Pe urmele doctorului militar Ioan Arsenie din Gura Râului
Rodica BRAD'
We aim at emphasizing the special cultural personality ofmilitary doctor Ioan Arsenie, horn in
Gura Râului, which participated al the Mexico campaign ofEmperor Maximilian and wrote the first
journal of a Romanian in this country. The journal, which was wrongly attributed to the doctor's
friend, !!arie Mitrea from Rasinari, has been published in Wien after the author's return. The journal
comprises pretious information concerning the cu/ture and the character ofMexican lndians, about
the war, the fairs 'atmosphere, the monastery 's atmosphere, about economy and commerce, but he also
notes impressions, his own opinions etc. Mexican lndians are regarded not only as soldiers in the
Mexican Army, but alsa as men having their own private life. Arsenie believes that even oppressed by
various dominations, they were superior to their oppressors, both with their physical and moral
qualities. The interest manifested by doctor Arsenie towards local lndians is a very complex one, by
mixing anthropological, ethnological, economica! and, fast but not least, historical curiosity.
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Ioan Arsenie, medic militar originar din Gura Râului, judeţul Sibiu, este autorul primului Jurnal
din Mexic scris de un român. Această lucrare a fost redactată în timpul şi în urma campaniei austriece la
care a participat autorul, înregimentat fiind în armata austriacă împreună cu prietenul său, Ilarie
Mitrea, originar din comuna învecinată, Răşinari. Se impune să menţionăm faptul că despre doctorul
Arsenie s-a consemnat mai ales în legătură cu Mitrea care, după perioada petrecută în Mexic, şi-a
continuat călătoriile în Indonezia pe care a explorat-o vreme îndelungată ca etnolog şi naturalist, trăind
acolo vreme îndelungată. Acesta pare a fi fost motivul pentru care primul jurnal din Mexic a fost
atribuit de unii autori lui Mitrea şi nu autorului său adevărat, doctorul militar Ioan Arsenie, fiu de preot
ortodox, născut în binecunoscuta comună Gura Râului din Mărginimea Sibiului.
Printre cei care au prezentat activitatea celor doi medici militari, V. Hilt consemnează în cartea
sa Călători şi exploratori români că cei doi, Ilarie Mitrea şi Ioan Arsenie au făcut călătorii şi cercetări în
Mexic şi Indonezia şi că aceste cercetări au stârnit la acea vreme un mare interes. Cercetătorul mai
notează că aceştia s-au cunoscut la Sibiu şi s-au împrietenit apoi în perioada studiilor de medicină pe
care le-au făcut împreună la Universitatea din Viena. Ambii au participat la expediţia din Mexic, Ioan
Arsenie plecând însă în Mexic înaintea lui Mitrea cu un an şi trei luni.
Câteva date biografice se impun cu privire la doctorul Arsenie, credem noi, înainte de a
prezenta jurnalul acestuia. Arsenie s-a născut în Gura Râului, la 2 ianuarie 1836 ca fiu al preotului Ioan
Arseniu şi al soţiei sale Ioana, de origine italiană, născută Pesamosca. A urmat apoi gimnaziul german
din Sibiu şi Facultatea de Medicină din Viena între anii 1860 şi 1864. În perioada studiilor la Viena,
Arsenie s-a manifestat ca student patriot, semnând împreună cu alţi 36 de colegi români mesajul trimis
lui Mihail Kogălniceanu cu ocazia înfiinţării Universităţii din Iaşi. În aceeaşi perioadă a studiilor
vieneze, Ioan Arsenie a făcut parte din Asociaţia literar-ştiinţifică a românilor din Viena, înfiinţată în
anul 1864. În afara acestei afilieri, în ţară, Ioan Arsenie a mai fost membru al Asociaţiunii „Astra" din
Sibiu.
Imediat după terminarea studiilor de medicină, doctorul Arsenie a fost trimis să lucreze ca
medic într-unul din corpurile de voluntari ardeleni a căror misiune în această ţară a fost aceea de a
înăbuşi răscoala poporului mexican, condus de Benito Juarez, din porunca împăratului Maximilian I al
Mexicului. Acest împărat austriac a avut un destin de excepţie, fiind o figură tragică de monarh
implicat în evenimente extrem de periculoase şi sacrificat de marile puteri europene, ca şi de costurile
mari pentru Imperiu ale menţinerii puterii europene în zonă.
Împăratul Maximilian I (1832-1867) a fost arhiduce al Austriei şi membru al Casei Imperiale de
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Habsburg Lorena. Frate al împăratului Franz Iosif al Austriei, Maximilian şi-a ales cariera militară,
fiind proclamat împărat al Mexicului la 1O aprilie 1864, în timpul celui de-al doilea imperiu mexican,
impus aici de Napoleon al Iii-lea cu sprijinul unui grup de fruntaşi mexicani monarhişti. Interesul
impunerii în Mexic ca împărat a arhiducelui austriac era acela, de îndată observat şi exploatat de
Napoleon al Iii-lea, de a stăvili expansiunea şi dezvoltarea Statelor Unite ale Americii, prin reorientarea
politico-economică a Mexicului către Europa. Maximilian a sfârşit dramatic, fiind abandonat pe plan
militar de către marile puteri occidentale care s-au folosit de trădarea generalilor principelui austriac.
La aceste raţiuni politice, s-au adăugat cele economice determinate în special de costurile întreţinerii
trupelor pe teritoriul Mexicului. Astfel, aflat în război cu armata mexicanilor republicani revoltaţi
conduşi de Benito Juarez, abandonat de armata franceză şi trădat de propriii generali, Maximilian I a
fost capturat şi executat la 19 iunie 1867.
Figura lui Maximilian este contradictorie prin poziţiile sale politice. Deşi în tinereţe s-a bucurat
de reputaţia unui principe liberal, deschis ideilor modeme, Maximilian I a fost susţinut în Mexic de
conservatori. Anterior înscăunării lui ca împărat al Mexicului, Maximilian a fost numit în februarie
1857 vicerege al Regatului Lombardia Veneţia, dar a fost demis la scurtă vreme din această funcţie de
Franz Josef. Acest fapt a atras pierderea de către Austria a controlului majorităţii posesiunilor sale
italiene.
În Mexic, Maximilian a fost înfrânt de trupele lui Benito Juarez ( 1806-1872), căpetenia
revoltaţilor care era susţinut de aripa indigenă liberală. Indigen zapotec, Juarez este astăzi considerat
reformatorul statului mexican, în calitatea sa de ministru al justiţiei şi al Instrucţiunii Publice, sau în
cea de preşedinte al Republicii, de iniţiator al Constituţiei şi al legilor Reformei, care asigurau
independenţa statului mexican faţă de biserică. În 1859, guvernul său a semnat un acord cu Statele
Unite ale Americii, prin care le acorda acestora drepturi de trecere perpetuă pe teritoriul mexican.
În anul 1864, când armatele lui Napoleon III au ocupat Mexicul, Maximilian a fost instalat pe
tron. Forţele republicane indigene reprezentate de Benito Juarez au refuzat să-l recunoască şi s-au
revoltat. Părăsit de francezi prin retragerea corpului expediţionar, Maximilian a fost sacrificat prin
susţinerea de către Statele Unite a căpeteniei locale, în persoana lui Benito Juarez, duşmanul său
principal. În aceste condiţii grele, somat de Napoleon III să părăsească Mexicul şi să se întoarcă în
Europa, Maximilian a înţeles să nu-şi abandoneze susţinătorii mexicani, rezistând în plin asediu timp
de câteva luni în Ciudad de Mexico unde finalmente a şi fost nevoit să se predea. Ulterior, a fost judecat
şi condamnat la moarte. Condamnarea lui a atras proteste violente din partea unor mari personalităţi ale
vremii precum Victor Hugo şi Garibaldi care au pledat pentru eliberarea sa. În ciuda protestelor,
Maximilian a fost executat, iar trupul lui a fost repatriat la Viena în 1868. Execuţia acestuia i-a inspirat
lui Claude Manet o celebră pânză numită Execuţia Împăratului Maximilian care prezintă tocmai
punerea în executare a pedepsei cu moartea prin împuşcare în faţa unui pluton militar.
Plecarea lui Ioan Arsenie în Mexic a avut loc în decembrie 1864, iar şederea lui în această ţară a
fost de aproximativ doi ani. În timpul şederii sale în Mexic, Ioan Arsenie a funcţionat ca medic militar
în armata austrică. Evenimentul plecării a fost consemnat deja la începutul anului următor într-o
publicaţie de limbă română din Budapesta. În Mexic, Arsenie a continuat să scrie, publicând în anul
1866 la Puebla Almanache de la Carte care cuprindea şi lista ofiţerilor din Corpul austro-mexican
unde s-a consemnat pe el însuşi căpitan şi pe Hilarius Mitrea locotenent major. Întors în ţară, Arsenie
şi-a dorit să rămână medic la Sibiu, dar nu se ştie din ce cauză a ajuns să lucreze la Brăila unde a şi
devenit directorul Spitalului orăşenesc. În cadrul evenimentelor Războiului de Independenţă, Arsenie
a participat la lupte în spatele frontului ca medic de campanie. A murit la 17 august 1883 la Brăila, la
vârsta de doar 45 de ani. Pentru întreaga lui viaţă de muncă şi de dăruire pentru semeni, Arsenie a fost
preţuit atât de autorităţile Brăilei cât şi de oamenii simpli pe care i-a ajutat şi tratat ca medic.
În istoria orală cu privire la Ilarie Mitrea, prietenul lui Arsenie, există informaţia potrivit căreia
Arsenie l-ar fi vizitat pe Mitrea în Indiile olandeze, adică în Indonezia, unde acesta a rămas un număr
important de ani, făcând cercetări asupra băştinaşilor şi asupra locurilor, dar episodul călătoriei nu este
confirmat de nicio sursă.
Interesul pe care îl prezintă Ioan Arsenie, această figură interesantă a vremii, rezidă mai ales în
scrierea primului jurnal de campanie din Mexic publicat în ţara noastră. Jurnalul cuprinde
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observaţii deosebit de interesante din punct de vedere antropologic şi economic, dar şi din unghi de
vedere etnologic, cu surprinderea situaţiei politice speciale a acestui stat în contextul ciocnirii brutale
de civilizaţii din anii acelui sângeros război. Jurnalul stă mărturie de asemenea pentru faptul că Arsenie
s-a interesat de vechile civilizaţii mexicane, de băştinaşii indieni pe care i-a simpatizat şie care i-a chiar
tratat atunci când acest lucru i-a fost cu putinţă. Campania atât de grea şi de riscantă la care a participat
s-a încheiat cu întoarcerea doctorului la Viena unde acesta va rămâne până în 1869. Jurnalul a fost
publicat la Viena, în anul 1867, sub forma unor articole scrise în ziarul de limbă română
„Albina".Acestea sunt intitulate: Cetăţile Mexicului şi locuitorii lor, nr. 73, 75 şi 76 şi Locuitorii
primitivi sau indienii Mexicului, nr. 78-93 şi au fost publicate în anul 1867. Ambele au fost semnate „un
român fost în armata austro-mexicană". La o privire mai atentă, descoperim că este vorba de cinci
articole despre Mexic, dintre care trei privesc moravurile şi viaţa mexicanilor de origine europeană şi
două relatează despre indienii mexicani. 74, 7-19 iul., 9-21 iul., 76-12-24 iul., 77, 14-26 iulie 78, 16-18
iul, 82, 26 iul.-7 august, 93, 23 aug.-4 sept.
Cât priveşte observaţiile atente pe care Arsenie le-a făcut asupra indienilor mexicani, este de
remarcat faptul că aceştia au fost observaţi atât ca soldaţi în armata mexicană, cât şi în viaţa lor privată.
Oprimaţi de diversele stăpâniri, aceştia erau, prin calităţile fizice şi morale, crede Arsenie, superiori
asupritorilor lor. Interesul manifestat de doctorul Arsenie faţă de indienii băştinaşi este unul foarte
complex, îmbinând curiozitate antropologică, etnologică, economică şi nu în ultimul rând, istorică.
Jurnalul lui Arsenie nu a fost doar primul jurnal de călătorie în Mexic al unui român, ci şi unul
dintre primele jurnale scrise în spaţiul românesc. El prezintă avantajul de a fi fost scris în acelaşi timp
cu jurnalele de călătorie ale lui Codru Drăguşanu şi Dimitrie Bolintineanu, contribuind deci, prin chiar
acest fapt, la îmbogăţirea literaturii române de călătorie din veacul al XIX-iea.
Jurnalul lui Arsenie a fost publicat integral de Titus Moraru şi Ovidiu Mureşan sub titlul Jurnal
de călătorie în Mexic 1864-1867 al lui Ioan Arsenie în Clujul Literar şi artistic, Almanah al Asociaţiei
scriitorilor din Cluj, 1983, p. 268-278.
În afara acestei atât de importante contribuţii reprezentate de Jurnal, trebuie menţionat şi
faptul că Ioan Arsenie aparţine primei generaţii de medici români din Ardeal.
Aşa cum notează el însuşi in Jurnal, în Mexic, Arsenie a tratat soldaţii răniţi din armata
austriacă, dar şi pe cei din armata băştinaşilor faţă de care a manifestat înţelegere, compasiune,
umanism. Atras şi interesat profund de vechile civilizaţii mexicane, doctorul Arsenie a făcut mai multe
călătorii între graniţele statului mexican şi s-a aplecat cu atenţie asupra culturii băştinaşilor, asupra
limbilor vorbite de aceştia, realizând chiar cercetări antropologice şi etnologice în diverse materii.
Arsenie a făcut investigaţii interesante asupra vestigiilor civilizaţiei Maya, fiind frapat în primul rând,
ca şi Mitrea, de contrastul dintre mizeria în care trăiau băştinaşii şi bogăţia colonialiştilor spanioli.
Indienii mexicani sunt studiaţi din punct de vedere antropologic şi etnologic, autorul observând
aspectele definitorii ale istoriei şi civilizaţiei lor străvechi.
Ne vom opri în cele ce urmează asupra unor pasaje pe care le considerăm cu prioritate elocvente
din Jurnalul lui Arsenie şi care prezintă interes cultural, istoric, economic, dar şi sociologic şi
antropologic.
Despre piaţa cu rolul ei de centru vital al oraşului, Arsenie vorbeşte într-un pasaj pe care îl
numeşte, cu savoare de observator autentic, „Plaza-locul unde fieştecine preface cel puţin o ţigaretă pe
zi în cenuşă". Conotaţiile culturale şi economice ale pieţei sunt dezvăluite în cele ce urmează: „Pentru
mexican piaţa plaza e aceea ce a fost odinioară pentru romani Forum. Toate întâmplările acolo se aud
mai întâi, sărbătorile bisericeşti, precum şi cele politice, acolo se petrec, acolo se ţin oraţiuni, se fac
alegeri de deputaţi ori magistraţi, acolo sunt focurile artificioase predilecţiune a mexicanilor, în fine e
bon ton ca în piaţă, sub portale sau arcade, în zi cel puţin o ţigaretă să o prefacă fieştecine în cenuşă.
Economic vorbind, plaza este locul unde se desfăşoară orice negoţ. Lucru natural că toate negoaţele
numai sub arcade şi portale se pot face".
Cât priveşte oamenii, aceştia aparţin nobilimii, dar şi categoriei de pierde vară sau de
vagabonzi: „Societatea nobilă a lor pierde-vară sau fură ziua e tare reprezentată în piaţă, un ce foarte
natural. Dar o altă societate de vagabonzi cari îşi au părechea numai în Lazzaroni din Neapole, aşa
numiţii leperos, încă se găsesc în piaţă în număr mare pentru că câştigul e fără osteneală mare,
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fie prin uşurarea unui buzunar, sau împlinirea unei demandări, sau fie chiar şi să facă serviciul unui
fachir purtător de sarcini, ba chiar sunt unii cari turbură profesiunea preoţilor cuvioşi citind evanghelia
din duminica aceea, iar alţii spun cimilituri. Cărăuşii numiţi lipscani îşi transportă marfa cu asinii şi
oferă fetelor metise cercei şi brăţări de aur şi argint fals. O categorie interesantă de oameni este cea a
creolilor numiţi ceapcani, fii de părinţi spanioli născuţi în Mexic, cari însă curge sânge european în
arterele lor cred a nu avea chemarea a lucra sau a se ocupa cu ceva, fie din lene sau din superbie şi
mândrie". Oportuniştii îşi caută ocazii de chilipir, mai spune Arsenie care îşi găseşte ca termen de
comparaţie candidatul unguresc de deputat din ţara lui: „Cari au primit oareşcare educaţiune şi ştiu
purta ceva pană au o guriţă încât şi un candidat unguresc de deputat s-ar speria de dânşii, aceştia apoi
apucă pre bieţii ţărani, ce caută advocat ca să-ijupuiască bine".
Spectacolul zgomotelor din piaţă este şi el atent descris „de la covrigarul care-şi strigă marfa
zbierînd necontenit pan fresca la negustorul de păsări care strigă cu voce subţirică patos /ritos, patos
grandes. Indiencele îşi recită şi ele în tonuri nearticulate mărfurile lor ca şi vânzătorii de încălţăminte,
de gazete şi broşuri. La fel, vânzătorul de lapte strigă continuu !eche şi-şi mulge vaca numaidecât
pentru un pătrar de lapte. Vânzătorul de gheaţă se adaugă vacarmului general ca şi cofetarul ambulant
care în modul cel mai elegant numaidecât îşi oferă dulceţurile sale, surâzând cu mulţumire".
Un alt text interesant se referă la mânăstiri şi poartă numele de Înăuntrul mânăstirilor cu ziduri
de cetate. Acest pasaj vorbeşte <lepre faptul că mânăstirile au în Mexic aspect de fortăreaţă, poziţia lor
fiind, de fiecare dată, strategică. În legătură cu acest fapt, autorul se întreabă: „cum ar putea fi altminteri
pentru că spaniolii lui Carol V, cu foc şi sabie au introdus creştinismul, comiţând barbariile cele mai
crâncene şi crude. Toate mânăstirile erau înzestrate materialmente abundent: În Pueblo, de exemplu,
jumătate de hotar al oraşului e în mâna călugărilor şi aşa mai departe. Obişnuinţa mai era ca în interirul
zidurilor oamenii să se observe unii pe alţii: zace în organizaţiunea diferitelor schituri călugăreşti a se
observa unii pe alţii. Îmi zise odată părintele Osania: nu-ţi poţi închipui, domnul meu, ce intrigi se
desfăşoară înăuntrul murilor pereţilor noştri cabalele, intrigile diplomatice sunt jucărie faţă de intrigile
călugăreşti în mânăstiri, şi cine a putut ajunge a fi maestru în intrigile mânăstireşti, acela poate exista
orişiunde". Arsenie mai notează luxul călugărilor din schituri ca şi faptul că în ele erau aplicate pedepse
barbare păcătoşilor: „niciun chin nu poate fi mai înfiorător decât a fi silit a zace pe pragul sălii de
mâncare, şi a fi călcat de toţi câţi mănâncă, intrând şi ieşind sau poate exista ceva mai barbară pedeapsă
decât, pus la ieslele vitelor cu un frâu în gură a mânca după mărimea pedepsei, trei-patru zile mâncarea
cailor, adică secară".
La cafenea se făcea politică, se citeau ziare, se discutau despre toate, iar cafegiul punea
clienţilor întrebări de convenienţă în timp ce aceştia îşi sorbeau cafeaua. La ieşire clientul era condus
cu urări.
Obiceiuri interesante mai consemnează Arsenie şi legat de manierele localnicilor, titrând acest
pasaj din jurnal cu Maniere de salon în stradă. Aici menţionează faptul că oamenii de rând îşi luau
masa chiar în stradă, grupaţi în jurul focului şi complimentându-se despre meşteşugul pregătirii mesei.
Tot pe stradă îşi făceau şi siesta. Despre politeţea acestor oameni, Arsenie scrie: „Acest popor se
tratează cu o curtenie şi delicatesă ca şi când studiile lor le-ar fi făcut într-un salon oarecare".
De asemenea, mexicanii mănâncă puţin în comparaţie cu europenii: „ce mănâncă un soldat deai noştri dintr-odată, ar fi de ajuns unei întregi familii mexicane pentru traiul de-o zi".
Exploatarea băştinaşilor de către colonizatori îl preocupă de asemenea pe Arsenie care
vorbeşte deschis şi cu respect despre civilizaţia lor veche şi exotică pentru europeni: „Destinul a voit ca
aceşti oameni buni de 300 de ani neîntrerupt europenilor fruntaşi din capitală să le deie sare şi pâine
pentru că ei sunt agricultori, fiind ascultători, şi ar fi interesant a cerceta cum aceşti europeni, cari şi-au
umplut pungile cu sume enorme de bani ca să trăiască în desfrânare, au ştiut să fie mulţămitori către
această clasă de gintă căreia nici decât nu i-a lipsit inteligenţa, nici capacitatea, nici diligenţa".
Arsenie este polemic cu europenii, ţintind în special prejudecăţile acestora pe care le judecă cu
asprime. El contrazice în primul rând prejudecata care spune că indienii ar fi mai săraci cu duhul decât
europenii: „Atunci să se ducă aceşti îngrăşaţi în bine în Mexic să admire toate antichităţile de prin
codrii sălbatici, unde iezuitismul cu inchiziţiunea ad majorem dei gloria spre mai marea glorie a lui
Dumnezeu, sub masca religiunii, n-a pătruns să strice tâmplele zeilor lor, nici rămăşiţele de cetăţi
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mari de prin codri n-au ajuns ca barbaria înfiorătoare să le şteargă de pe faţa pământului, ci astăzi stau
istorisind cu elocinţă durerile acestor indieni". Prejudecăţile legate de această rasă fiind
multe în vremea aceea, Arsenie nu se sfieşte să denunţe mai ales pe aceea a inferiorităţii indienilor în
faţa celorlalţi, dezminţind prejudecata că ginta de culoare nu ar avea „însuşirile cuviincioase pentru o
cultură mai profundă, ori exactă".
Aşa cum observă Arsenie, pentru europeni, oamenii se împart în două tabere, „adică una care
din punct de vedere a umanităţii e afirmativă, cealaltă din punct de vedere al interesului ori reacţiunii e
absolut negativă". În această privinţă, doctorul îşi exprimă răspicat părerea proprie: „Eu, în ceea ce
priveşte pe indieni, sunt pătruns de ideea cum că ei posed toate calităţile de cultură şi civilizaţiune, ba
această însuşire o atribuiesc chiar şi negrilor din Africa. N-aş avea lipsă să aduc aminte în privinţa
indienilor, antichităţile rămase de la ei ce dau o dovadă învederată despre cultura lor cu sute de mii de
ani mai înainte, ci numesc numai numele lui J arez, curat indian, a cărui faptă în zilele acestea dovedeşte
pre indianul care cu inteligenţă rară ştie şi a ştiut să acopere cugetul său". Asemenea indienilor, crede
Arsenie, arabii sau marocanii pot fi medici mai inteligenţi, „fiindcă creştinătatea nu-i oprea a studia pe
om, a învăţa anatomia".
Arsenie mai consemnează cum indienii ştiu să producă sare scoţând-o din lac în vremea
ploilor. Deşi au creat pieţe care să cuprindă 30 OOO de oameni, spune el, indienii trăiau în mare sărăcie.
Dacă vindeau ceva, beau pulque, adică ţuică făcută din frunze de agavă.
Arsenie îi descrie pe indienii din satele mexicane din punct de vedere antropologic ca fiind
înzestraţi din naştere şi prin propria istorie, dar lipsiţi de ceea ce se numeşte cultură europeană: „viţa
mexicană indiană ajunsese până la civilizaţiunea înaltă şi s-a susţinut în cercuri mari până acum în
câtva neatinsă de corcire. Neatinşi de creştinătate, indienilor le lipseşte doar cultivarea".
Interesante sunt şi observaţiile pe care le face Arsenie despre fizionomia indienilor care pare
melancolică, cu precizarea că ei au şi momente când sunt foarte voioşi: „Ba chiar mai mult, rareori se
vede un popor cu atâta humor ca indienii, între sine vorbesc, râd toată noaptea şi în urmă se joacă
oamenii în vârstă ca copiii". Aceştia sunt însă rezervaţi faţă de metişi sau creoli: „fireşte, faţă de creolii
şi metişii, ori alţi străini, sunt cu neîncredere, reci, retraşi, posomorâţi".
Arsenie mai face şi alte observaţii şi consideraţii, tot de natură antropologică: „Copilul se naşte
cu părul cam des, şi rar moşnegii indieni se văd pleşuvi, ba chiar şi arareori cărunţi şi dinţii se ţin de
comun bine, până la adâncimile bătrâneţilor". De asemenea, ei sunt mai puţin sensibili decât europenii
la frig sau căldură, iar rănile li se vindecă mult mai repede. Nu suferă de friguri, căci indianul bea
rachiu tare din trestie de zahăr catalan. În schimb, acesta nu e rezistent la tifos, moare repede şi fără a
trece prin delirul prin care trece albul.
Concluzionând asupra observaţiilor şi notaţiilor lui Ioan Arsenie despre indienii băştinaşi, se
impune concluzia că acestea sunt observaţii ale medicului, antropologului şi etnologului Ioan Arsenie,
cărturar deschis în spirit, curios şi dornic să găsească explicaţii raţionale şi de bun simţ realităţilor
indigene din vremea aceea, într-o regiune a globului necunoscută sau puţin cunoscută europenilor,
supusă temporar de marile naţiuni şi a căror istorie modernă se defineşte ca amalgam de culturi,
popoare şi civilizaţii străvechi.
încă mândre ...
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