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În deceniul trei al secolului al XIX-lea, într-o lucrare ast�zi celebr�, Dinicu Golescu 
lanseaz� în literatura român� imaginea dezastruoas� a habitatului rural care, cum o s� 
vedem, va face o carier� fulminant� în a doua jum�tate a secolului. Satul lui Golescu nu 
are „nici biseric�, nici cas�, nici gard împrejurul casii, nici car, nici bou, nici vac�, nici 
oaie, nici pas�re, nici p�tul cu sem�n�turile omului pentru hrana familiei lui, �i, în scurt, 
nimic�; ci numai ni�te od�i în p�mânt, ce le zic bordeie, unde intrând cineva�, nu are 
a vedea alt decât o gaur� numai în p�mânt, încât poate înc�pea cu nevasta �i cu copiii 
împrejurul vetrii, �i un co� de nuiele scos afar� din fa�a p�mântului �i lipit cu baleg� 
(…) �i apoi, intrând cineva� întru acele bordeie ale lor, peste putin�� era de a g�si pe 
trupurile lor, �i în cas�, lucru de zece lei; c�ci �i c�ldarea cu care o s�-�i fac� m�m�liga 
nu o are �e�cine, ci sunt 6-5 tovar�� pe una”1. Dar bordeiul ca imagine a s�r�ciei extreme 
este descoperit mai întâi de c�tre c�l�torii str�ini; iat�-l de pid� pe consulul Raicevich 
descriind satele de câmpie ale Valahiei în penultimul deceniu al secolului al XVIII-lea: 
„Satele de câmpie sunt locuite de oameni s�rmani; le în�elegi s�r�cia �i te cuprinde jalea. 
Casele, mai curând ni�te vizuine sunt s�pate în p�mânt �i se numesc bordeie. De departe 
nu se z�re�te decât fumul ce iese din hornuri, iar, de aproape, se vede acoperi�ul, ca 

1 Dinicu Golescu, Însemnare a c�l�toriei mele Constantin Radovici din Gole�ti f�cut� în anul ,1824 
1825 �i 1826, edi�ie îngrijit� de Mircea Iorgulescu, Bucure�ti: Ed. Minerva, 977, pp. 76-77. 
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un dâmb mic de p�mânt; este f�cut din pr�jini de lemn acoperite cu p�mânt, încât, pe 
deasupra cre�te iarb�”2. Pentru c�l�torii veni�i din Occident satele acestea de câmpie, 
alc�tuite doar din bordeie, vor � subiect de ve�nic� mirare: ele reprezint� alteritatea 
negativ� maxim�. În sens invers privirii acestora, autohtonul Dinicu Golescu, î�i re-
descoper� �ara �i t�ranii de pe mo�iile din Muscel, prin intermediul alterit��ii pozitive 
maxime care o constituie Occidentul. 

Primele m�rturii medicale despre habitatul rural le avem tot din 
ara Româneasc� �i 
sunt pu�in mai tardive decât lucrarea lui Dinicu Golescu. La 1830, doctorul Constantin 
Caraca� descrie, dup� �tiin�a noastr� pentru prima dat� într-o lucare medical�, locuin-
�ele ��ranilor. Imaginea nu difer� prea mult de cea oferit� de consulul Raicevich sau de 
Dinicu Golescu: „Locuin�ele se compun dintr-o camer� mic�, umil�, cu o tind�, f�cut� 
din nuele împletite, lipite pe dinafar� �i pe din�untru cu p�mânt amestecat cu balig� 
de vac� �i acoperite cu trestie sau coceni de porumb. Mul�i locuiesc în bordee sau case 
s�pate în p�mânt, iar îngr�diri de siguran��, sau ceva arbori spre folosul s�n�t��ii, îm-
podobire sau repaos, foarte rar se v�d; în locul acestora se v�d pe lâng� case, gr�mezi 
de baligi de vite �i alte mormane de murd�rii. �i dac� locuin�ele lor sunt a�a, apoi cele 
ale vitelor sunt �i mai �i; cele mai multe grajduri sunt din gard, de multe ori lipsesc cu 
totul �i vitele sunt expuse totdeauna vânturilor �i ploilor, stau neîngrijite prin cur�ile 
mocirloase, adeseori lipsite iarna �i de nutre�ul cuvenit”3. În acest scurt text doctorul 
Constantin Caraca� trece în revist� toate toposurile discursului medical despre locuin�a 
��r�neasc�: dimensiunlile modeste, materialele neigienice de construc�ie (amestecurile 
de lut cu baleg� de vit�), ve�nicile gr�mezi de excremente animale, noroaiele din cur�ile 
desfundate, lipsa anexelor pentru ad�postirea animalelor – totul este aici; medicii din a 
doua jum�tate a secolului doar construiesc în jurul acestor imagini simbol. 

Medicii continu� astfel tradi�ia imaginii negative a locuin�ei ��r�ne�ti; �i în acest 
caz ei colporteaz� imagini �i reprezent�ri preexistente, îns� cu ambi�ia de a le oferi un 
suport �tiin�i�c. Doctorul C.I. Istrati studiaz� la sfâr�itul deceniului opt al secolului al 
XIX-lea „starea nehygienic� a locuitorilor no�tri de la �ar�” din perspectiva „omului de 
�tiin��”4 �i constat� ceea ce �tiam de mai bine de un secol cu sau f�r� ajutorul medicilor, 
anume c� ��ranii locuiesc în condi�ii neigienice. �i din nou locuin�ele din câmpie �i mai 
ales bordeiele sunt incriminate. �i el se complace în a ne descrie asemenea locuin�e �i 
în a sublinia marea lor arie de r�spândire: „Sunt jude�e întregi, �i cu deosebire Vla�ca, 
Teleormanul �i mai ales o parte din Dolj �i tot Gorjul, unde casele consist în ni�te adev�-
rate g�uri, bordeie s�pate în p�mânt. Pentru aceasta, atunci când ele sunt f�cute cu mai 
mult� aten�iune, se sap� o groap� în adâncime de 1 pân� la 2 m �i pe urm� se arunc� 

2 S.I. Raicevich, Voyage en Valachie et en Moldavie, Paris: Masson et Fils,1822, p. 126. 
3 Pompei p. Samarian, O veche monogra�e sanitar� a Munteniei „Topogra�a 	�rii Române�ti” de dr. 

Constantin Caraca� (1800-1828), Bucure�ti: Institutul de Arte Gra�ce «Bucovina», I.E. Toru�iu, 
1937, pp. 124-125. 

4 C.I. Istrati, O pagin� din istoria contimpuran� a României din punctul de videre medical, economic �i 
na�ional, Bucure�ti: Typogra�a Alesandru A. Grecescu, 1880, p. 320. 
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înl�untrul g�urii paie �i coceni de porumb, �i, pro�tându-se de câteva zile de secet�, li se 
d� foc. C�ldura dezvoltat� de aceste substan�e în combustiune usuc� p�re�ii �i mai mult, 
reduce la starea anhydric� argila din care în general este format sub-p�tura aluvianului 
ce formeaz� baza geologic� a ��rii. În urm� se acopere cu lemne, peste care se pune 
coceni �i paie în straturi suprapuse, adesea �i acestea acoperite cu p�mânt, pân� ce se 
crede c�, gra�ie grosimii p�turii �i gradului ei de inclina�iune, apa meteoric� se va putea 
lesne scurge în afar�, f�r� a putea p�trunde în întrul lor. Adeseori ferestre nu sunt deloc. 
Atunci lumina intr� pe co�ul vetrei, iar de e var� pe u��, �i în caz de a �, ele sunt puse pe 
una din laturele casei între încruci�area lemnelor ce constituie acoperi�ul, sau al�turea 
cu u�a, în u�� chiar, care d� în o intrare cu sc�ri de p�mânt deschis� cu totul în afar�. În 
genere aceste case au o singur� camer�, mare, cu baza unui paralelogram; uneori mai 
este înc� o mic� camer� al�turi �i mai totdeauna un cotlon în unul din col�uri, un soi de 
grot� mic�, obscur�, carele joac� rolul de c�mar� pentru sacul cu porumb �i alimente”5. 
Nu putem s� nu remarc�m c� doctorul Istrati nu face altceva decât s� realizeze cu un 
limbaj impregnat de termeni �tiin�i�ci o descriere a locuin�ei ��r�ne�ti, nu mult diferit� 
în fond de aceea a predecesorilor s�i. Toat� aceast� teminologie are rolul de a transforma 
un text profan în unul �tiin�i�c, �i demersul medicilor care îl scriu, dintr-unul descriptiv 
în unul �tiin�i�c. În fapt, doctorul Istrati pretinde c� scrierile sale nu sunt doar simple 
descrieri ale unor realit��i ��r�ne�ti oarecare, ci pur �i simplu realizeaz� texte �tiin�i�ce. 

Dac� punem în oglind� descrierile habitatului rural de la sfâr�itul secolului al XVIII-
lea sau de la începutul secolului urm�tor, cum o fac consulul Raicevich sau Dinicu 
Golescu �i textele medicale din a doua jum�tate a secolului, diferen�a nu pare semni�ca-
tiv�: acelea�i bordeie mizere, aceea�i s�r�cie lucie. �i cu toate acestea, interpretarea care 
se d� celor dou� serii de texte, în fond atât de asem�n�toare, este total diferit�. Pentru 
c� �i contextul social �i intelectual este altul. Golescu �i majoritatea c�l�torilor str�ini 
pun acest tip de habitat în contextul mai larg al cruntei exploat�ri la care era supus 
��ranul epocii de c�tre boieri �i autorit��ile �scale. Textul s�u exprim� numai durere 
�i comp�timire luminat� �i cre�tineasc� fa�� de soarta acestor „f�pturi dumnezeie�ti”6. 
Medicii din a doua jum�tate a secolului nemai�ind impregna�i de ideologia cre�tin�, ci 
educa�i în Occident în perceptele ideologiei cuceritoare a progresului �i �tiin�ei, trans-
form� aceste „f�pturi dumnezeie�ti” în simpli primitivi pe care nu pot s� se ab�in� s� 
îi trateze cu ironie �i dispre� abia disimultat. 
�ranii doctorului C.I. Istrati locuiesc în 
case „mai totdeauna cu totul insalubre, primitive �i în condi�iuni astfel încât nu �tiu 
pentru unele dintre ele, dac� s-ar putea con�tiincios preciza progresul ce l-a f�cut din 
timpurile preistorice”7. Un mod elegant de a spune c� ��ranii în�i�i tr�iesc undeva în 
trecutul preistoric de unde vin �i bordeiele lor. În fond, câteva pagini mai încolo acela�i 
autor a�rm� tran�ant c� majoritatea ruralilor „locuiesc în condi�ii mai rele ca Zulu�ii”8. 

5 Ibidem, pp. 322-323. 
6 Dinicu Golescu, op.cit., p. 77. 
7 C.I. Istrati, op.cit., pp. 321-322. 
8 Ibidem, p. 329. 
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Evident c� o Românie european�, a�a cum o dore�te doctorul Gh. Cr�iniceanu la 1895, 
într-o lucrare premiat� de Academia Român�, trebuie s� rezolve problema bordeielor 
care „a venit timpul s� dispar�”9. Sunt o pat� pe obrazul european al României. 

Dar bordeiul, ca tip de locuin�� rural�, se înd�r�tnice�te s� reziste tuturor sfaturilor 
contrare ale membrilor de frunte ai corpului medical din România sfâr�itului de secol 
al XIX-lea, precum �i tuturor încerc�rilor autorit��ilor sanitare de a-l des�in�a pe cale 
administrativ�. Pentru c� începând cu 1894 Regulamentul pentru alinierera satelor �i pentru 
construirea locuin�elor ��r�ne�ti în articolul 22 va preconiza „des�in�area tuturor bordeielor 
�i înlocuirea lor prin case construite dup� prescrip�iunile regulamentului fa��”10, în ter-
men de cinci ani. Cei care nu se vor conforma „se vor da în judecat�, conform articolului 
precedent, iar bordeiele se vor des�in�a”11. Altfel spus, noul secol trebuia s� g�seasc� 
România f�r� stigmatul bordeielor ��r�ne�ti. Dac� se ajunge la procese în justi�ie pentru 
construirea de noi bordeie dup� 1894, sau pentru nedes�in�area celor existente dup� 
1899 nu �tim12, dar b�nuielile noastre sunt con�rmate în 1906 de doctorul P. Cazacu, 
care nici el nu crede c� articolul 22 din Regulament a avut „cândva �i undeva în �ara 
noastr�” urm�ri legale13. 

Cert este c� bordeiul va continua s� existe �i s� fac� s� curg� în continuare mult� 
cerneal� în lucr�rile medicale. Pe subiectul locuin�elor rurale se exerseaz� nu numai �-
gurile mai cunoscute ale corpului medical al Regatului, ci, �ind un subiect de actualitate, 
chiar tineri medici îl trateaz� la sfâr�itul studiilor în lucr�rile lor de doctorat. Constantin 
Popescu este unul dintre ei. Cum a vorbi despre locuin�a ��ranului impune ca un topos 
�i o descriere a unui bordei, tân�rul nostru medic nu face excep�ie: „Numai cine a intrat 
în bordei, �tie cât� mizerie spun aceste cifre (statisticile construc�iilor de locuit – p.n.). 
Din gura bordeiului cobori o scar� f�cut� în p�mânt, deschizi o u�� �i dai în o od�i�� 
s�pat� pân� la 1 ½ metri de la suprafa�a p�mântului. Aceasta e cuhea �i celarul, lumi-
nat numai prin co� �i u��, dac� st� deschis�. Acoperi�ul, f�cut din lemne, învelite pe 
dinafar� cu paie, trestie sau coceni, tencuite �i spoite pe din�untru, formeaz� în acela�i 
timp, tavanul bordeiului. Lumina vine prin o ferestrue, închis� cu geam murdar, mare 
cam de 30 cm. p�tra�i �i a�ezat� chiar la nivelul p�mântului. Soba e oarb� �i se înc�lze�te 
din vatr�, paturile de scânduri, volumul nu trece peste 20 m cubi. În�l�imea, s�pat� în 

9 Gheorghe Cr�iniceanu, Igiena ��ranului român. Locuin�a, înc�l��mintea �i îmbr�c�mintea. 
Alimenta�iunea în diferite regiuni ale ��rii �i în diferite timpuri ale anului, Bucure�ti: Lito-tipogra�a 
Carol Göbl, 1895, p. 103. 

10 „Regulament pentru aliniarea satelor �i pentru construirea locuin�elor ��r�ne�ti”, în Buletinul 
Direc�iunei generale a Serviciului sanitar, anul VI, 1894, no. 12, p. 187. 

11 Ibidem. 
12 Pentru aplicarea regulamentelor sanitare de aliniere a satelor �i de construc�ie a locuin�elor 

��r�ne�ti, vezi mai pe larg lucrarea lui Constantin B�rbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea 
lumii rurale din România în a doua jum�tate a secolului al XIX-lea. Contribu�ii, Cluj-Napoca: Ed. 
Accent, 2005, pp. 56-60. 

13 P. Cazacu, „Locuin�ele s�tenilor”, în Via�a Româneasc�, anul I, 1906, vol. III, compactat, p. 544. 
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p�mânt pân� la 1,50 m, restul pân� la 2 m �i ceva, deasupra p�mântului. În aceast� sin-
gur� odaie, tr�iesc �i dorm, gr�m�di�i în paturi, b�rbatul, so�ia, 	�c�ii, fetele mari, copii 
mai m�run�i, o gâsc� sau o g�in� cu pui, mielul, vi�eaua sau purceii, f�ta�i de curând. 
Ventila�iunea �ind foarte redus� �i camera foarte r�u luminat�, aerul e ve�nic stricat �i 
copiii mai cu seam�, palizi. Sunt unele mai rele, altele mai bune, dar bordeiul a�a cum 
l-am descris e cel comun”14. Bordeiul s�u comun, nici cel mai bun – nici cel mai r�u, se 
încadreaz� perfect în descrierile tip ale acestui 	agel al habitatului ��r�nesc. 

S� încerc�m acum s� ie�im din paradigma evolu�ionist� a progresului în care se 
plasez� medicii no�tri �i care a�eaz� bordeiul la baza tipurilor de habitat, imediat dup� 
locuirea preistoric� în pe�teri �i scorburi de copaci15. Mai întâi se cuvine s� ne l�murim 
cât de r�spândit era acest tip de habitat de-a lungul secolului al XIX-lea. Primele date 
statistice despre locuin�ele din Muntenia ne sunt oferite de recens�mântul din 1859 care 
are avantajul c� prezint� bordeiele rurale �i urbane separat, ceea ce din p�cate nu face 
pentru celelalte categorii de cl�diri. Astfel, la acea dat� existau în Muntenia 1.213.950 
de cl�diri (rural plus urban, cl�diri de locuit dar �i anexe, cumulate), 3.297 de bordeie 
în ora�e �i 84.998 în sate16. În total pu�in peste 88.000 de bordeie. Îns�, chiar dac� sunt 
prezente peste tot, num�rul lor este foarte mare în Dolj, Mehedin�i, Romana�i, Olt �i 
Teleorman, deci col�ul sud-estic la ��rii, care cumuleaz� 65.369 bordeie rurale, adic� 
76,9%. 

În deceniile urm�toare datele atât par�iale, cât �i generale nu lipsesc, dar nu sunt la 
fel de sigure cum sunt cele ob�inute în urma unor recens�minte. Totu�i, pe baza datelor 
oferite de medicii de jude�e, în Rapoartele asupra st�rii sanitare a Regatului se public� date 
centralizate asupra num�rului de bordeie din România. La 1892 când doctorul Iacob 
Felix ajunge în fruntea Direc�iei generale, el recenzeaz� „un num�r destul de mare de 
bordeie, aproximativ 57.000”17. Iar la 1897 când p�r�se�te directoratul las� Regatul cu un 
numar de 46.915 bordeie18, cu aproximativ 10.000 mai pu�ine! Un rezultat frumos, dac� 
ar � real c�ci statisticele oferite de medicii primari de jude� sunt foarte aproximative. 

Din p�cate, recens�mântul popula�iei din 1899, considerat primul recens�mânt mo-
dern al României, nu va culege �i date despre locuin�e. Peste numai �ase ani, în vederea 
organiz�rii Expozi�iei Generale de la Bucure�ti din 24-27 septembrie 1906 prin care se 
aniversau cele patru decenii de domnie ale lui Carol I, G.D. Scraba va întreprinde o 

14 Constantin Popescu, Contribu�iune la studiul st�rei higienice �i sanitare a popula�iunei rurale, 
Bucure�ti: «Tipogra�a Nou�», 1896, pp. 11-12. 

15 Vezi articolul voce Locuin�a în Vasile Bianu, Doctorul de cas� sau dic�ionarul s�n�t��ii, Buz�u: 
Imprimeria Al. Georgescu, 1910, p. 429. 

16 D.P. Mar�ian, „Recensiunea din 1860”, în Annalele Statistice pentru cunoscin�ia p�r�ii Muntene 
din România, anul I, 1860, no. 3 �i 4, pp. 128-133. 

17 I. Felix, Raport general despre igiena public �i despre serviciul sanitar al Regatului României pe anul 
1892, Bucure�ti: Imprimeria Statului, 1893, p. 90. 

18 I. Felix, Raport general asupra igienei publice �i asupra serviciului sanitar al Regatului României pe 
anii 1896 �i 1897, Bucure�ti: Imprimeria Statului, 1899, p. 284. 
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cercetare asupra „st�rii sociale a s�teanului” pe baza unui chestionar unde este tratat� 
�i problema locuin�elor rurale. Leonida Colescu în analiza datelor recens�mântului din 
1912 consider� datele statistice culese de Scraba ca „aproximative”19 dar totu�i su�cient 
de exacte pentru a putea � folosite în scop comparativ. În consecin��, le vom folosi �i noi. 
O caracteristic� a datelor culese de G.D. Scraba este împ�r�irea bordeielor în func�ie de 
etnia celor care le locuiesc: mai precis, români sau �igani. B�nuim c� aceast� împ�r�ire era 
realizat� pentru a sc�dea cât mai mult propor�ia bordeielor ca tip de habitat (considerat 
atipic) al popula�iei române�ti. Evident, num�rul caselor (locuin�e de suprafa��) locuite 
de �igani nu este înregistrat. Prin urmare noi vom face abstrac�ie de aceast� împ��ire 
arbitrar�. La nivelul întregii ��ri (dar numai pentru mediul rural) sunt recenzate 42.907 
bordeie �i 1. 109.905 locuin�e de suprafa��20. Altfel spus, la 1905 din totalul locuin�elor 
rurale doar 3,72% îl constituie bordeiele ceea ce arat� rolul deja periferic pe care îl 
de�ine acest tip de habitat la nivelul întregii ��ri. Dar, cum �tim �i din date mai vechi, 
aproape jum�tate din num�rul lor sunt în Oltenia; Moldova �i Muntenia împ�r�ind apoi 
în propor�ii aproape egale restul. Jude�ele care dominau la 1859 ierarhia num�rului de 
bordeie, �i la 1905 sunt prezente. Romana�iul r�mâne de departe jude�ul unde bordeiul 
este atotst�pânitor: mai mult de un sfert dintre locuin�ele rurale continu� s� �e bordeie 
– 11.529, aproape câte sunt recenzate pentru întrega Moldov� – 11.66021. Urmeaz� Doljul 
�i Teleormanul. Chiar dac� între 1859 �i 1905, pentru Muntenia �i Oltenia, num�rul 
bordeielor în mediul rural scade cu 67%22, în zonele sale tradi�ionale din sud-estul ��rii 
el r�mâne înc� o structur� de habitat destul de prezent�. Iar Leonida Colescu, pentru 
recens�mântul din 1912 deplânge al�turi de medici „înregistrarea bordeielor, care apar 
înc�, din nenorocire în rândul locuin�elor omene�ti din România, pe alocurea în num�r 
însemnat”23. De fapt, an de an num�rul lor continu� s� scad�, la 1912 nemai�ind înregis-
trate la nivelul întregului Regat decât un num�r de 30.672 bordeie (urban plus rural)24. 
Dar chiar dac� în „ora�e prezen�a bordeielor ca locuin�e omene�ti a devenit o raritate”25 
în Romana�i chiar �i în mediul urban num�rul bordeielor este semni�cativ: în Caracal 
propor�ia bordeielor urc� la un sfert din totalul cl�dirilor iar la Corabia reprezint� 9%!26 
Dac� recens�mântul din 1912 este cu adev�rat modern �i surprinde o multitudine de 
aspecte privitoare la locuin�e: num�rul de camere, materialul de construc�ie al pere�ilor 

19 L. Colescu, Statistica cl�dirilor �i locuin�elor din România întocmit� pe baza recens�mântului general 
al popula�iunii din 19 decembrie 1912/1 ianuarie 1913, Bucure�ti: Cartea Româneasc�, 1920, p. 43. 

20 G.D. Scraba, Starea social a s�teanului dup� ancheta privitoare anului 1905, îndeplinit� cu ocaziunea 
Expozi�iunii generale române din 1906 de c�tre Sec�iunea de economie social, Bucure�ti: Inst. de arte 
Gra�ce „Carol Göbl”, 1907, p. 19. 

21 Ibidem, pp. 18-19. 
22 Se trece de la 84.998 bordeie la 1859 la 28.524 la 1905. 
23 Leonida Colescu, op.cit., p. 20. 
24 Ibidem, p. 18. 
25 Ibidem, p. 21. 
26 Ibidem. 
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�i al acoperi�ului etc. bordeiele, din p�cate, în ciuda variabilit��ii constructive eviden�iat� 
�i de Colescu, sunt doar… bordeie �i nimic mai mult, modalit��i de locuire din vremuri 
revolute, opace din punct de vedere statistic; în afara num�rului, de dorit cât mai mic, 
nu �tim nimic despre ele. 

Dar pentru unii medici, �i nu dintre cei mai pu�in importan�i, bordeiul nu reprezint� 
neap�rat cel mai neigienic tip de locuin��: exist� altele mai rele! Un bordei bine ars, crede 
doctorul C.I. Istrati, va � superior din punct de vedere igienic, caselor de suprafa�� din 
nuiele lipite cu lut27. Iar doctorul Iacob Felix realizeaz� o clasi�care a etniilor ce com-
pun România modern�, din punctul de vedere al insalubrit��ii locuin�elor: se pare c� 
��ranii români ocup� un onorabil loc trei. În vârful ierarhiei se a	� lipovenii �i t�tarii din 
Dobrogea ale c�ror bordeie �i locuin�e de p�mânt b�tut sunt cele mai neigienice �i „cele 
mai murdare”. Urmeaz� locuin�ele evreilor din târgu�oarele Moldovei pe care le taxeaz� 
drept „dughene sordide, lipsite de aer �i de lumin�”28. Interesant c� bordeiele �iganilor 
nici nu sunt amintite. Le aminte�te totu�i doctorul Nicolae Manolescu ca o categorie 
separat� de bordeie, ele �ind „cele mai primitive locuin�e”29, locuite de cei mai primitivi 
locuitori ai ��rii, pentru c� �i el crede ceea ce credea o Românie întreag�: „sunt pu�ini 
�igani care au ceva foarte neînsemnat din avutul �zic �i moral al omului civilizat”30. 

Se pare c� în România modern� nimeni nu vrea s� în�eleag� cu adevarat de ce ��ranii 
locuiesc în bordeie. În primul rând nimeni nu are curiozitatea s� întrebe pe locuitorii în�i�i 
despre acest tip de locuire, cum din fericire va face Gheorghe Foc�a la mijlocul secolului 
urm�tor. �i cu toate acestea, modalit��ile destul de diverse de construc�ie a bordeielor 
�i concentrarea lor în anumite zone sunt semne care ar � trebuit s� dea de gândit elitei 
intelectuale române�ti. Înc� de la 1868 Ion Ionescu de la Brad, remarca pentru dou� 
plase de campie din jude�ul Mehedin�i c� bordeiele de aici „f�cute în p�mânt cu pere�ii 
de c�r�mid�, sunt bordeie mai bune, mai igienice �i mai comode decât însu�i casele”31. 
E drept c� Ion Ionescu nu este medic, ci agronom, „inspector general de agricultur�” 
�i el nu este un spirit receptiv la stereotipurile despre ��ran colportate de elita epocii, 
cum ar � de pild� cel privitor la lene, pe care îl respinge cu indignare: „Lene� acela ce 
munce�te de hr�ne�te �i înavu�e�te pe to�i! Ce blasfemie!”32. Dar Iacob Felix este medic 
�i în plus, la 1897 este chiar Directorul general al serviciului sanitar al Regatului, când 
aminte�te de existen�a în jude�ele Olt, Teleorman �i Romana�i a unor bordeie „uscate, 

27 C.I. Istrati, op.cit., pp. 326-327. 
28 I. Felix, Raport general asupra igienei publice �i asupra serviciului sanitar al Regatului României pe 

anii 1896 �i 1897, Bucure�ti: Imprimeria Statului, 1899, p. 285. 
29 N. Manolescu, Igiena ��ranului. Locuin�a, iluminatul �i înc�lzitul ei. Îmbr�c�mintea, înc�l��mintea. 

Alimenta�iunea ��ranului în deosebitele epoce ale anului �i în deosebitele regiuni ale ��rii, Bucure�ti: 
Lito-tipogra�a Carol Göbl, 1895, p. 47. 

30 Ibidem, p. 48. 
31 Ion Ionescu, Agricultura român� din jude�ul Mehedin�i, Bucure�ti: Imprimeria Statului, 1868,

p. 151. 
32 Ibidem, p. 204. 
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confortabile”, pe care le consider� mai „s�n�toase” decât „unele case mici de nuiele 
lipite cu p�mânt, cu tavanul jos, cu ferestre mici �i �xe”33. În mod evident, încetul cu 
încetul, tot mai mul�i dintre membrii administra�iei centrale, �tiu ceea ce Leonida Colescu, 
„Directorul Generel al Statisticei”, nu se s�a s� a�rme la 1912, anume: c� bordeiele nu 
sunt întotdeauna „numai simple gropi f�cute în p�mânt”34 ci pot � uneori, ca plan �i 
ca materiale de construc�ie, la fel de extinse �i de preten�ioase ca �i locuin�ele de supra-
fa�� – „în unele p�r�i ele se înf��i�az� ca ni�te construc�iuni mai îngrijite, din material 
ales: lut sau c�r�mid�, ridicate aparent deasupra p�mântului �i prev�zute cu acoperi� 
de olane, stuf, scânduri, paie, coaje de brad, sau din nuiele cu lut. Asemenea bordeie 
«sistematice» se întâlnesc cu deosebire în Oltenia, mai pu�in în Moldova”35. În lumina 
acestor constat�ri, bordeiul devine o structur� de habitat mult diferit� de uniformizarile 
dramatice ale medicilor, care trebuie totu�i s� � cunoscut realitatea din teren. 

Doar secolul al XX-lea va aduce cu sine o privire mai nuan�at� în privin�a acestui 
tip de habitat. Care îns� nu va veni din mediul medical. În preajma Primului R�zboi 
Mondial �i imediat dup� acesta, bordeiul ca form� speci�c� a habitatului rural, intr� în 
aten�ia �colii antropo-geogra�ce. Pentru Nicol�escu-Plop�or, bordeiele din Oltenia î�i au 
originea în condi�iile climaterice �i deci de vegeta�ie ale zonei de step� unde apar: lipsa 
lemnului conduce în mod direct la apari�ia bordeiului36. Iar bordeiele din epoc� care 
utilizeaz� din plin lemnul, cum sunt unele bordeie din Romana�i, nu spun prea multe 
despre bordeiul de alt�dat� deoarece „directa in	uen�� a mediului geogra�c asupra celui 
uman nu se mai poate vedea acum”37. Pentru geogra�, bordeiul este de fapt la origine 
o locuin�� la fel de primitiv� ca �i pentru medici, care imit� acelea�i vizuini de animale. 
Bordeiul, ca locuin�� subp�mântean�, nu poate sc�pa de valen�ele sale primitive în ochii 
tuturor categoriilor de observatori moderni �i acesta este motivul principal care a dus 
în cele din urm� la dispari�ia acestui tip de habitat rural în România. 

La mijlocul secolului al XX-lea, în noul regim al democra�iei populare, un etnograf 
– Gheorghe Foc�a – va tran�a problema spinoas� a bordeielor culegând �i publicând un 
material extrem de pre�ios despre bordeiele din regiunea Oltenia. Cum cercetarea se 
face în paradigma ��ranului identitar, etnograful nostru este interesat în primul rând de 
„elementele decorative” care se întâlnesc în arhitectura bordeielor, dar în acela�i timp 
culege date extrem de valoroase despre bordeiele pe care înc� le mai întâlne�te pe teren. 
�i el clasi�c� bordeiele în „primitive” întâlnite în Oltenia de nord �i „evoluate” pentru 
zona de sud a Olteniei, corespondentul bordeielor „sistematice” ale lui Colescu, care în 
raionul Caracal pot avea planuri extinse pân� la �ase înc�peri. La momentul anchetelor 

33 I. Felix, Raport general asupra igienei publice �i asupra serviciului sanitar al Regatului României pe 
anii 1896 �i 1897, Bucure�ti: Imprimeria Statului, 1899, p. 284. 

34 Leonida Colescu, op.cit., p. 20. 
35 Ibidem. 
36 C.S. Nicol�escu-Plop�or, „Bordeiul în Oltenia. Schi�� antropogeogra�c�”, în Buletinul Societ��ii 

Regale Române de Geogra�e, anul XLI, 1922, pp. 129-132. 
37 Ibidem, pp. 129-130. 
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de teren (1949) în unele sate din zona de câmpie înc� mai tr�iau ��rani care „prinseser�” 
vremea când se construiser� la ei în sat primele case de suprafa��: în Groz�ve�ti prima 
construc�ie de suprafa�� dateaz� din 1884, dar în alte localit��i sunt chiar mai târzii: 
la Am�re�tii de Jos – 1905 iar la Castranova 190938. A	�m acum, din gura ��ranilor, �i 
motivele pentru care î�i construiesc bordeie, care sunt de-a dreptul prozaice �i �in de 
ra�iuni cât se poate de practice: „sunt c�lduroase iarna �i r�coroase vara”39. Din p�cate, 
autorul nostru nu insist� mai mult asupra acestor problematici, dar vedem c� ��ranii 
în�i�i, cum ne �i a�teptam, nu consider� bordeiul un simbol al s�r�ciei �i ignoran�ei; 
sunt pur �i simplu oameni practici care î�i adapteaz� habitatul la resursele economice 
�i condi�iile climaterice ale spa�iului pe care îl ocup�. Lucrarea lui Gheorghe Foc�a ne 
ofer� imaginea cea mai complet� a bog��iei �i variet��ii constructive a bordeielor din 
Oltenia, care pentru un cunosc�tor al literaturii medicale despre igiena locuin�ei rurale 
nu poate � decât o surpriz� pl�cut�, ce îi con�rm� b�nuielile c� literatura igienic� mai 
degrab� colporteaz� stereotipuri despre locuin�a rural� decât se constituie într-o form� 
de cunoa�tere a acesteia, cel pu�in pân� la începutul secolului al XX-lea. 

Dar locuin�ele ��r�ne�ti nu se rezum� doar la bordeie. Bordeiul este un caz exem-
plar, un summum al „relelor igienice” ale locuin�elor rurale, descris cel mai adesea 
prin imagini stereotipe care trimit c�tre ad�posturile altor specii – „adev�rate vizuini 
de animale”40 – sau c�tre destinul prematur h�r�zit celor care le locuiesc – adev�rate 
morminte omene�ti. Nici locuin�ele de suprafa�� nu sunt mult superioare bordeielor, 
spun medicii no�tri. Cel mai adesea criteriul principal în clasi�carea tipurile de locuin�e 
rurale este de natur� geogra�c� �i are în vedere materialul de construc�ie al pere�ilor �i 
al acoperi�ului. Astfel, locuin�ele de câmpie sunt construite din lut �i acoperite cu paie 
sau trestie iar cele de munte sunt de lemn, acoperite cu �indrile sau drani�e. Medicii 
care scriu despre locuin�ele rurale, transforma�i în etnogra� f�r� voie, descriu uneori 
extrem de am�nun�it �i tehnicile de construc�ie a locuin�elor ��r�ne�ti. La câmpie unde 
lemnul este un material rar �i deci scump, dar �i la deal �i chiar la munte ne spune 
doctorul Nicolae Manolescu, cea mai popular� tehnic� de construc�ie a pere�ilor este 
de „gard lipit cu p�mânt”41. În acest caz structura de rezisten�� a construc�iei este de 
lemn, iar pere�ii sunt confec�iona�i dintr-o împletitur� de nuiele lipit� cu unul sau 
dou� staturi de lut amestecat cu pleav� sau cu buc��i de c�r�mid�. În �nal, peretele 
este �nisat cu „p�mânt cleios (...) înmuiat cu ap� �i amestecat cu balig� de animale 
bovine �i pleav� de grâu ori orz”42. A doua modalitate de construc�ie a pere�ilor de 
lut este cea de „p�mânt b�t�torit”43 care const� în «turnarea» unei paste „din p�mânt 

38 Gheorghe Foc�a, Elemente decorative la bordeiele din sudul regiunii Craiova, Bucure�ti: Editura 
Muzeului Satului, 1957, p. 10. 

39 Ibidem, p. 5. 
40 C. Baer, Considera�iuni generale asupra locuin�elor rurale în România, Ia�i: Tip. Na�ional�, 1897, 

p. 8. 
41 N. Manolescu, op.cit., p. 21. 
42 Ibidem, p. 22. 
43 Ibidem, p. 23. 
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argilo-nisipos, ce de bate într-un tipar de scânduri, care se tot ridic� în sus o dat� cu 
în�l�area peretelui”44. Un foc de paie în interiorul camerei va usca pere�ii înt�rindu-i 
în acela�i timp45. Asemenea locuin�e a v�zut doctorul Manolescu în Teleorman �i în 
Romana�i46 iar doctorul C.I. Istrati �tie c� „se practic�” în Dolj47. Cât despre casele de 
lemn, asupra lor nu vom insista, ele �ind construite din bârne de lemn încheiate la 
capete �i lipite cu lut. 

În ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea se dezvolt� interesul corpului medical 
asupra problemelor igienei rurale, �i implicit a locuin�elor ��r�ne�ti, interes manifestat 
prin cele dou� regulamente privitoare la alinierea satelor �i construc�ia locuin�elor ��r�ne�ti 
(1888 �i 1894) �i prin dubla publicare, sub egida Academiei Române, la 1895 a Igienei 
��ranului român. Dup� 1900, acest efort de cunoa�tere �i ac�iune social� intr� într-o nou� 
faz�: datele de tip descriptiv culese anterior vor � completate cu date statistice, imaginea 
locuin�ei rurale câ�tigând astfel claritate �i concrete�e. Pân� la Primul R�zboi Mondial 
putem identi�ca dou� momente „tari” ale cercet�rilor privitoare la locuin�a rural�: pri-
mul îl constituie publicarea în 1906 a rezultatelor anchetei despre locuin�ele ��r�ne�ti 
coordonat� de doctorul P. Cazacu, anchet� prilejuit� de serb�rile �i manifest�rile �tii-
n�i�ce consacrate s�rb�toririi celor patru decenii de domnie ale lui Carol I, iar al doilea 
este recens�mântul din 1912 care ne ofer� o prim� imagine de ansamblu dar �i de detaliu 
asupra habitatului în România modern�. Aceste din urm� dou� surse sunt concordante 
�i se completeaz� fericit. Lucrarea doctorului Cazacu se bazeaz� pe rezultatele anchetei 
realizat� în toate cele 32 de jude�e ale ��rii pe un num�r de 50.928 locuin�e din 164 de 
localit��i. Recenzorii de ocazie sunt medicii de plas�. Acum, dar �i peste 6 ani cu ocazia 
recens�mântului, între materialele �i tehnicile de construc�ie reprezentative pentru 
mediul ��r�nesc apare una pu�in atestat� înainte de 1900: locuin�ele din c�r�mizi de lut 
nearse, a�a numitele „chirpici”, care f�r� îndoial� c� este mai nou� decât cele descrise 
anterior �i imit� construc�iile de c�r�mid� ars�. 

Tabelul 1: Tipologia locuin	elor rurale dup� materialele �i tehnicile de construc	ie484950

Materiale
de construc	ie C�r�mid� Piatr� Lemn V�l�tuci48 Nuiele cu lut Chirpici

190649 7,74% 0,44% 21,29% 22,1% 37,26% 5,63%
191250 8,9% 0% 36% 13,3% 38,6% 1,7%

44 C.I. Istrati, op.cit., p. 324. 
45 N. Manolescu, op.cit., p. 23. 
46 Ibidem. 
47 C.I. Istrati, op.cit., p. 324. 
48 Pentru Leonida Colescu „casele din v�l�tuci sunt f�cute din lut muiat cu ap� �i b�ut cu maiul 

pân� devine o past� consistent�”, dup� L. Colescu, op.cit., p. 28. 
49 P. Cazacu, op.cit., p. 543. Fa�� de recens�mântul din 1912, aici sunt recenzate separat bordeiele 

care reprezint� 2,23% �i „locuin�ele din ceamur” – 3,26%, pe care nu le-am inclus în tabel. 
50 L. Colescu, op.cit., p. 28. 
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Dar, din fericire pentru istoricul �i etnologul de ast�zi, cea mai complet� imagine 
a habitatului rural în România modern� ne ofer� Leonida Colescu în analiza datelor 
recens�mântului din 1912. În func�ie de materialele a	ate la dispozi�ie �i de situa�ia eco-
nomic� a diferitelor zone �i regiuni rurale, se constat� o destul de mare varia�ie regional� 
a tipurilor constructive. La un nivel general totu�i, constat�m c� în 1895 doctorul Nicolae 
Manolescu intuise corect c� între locuin�ele rurale, cele mai numerose sunt construite 
din nuiele împletite �i lipite cu lut: 38,6%; urmeaz� locuin�ele de lemn – 36%, �i cele de 
v�l�tuci – 13,3%. Astfel, în 1912 dintre locuin�ele rurale din România 87,9% erau con-
struite din aceste materiale �i cu aceste tehnici de construc�ie. Modernizarea înc� nu se 
observ� la nivel global, c�r�mida situându-se pe locul patru cu 8,9%. Cum spuneam, nu 
toate jude�ele seam�n� unele cu altele iar la nivel provincial particularit��ile regionale 
sunt sesizabile. Astfel, în Muntenia „corpurile de cas�” sunt construite predominant din 
nuiele cu lut (62,6%), lemn (24,7%) �i c�r�mid� (10,8%); Oltenia pare împ�r��ia lemnu-
lui (72,7%), dar un loc important îl ocup� �i casele din c�r�mid� (15,5% – cel mai mare 
procent provincial!) sau cele de nuiele cu lut (10,1%); în Dobrogea chirpiciul este atotst�-
pânitor (41,1%) urmat de v�l�tuci (20%) �i nuiele cu lut (14,1%). În sfâr�it Moldova pare 
cea mai echilibrat�, primele trei pozi�ii �ind ocupate de locuin�ele de v�l�tuci (35,2%), 
urmate îndeaproape de cele de lemn (30,4%) �i de nuiele cu lut (30,2%). Dar coborând 
la nivelul jude�elor, mozaicul tehnicilor �i materialelor de construc�ie se recon�gureaz� 
uneori în structuri spectaculoase, cum ar � jude�ul Constan�a cu cele 41,1% „corpuri 
de cl�dire” rurale din piatr�; contrastantul jude� Romana�i cu cele 37,3% case rurale de 
c�r�mid� dar �i cu cele 6.95751 bordeie, cu cel mai ridicat num�r de locuin�e subterane 
dintre jude�ele României; sau jude�ul F�lciu cu cele 92,8% locuin�e de v�l�tuci52. Marile 
structuri provinciale ascund numeroase paticularit��i zonale. �i nu putem coborî din 
p�cate la nivelul comunei ... sau m�car al plasei. 

Leonida Colescu ne conduce astfel, prin intermediul datelor statistice, într-o lume 
rural� pe care o judec� înapoiat� �i primitiv�, în care cel mai adesea ��ranul utilizeaz� 
pentru construc�ia casei sale materiale a	ate la îndemân� folosind tehnici de construc�ie 
zonale �i care con�gureaz� un habitat rural multiform �i complex. 

Locuin�ele ��r�ne�ti în ansamblul lor sunt considerate de medici ca neingienice. 
S� vedem acum care sunt inconvenientele lor igienice, cu toate c� le b�nuim deja din 
descrierile de mai sus. În primul rând, locuin�ei rurale i se imput� dimensiunile. Sunt 
locuin�e modeste, mult prea mici ca suprafa�� �i cubaj pentru num�rul de persoane care 
le locuiesc. Locuin�e supraaglomerate, care devin o imagine vie a s�r�ciei �i mizeriei 
sociale. Doctorul Nicolae Manolescu care este un bun cunosc�tor al lumii rurale, ne 
descrie în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea locuin�a ��r�neasc� tip: „Casa ��ranu-
lui cuprinde maximum dou� camere ce se pot locui, o sal� la mijloc numit� tind� �i o 
c�su�� numit� celar, în care p�streaz� deosebite lucruri de mâncare: saci cu m�lai, f�in� 

51 Ibidem, p. 18. 
52 L. Colescu, op.cit., Bucure�ti: Cartea Româneasc�, 1920, p. 27. 
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�i felurite semin�e etc. (...) Dintre cele dou� camere ce se pot locui, în fapt numai una se 
locuie�te, iar cealalt� serve�te ca camer� de primire. În aceasta sunt a�ezate lucrurile de 
zestre ale tinerei gospodine sau ale fetei de m�ritat, în ea se prime�te visita prietenilor �i 
în ea se culc� pe mosa�ri”53. Avem aici structura clasic� a unei locuin�e ��r�ne�ti medii 
precum �i habitudinile popula�iei rurale în a utiliza spa�iul locuibil. Pentru c� nu numai 
c� locuin�ele sunt minuscule, ci �i „relele obiceiuri” ale ��ranului nu fac decât s� agraveze 
starea neigienic� a acestora. Case �i oameni sunt judeca�i împreun�. Aceast� modalitate 
de locuire tipic ��r�neasc� în care întrega familie se îngr�m�de�te într-o singur� camer� 
în jurul vetrei �i al focului unic, este v�zut ca un alt 	agel al habitatului ��r�nesc; este la 
nivelul habitudinilor echivalentul bordeielor. 

Dar nu toate locuin�ele rurale sunt a�a de spa�ioase cum le descrie doctorul 
Manolescu. Multora le lipse�te acea „camer� de primire”, având prin urmare doar 
o singur� camer� de locuit. �i nu sunt pu�ine la 1905 când doctorul P. Cazacu recen-
zeaz� 9.907 locuin�e compuse „dintr-o odaie �i sal� (tind�)” adic� 34,75% din total54. 
Acestora li se adaug� cele care nu au nici m�car tind� �ind compuse deci dintr-o 
singur� camer� – 3,77%55. Locuin�ele cu „dou� od�i �i sal�”, cele descrise de doctorul 
Nicolae Manolescu cu un deceniu în urm�, reprezint� 50,38%56 din totalul locuin�elor 
rurale. Dar din nou Leonida Colescu ne ofer� la 1912 cea mai complet� imagine a 
compartiment�rii locuin�elor ��r�ne�ti, de data aceasta pe baza unei riguroase de�ni�ii 
a termenilor. În primul rând, avem pentru prima dat� în cercet�rile despre locuin�e 
o de�ni�ie a „înc�perii”: „Prin înc�pere se în�elege orice desp�r�itur� a casei care slu-
je�te de locuin��, m�rginit� �i separat� de altele prin pere�i care merg pân� la tavan 
�i în care poate înc�pea un pat de om mare”57, de�ni�ie care, pân� la un punct, cred 
c� st� la baza neconcordan�ei dintre datele culese la 1912 �i cele din 1905. Pentru c� 
în primele dou� decenii ale secolului al XX-lea dispunem de fapt de rezultatele a trei 
anchete asupra locuin�ei rurale, mai mult sau mai pu�in extinse: dou� în 1905 – cea 
coordonat� de G.D. Scraba care are ambi�ii statistice generale �i ai c�rei recenzori au 
fost primarii �i dirigin�ii de �coli rurale58 �i ancheta mult mai restrâns� a doctorului 
P. Cazacu realizat� prin intermediul medicilor de plas�59 – �i recens�mântul general 
din 1912. Din p�cate metodologia cercet�rilor nu este unitar� �i datele ob�inute pot � 
cu greu comparate. Totu�i, dup� cum se vede din tabelul 2, recens�mântul din 1912 
�i ancheta lui G.D. Scraba opereaz� cu clasi�c�ri asem�n�toare �i ambele recenzeaz� 
separat locuin�ele de suprafa�� de bordeie. 

53 N. Manolescu, op.cit., pp. 36-37. 
54 P. Cazacu, op.cit., p. 549. 
55 Ibidem, p. 548. 
56 Ibidem, p. 549. 
57 L. Colescu, op.cit., p. 41. 
58 G.D. Scraba, op.cit., p. 5. 
59 P. Cazacu, op.cit., p. 541. 
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Tabelul 2: Statistica locuin	elor rurale dup� num�rul înc�perilor la 1905 (G.D. Scraba) �i 19126061 

1 camer� 2 camere 3 camere
4-5 camere

 (1912) 
Peste 5
 (1912) 

Mai mult de 3 înc�peri (1905) 
191260 20,2% 45,4% 21% 10,9% 2,5%

1905 (Scraba)61 27,5% 52,6% 15,2%  4,7%

�i cu toate acestea, rezultatele sunt foarte discordante, cu mari diferen�e de propor�ii 
pe toate categoriile. Evident, timpul scurs între cele dou� momente ale renz�rilor este 
prea scurt pentru ca asemenea deosebiri s� �e justi�cate. Nu putem crede ca între 1905 
si 1912 locuin�ele rurale cu mai mult de 3 camere trec de la 4,7% la 13,4%! Aici se v�d 
cu u�urin�� deosebirile care pot ap�rea între cercet�ri cu ambi�ii asem�n�toare, adic� 
statistice �i globale, dar nerealizate profesionist. 

Tabelul 3: Statistica locuin	elor rurale dup� num�rul înc�perilor la 1905 (P. Cazacu62) 

O odaie O odaie �i sala (tind�) 2 od�i �i sal� (tind�) Mai multe od�i
3,8% 34,8% 50,4% 11%

Nici datele doctorului P. Cazacu nu se apropie prea mult de cele ale lui Leonida 
Colescu dup� cum se poate vedea cu u�urin�� comparând tabelele 2 �i 3. Parc� ar sur-
prinde realit��i rurale diferite. Aici �i acum se poate vedea cu cât� u�urin�� „anchetele” 
improvizate �i impresiile observatorilor pot s� treac� al�turi de realitate. De altfel lipsa 
unor date statistice sigure vor favoriza toate fantasmele degenerescen�ei unei societ��i 
pornite pe calea moderniz�rii. În continuare vom utiliza doar datele recens�mântului 
din 1912, singurele exacte dincolo de orice îndoial�. 

Imaginea clar� a locuin�ei rurale în preajma Primului R�zboi Mondial, nu este deloc 
	atant� pentru tân�rul stat român: la 1912 imensul procent global al locuin�elor cu o 
singur� camer� – 20,2% ascunde disparit��i regionale mari care merg de la un 32,4% în 
Moldova la doar 9,4% în Oltenia63. Dar în toate provinciile Regatului casele ��r�ne�ti 
cu una sau dou� camere, adic� acelea considerate de igieni�ti total insalubre, sunt de 
departe majoritare; este su�cient doar s� ne arunc�m privirea asupra cifrelor: Moldova 
– 71,4%; Muntenia – 61%; Oltenia – 68,9% �i Dobrogea – 54,1%64. Iar dac� ne aducem 
aminte c� medicii �i mai târziu etnogra�i vor � de acord c� în locuin�ele de pân� la trei 
camere întreaga familie folose�te de fapt doar o singur� camer�, atunci putem a�rma c� 
la 1912 în 76,5% dintre locuin�ele rurale, familiile locuiesc într-o singur� camer� ceea ce 

60 L. Colescu, op.cit., p. 44. 
61 G.D. Scraba, op.cit., p. 18. 
62 În cercetarea doctorului Cazacu, �i deci în tabelul num�rul 3 sunt incluse �i bordeiele. P. 

Cazacu, op.cit., pp. 548-549. 
63 L. Colescu, op.cit., p. 44. 
64 Ibidem. 
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con�rm� imaginea supraaglomer�rii din locuin�ele ��r�ne�ti pe care medicii o constatau 
cu mil� �i dezgust. Al�turi de bordeie, care de fapt conform taxonomiei impuse de elita 
intelectual� a epocii, ies din categoria locuin�elor omene�ti, cea mai mare îngrijorare, cel 
pu�in pentru Leonida Colescu, o genereaz� imensul procent al locuin�elor cu o singur� 
camer� din Moldova. �i nu ar trebui s� �e un motiv de îngrijorare numai pentru el: „Este 
o stare îngrijitoare ce se re	ect� din datele statistice �i care trebuie s� atrag� aten�iunea 
tuturor conduc�torilor no�tri. Nu este oare o apropiere între aceast� compunere neferi-
cit� a locuin�elor din Moldova �i între fenomenele demogra�ce particulare popula�iunii 
rurale din aceast� parte a ��rii, cu mortalitatea excesiv�, chiar în anii normali, �i cu o 
natalitate din ce în ce mai sl�bit�?”65. Pentru el, ca �i pentru medici, starea locuin�elor 
��r�ne�ti este un simptom al unor maladii sociale cu in	uen�e directe asupra natalit��ii 
�i mortalit��ii popula�iei. 

Multele dintre „relele igienice” ale locuin�ei rurale se datoraz� supraaglomer�rii, care 
de pild� face imposibil� izolarea unui bolnav; o dat� ce unul dintre membrii familiei 
contacteaz� o boal� contagioas� „aproape to�i cad victime”66 crede doctorul C.I. Istrati, 
�i al�turi de el to�i medicii rurali. Aglomera�ia din camera unic� de locuit are nu numai 
consecin�e patologice, ci �i morale, ce sunt la fel de grave: „În aceast� singur� camer� 
comun� muma, dup� suferin�i convulsive, na�te pruncul; iar copilul strivit de boale se 
lupt� în agonia mor�ii, fra�ii s�i mai mici sau mai mari sunt spectatorii înm�rmuri�i �i 
înfrico�a�i a acestor mari crize. Imagina�iunea lor este de timpuriu puternic lovit� de 
aceste teribile spectacole; copiii de la vârsta cea mai fraged� �i chiar când devin adul�i, 
dorm pe cuptor, unul lâng� altul; astfel sunt frecvente cazurile de violuri produse prin 
incesturi. În acea odaie conjugal�, copiii devin maturi de înclin�ri, care le surescite-
az� curiozitatea, �i-i tenteaz�, îndeplinind asemenea acte c�p�tate prin spectacole de la 
p�rin�i. Aceste acte au o puternic� întip�rire în frageda lor imagina�ie. Nu vedem noi, 
mai pe �ecare zi, acea popula�ie nomad� de fete ce p�r�sesc c�minul familiei, emigreaz� 
prin ora�e, începând cariera ca servitoare, �i pe urm� viciate cu be�ia �i prostitu�ia, ajung 
ca spitalul �i cur�ile cu jura�i s� dispute soarta lor; iar acelea ce se întorc înapoi, duc cu 
dânsele pasiunile c�p�tate, înmul�ind concubinajul?”67. Imagini teri�ante despre dec�-
derea moral� a popula�iei rurale, cu origini bine identi�cate în habitatul ��r�nesc. Dar 
nu oare aproximativ în aceea�i epoc� un medic de spital rural caracteriza „facult��ile 
afective” ale pacien�ilor s�i astfel: „lipsa de ru�ine, rela�iile amoroase cu totul bestiale 
(...) viciile ca: be�ia, lenea, ho�ia, minciuna �i la femei în special luxul”?68. Nu suntem 
departe de imaginea doctorului Antoniu. 

65 Ibidem, p. 45. 
66 C.I. Istrati, op.cit., p. 335. 
67 Doctorul Antoniu, Cercet�ri asupra st�rei ��ranului român, Bârlad: Tipogra�a George Ca�afany, 

1881, p. 13. 
68 I.V. �tef�nescu, „Raport asupra mi�c�rii bolnavilor în Spitalul rural Horezu în cursul anului 

1886”, în Analele Medicale Române, anul VI, 1887, no. 10, p. 379. 
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Mai sunt �i al�i factori care contribuie la starea neigienic� a locuin�elor ��r�ne�ti pe 
care medicii îi prezint� repetitiv, la nesfâr�it. Mai întâi, ferestrele minuscule, �xe, aco-
perite cu unicele materiale translucide a	ate la îndemâna ��ranului – vezica urinar� a 
porcului sacri�cat la Craciun (�ipl�) sau o simpl� bucat� de hârtie uns� cu ulei – �i care 
deci nu permit ventilarea camerelor. Apoi sistemul de înc�lzire al locuin�ei, utilizat 
uneori �i la prepararea hranei, care const� mai întotdeauna dintr-o vatr� deschis� pe 
care se face focul, cu un co� piramidal care preia fumul �i îl conduce cel mai adesea în 
pod; sistem defectuos �i ve�nic criticat de medicii c�ci „încarc� atmosfera de producte 
care tulbur� via�a”69. Dar înc� de la 1870 doctorul Iacob Felix �tie din tratatele de igien� 
str�ine c� oamenii în�i�i contribuie la umezeala excesiv� a camerei de locuit, care nu 
poate r�mâne f�r� consecin�e patologice: „În casele strâmte, r�u aerisite �i locuite de 
mul�i oameni, se precipit� pe p�re�i ape expirate de locuitori �i evaporate de la buc�t�rii, 
sp�l�torii, �i din alte manipula�iuni ale menagelor. Efectul fermenta�iunii acestor 	uide 
se caracterizeaz� mai cu osebire prin producerea scrofulozei generali �i conjunctivi-
tei scrofuloase”70. Locuin�ele ��r�ne�ti sunt umede �i din cauza modului defectuos de 
construc�ie a funda�iei sau a pere�ilor. Mai ales casele construite din „p�mânt b�tut” 
cum �tie doctorul C.I. Istrati c� „se practic�” în jude�ul Dolj „au atâta ap� încât adesea 
p�re�ii, mai ales pe partea de N �i NE sunt acoperi�i cu o vegeta�iune luxuriant�”71. În 
consecin��, locuin�e total neigienice. 

Nu putem încheia descrierea locuin�ei ��r�ne�ti f�r� a men�iona c� aici, al�turi de 
oameni putem întâlni, �i numeroase animale. O �tiu to�i medicii, iar doctorul Nicolae 
Manolescu în a sa Igien� a ��ranului român vorbe�te într-un subcapitol special despre 
„animalele ce se v�d în casa ��ranului”72. O �tiu eu însumi, din copil�ria rural� petrecut� 
în unul dintre satele Olteniei în anii ’70-’80 ai secolului trecut. Dar nu este vorba de o 
real� �i constant� coabitare om-animal sub acela�i acoperi�, ci doar de una temporar� �i 
în condi�ii speciale. Cel mai adesea, în zilele reci ale sfâr�itului de iarn� ��ranul ad�pos-
te�te în locuin�� mielul nou-n�scut sau clo�ca cu puii s�i. A a�rma îns� c� ��ranul locu-
ie�te al�turi de animale, sau c� iube�te mai mult animalele decât pe membrii propriei 
familii, nu este altceva decât a spune c� ��ranul este mai aproape de animalitate decât 
de umanitate; este imaginea unei fracturi sociale abisale între intelectualul care judec� 
�i ��ranul care este judecat. 

În concluzie, locuin�a ��r�neasc� descris� de medici de-a lungul secolului al XIX-lea 
�i din anii de dinaintea Primului R�zboi Mondial, este o construc�ie mizer�, fabricat� din 
materiale a	ate la îndemân� – lut, lemn, paie, pleav� �i baleg� de vit� –, supraaglomerat�, 
r�u înc�lzit� �i prost ventilat�. Genul acesta de locuin�� are, am v�zut, consecin�e 

69 N. Manolescu, op.cit., p. 56. 
70 I. Felix, Tractat de hygiena public� �i poli�ia sanitar�, partea I, Bucure�ti: Tipogra�a Ión Weiss, 

1870, p. 360. 
71 C.I. Istrati, op.cit., p. 327. 
72 N. Manolescu, op.cit., pp. 70-72. 
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patologice multiple, dar �i consecin�e morale la fel de dezastruoase. Atunci, ca �i ast�zi 
de altfel, locuin�a este într-un fel imaginea omului care o locuie�te; iar locuin�a ��ranului 
nu transmite medicilor care îl judec� decât c� este o �in�� primitiv�, uneori neîncadrabil� 
în specia din care fac parte observatorii (dovad� bordeiele), ignorant�, imoral� �i în 
consecin�� mizer� din punct de vedere material �i �zic. �i cu toate acestea, drama elitei 
României moderne este c� trebuie s� salveze aceast� mas� ��r�neasc� de la mizerie, boal� 
�i moarte, pentru c� ei, prin num�r, origine �i for�� de munc� sunt România, o Românie 
pe care elita intelectual� nu o vrea modelat� dup� imaginea lor, ci dup� a ei: modern�, 
cult�, european� �i prosper�. 

Dac� ie�im din casa ��ranului, ajungem într-o curte care nu poate � mult diferit� de 
locuin�� �i pe care medicul primar al jude�ului Gorj o descrie la 1886: „Curtea locuitorilor 
rurali este de asemenea un foarte mare focar de infec�ie. Din o comun�, abia se va g�si 
o singur� cas� care s�-�i aib� curtea curat�; în celelalte e imposibil a penetra f�r� cizme, 
neavând nici m�car o c�rare pân� la u�a casei. B�ligarele vitelor amestecate cu urina �i 
cu apele meteorice, fac un noroi care nu se usuc� nici în timpul verii. Vitele chiar, s�tule 
de a sta în acest noroi, î�i caut� refugiu suindu-se pe tinda casei. Acest noroi îl transport� 
cu cizmele sau cu opincile în cas�, creând în camere focare morbigene”73. Imaginile-tip 
ale cur�ii ��r�ne�ti sunt marcate de omniprezen�a noroiului �i a gr�mezilor imense de 
b�legar înalte p�n� la strea�ina grajdurilor. Atunci când acestea din urm� exist�, c�ci 
un alt stereotip despre gospod�ria locuitorului rural este c� nu are anexe pentru a ad�-
posti vitele de intemperii. Unii medici primari, cum ar � cel din Dolj, înc� de la 1887 
raporteaz� domnului Director general c� locuitorii din jude�ul s�u „au început a-�i face 
co�are pentru vite” chiar dac� majoritatea „�in vitele afar�, f�r� nici un ad�post chiar în 
timpurile aspre”74. Nu, nu este vorba de situa�ia particular� a Olteniei; asemenea descrieri 
se întâlnesc în discursul medical de-a lungul întregului secol al XIX-lea, despre toate 
regiunile ��rii. Mai di�cil este s� cau�i în aceast� imens� mas� documentar� m�rturii mai 
echilibrate �i care contrazic stereotipurile general r�spândite �i credem c� �i acceptate. 
Doctorul Nicolae Manolescu, �u de ��ran din �inutul Buz�u75, are o asemenea privire 
mai echilibrat� asupra igienei rurale: l-am v�zut în subcapitolul anterior sus�inând c� 
igiena corporal� a ��ranilor este totu�i mai bun� decât se a�rm� de obicei, iar acum îl 
reg�sim, tot în lucrarea din 1895, descriind curtea ��ranului în acelea�i tu�e mai pu�in 
sumbre decât marea majoritate a confra�ilor s�i; pentru c� el vede în cur�ile ��ranilor 
ceea ce al�ii v�d mai pu�in sau deloc: „co�are pentru vitele bovine �i cai, saele pentru 
oi �i capre, cote�uri pentru p�s�ri �i porci, porumbare (co�are) sau p�tule, deposite de 
nutre�; în regiunile bogate în prune, velni�e pentru fabricarea rachiului din prune �i 

73 I. Augustin, „Raport general asupra serviciului sanitar din jude�ul Gorj, pe anul 1886, adresat 
direc�iunei serviciului sanitar”, în Monitorul O�cial, 10 octombrie 1887, p. 3602. 

74 Dr. Chintescu, „Raport general asupra serviciului sanitar din jude�ul Dolj pe anul 1887, adresat 
direc�iunei generale a serviciului sanitar”, în Monitorul O�cial, 2 august 1888, p. 2404. 

75 Dr. Cealic, „Nicolae Manolescu”, în Spitalul, anul XXX, 1910, compactat, p. 451. 
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tescovin�, �oproane pentru c�ru��, plug, vase de vie etc.”76 iar doar gospod�riile mai 
s�race de la munte sau din câmpie care nu au vite de lucru, nu dispun nici de anexe-
le trebuincioase. F�r� îndoial� c� aici medicii manipuleaz� raportul dintre particular 
�i general, c�ci la 1912 înc�, recens�mântul general mai înregistreaz� pentru întregul 
Regat 23,1% cl�diri rurale f�r� nici un fel de anexe77, ceea ce nu este pu�in. Altfel spus, 
în satele României ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea, medicii porni�i în inspec�ie 
sau c�l�tori de ocazie, pot vedea variatele tipuri de gospod�rii ��r�ne�ti, de la cele mai 
prospere �i în	oritoare, este drept c� pu�ine, pân� la bordeiul monocelular din �inuturile 
dinspre Dun�re. În func�ie de a�tept�rile, de pozi�ia social� �i profesional� a �ec�ruia 
�i în �nal de empatia de care d� dovad� pentru aceast� lume ��r�neasc�, atât de exotic� 
pentru majoritatea membrilor corpului medical, scrierile lor schi�eaz� o imagine mai 
mult sau mai pu�in întunecat� a acestei lumi ��r�ne�ti, pe care nu o în�eleg �i în fond o 
dispre�uiesc profund. 

Igiena gospod�riei �i a satului întreg las� la fel de mult de dorit ca �i cea a locuin�ei. 
Satul idilic al romanticilor no�tri este v�zut de medici într-o cu totul alt� lumin�: „Într-o 
diminea�� de toamn� rece �i lini�tit�, satul se vede într-o întunecime format� de aburi 
din gunoaie, de fum din sobe �i de aburi din b�ltoace (toate gaze nes�n�toase), pentru 
c� gunoaiele sunt în tot locul, pentru c� în loc de co�uri înalte, sunt co�uri m�runte, ba 
unele se termin� chiar în pod, sub acoperi� (a�a e la munte), �i pentru c� b�ltoacele, în 
care se cultiv� frigurile, sunt numeroase”78. Nimic din descrierile pitore�ti ale c�l�torilor 
str�ini sau din poeziile cu iz bucolic ale romanticilor nu impresionez� pe medicii porni�i 
pe calea moderniz�rii unei societ��i rurale care, am v�zut, st� în calea europeniz�rii 
României moderne. �i atunci ca �i acum. 

Dar nu putem încheia înainte de a a�rma c� dincolo de descrierile mai mult sau mai 
pu�in stereotipe ale locuin�elor rurale �i de puzderia de date statistice despre acestea 
împr��tiate peste tot în publica�iile vremii, exist� câteva momente „tari” ale interesului 
pentru acest subiect. Primul îl constituie lucrarea doctorului C.I. Istrati: Despre locuin�a 
��ranului, ini�ial lucrare de concurs pentru ocuparea unui post la catedra de igien� a 
gimnaziului „Mihai Bravul” din Bucure�ti79, în septembrie 1879; republicat� imediat 
într-o revist� �tiin�i�c� cu impact în mediile medicale din Capital�: „Jurnalul Societ��ii 
Sciin�elor medicale din Bucure�ti” în num�rul de la 1 noiembrie acela�i an80 �i reluat� 
integral peste câteva zile în dou� numere ale cotidianului Partidului Liberal – „Românul”. 
În sfâr�it, anul urm�tor, o variant� „dezvoltat�” a acestui studiu, va constitui un capi-

76 N. Manolescu, op.cit., p. 16. 
77 L. Colescu, op.cit., p. 32. 
78 N. Manolescu, Ap�r�torul s�n�t��ei cuprinz�tor de cuno�tin�e de igien� �i de medicin� popular�, 

Bucure�ti: Editura Institutului de Arte Gra�ce Carol Göbl, 1904, p. 54. 
79 I. Jianu, G. Vasiliu, Dr. C.I. Istrati, Bucure�ti: Ed. �tiin�i�c�, 1966, p. 56. 
80 Dr. Istrati, „Despre locuin�a �eranului”, în Jurnalul Societ��ii Sciin�elor Medicale din Bucure�ti, 

anul I, 1879, nr. 19, pp. 293-301. 
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tol81 separat al volumului care îl consacr� pe doctorul Istrati ca unul dintre cei mai buni 
cunosc�tori ai realit��ilor medicale �i sociale ale României moderne: O pagin� din istoria 
contimpuran� a României din punctul de vedere medical, economic �i na�ional, lucrare mereu 
citat� �i deci clasic� pe acest subiect pân� la Primul R�zboi Mondial. S� remarc�m totu�i 
c� în septembrie 1879 doctorul C.I. Istrati tocmai împlinea 29 de ani, iar teza de doctorat 
o sus�inuse în iunie 187782. La numai doi ani dup� ce î�i termin� studiile universitare 
tân�rul nostru d� lovitura în mediile medicale publicând volumul amintit. Originar din 
Moldova, dintr-o familie de r�ze�i care realizase o promovare social� modest�, primii 
doispezece ani din via�� îi petrece în satul Rotop�ne�ti din apropiere de F�lticeni, unde 
tat�l sau administra o mo�ie a unui v�r83. Studiile sale îns� ni-l arat� mai degrab� urban 
�i preocupat de studii, decât un �n cunoasc�tor al lumii rurale. Urmeaz� cursul primar 
la �coala public� din Roman, este înscris �i la pensionul Mel�er tot din Roman iar în 
�nal ajunge în urma unui concurs elev intern la Academia Mih�ilean� de la Ia�i (1864)84. 
In 1869 abandoneaz� Ia�iul �i va deveni unul dintre ultimii elevi al �colii Na�ionale de 
Medicin� a lui Carol Davila, iar în urma des�in��rii acestei institu�ii se va înscrie anul 
urm�tor ca student la Facultatea de medicin� a Universit��ii din Bucure�ti85. În fa�a 
acestei sumare biogra�i intelectuale ne putem întreba cât de mult putea cunoa�te la 
1879 din realit��ile vie�ii rurale române�ti, pe care le descrie totu�i în culori strident de 
negative. F�r� îndoial�, nu foarte multe, dar ne a	�m în fa�a unui tân�r medic, cult – la 
curent cu igienismul francez contemporan din care citeaz� copios la 1880 – ambi�ios, 
�i care alege s� se lanseze în spa�iul public printr-o lucrare de sintez� unde trateaz�, în 
spiritul vremii, cele mai importante probleme care preocupau gândirea social� a corpului 
medical românesc. Strategie încununat� de succes, c�ci lucrarea sa, cum am mai spus, 
devine rapid una clasic�, iar ascensiunea profesional� �i social� a tân�rului nostru este 
fulminant� �i exemplar�. 

Urm�torul moment „forte” va � anul 1895 când Academia Român�, în urma unui 
concurs, va premia �i publica dou� lucr�ri privitoare la Igiena ��ranului român, ambele 
con�inând capitole consistente despre igiena locuin�ei ��r�ne�ti. Este vorba de clasicele 
lucr�ri ale doctorilor Gh. Cr�iniceanu �i Nicolae Manolescu, pe care le-am folosit din 
plin. Doctorul Nicolae Manolescu în scurtul timp cât ocup� func�ia de medic de plas� 
în jude�ul natal Buz�u, se va face cunoscut prin publica�iile sale din „Jurnalul Societ��ii 
Sciin�elor medicale din Bucure�ti” consacrate igienei rurale �i organiz�rii �i func�ion�rii 
serviciului sanitar rural. Unul dintre acestea, dup� modelul doctorului C.I. Istrati, va 
� preluat �i republicat în acela�i ziar al Partidului Liberal, care acord� constant spa�ii 
lucr�rilor de medicin� social� �i de igien�. Iar el este f�r� îndoial� un mai bun cunosc�tor 

81 C.I. Istrati, O pagin� din istoria contimpuran� a României din punctul de videre medical, economic �i 
na�ional, Bucure�ti: Tipogra�a Alesandru A. Grecescu,1880, pp. 320-341. 

82 I. Jianu, G. Vasiliu, op.cit., p. 49. 
83 Ibidem, p. 14. 
84 Ibidem, pp. 16-19. 
85 Ibidem, pp. 20-23. 
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al lumii rurale decât doctorul Gh. Cr�iniceanu, care îns� este un excelent cunosc�tor al 
lucr�rilor medicale române�ti86. Se vede �i din lucrarea sa. 

Peste numai un deceniu, igiena ��ranului este în centrul sec�iunii a X-a (Igien�, asis-
ten�� public�, economie social�) a Expozi�iei Generale Române care la 1906 aniversa 
cei 40 de ani de domnie a regelui Carol I. �i din nou igiena locuin�ei ��r�ne�ti nu este 
uitat�, nici în cadrul volumului publicat cu aceast� ocazie de „secretarul-organizator” al 
sec�iunii G.D. Scraba87, �i nici în cadrul congresului �tiin�i�c desf��urat cu aceia�i ocazie 
�i unde doctorul P. Cazacu va prezenta o lucrare ce sintetizeaz� datele unei anchete 
extinse dedicate tocmai locuin�ei rurale; lucrare ce va � publicat� în prestigioasa revist� 
ie�ean� „Via�a Româneasc�”88. 

Cea din urm� etap� a studierii locuin�elor ��r�ne�ti, cea mai important� �i cea mai 
complet�, este chiar recens�mântul general al popula�iei din 1912. Acum avem o ima-
gine perfect� a locuin�elor rurale sub toate aspectele sale, pe care ne-am � dorit-o de 
mult mai devreme, m�car de la 1860. Rens�mântul se constituie într-o anchet� exact� �i 
sistematic� care ne permite s� veri�c�m stereotipurile colportate de medici în ultimele 
decenii ale secolului al XIX-lea �i la începutul secolului urm�tor. �i cât de utile ar � astfel 
de anchete �i pentru celelalte componente ale discursului medical despre igiena rural�!

„Majoritatea locuiesc în condi	iuni mai rele ca Zulu�ii” sau discursul medical
despre igiena locuin	ei �i a gospod�riei 	�r�ne�ti în România
la sfâr�itul secolului al XIX-lea �i începutul secolului al XX-lea

În studiul de fa�� ne-am propus s� analiz�m una dintre temele discursului medical despre ��ran �i lumea 
rural� din ultimele patru decenii de dinaintea Primului R�zboi Mondial. 
i anume: problema locuin�ei rurale. 
De-a lungul secolului al XIX-lea medicii descriu în repetate rânduri locuin�a ��ranului �i aproape întotdeuna 
în termeni extremi de negativi. În general discursul medical despre ��ran este negativ. O aten�ie deosebit� 
se acord� unui tip de locuin�� rural� destul de raspândit� în Sud-Estul României - bordeiul. Acesta este un 
summum al „relelor igienice” ale locuin�elor rurale. 

În analiza discursului medical despre locuin�a ��r�neasc� am identi� cat dou� etape: prima care se încheie 
în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea �i în care analiza medicilor este de tip aproape exclusiv descriptiv. A 
doua o continua �i se caracterizeaz� prin utilizarea pe scar� larga a datelor statisitice oferite de recens�mântul 
din 1912 sau de alte categorii de anchete. Concluziile sunt îns� acelea�i: locuin�a rural� este o imagine a 
arhaismului, inculturii �i primitivismului � in�elor care o locuiesc. 

Cuvinte cheie: elit�, ��r�nime, locuin�a rural�, istoria secolului al XIX-lea. 

86 Gheorghe Cr�inicianu, Literatura medical� româneasc�. Biogra�i �i bibliogra�e, Bucure�ti: Institutul 
de Arte Gra�ce „Progresul”, 1907. 

87 G.D. Scraba, op.cit., pp. 17-20. 
88 P. Cazacu, op.cit., pp. 540-551. 
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‘’Most Live under Worst Conditions than Those of the Zulu” or the Medical Discourse
upon the Hygiene of the Dwelling and Household in Romania

at the End of 19th Century and the Beginning of the 20th Century

Abstract. We are trying with the present paper to analyze one of the topics of the medical discourse 
upon the peasant and the rural world in the past four decades before WWI, that is: the problem of the rural 
dwelling. Along the 19th century physicians described repeatedly the peasant dwelling and almost always in 
extremely negative terms. Generally the medical discourse upon the peasant is negative. A special attention 
is given to a type of rural dwelling widely spread in the South-East Romania – the bordei. This is the sum of 
the “hygienic evils” of the rural dwellings. 

We have identi� ed two stages in the analysis of the medical discourse upon the peasant dwelling: the 
� rst that ends in the past decade of the 19th century where the physician’s analysis is almost exclusively de-
scriptive. The second is carrying iton  and is characterized by the large scale usage of statistical data offered 
by the census in 1912 or other category of inquiries. The conclusions are the same: the rural dwelling is an 
image of archaism, lack of culture and primitivism of the beings inhabiting it. 

Keywords: elite, peasantry, rural dwelling, history of 19th century. 


