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Despre progresele higienei
în secolul al XIX-lea

Domeniul higienei nu este o invenţie 
a secolului al XIX-lea (istoria higienei face 
parte din istoria civilizaţiei), dar in acest secol 
el a intrat în dezbaterile interdisciplinare, 
s-a sedimentat pe descoperirile ştiinţifice 
remarcabile. Higiena modernă s-a lansat 
ca „ştiinţă” exclusiv franceză, pe la mĳlocul 
secolului al XIX-lea, numai în Franţa exis-
tând atunci o catedră universitară de higi-
enă. La Universităţile austriece şi germane 

existau catedre de medicină legală, la care predau şi profesori de poliţie sanitară. În 
spaţiul german pe la 1866 Max von Pettenofer din München, a introdus experimentul în 
higienă, i-a dat caracterul unei ştiinţe exacte, studiile lui Pettenkofer fiind completate de 
alte cercetări, precum cele ale fiziologiştilor, chimiştilor, patologilor. O vreme economia 
politică încă n-a avut amestec în higienă, preocupările legată de higienă find legate 
de medicină, chirurgie, bacteriologie. Savanţi precum L. Pasteur şi R. Koch au creat 
bacteriologia, care constituie fala secolului al XIX, ea a reformat chirurgia, parte a 
medicinei şi a higienei, a stabilit legile naşterii bolilor infecţioase şi a combaterii lor. Noua 
şcoală bacteriologică a predominat în studiul higienei, mai toţi higieniştii ocupându-se 
cu prioritate de studiul prevenirii bolilor infecţioase. Practic laboratoarele de higienă 
experimentală s-au transformat în laboratorii de bacteriologie. Numai că, în secolul al 
XIX-lea (h)igiena, chiar dacă era recunoscătoare bacteriologiei, descoperirile la nivelul 
bacteriilor microsopice nu erau suficiente ştiinţei despre higienă.1 

1 Despre progresele igienei din cei din urmă ani. Conferinţă ţinută la 22 septembrie 1903 de dr. I. 
Felix, Asociaţia română pentru înaintarea ştiinţelor. Congresul şi expoziţiunea din Bucureşti, 
anul 1903. Darea de seamă, discursurile şi comunicările ce s-au făcut, Bucureşti, Imprimeria 
statului, 1908, p. 615.
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Marea speranţă a secolului s-a ancorat pe bunăstare şi sănătate, de aceea ştiinţele 
medicale s-au implicat în găsirea unor soluţii şi mĳloace eficiente. Vaccinarea, măsurile 
antiseptice, sterilzarea obiectelor, pasteurizarea alimentelor prin fierbele sau refrigerare 
au fost măsuri simple, propuse să revoluţioneze viaţa oamenilor. Marea problemă a 
secolului al XIX-lea a fost mediul microbian, Pasteur şi emulii săi susţinând importanţa 
reducerii efectelor infecţioase ale lumii mocrobiene, inclusiv prin mĳloace higienice. 
Domeniul modern al higienei a continuat sau a îmbogăţit în parte izbânzile culturii şi 
civilizaţiei tradiţionale, punând, în plus, stavilă empirismului şi mai ales şarlataniei. 
Unele dintre dezbaterile medicale şi ştiinţifice ale secolului al XIX-lea au dat impresia 
ca domeniul higienei n-a fost eficient susţinut în societăţile istorice, de aceea era nevoie 
de noi măsuri, norme, reguli, care să fie respectate la nivelul comunităţilor. Discursul 
acuzator aspra tradiţiei higienice s-a datorat noilor poziţii ideologice şi ştiinţifice care au 
căpătat un loc privilegiat în rândul opiniei ştiinţifice şi publice. Dacă higiena personală 
sau publică a contemporanilor lăsa de dorit, noile măsuri medicale şi ştiinţifice au fost 
propuse avându-se în vedere experienţele antice, dar şi iniţiativele noi, fundamentate 
ştiinţific. De altfel, domeniul higienei, ca toate domeniile sociale a suferit şi un process 
de secularizare, cetăţeanului nemai cerându-i-se decât curăţenie trupească şi grĳă pentru 
higiena publică. „Curăţenia” sufletească a rămas treptat doar în discursul ecleziastic. 
Dezbaterile moderne despre higiena individuală sau publică au evitat sistematic 
exigenţele tradiţionale creştine, legate de higienă, lăsând impresia că n-au fost importante 
sau eficiente. Abia la finele secolului al XIX-lea, higieniştii au început să recunoască 
faptul că, nu numai bacteriile „cârmuesc” lumea, pe lângă microbi existând şi alţi factori 
de care depinde sănătatea umană. De aceea, au fost luaţi în calcul şi alţi agenţi, precum 
cei fizici, influenţe morale şi economice care exercită, la rândul lor, o acţiune decisivă 
asupra sănătăţii sau naşterii bolilor. Unii cercetătorii francezi au invocat o serie de factori 
naturali climaterici, atmosferici, până şi raporturile celeste, dar au sesizat şi importanţa 
factorilor economici, care stau la baza stării de sănătate, determinând morbiditatea şi 
mortalitatea. În secolul XX, combaterea bolilor nu trebuia să se mai limiteze la lupta contra 
bacteriilor, higiena, pe lângă studiul bacteriologiei, nu trebuia să neglĳeze limitarea şi 
înlăturarea factorilor individuali şi sociali, care determinau morbiditatea şi care înlesneau 
transmiterea prin moştenire a inferiorităţii fizice şi intelectuale, a degenerării. Ipotezele 
ştiinţifice legate de higienă s-au transformat în norme sociale, deşi experimentele de 
laborator nu au ţinut cont de toată complexitatea socială, de toţi factorii perturbatori 
ai higienei.2

Higienismul s-a conturat ca o veritabilă ideologie, care şi-a propus să solidarizeze pe 
membrii societăţilor occidentale în faţa maladiilor epidemice, să eficientizeze măsurile 
autorităţilor privind păstrarea sănănăţii. Modernizarea societăţii nu putea fi realizată 
fără higienă, sub toate aspectele ei (individuală, şcolară, publică, rurală, urbană etc.) unul 

2 Ibidem, p. 615-617. Iacob Felix, Din istoria igienei: scriere postumă, 1905, p. 1, 3. Idem, „Din istoria 
igienei la români în secolul al XIX-lea şi starea la începutul secolului al XX-lea”, în Transilvania, 
vol. 41, nr. 1-2, nr. 4, 1910.
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dintre scopurile supreme ale lumii civilizate fiind sănătatea individuală şi colectivă. Abia 
la începutul secolului XX specialiştii în medicina bolilor au înţeles că organismul sănătos 
se apără- până la un grad oarecare – contra invaziei bacterilor, iar prevenirea contra 
infecţiei cu bacterii trebuia să se ocupe şi cu mărirea forţei acestei apărări, cu combaterea 
predispoziţiei moştenite ori dobândite de-a lungul vieţii. Dezbaterile medicale au dus 
treptat la cunoştiinţă că, pentru naşterea bolilor infecţioase, microbii nu constituie 
singurul factor morbifer, că morbiditatea este subordonată la fel de semnificativ unor 
condiţii care modifică receptivitatea şi rezistenţa omului şi a animalelor. Specialiştii 
au constatat că numeroase boli (care nu aveau origine bacteriană) se puteau preveni 
prin măsuri de higienă, pe care le studia medicul, în dialog cu fiziologul, clinicianul, 
chimistul, inginerul, pedagogul, arhitectul, tehnologul, economistul, administratorul sau 
demograful. Higiena nu mai aparţinea numai medicinei, multe alte ştiinţe putând să 
conlucreze la dezvoltarea ei. Pe valul democratizării şi omogenizării sociale şi naţionale, 
promotorii higienismului (medici, fiziologi, psihologi etc.) au dezbătut în congrese 
internaţionale factorii perturbatori ai higienei în mediul urban şi rural. La asemenea 
dezbateri nu au lipsit medicii din România, ca dr. Iacob Felix (1832-1905), cel care a 
reprezentat România la 9 congrese şi 2 conferinţe internaţionale.3 

Începutul secolului al XX-lea a cunoscut, în întreg spaţiul românesc, o efuziune de 
entuziasm privind progresele civilizaţiei, printre care şi cele legate de higienă. Starea de 
spirit care încuraja mediul medical şi sanitar românesc a fost legată de speranţa progresului 
culturii şi civilizaţiei moderne, care cuprindea inevitabil şi societatea românească. Ştiinţele 
treceau la sfârşitul secolului al XIX-lea printr-un proces de democratizare, pretinzând 
că nu mai reprezentau privilegiul celor bogaţi şi puternici, ci deveneau proprietatea 
popoarelor. Problema higienei a fost legată de precaritatea alimentară, aducătoare de 
foamete, de aceea unii medici, inclusiv de la noi, cereau stabilirea unei legături dintre 
higienă şi econonia politică. Igiena şi economia politică sunt ştiinţe democratice, susţinea 
dr. Iacob Felix, care nu a ezitat să dea vina pe „stratul dirigător” al societăţii româneşti, 
care n-a vroit să înţeleagă că în România (ca şi în alte state mai bogate şi mai puternice) 
numeroşi locuitori sufereau de foame. De altfel, direcţia nouă ce se da higienei în secolul 
XX, admitea domnia faptelor economice asupra sănătăţii şi vieţii omului. Acelaşi lucru 
îl constatau tinerii higienişti de la noi – puţini la număr – care studiau fenomenele 
economice, ce influenţau viaţa fizică, cercetau legăturile ce existau între economia 
naţională, morbiditate şi mortalitate. Şcoala a devenit cel mai important mĳloc de 
promovare a higienei, dar, pe lângă şcoală, putea contribui la popularizarea higienei şi 
scrierile populare. Reprezentanţii higienei, precum dr. Felix, erau recunoscători acelor 
români care munceau cu patriotism pentru luminarea poporului, de la capul şcolilor, până 
la cel mai modest învăţător rural. Dr. Felix a apreciat în mod deosebit direcţiunea Albinei, 
direcţiunea Societăţii „Steaua“, „administraţiunea” Domeniului Coroanei, cea care a 

3 I. Felix, Din istoria igienei: scriere postumă, p. 5. Despre progresele igienei din cei din urmă ani, p. 
616.Dictionnaire du XIX-e siècle européen, sous la dir. De Madeleine Ambrière, Paris, PUF, 1997, 
p. 563.
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fondat biblioteca populară a acelei administraţii. De asemenea, la susţinerea higienei 
au contribui direcţiunea generală a Regiei monopolurilor statului, care a pus la cale, o 
strategie interesantă, aceea de a tipări pe cutiile de chibrituri diferite sfaturi higienice. 
Răspândirea sfaturilor higienice, nu a lipsit nici în Transilvania, unde numeroşi preoţi, 
învăţători sau profesori au ţinut o serie de conferinţe în Despărţămintele „Astrei“.4

(H)Igiena de rasă

Aproape de finele secolului al XIX-lea a apărut în literatura higienei încercarea de a 
se alcătui edificiul higienei de rasă. Acest domeniu a fost ataşat teoriilor ideologice legate 
de rasism, care s-au referit la noile concepţii despre îmbunătăţirea rasei, prin selecţie şi 
concurenţă.5 Higiena de rasă a fost definită ca „ştiinţa despre condiţiile cele mai bune 
ale conservării şi dezvoltării unei rase, a unui neam, prin înmulţirea membrilor acelei 
rase şi prin perfecţionarea calităţilor lor intelectuale şi fizice, care calităţi, înbunătăţite se 
transmit prin moştenire“.Marea preocupare a „luptătorilor” pentru întemeierea higienei 
de rasă a fost oprirea transmiterii către urmaşi a unor defecte fizice, de aceea se sesiza 
aşa-zisul pericol al naşterii copiilor „degeneraţi“. Higiena de rasă pornea de la premiza 
că mulţi bolnavi, mânaţi de egoism şi porniri instinctuale, transmiteau intenţionat forme 
degenerative, punând în pericol sănătatea rasei.6

 Higiena de rasă acuza medicina, că prin tratamente inutile oprea intenţionat selecţia 
naturală a rasei şi se punea în serviciul individului, nu şi al neamului. De exemplu, 
adepţii higienei de rasă susţineau că, prin vindecarea tuberculozei, medicii vătămau 
rasa, căci după o vindecarea temporară, tuberculosul procrea copii şubrezi. Susţinătorii 
higienei de rasă cereau Statului să regleze selecţia prin legi, să privegheze căsătoriile, 
să limiteze munca femeilor, să suprime munca copiilor, să înlesnească studiul legilor 
eredităţii, pentru ca acele legi să se aplice în higiena preventivă pentru interesul 
rasei. Pentru higieniştii rasei trebuia să se asigure celor bolnavi numai îngrĳire, nu şi 
vindecare, oricum ei fiind excluşi de la procreaţie. Higiena de rasă cerea ca bolnavii 
şi cei slabi sau fragili, în general, să să fie povăţuiţi cu toţii asupra higienei procreaţiei 
şi a regulilor voluntare în legătură cu numărului copiilor. În favoarea higienei de rasă 
au fost invocate vechi concepţii din Antichitatea greacă, conform cărora moştenirea 
defectelor fizice şi psihice ale părinţilor slăbea cetatea. Ceea ce Platon şi Aristotel 

4 Despre progresele igienei din cei din urmă ani, p. 615, 618, 620. I. Felix, Din istoria igienei: scriere 
postumă, p. 5. Higiena şi Şcoala: Foaie pentru sănătate, educaţiune şi instrucţiune, Timişoara, 1876-
1880.

5 Teoriile lui Lamark şi Darwin au determinat pe unii higienişti să le aplice în domeniul lor. Aşa-zisa
şcoală de higienă de rasă, a fost inaugurată de filozoful german Fr. Nietzsche, de biologul şi 
sociologul englez F.R. Galton, de higieniştii , Fr. Huppe , G.B. Haycraft, A. Ploetz, A. Gottstein. 
Higiena de rasă a fost aprobată şi de E. Haeckel, de economistul francez G. de Mollinari, 
numărând la începutul secolului XX reprezentanţi aprigi, precum Ludwig Woltmann, Hans 
K.E. Buhman şi revista Politisch-anthropologische Revue, fundată la Eisenach în anul 1902. Despre 
progresele igienei din cei din urmă ani, p. 617.

6 Ibidem, p. 616.
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aflaseră prin simpla observaţie, pretindea că a confirmat ştiinţa exactă în secolul al 
XIX-lea. Dar, modelul Spartei a fost cel mai la îndemâna higieniştilor rasei, care vedeau 
în gestul crud al uciderii copiilor născuţi slăbănogi şi diformi o modalitate prin care 
cetatea scăpa de un număr de consumatori degeneraţi şi inutili, incapabili să apere 
patria.7 

În anul 1848, Rudolf Virchow a demonstrat, că unele boli salvează generaţiile viitoare, 
apărându-le de degenerare, altfel spus, bolile ar avea rolul să nimicească pe cei puţini 
rezistenţi, care suferă de slăbiciune, pentru ca urmaşii să nu mai moştenească tendinţa 
de degenerare. La aceeaşi concluzie a ajuns Herbert Spencer, dar Charles Darwin (The 
descent of man, II ediţie, London, 1882) şi A.R. Walace (Human selection, London 1890, 
Human Progress, London 1892) au precizat legile evoluţiei naturale, al variaţiunii, selecţiei 
şi eredităţii. A.R. Wallace susţinea utopic selecţia, prin excluderea de la căsătorie a celor 
care nu dispuneau de calităţile cerute de un fel de juriu de control. Higieniştii rasei s-au 
iluzionat în legătură cu punerea în practică a principiilor selecţiei sănătoase, prin legi şi 
regulamente, prin forţa exercitată din partea statului Pe aceste legi s-au bazat mai mulţi 
reformatori ai higienei, dar şi unii dintre sociologi, medici, filozofi, biologi, care au cerut 
să nu se mai studieze higiena individuală, ci numai higiena de rasă, prin modernizarea 
metodelor, care în timpurile vechi au produs oameni viguroşi. Dar, metodologia higienei 
de rasă nu a înlăturat higiena individuală, care a urmărit prelungirea vieţii omeneşti, 
chiar şi a celor loviţi de boli.8

În România această tendinţă legată de higiena de rasă a fost în mod indirect aprobată 
de către economistul A.C. Cuza (Despre poporaţiune, Iaşi, 1899) care credea, precum 
Haeckel, că vindecarea bolilor ar menţine morbiditatea, ar determna perpetuarea unor 
debilităţi, care în ultimă instanţă ar slăbi neamul. Însuşi dr. Felix s-a arătat favorabil 
metodelor higienei de rasă, dar fără neglĳarea higienei individuale. „Vom face deci 
igiena de rasă, spunea doctorul, fără ca să neglĳem igiena individuală; natura a înzestrat 
corpul omului sănătos cu diferite arme, cu care se apără contra factorilor care produc bolile; 
este misiunea igienei pozitive, a celei publice ca şi a celei private, ca să fortifice corpul, pentru 
ca armele apărătoare ale organismului să rămână pururea apte a-şi îndeplini menirea pentru 
care au fost create“.9 La noi profilaxia socială mai cerea înlăturea stigamtelor ereditare, 
dar şi oprirea dezvoltării unor predispoziţii patologice. În practică Statul avea misiunea 
să combată bolile care produceau acele stigmate: bolile lumeşti, pelagra, paludismul, 
alcoolismul, tuberculoza şi chiar tabagismul. Legislaţia şi asistenţa publică nu puteau 
să dezrădăcineze singure aceste probleme grave, de aceea, informarea prin conferinţe 
trebuia să sporească informaţiile despre higienă în grădiniţe, şcoli, cazarme. La fel de 
importante în acest sens erau poveţele populare, care vorbeau despre conservarea 
sănătăţii individuale.

7 Ibidem, p. 616.
8 Ibidem, p. 617-618.
9 Ibidem.
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Higiena urbană la începutul secolului XX

Secolul al XIX-lea a fost elogiat, mai ales de către specialiştii progresului cultural, 
pentru explicarea, iniţierea şi aplicarea raţională a unor măsuri de combatere a mizeriei 
şi bolilor, care afectau constant şi deseori periculos spaţiul urban şi rural.Concentrările 
urbane, consecinţă a emigrărilor provenite din mediul rural, au antrenat o serie de efecte 
îngrĳorătoare, mai ales exploziile epidemice (tuberculoză, holeră etc.). De asemenea, 
extinderea pas cu pas a spaţiului urban, accentuarea referinţei urbane, ca referinţă 
civilizatorie, a impus măsuri de disciplinare socială. Printre domeniile prioritare ale 
disciplinării sociale s-a înscris higiena, legată de sănătatea publică.10

Viaţa urbană civilizată însemna în secolul al XIX-lea atingerea unor standarde 
importante, precum întreţinerea terenului public, a străzilor, pieţelor, bulevardelor, 
splaiurilor şi a grădinilor publice. Modernizarea aşezărilor urbane era strâns legată de 
higiena urbană, care se putea asigura prin pavarea, salubrizarea, stropirea, iluminarea 
şi supravegherea străzilor, curăţenia aerului respirat, alimentarea cu apă şi altele. 
Dezbaterile legate de higiena urbană au fost consistente şi s-au făcut la nenumăratele 
congrese internaţionale. Specialiştii de pretutindeni, aparţinând unor domenii diverse, 
ca medicina, higiena, demografia etc., au propus soluţii, considerate eficiente în 
modenizarea higienei urbane. Şi întradevăr, în multe ţări occidentale higiena urbană a 
făcut progrese remarcabile. Aceste progrese s-au referit la alimentarea cu apă curată şi 
abundentă a locuitorilor, curăţirea atmosferei şi a solului urban, micşorarea cantităţii 
de praf şi fum, depărtarea necurăţeniilor lichide şi solide de tot felul. În multe oraşe 
occidentale salubritatea a fost în creştere, măsurile higienice venind nu numai în sprĳinul 
sănătăţii locuitorilor, dar şi în înfrumuseţarea urbelor.11 

Marea problemă a oraşelor a fost dintotdeauna praful şi gunoaiele. În Occident 
studierea atmosferei urbane, a influenţei prafului asupra patologiei umane a făcut 
paşi importanţi în secolul al XIX-lea. Higieniştii au purces la analiza prafului, pentru a 
putea explica în ce măsură praful îmbâcsit de particule influenţa înbolnăvirile populaţiei 
urbane. De exemplu, higieniştii italieni Simoncini şi Viola, inspectorii industriali 
austrieci Migerka şi Ielles au examinat atent praful urban, ajungând la concluzia că 
acesta reprezenta o sursă importantă de îmbolnăvire. La problema prafului urban se 
adăuga necurăţenia stradală, cauzatoare de maladii. Medicul Manfredi din Palermo 
şi alţi specialişti au demostrat în anii 1892-1898 că necurăţeniile din stradă şi pulberile 
fine ridicate de vânt, puteau să se depună pe alimentele aşezate la uşile prăvăliilor. 
Praful de pe străzi putea intra prin ferestrele deschise ale locuinţelor, afectând grav căile 
respiratorii. Bolile la care puteau expune cu uşurinţă locuitorii oraşelor erau tuberculoza, 
pneomonia, difteria, febra tifoidă, tetanosul, edemul malign, maladii destul de frecvente 
în mediul urban. Una dintre soluţiile propuse autorităţilor urbane în secolul al XIX-lea, 
în lupta contra prafului a fost udarea străzilor. Acest obicei nu era complet nou, ci se 
practicase şi în trecutul urban, dar rezultatele nu fuseseră impresionante. Cu toate că 

10 Dictionnaire du XIX-e siècle européen, p. 564.
11 Despre progresele igienei din cei din urmă ani, p. 725.
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udarea străzilor oprea temporar ridicarea în aer a prafului, mai mulţi medici şi higienişti 
au afirmat că în pulberile udate microorganismele se înmulţeau şi mai mult. Aşadar, 
praful umed, adică noroiul, era chiar mai periculoas decât prafurile uscate, în care se 
credea că bacteriile agonizează şi mor. Pentru majoritatea medicilor şi higieniştilor din 
secolul al XIX-lea, bacteriile erau „monştii” microscopici, lupta cu asemenea „fiinţe” 
trebuind să fie purtată cu arme eficiente.Pentru stârpirea bacteriilor o inovaţie (folosită pe 
scară tot mai largă în Occident) era folosirea petrolului crud sau a catranului. Străzile erau 
stropite cu asemenea substanţe, considerându-se că sub stratul subţire de inflamabile, 
nici o bacterie nu ar fi putut supravieţui. Numai că mirosul unor asemenea substanţe 
creea probleme respiratorii şi mai mari.12

Nu numai praful, ci şi fumul dădea de furcă locuitorilor oraşelor, acesta provenind, 
nu atât de la locuinţe, cât de la hornurile fabricilor de tot felul. Fumul însemna corpuri 
solide suspendate în vaporii fumului, gaze toxice, oxizi şi acizi (oxidul de carbon, acid 
carbonic, acid sulfuric, acid sulfuros etc.). Fumul era şi mai vătămător pentru căile 
respiratorii şi sângele uman, dar şi pentru vegetaţie şi animale. Stricarea atmosferei 
urbane prin praf şi fum creştea de la an la an, în ciuda silinţelor multor ingineri de a 
găsi un leac contra lor. Cauzele producerii fumului urban erau: calitatea comustibilului, 
construcţia rea şi dimnesiunile neproporţionate ale vetrei şi ale coşului locuinţei, lipsa 
de experienţă şi disciplină a fochiştilor. Problemele legate de praf şi fum au preocupat 
autorităţile statale şi edilii oraşelor de la noi. Iată, de ce, în anul 1894 s-a emis Regulamentul 
român al industriilor insalubre, care a hotărât că, pentru industriile care produceau 
mult fum, administraţiile locale puteau dispune introducerea aparatelor fumivore şi 
a coşurilor foarte înalte, care să permită dispersarea prafului şi fumului la altitudini 
mari. De asemenea, Regulamentul cerea ca înlăuntrul oraşelor să se poată interzice unele 
combustibile, generatoare de multă funingine.13 

Chiar mai mult decât fumul sau bacteriile din atmosferă gunoaiele constituiau o altă mare 
problemă urbană. Modul depărtării gunoaielor din oraşe fusese divers: gunoaiele, inclusiv 
bălegarul, erau adunate după măturarea caselor, curţilor, grajdurilor şi străzilor. Gunoaiele 
din locuinţe erau de obicei foarte putrezibile, riscând să infecteze atmosfera oraşului, să 
murdărească solul şi fântânile. Strângerea sistematică a gunoaielor de pe spaţiul public a 
devenit obligaţia administraţiei locale, iar în acest sens se impunea înfiinţarea unui serviciu 
public local de salubritate. Pentru adunarea individuală a gunoaielor reziduale s-a recomandat 
locuitorilor din oraşe folosirea unor recipiente speciale. În Occident se introduseseră în acest 
scop nişte cutii de tinichea groasă, de formă cilindrică, nu prea mari, care să poată fi golite 
în timpul nopţii ori în orele matinale. Asemenea cutii au fost recomandate şi în urbele 
româneşti, strângerea lor intrând în atribuţia unor căruţaşi-gunoieri. Aceştia le strângeau 
folosind căruţe speciale, care trebuiau să circule regulat pe străzi. Dacă era posibil chiar zilnic! 
La golirea cutiilor cu gunoi şi la transportarea lor căruţaşii ţineau seama ca murdăria colectată 
să nu contamineze atmosfera oraşului. O mare problemă a depozitării gunoiului a avut-o 

12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 724-725.
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toate oraşele de la noi, ca de altfel şi cele din Occident. Zonele mărginaşe ale urbelor au fost 
deseori sacrificate în vederea lăsării gunoiului urban, dar au existat şi aşa-zişii beneficiari 
ai gunoaielor. Era vorba de gospodarii care utilizau unele reziduri, în special bălegarul, ca 
îngrăşăminte pentru grădini, livezi şi ogoare. Ceea ce rămânea după aruncarea gunoiului 
urban trebuia ars integral, dar o asemenea activitate a lăsat de dorit. La începutul veacului 
al XIX-lea, în multe oraşe din Anglia, Germania, Danemarca, Franţa sau Elveţia gunoaiele 
provenite din casă, curte şi străzi se ardeau în cuptoare speciale, la temperatură suficientă, 
pentru ca să se topească integral. Ulterior partea minerală a fost reutilizată, din ea fabricându-
se un fel de material solid, ce servea la fabricarea cimentului şi la pietruirea drumurilor. La 
noi existau crematorii de gunoaie doar în Bucureşti. 14 

Curăţenia atmosferei urbane şi salubrizatea oraşelor era o aspiraţie prioritară în 
România la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul secolului XX, dar de la aspiraţie la 
realitate drumul era lung. Şi nu era vorba numai de luarea unor măsuri administrative, 
ci şi de educarea populaţiei urbane, în vederea asigurării curăţeniei.Higiena urbană 
se lovea în spaţiul românesc de starea de înapoiere culturală şi materială a populaţiei. 
Specialiştii în medicină şi higienă au constatat că în Principatele Române higiena urbană 
fusese înapoiată până în secolele XVIII şi XIX, din cauza dezinteresului stăpânitorilor 
seculari,care nu au fost interesaţi să introducă reguli eficiente de disciplinare socială. 
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea oraşele româneşti aveau un număr mic 
de locuitori, dar o întindere mare în comparaţie cu urbele Occidentului. Fiecare orăşean 
ocupa, în comparaţie cu oraşele din Centrul şi Occidentul Europei (în termen mediu), 
nu numai o suprafaţă mai mare din proprietatea privată, ci şi din terenul public. De 
asemenea, pe fiecare cap de locuitor era rezervată o întindere mai mare de stradă cu 
pavaj sau şosea, cu trotuar, feliare şi priveghere poliţienească, le revenea o lungime mai 
mare de canal şi de conducte de apă. Fiecare locuitor urban ocupa, în termen mediu, 
cca 130 metri pătraţi din terenul oraşului, faţă de Paris – 40 metri pătraţi sau Londra – 
80 metri pătraţi. În celelalte oraşe ale României se găsea o stare analogă Bucureştilor, 
în condiţiile în care administraţiile comunale nu erau destul de avute, pentru ca să 
înzestreze vastul teren al comunei cu toate instalaţiile unui oraş modern. De asemenea, 
orăşenii, mai ales locuitorii Capitalei, erau obligaţi să plătească primăriei impozite tot 
mai mari, ceea ce afecta profund traiul cotidian. Întreţinerea terenului public, a străzilor, 
pieţelor, bulevardelor, spaiurilor, grădinilor publice, pavarea, curăţenia, stropirea, 
iluminarea, supravegherea străzilor, oraşelor din România era costisitoare şi pentru 
autorităţi, în raport cu numărul locuitorilor urbani. Traiul urban avea multe deficienţe 
privind iluminarea străzilor, privegherea lor, asistenţa medicală, verificarea sistematică 
a deceselor, aprovizionarea cu apă, construirea de canale pentru dejecţii şi multe altele. 
Cu toate neajunsurile la sfârşitul veacului al XIX-lea autorităţile urbane au devenit tot 
mai receptive la măsurile propuse de specialişti în vederea modernizării şi salubrizării 
spaţiului urban.15 

14 Ibidem, p. 726-728.
15 I. Felix, Din istoria igienei: sciere postumă, 1905, p. 151. Despre progresele igienei din cei din urmă 

ani, p. 721-722.
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Locuinţele de la oraş

Obiectul cel mai important al higienei urbane, ca şi a celei rurale era locuinţa, mediul 
în care locuitorii îşi petreceau cea mai mare parte a vieţii. Administraţia publică era 
datoare a se opune speculaţiei cu pământ, terenuri urbane, care ridicau direct sau indirect 
chiriile. În mediul urban s-au construit palate, de către cei cu stare, în vreme ce săracii 
erau nevoiţi să plătească bani de chirie în căsuţe, cele mai multe insalubre, cuiburi de 
boli morale şi fizice. Locuinţele mici, neâncăpătoare, neaerisite, întunecoase, umede, 
friguroase, înlesneau dezvoltarea şi înmulţirea germenilor bolilor infecţioase, cauze 
ale morbidităţii şi mortalităţii. Condiţiile urbane de locuit au fost motivul dezbaterilor 
higieniştilor, pentru că, nu numai dimensiunea spaţiului, ci şi curăţenia influenţa 
sanatatea familială şi publică. La Expoziţia Universală de la Paris din anul 1900 s-au 
studiat rezultatele curentului economic şi higienic. Acolo s-a admirat opera multor 
industriaşi bogaţi, care au clădit pentru lucrătorii lor mici oraşe şi sate, cu locuinţe 
confortabile izolate, pentru câte o familie, cu curte şi grădină, cu şcoli şi grădiniţe de 
copii, cu restaurante pentru lucrători necăsătoriţi cu biserici, spitale, băi, biblioteci, cu 
locuinţe pentru fetele care lucreau în industrie.16 

Specialiştii au considerat că locuinţa modifică sănătatea şi moralul după gradul ei 
de salubritate. Acest lucru fusese demonstrat de experienţele istorice, în mai toate ţările 
locuitorii suferind fiziceşte şi moraliceşte, din cauza condiţiilor rele ale locuinţelor. Şi 
conducătorii statelor au recunoscut că erau datori să intervină, pentru ca cetăţeanul 
cu mĳloace modeste ori foarte restrânse, lucrătorul urban să nu fie lipsit de un locaş 
salubru. Erau necesare statistici, care să informeze asupra locuinţelor din Capitală şi din 
alte oraşe ale Regatului Român. Nu ştim, scria dr. Felix, câte din ele sunt formate dintr-o 
singură cameră care serveşte şi de bucătărie, câţi locuitori are fiecare asemenea locuinţă, câţi 
din aceşti locuitori ocupă câte un pat în comun. Nu putem face comparaţia cu staisticile străine, 
cu cele 4.000 de locuinţe fără sobă din Berlin, cu cele 200.000 locuinţe din acel oraş, constituie 
dintr-o singură cameră cu sobă, ocupate de jumătatea populaţiei capitalei imperiului german, cu 
cele 9.000 locuinţe subterane din Hamburg, cu cei 14.000 locuitori ai oraşului München, care 
locuiesc în păduri. De asemenea, nu putem compara chiriile de la noi cu cele din străinătate, 
dar ca în toate părţile este şi la noi chiria locuinţelor mici relativ mai mare decât a locuinţelor 
cu multe camere, o cameră singură costă mai mult decât partea ce se cuvine pe o cameră din 
locuinţele mai mari; cu cât locuinţa este mai proastă şi mai mică, cu atât este în proporţie mai 
scumpă. Este puţin timp de când în occidentul Europei Statul, comuna, asociaţile private tind 
la îmbunătăţirea locuinţei. În Belgia, Franţa, Anglia a intervenit legislaţia; în Elveţia, Belgia 
şi Franţa statul înlesnind clădirea de locuinţe mici prin organizarea de institute de credit, în 
Anglia prin ajutarea comunelor şi a asociaţilor de construcţii, precum şi prin întrebuinţarea 
înţeleaptă a unor donaţii, mai ales a însemnatei fundaţii a filantropului Peabody; în Danemarca, 
Suedia, Olanda, asociaţiile private îndeplinesc acest scop, la Viena o fundaţie bogată; în Germania 
comuna îngrĳeşte de locuinţe ieftine prin acea parte a economiei sociale, care se numeşte politica 

16 Ibidem, p. 734.
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pământului, comuna vinde şi cedează chiar gratis societăţilor de construcţie teren, cu condiţia 
ca să construiască locuinţe sănătoase şi confortabile ieftine, grupe de case cu bucătării populare, 
cu băi, cu grădini de copii, biblioteci pentru popor“.17 

În România, scumpirea crescândă a terenurilor urbane a fost cauza dispariţiei treptate 
a grădinilor şi curţilor, odinioară impunătoare, situate în centrele oraşelor. Din nevoia 
ridicării a cât mai multor locuinţe, acestea se construiau chiar în spatele curţilor strâmte, 
fiind, de regulă dotate cu mai multe caturi. Deseori lăcomia proprietarilor urbani a 
făcut ca regulamentele construirii locuinţelor să fie încălcate, cu complicitatea unor 
primării. În puţine cazuri autorităţile au fost deranjate de urâţenia locuinţelor şi au 
oprit construirea unor asemenea anomalii arhitecturale urbane, mai ales pe străzile 
sau bulevardele importante. Idealul locuinţei urbane era locuinţa încăpătoare, curtea 
largă cu o mică grădină în faţa străzii. Grădina dinaintea casei, pe de-o parte, o apăra 
contra prafului şi zgomotului, iar, pe de altă parte, dădea casei o privire plăcută. De 
asemenea, în faţa curţii era recomandată o perdea de arbori, fără ca să expună casa la 
umbră şi la umezeală. Umezeala locuinţei era datorată unor cauze permanente sau 
trecătoare. Cauzele permanente erau materialul de construcţie nepotrivit, zidurile subţiri, 
lipsa de apărare contra inundaţiilor şi a umidităţii solului, lipsa de apărare contra ploii 
etc.Cauzele trecătoare ale umezelii, producătoare de igrasie, erau zidirile neuscate, 
întrebuinţarea rea a locuinţei, atît ca spălătorie, cât şi ca bucătărie.18

Administraţia publică a fost invitată să nu lase populaţia oraşelor fără apă, necesară 
consumului, dar şi curăţeniei. Băile au ocupat un loc tot mai important în higiena urbană, 
grĳa curăţeniei constituind, mai ales, la începutul secolului XX un factor al culturii fizice. 
Adunarea higieniştilor germani din anul 1903 a votat propunerea ca în toată Germania să 
se prescrie prin regulamentele de construcţie obigaţia să nu se mai clădească nici o casă 
fără băi. În străinătate tineretul se deprindea cu curăţenia corpului prin băile şi duşurile 
şcolare, înfiinţate în numeroase oraşe; instituirea lor nu era necesară în oraşele care 
aveau băi populare, băi deschise în mod gratuit şi publicului şcolar de ambele sexe. La 
noi s-a cam neglĳat „nataţiunea”, care constituia exerciţiul gimnastic perfect, cultivat cu 
deosebită îngrĳire în multe alte ţări de către junimea şcolară de ambele sexe. În bazinele 
băilor publice apa trebuia să se reânoiască zilnic (la Berlin s-a constatat transmiterea 
conjuctivitei granuloase prin bazine de nataţie), impunându-se şi un control riguros al 
acestor stabilimente. Studiile despre acţiunea duşurilor interesau foarte mult terapia, nu 
numai higiena. Acţiunea dinamică a duşurilor cu presiune mare era similară cu masajul, 
băile reci fiind recomandate pentru mărirea circulaţiei sanguine, şi stimularea sistemului 
nervos şi a plămânilor. În secolul al XVII-lea oraşul Iaşi poseda, datorită înţeleptului 
şi învăţatului Domn al Moldovei Vasile Lupu, un edificiu măreţ, după planul băilor 
publice cu cupolă din Constantinopol. Acesta avea forma ovală, fiind construită din 
marmură, cu cabine numeroase, despărţite de o parte pentru bărbaţi, de alta pentru 
femei. La începutul secolului XX numai oraşele principale ale Regatului României 

17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 734-735.
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posedau stabilimente de băi publice. În unele oraşe erau băi populare, care erau puţin 
frecventate de către locuitori. Multe capitale de judeţ nu posedau alt stabiliment de băi 
decât localurile murdare ale comunităţilor israelite; până în anul 1901 oraşul Giurgiu nu 
poseda stabiliment de băi, de aceea soldaţii din garnizoana localităţii obişnuiau să vină 
o dată pe lună la Bucureşti ca să facă baie. În străinătate nu se mai construiau fabrici şi 
cazărmi fără băi, de preferinţă duşuri, care cereau o cheltuială mai mică de instalare şi 
întreţinere.19

În toate ţările civilizate salubritatea construcţiilor şi a locuinţelor era asigurată prin 
legi şi regulamente; principiile acestor regulamente fiind stabilite de stat, mai ales de 
cel cu instituţii liberale. Dezvoltarea şi aplicarea regulilor de construire şi de întreţinere 
a locuinţelor aparţinea, însă, administraţiei urbane sau comunale. În Europa, mai ales 
Marea Britanie dispunea de legi şi regulamente severe în legătură cu construcţia şi 
întreţinerea locuinţelor, cu organizarea lor tehnică, pentru garantarea higienei, pentru 
închiderea şi desfiinţarea caselor nesănătoase. Legea sanitară română conţinea în această 
privinţă, prescripţii suficiente, mai toate primăriile urbane din Regatul român posedând 
regulamente de construcţii şi de alinieri, regulamente de salubritate a locuinţelor care 
erau bune, dar nu se aplicau în mod exact. De asemenea, pe lângă indiferenţa unor 
administraţii urbane la haosul edilitar a contribuit neştiinţa multor proprietari de case 
în legătură cu salubrizarea corectă a locuinţelor.20

Partea cea mai slabă a higienei urbane a constituit-o la noi latrinele şi hasnalele. 
Pentru înlăturarea infecţiei solului s-au propus diferite mĳloace. De pildă, s-a recomandat 
înlocuirea hasnalelor fixe cu un fel de hasnale transportabile. Acestea erau, de fapt, 
nişte butoaie (tinete), iar instalarea lor aducea modificari serioase în locuinţele urbane. 
Butoaiele-hazna trebuiau aşezate obligatoriu într-un loc subteran din care să poată fi 
scoase cu uşurinţă, atunci când se impunea acest lucru. Butoiul-hazna trebuia să fie 
spălat periodic, pentru ca aerul şi solul dinprejurul lui să nu fie urât mirositor sau 
infiltrat cu materii urât mirositoare. Hasnalele transportabile funcţionau în multe 
părţi din Europa, de pildă la Copenhaga, Manchester, Rochedale, Paris, Triest, iar în 
Transilvania la Braşov.21

Nesalubrizarea locuinţelor şi străzilor urbane nu este singura cauză a inferiorităţii 
sanitare a oraşelor noastre, marea mortalitate a populaţiei urbane fiind provocată mai ales 
de cauze economice şi alimentare. Viaţa în oraşe era mai costisitoare decât la ţară, locuinţa 
şi hrana fiind plătite cu mai mulţi bani, cu cât oraşul era mai mare. Scumpirea traiului 
urban a impus celor mai săraci locuitori ai urbelor să facă sacrificii, uneori vătămătoare 
sănătăţii. Aceasta a fost una dintre explicaţiile mortalităţii populaţiei urbane, cu toate 
că această popualaţie a fost constituită dintr-o proporţie mai mică de copii. Statisticile 
demografice arătau că în oraşe erau mai mulţi adulţi, decât la nivelul populaţiei rurale. 
La toate aceste condiţii precare se mai adăuga neştiinţa într-ale higienei, manifestă în 

19 Ibidem, p. 736-738.
20 Ibidem, p. 735, 737-738.
21 Ibidem, p. 736.
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rândul unui număr mare de locuitori. Era vorba, mai ales de mărginaşii oraşelor, care 
trăiau în condiţii similare cu cele ale ţăranilor.22 

În multe oraşe româneşti se păstra imaginea unei urbe moderne, cu străzi elegante, 
case curate, trotuare largi, pavaj frumos şi bine întreţinut. Dar, exista şi o altă faţă a 
oraşelor de la noi, partea mărginaşă. Aceasta arăta într-o stare barbară, fiind lipsită de 
pavaj, trotuar şi şosea. La marginea acestor oraşe erau ape stătătoare, urât mirositoare, 
ce bălteau direct pe terenul public. Maidanele mărginaşe nu erau împrejmuite, fiind 
deseori acoperite cu mormane de gunoaie. Casele mărginaşe erau mici şi construite din 
materiale slabe, precum chirpiciul. Nu numai locuinţele urbane mărginaşe, ci şi cele 
centrale erau lipsite de pardoseală, având tavanurile din interior joase şi incomode, iar 
ferestrele mici şi fixe. Multe dintre casele din oraşe nu erau împrejmuite cu garduri, deşi 
aveau în preajma lor coteţe împrovizate (câteva lemne necioplite), ce adăposteau râmători 
şi orătănii. Însă, cele mai mirositoare spaţii erau latrinele, de cele mai multe ori murdare 
şi respingătoare. Existau şi locuinţe complet lipsite de latrine, ceea ce făcea ca mirosurile 
pestilenţiale să facă parte, inevitabil, din atmosfera urbană. Mediul urban de la noi a fost 
profund influnţat de vecinătatea rurală. Multe sate, care se aflau la puţini kilometri de 
oraşe, au fost încorporate în comunele urbane. Locuitorii rurali ai acestor suburbii aflau 
că sunt orăşeni, numai când trebuiau să plătească impozitele (ca orăşeni) şi când erau 
chemaţi să-şi exercite dreptul electoral ca locuitori de urbe. De multe ori aceste zone 
mărginaşe nu erau leagate de oraşe printr-un drum bine întreţinut, periferia urbană fiind, 
de fapt, ...rurală.23 În privinţa străzilor urbane strategia autorităţilor a devenit serioasă 
şi s-a concretizat în amenajări adecvate la începutul secolului XX.

22  Ibidem, p. 721-723.
23  Ibidem.


