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Abstract: The second document, related to the Romanian-
French Medical School, received as a gift from my great professor 
and spiritual mentor, Augustin Z.N. Pop, is a official duel 
report, dated September-October 1838, between two Sorbonne 
students, namely Saillard and Kretzulescu, the latter being 
Nicolae Kretzulescu, who studied medical school in Paris between 
1847–1939 and who returned home, became University internal 
medicine lecturer and Romanian politician, ”Forty-eighter” 
and prime-minister of Romania for three times: 1862–1863, 
1865–1866 and 1867. In 1843 he writes, in Romanian, ”Manual 
of descriptive anatomy”, many other medical books, but not only.

One of the three witnesses mentioned in this official report 
is his friend, dr. Davilla. The duel included guns, but fortunately 
nobody was hurt, the two young men both declared themselves 
even and decided to end the conflict from then on. For this 
matter, the witnesses signed the official report.

Keywords: Nicolae Kretzulescu, official duel report, 
witness, dr.Carol Davila.

Dr. Nicolae Kretzulescu, născut în 1/12 martie 1812, la 
Bucureşti, şi-a luat bacalaureatul la Paris şi este primul descendent al 
vechilor familii boiereşti din Ţara Românească, care a studiat medicina 
în Franţa, între 1834–1839, la Universitatea din Nantes după unii, iar 
după alţii, la Paris, l’Ecole de Medecine de Paris şi care şi-a luat docto-
ratul în medicină şi chirurgie. 
1 Prof. dr. ing., membru de onoare al Academiei de Ştiințe Medicale din România, 

secretar al Filialei CRIFST – Cluj-Napoca.
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Fig. nr. 1 – dr. Nicolae Kretzulescu

Revine în ţară ca medic de „despărţământ”, după care deschide 
Școala de Mică Chirurgie la Spitalul Colţea în 1842, unde este 
numit profesor, fiind primul profesor român de medicină. În 
timpul Revoluţiei din 1848, împreună cu fraţii săi, susţine moderat 
guvernul revoluţionar.

A sprijinit demersul lui Carol Davila pentru înfiinţarea Școlii 
Naţionale de Medicină şi Farmacie, iar în anul 1857, alături de 
Carol Davila şi Gheorghe Polizu, participă la fondarea Societăţii 
Medicale Știinţifice din Bucureşti, care, zece ani mai târziu, devine 
Societatea Medico-Chirurgicală, cei trei fiind consideraţi de drept 
membrii fondatori ai Asociaţiei Medicale Române, începând cu anul 
1857. A scris trei volume de „Anatomie descriptivă” în limba română 
începând cu anul 1843. 

Pe plan politic şi naţional a făcut parte din comisia de 
redactare a Constituţiei Ţării Româneşti, iar în timpul domniei 
lui Al. I. Cuza, a fost prim-ministru în două rânduri, 1862–1863 
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şi 1865–1866, după care a fost ministru la Interne, la Justiţie şi al 
Instrucţiunii Publice şi Cultelor. 

Din 1873, intră în activitatea diplomatică lucrând la Berlin, 
Roma, Paris şi St. Petersburg. Organizează un Spital Militar în incinta 
conacului său din Leordeni-Argeş, pe care îl pune la dispoziţia armatei 
în timpul războiului de independenţă (1877–1878). 

A susţinut activ pentru a se crea instituţii precum Arhivele 
Statului, Ateneul Român şi Societatea Academică Română, unde 
a fost membru fondator, alături de Titu Maiorescu şi preşedinte al 
Academiei Române între 1872–1873 şi 1895–1898. 

Moare în 26 iunie/9 iulie 1900, pe moşia sa de la Leordeni 
Muscel, judeţul Argeş. 

Bicentenarul lui Nicolae Kretzulescu s-a sărbătorit în cadrul 
Societăţii Române de Istoria Medicinii (SRIM), pe 5 martie 2012, 
în cadrul AMR, sub tutela dlui prof.dr. Nicolae Marcu, preşedintele 
SRIM, iar în 27 aprilie 2012, la Academia Română, Aula Magna, 
sub moderarea dlui prof.dr. Constantin Ionescu-Târgovişte, MC al 
Academiei Române, cu contribuţia prof.dr. Radu Iftimovici, conf.
dr. Octavian Buda şi dr. Valentin Toma.

 A.D. Xenopol, la 11 martie 1912, îl prezintă pe Nicolae 
Kretzulescu ca fiind cel dintâi medic român absolvent la Paris. 

Toate cele prezentate succint mai sus şi multe altele, pe care 
le-a înfăptuit dr. Nicolae Kretzulescu n-ar fi fost posibile dacă pronia 
cerească nu ne-ar fi ajutat, după cum vedeţi mai jos, în originalul 
procesului verbal de duel. Duel care avut loc între doi prieteni, în luna 
octombrie-septembrie, anul probabil fiind 1835/1836, partenerii de 
duel fiind Saillard şi Kretzulesco. 

Acest document, în limba franceză, l-am primit de la 
Augustin Z.N. Pop, marele biograf eminescian, profesorul şi 
mentorul meu în literatura română şi universală, părintele meu 
spiritual, care mi l-a făcut cadou la o zi aniversară, din colecţia 
lui de documente. 

Se pare că acest duel ar fi avut loc în pădurea Meudon din locali-
tatea cu acelaşi nume, aflată lângă Issy les Moulineaux, domenii ce 
făceau parte din Île de France. Duelul a avut loc în după-amiaza zilei, 
pe la ora patru, între cei doi tineri, pe locul care fusese stabilit cu o 
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zi înainte. Soarta a făcut ca armele de duel să fie pistoalele şi s-a decis 
încărcarea acestora şi luarea poziţiilor din teren. La semnalul convenit, 
dl Saillard a făcut un pas înainte şi a tras primul. Glonţul a şters tâmpla 
lui Kretzulescu, după care acesta a făcut doi paşi şi a tras la rândul său, 
fără să-şi atingă adversarul; dl Saillard l-a întrebat pe dl Kretzulescu 
dacă doreşte să reia duelul. Atunci au intervenit cei trei martori, în 

Fig. nr. 2 – Proces-verbal de duel
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virtutea unei decizii luate de comun acord şi consemnată în procesul 
verbal, după care, cei doi combatanţi şi-au declarat onoarea satisfăcută 
de o parte şi de alta, amândoi au decis ca incidentul să nu mai aibă de 
acum încolo niciun fel de urmări.

Drept urmare, domnii Kretzulescu şi Saillard s-au despărţit, după 
ce şi-au strâns mâinile, drept pentru care martorii au semnat prezentul 
proces verbal. Din semnături, vedem că doi dintre cei trei martori 
erau români şi anume: dr. Davila şi I. Bălăceanu? Dacă semnătura 
dlui Davila este certă că aparţine lui Carol Davila, I. Bălăceanu poate 
fi Ion Bălăceanu, bunicul acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, sau 
a străbunicului acestuia, hatmanul Bălăceanu, membru în Divanul 
judecătoresc, ministru al cultelor în anu1 1838 şi preşedinte al Eforiei 
spitalelor din 1840. 

Se pare că partenerul de duel al lui Kretzulescu poate fi unul 
din cei doi fii ai lui Leonard Saillard, proprietar francez prin 1831 
în Jura, Franche-Comté, Franţa, numiţi Claude-Joseph Saillard, 
ofiţer vamal născut în 1810 sau Xavier Francois Saillard, militar de 
carieră, născut în 1812.

Cât priveşte martorul I. Bălăceanu, am trimis în format electronic 
o copie a procesului verbal de duel către dl.acad. Constantin Bălăceanu 
Stolnici, care a avut amabilitatea să studieze temeinic acest proces 
verbal de duel şi care ne-a comunicat că: „Semnătura aparţine indis-
cutabil tatălui bunicului meu, Ion (Iancu) Bălăceanu, fiul marelui Ban 
Constantin Bălăceanu (fost mare logofăt al credinţei) şi în Nisa, unde 
sunt înmormântaţi doi Bălăceni există şi o stradă care le poartă numele.”

Mai mult decât atât, domnia sa, dl. acad. Constantin Bălăceanu 
Stolnici ne-a trimis şi un portret al străbunicului său, Ion (Iancu) 
Bălăceanu, pe care îl anexăm alături de portretul lui Carol Davila.
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Fig. nr. 3 – Carol Davila în prima tinereţe Fig. nr. 4 – Ioan Iancu Bălăceanu

Fig. nr. 5 – Biserica „Sfântul Ilie” Pipera (Kretzulescu), vedere laterală
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Fig. nr. 6 – Istoricul Bisericii „Sfântul Ilie” Pipera (Kretzulescu)  
şi a familiei Kretzulescu 
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