis per 
pulvoro de cinabro, iafoje disfrotita kune 
kun faruno aü kun peeo de la cedro ileksa 
au larika. La direktanto de la kuracado penis 
direkti la fumon sur plej malsanajn partojn 
de la lrnrpo. Kiam la fumo jam ne estis, 
malgratl tio la malsanulo devis sidi plue . kelk
foje gis la tempo, kiam la stonoj malvarmi
gis. Poste, ne demetante la .lrnmlejon" la 
malsanulo kusigis kaj oni lin zorgeme kov-ra
dis, por ke li 'vitu, kaj dum la 'vitado do 
nadis al li varman teon. La eirkatlfumado 
okazadis ordinare eiun trian tagon tiel, ke la 
40-an tagon flnigis la kurso kuraca. La dieto 
postulita porskribis absolutan detenigon de 

alkoholaj trinkajoj, de salitaj kaj grasaJ mart
gajoj kaj la malsanulo sin nutris eefe per 
supo de la viando de norda cervo. Post la 
kuracado la malsanulo observis dieton dum 
+0 tagoj kaj dum pluaj 40 tagoj devis sin 
gardi kontrau tramalsekigo au forta malvar
mumo. Kiel rigoroze plenumadis la malsanu
loj la porskribojn kuracajn, oni povas kon
kludi de tio, ke mi vidis malsanulojn, kuraci
tajn antaii 10 jaroj, sed ankoratl rifuzant ajn 
trinki alkoholajojn spite la granda pasio, Jüun 
la nekulturaj homoj montras por trinlrnjoj 
alkoholaj. 

La enlanduloj, precipe Korjakoj, havas 
ian reUgian estimon por cinabro. La mirakla 
forto de tiu ruga pulvoro, por ili nekompre
nebla, plenigas ilian animon per admiro Lrnj 
dankeco. Kaj facile oni povas ja imagi go· 
jon de la homo, kondammita je n10rtpuno, 
kiam li denove al la vivo estas redonita. 

En Kamfatka estis malpermesita la ven
dado de cinabro, sed Korjakoj havigadis al si 
tiun rimedon per perado de êuhiroj, pagante 
por gi tre kare . Foje vojagante de Pallan' al 
Dranka, mi ripozadis ee nomadaj Korjakoj 
kaj eeestis dum la procedo de eirkaüfumado 
cinabra. Konante min kaj sciante, ke mi ne 
malpermesas tiun rimedon , ili ne kasis sin 
antaü mi kaj al m:a demando, de kie ili ba
vas la cinabron, rediris, ke de Korjakoj Olu
tri::ij, aü nordaj. 

La malpermeso kuraci sin per cinabro ha 
vis do la saman efikon. kiel la malpermeso 
mang i la flso:1 putrintan. Ni donu al la lo 
~-mtaro. la rimedojn k,aj eblecon sin nutri per 
sanecaj mangajoj lrnj sin lrnraci Jau reguloj 
de la scienca medicino - tiam la mangadn 
de Oso pu!rinta kaj la: kuracado per cinabro 
malaperos per si mem, sed se ni donas nek 
unu nek alian, la malpermeso restos senVi\'a 
litero. 

La felietono de ,,Voeo de Kuracistoj" aperados de tempo al 
tempo kiel aparta aldono en formato de 4 pagoj de la gazeto . 
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