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Salut. Eu sunt Bogdan, autorul cărții. Fost jurnalist, în prezent
fotograf. In 2007 mi-am facut un blog, bogdanstoica.ro, care a avut un
oarecare succes și a atras atenția unor edituri. Asa am ajuns scriitor. Ceea
ce citești acum este a șaptea carte semnată de mine, prima din seria
Străbunicii, pe care o dedic acelor oameni care ne-au făcut posibilă
existența si de care eu sunt fas ci nat! De aceea, mi-am propus ca dacă nu
mă lovește vreo mașină sau demența senilă să mai public câteva zeci de
titluri, pe diverse teme, care să conțină cât mai multe din cunoștințele și
competențele celor ce au făcut România Mare.
Nu am nici o treabă cu stomatologia. De fiecare dată când mă așez pe scaunul dentistului mi
se face frică de-mi vine să plâng. Scaunul ăla, însă, este cel care a inspirat această carte. Vezi tu, eu
sunt pasionat de istoria veche a României și am observat că dacă le povestesc oamenilor lucrurile pe
care le aflu, punând accent pe faptul divers sau pe partea amuzantă a evenimentului petrecut acum o
sută de ani, istoria li se pare, brusc, atractivă și interesantă.

Așa că am gândit această carte ca pe
conținutul unor discuții prelungite, la un vin, cu
oameni mișto, și am scris-o ca un reportaj jurnalistic
dintr-un ziar de duminică pe care-l poate citi oricine,
indiferent de pregătirea lui profesională.
O poți deschide oriunde și să poți citi din ea
la întâmplare, cinci sau cincizeci de minute, cum ai
chef. Dacă te interesează anumite lucruri, punctual,
folosește indexul care urmează.
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*** Rețetele vechi de o sută de ani și sfaturile vremii sunt la paginile: 19, 21, 59, 61, 62, 66,
71, 75, 76, 86, 88, 96, 101, 112, 122, 131, 136, 138, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 162, 164, 166,
179, 171, 177, 180, 181, 193, 198, 199, 201.
*** Proverbele, zicătorile, glumele și sofismele despre dinți sunt la paginile: 16, 30, 37, 39,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 66, 148, 150, 182, 202, 207, 208,.
*** Orașele ce apar în această carte (ordine alfabetică): Arad (pag. 219), Baia Mare (pag.
219), București (pag.17, 18, 20, 22, 26, 27, 31, 51, 78, 81, 98, 105, 111, 140, 167, 173, 177, 179, 182,
184, 187, 189, 207, 208, 209, 210, 211, 212), Bușteni (pag. 219), Buzău (pag. 219), Călărași (pag.
20, 186), Cluj (pag. 22, 32, 33, 34, 36, 40), Constanța (pag. 181), Galați (pag. 203), Ghimbav (pag.
71), Iași (pag.17, 30, 168), Lugoj (pag. 36, 97), Ploiești (pag. 203), Râmnicu-Vâlcea (pag. 219),
Reșița (pag. 219), Sinaia (pag. 31, 219), Sibiu (pag. 34).
*** Brandurile ce apar în această carte (ordine alfabetică): Adarsol (pag. 81), Baeder (pag.
104), Beiersdorf (pag. 60, 214, 218), Benedictins di Foulac (pag. 77), Bi-Oxyne (pag. 60, 61, 63,
121, 144), Botot (pag. 43, 57, 72, 134, 190, 216), Bucol (pag. 174), Caola (pag. 104), Carbozon (pag.
188, 189, 190), Check-up Gum (pag. 185), Chlorodont (pag. 71, 92, 94, 95, 100, 102, 110, 114, 139,
159, 191, 207, 209, 217), Cocaine Toothache Drops (pag. 181), Colgate (pag. 14, 15, 176), Dental
Cosmos (pag. 77), Dentalina (pag. 168), Dentifrice York (pag. 25) Dentol (pag. 140, 141, 142, 210,
212), Diadermina (pag.135), Email D'Arcy (pag. 56, 185), Emailin Lohse (pag. 69, 75, 145),
Erasmic (pag. 80, 163), Euthymol (pag. 109), Excelsior (pag. 209, 210, 211, 212, 213), Gelle Freres
(pag. 31, 79, 175, 209, 211), Germanoree (pag. 89), Gibbs (pag. 45, 53, 80, 82, 85, 107, 125, 126,
132, 151, 192, 212), Glycodont (pag. 172), Johnson & Johnson (pag. 14, 108, 109), Kalodont (pag.
39, 41, 93, 99, 106, 117, 118, 119, 165, 196, 212, 213, 218), Kolynos (pag. 23, 39, 74, 84, 121, 123,
124, 154, 156, 157, 161, 197), Listerine (pag. 108), Lysoform (pag. 83), Marie Claire (pag. 72)
Narcisse Balthazar (pag. 137), Nivea (pag. 60, 64, 65, 113, 214, 218), Nortier (pag. 189), Odol (pag.
47, 49, 73, 116, 128, 129, 147, 149), Ovenall (pag. 104, 194, 212, 213), Pebeco (pag. 183, 198),
Prophylactic (pag.137), Roger & Gallet (pag. 186), Rudolf Mosse (pag. 215), Salol Vertes (pag.
97), Sanalbin (pag. 90, 130), Solvolith (pag. 67, 127), Sozodont (pag. 130), Tienmann & Co (pag.
201), Touring (pag. 87), Unilever (pag. 71, 80), Vademecum (pag. 103).
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(...) Din perspectiva stomatologică, trebuie să mulțumim moldovenilor. Ei au inventat-o în Romania.
La 1834, se înființează în Principatul Moldova primul serviciu stomatologic de stat. Se lucra cu străini,
pentru că noi nu aveam, încă, profesioniști.
(...) dar să știți că noi, românii, eram bine pe lângă alții! Pe cuvânt. Păi la bulgari, de exemplu, în
aceeaşi perioadă, pentru durerile de dinți încă se foloseau descântecele. Cum ar veni, te duceai la
dentist și te trezeai că o babă îți spune incantații cu albina, cu cioara și cu Maica Domnului, la
grămadătătă...
(...) După primul război mondial,
România devine o țară ceva mai
vizitată de lumea bună, decât înainte.
Oaspeții au adus cu ei noi tunsori,
haine, obiceiuri, iar românii le-au
copiat. Bărbații încep să-și radă
barba și mustața iar zâmbetul
devine vizibil. Dispariția tabuurilor
sexuale dezvoltă industria
înfrumusețării, iar reclamele la
produse ce asigurau "un zâmbet
fermecător" încep să apară pe toate
gardurile (nu râdeți, că nu aveau
rețele de panouri unipoll și nici
Facebook Ads).
(...) Nu multă lume ştie că, după ce a terminat studiile, până să revină în România, Gheorghe Bilaşcu a
deschis la Budapesta un cabinet stomatologic. A avut un succes colosal, fiind rapid supranumit
„regele dentiştilor”. La el veneau aristocraţii, magnaţii financiari, dar și (nota bene) studenții români
fără bani.
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(...) Ai văzut că în mai toate clinicile
stomatologice e plin de tipe mișto? Ei
bine, asta n-a fost mereu așa. România sa ales cu prima femeie stomatolog abia în
1921. Se numea ....
(...) Proverbul "Trage nădejde ca baba
de dinți" se potrivește perfect cu această
reclamă, în care oamenii erau îndemnați
să se spele pe dinți cu ceva radioactiv,
ca un dar al naturii. Priceless! Si nu era
singurul astfel de produs...

(...) Solvolith e un brand plin de forță al acelor ani. Avea reclamele
desenate de Ludwig Hohlwein, un "posterist" german faimos, care a făcut și
postere de propagandă pentru al doilea Reich (nu al treilea), dar și machete
publicitare pentru Cadillac.

(...) În 1932, laboratorul Leo
devine oficial fabrica
Chlorodont. Era deja un
gigant. Un fel de Unilever al
zilelor noastre.
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"Omul bine educat râde din ochi, omul fără obligații râde din dinți, iar prostul râde din gât"
(...) Lysoform mă pune în încurcătură. Dacă în ziua de azi ai
pune același brand și pe un dezinfectant intim și pe o pastă
de dinți ai da faliment înainte să zici "ce mișto ar fi o clinică
de stomatologie în care s-ar desfășura și nașteri".

(...) Kalodont era atât de populară
pe la 1900 încât acum, în mai
multe state slave, încă se spune
"kalodont" la "pastă de dinți" la fel
cum noi spunem "pamperși" la
scutece și "xerox" unui copiator.
Producția Kalodont s-a oprit abia
în 1981.

(...) Încă trăiau și străluceau pictorii Tonitza, Țuculescu, Luchian,
Grigorescu. Era de bon-ton pentru oamenii culți și bogați să aibă
portrete realizate de mari maeștri. Sa ai un portret pictat, atunci, era
ca și cum ai avea acum, un Mercedes GLK alb. Logic, din
marketing nu putea lipsi așa ceva. Cum să nu-i vinzi tipei ideea că
este pictabilă, dacă ideea se afla deja, în mintea ei, la "aspirații"?
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(...) Uite și ceva foarte-foarte cool: prima periuță de dinți pentru copii și
prima mențiune comercială a cuvântului "profilactic". Autorul reclamei
este farmacia Narcisse Balthazar, un nume greu al vremurilor
interbelice. Cam cum sunt acum Sensiblu, Catena sau Helpnet.
(...) Algofobie = teama de durere - desemnează o persoană cu o frică
anormal de mare de durere, stare ce o face să evite în special intervenția
dentistului (gura e cea mai vulnerabilă zonă a corpului). La starea de
algofobie contribuie și experiența indirectă, respectiv relatările altora pe
tema unor experiențe traumatice la dentist.
(...) Vă urez mult succes în
găsirea licorii lui
Sabarraque!
["sa baraque" s-ar traduce, din franceză, prin "coliba lui"]
(...) O să găsiți pe net o droaie de mizerii de articole care
spun că românii erau la cota zero a igienei dentare, că
rămâneau fără dinți la 25 de ani, că foloseau rahat de
șoareci drept praf de dinți și mai știu eu ce bizarerii.
Minciuni. Țăranul român avea grijă de corpul lui, și asta vo pot confirmă etnografii. Pentru dureri de dinţi, de
exemplu, se folosea un amestec de vin şi mentă, asta când
oamenii nu băgau un cățel de usturoi în măseaua
"avariată" (deși habar nu aveau că usturoiul conține
arsenic, s-au prins că funcționează). Pentru igiena gurii,
soluțiile depindeau mult de arealul geografic. În unele
zone, mai sărace, dinții se curățau cu coajă de pâine arsă şi
mărunţită la care se adăuga sare grunjoasă. În alte
regiuni....
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(...) Mircea Eliade, Henriette Stahl, Cezar Petrescu și Panait Istrati ne-au lăsat dovezi clare că opiumul,
heroina, cocaina și hașișul aveau mare succes în România. Mai ales că ce vedeți în ilustrație n-a fost
singurul astfel de medicament. Bayer a vândut heroină, ca tratament anti-tuse, din 1898 până în 1913.
Și a dat și mostre gratuit, medicilor, să o testeze și să o recomande.

(...) Dincolo de programul de lucru lung al
clinicii, care arată că stomatologii de aici
lucrau în schimburi, merită să te uiți un pic și
la adresă. Biserica Enei a fost amplasată cam
pe unde se află acum blocul Dunărea2. De ce
nu mai e acolo? Pentru că a fost demolată de
#ciumaroşie.
.
(...) Carbozon a stârnit un deranj destul de
mare pe piață, lovind în monștrii sacri, mai
ales că unii dintre ei o cereau. Exemplu:
Botot..

(...) "Zeci de mii de români au murit în
primul război mondial datorită tratamentului
inuman, de inaniție, boli, frig și efort
supraomenesc. În lagărele din Dalmația,
Ostffyasszonyfa, Stroen, s-au mâncat muguri
de salcie iar din prafurile de dinți s-a făcut
supă".
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(...) Prețurile produselor destinate igienei dentare
rămâneau, însă, prohibitive celor mulți. Când
kilogramul de carne costa 15 lei, cine era să dea 66 de
lei pe o apă de gură?

(...) Averile lor, fie ele intelectuale, fie materiale,
s-au dus, însă, pe apa Sâmbetei. Fabuloasa istorie
a stomatologiei românești, de nivel european în
perioada interbelică, se oprește brusc după al
doilea război mondial, când apare #ciumaroșie.
\Medicii sunt deposedați de cabinete, de ...
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Scrie-mi dacă vrei unul sau mai multe
exemplare din această carte, în forma
standard (aceasta) sau într-una personalizată
special pentru afacerea ta.
Scrie-mi dacă te interesează unele printuri
din această carte, într-o formă grafică demnă
de pereții tăi.
Scrie-mi dacă deții artefacte vechi care țin
de istoria stomatologiei românești, pentru ca
ediția a doua a acestei cărți să fie și mai
plină de oameni, branduri, locuri și povești.
Bogdan

comenzi &feedback:
fb.com/Strabunicii
contact@bogdanstoica.ro

un atlas amuzant de istorie a stomatologiei românești
10

