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Secolul al XIX-lea românesc este 
considerat drept intrarea în modernitate: 
numeroase transformări politice, sociale, 
economice dar şi culturale traversează 
şi reformează societatea românească. 
În acelaşi timp, aşa cum arată cercetări 
recente în istoriografia românească, o 
serie dintre aceste procese fundamentale 

sunt adesea însoţite de mituri, ceea ce face analiza mai dificilă, impunând o 
reflecţie terminologică şi teoretică importantă şi depăşirea analizelor lineare şi 
descriptive. Astfel, “modernizarea”1, “naţiunea”2, “civilizaţia”3, “românitatea”4, 

1 Pentru o reflecţie asupra sensurilor – şi paradoxurilor – modernităţii româneşti, v. Daniel 
Barbu, «La modernisation politique au XIXe siècle roumain: une affaire des intellectuels?», 
in Studia Politica. vol. I, no. 1, 2001, pp. 57-71. Despre cultură, societate, modernizare, 
vezi şi Alexandru Zub (coord), Cultură şi societate. Studii privitoare la trecutul românesc, 
ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991.

2 Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, Humanitas, Bucureşti, 1999; Silvia Marton, 
«Liberalii români. Între arheologie identitară şi construcţia politică a naţiunii la jumătatea 
secolului al XIX-lea», in Studia Politica, vol. V, no. 3, 2005, pp. 563-582. Simona Nicoară, 
Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999. 
Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Humanitas, Bucureşti, 1997.

3 Despre visul civilizaţiei occidentale şi «utopia recuperării», v. Alexandru Duţu, Ideea de Europa 
şi evoluţia conştiinţei europene, ed. All, Bucureşti, 1999. În spatele mitului civilizaţiei se ascunde 
de fapt opoziţia Occident/Orient (civilizaţie/barbarie), care reprezintă o axă ideologică foarte 
importantă a schemelor de gândire din epocă. Am propus o analiză a acestei opoziţii în Ionela 
Băluţă, La bourgeoise respectable. Réflexion sur la construction d’une nouvelle identité féminine 
dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain, ed. Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2008. 

4 A se vedea în acest sens analiza lui Cristian Preda, Modernitatea politică şi românismul, 
Nemira, Bucureşti, 1998.
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“democratizarea”5 - pentru a nu le aminti decât pe cele mai frecvente – sunt procese 
constitutive pentru societatea românească şi pentru universul ideologic al epocii, 
iar prin această dublă dimensiune ele sunt esenţiale pentru orice cercetare care 
încearcă să înţeleagă această perioadă. 

În interiorul acestui peisaj extrem de vast, modernizarea obiceiurilor şi practicilor 
cotidiene se face în aceeaşi paradigmă a civilizaţiei à l’occidentale, şi sub influenţa 
directă a reprezentărilor şi ideologiilor occidentale. Astfel, medicina şi mai ales igiena 
devin motoare importante ale schimbării normelor şi modelelor “dominante”, igiena 
transformându-se, şi în spaţiul românesc, într-o tehnică de “guvernamentalitate”6. 
Mai puţin studiat în istoriografia românească7, rolul igienei în redefinirea cadrului 
normativ şi în elaborarea unor noi identităţi sociale este subliniat de numeroase 
lucrări în literatura occidentală, mulţi autori arătând rolul esenţial al doctrinei 
medicale în legitimarea ierarhiilor sociale şi politice din societăţile moderne. De 
altfel, discursul medical românesc al secolului al XIX-lea vorbeşte în mod explicit 
şi sistematic de legătura intrinsecă dintre Igienă (sau medicină populară)8 şi 
civilizaţie, modernizare: “progresul igienei a fost în raport cu gradul de desvoltare 
şi de civilisaţiune a poporelor” 9; “cu cât un popor este mai incult, cu atât şi regulile 
hygienice sunt mai neglijate”10. Iar cum individul este parte a unui popor, nu numai 
civilizaţia şi modernizarea, dar şi interesul “naţional” sunt aspecte direct legate de 
respectarea regulilor igienice: 

“Precum legile igienei caută a ave individul sub forma cea mai frumoasă şi 
mai durabilă, asemenea cată a face şi din naţiune o putere mare şi respectată, 
înbunetăţând soarta poporului în toate condiţiunile sale de existenţă.”11

5 Daniel Barbu, Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească, Nemira, 
Bucureşti, 2001; Idem, «The Nation against Democracy. State Formation, Liberalism and 
Political Participation in Romania», in Studia Politica. Romanian Political Science Review, 
vol. V, no. 3, 2005, pp. 549-560; Apostol Stan, Putere politică şi democraţie în România 
1859-1918, Albatros, Bucureşti, 1995; Raluca Alexandrescu, «La démocratie roumaine: 
vocation ou exercice de volonté?», in Studia Politica, vol. V, no. 3, 2005, pp. 583-603.

6 V. Michel Foucault, «La Gouvernementalité. Cours du Collège de France année 1977-
1978», in Dits et Ecrits 1954-1988, II, Gallimard, Paris, 1994, pp. 635-657. 

7 În afară de cercetările lui Constantin Bărbulescu şi Vlad Popovici, ştiinţele sociale de la noi nu 
s-au prea aplecat asupra acestui subiect (pentru perioada menţionată). V. Constantin Bărbu-
lescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii, ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005. 

8 Despre asemănările şi deosebirile dintre igienă şi medicină populară şi evoluţia definiţiilor 
lor, vezi Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable…, op. cit., pp. 157-175.

9 Constantin C. Codrescu, Compendiu de igienă generală şi aplicată, typ. Associaţiunei 
„Unirea”, 1880, p. 2.

10 Christodor Păunescu, Elemente de hygiena publică şi privată, tip. Ioan G. Costescu, Ploieşti, 
1879, p. 3.

11 Constantin C. Codrescu, Compendiu de igienă generală şi aplicată, op. cit., p. 2.
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“Scim cu toţii că basa unui Stat este poporul, massa, care cu cât este 
mai instruit cu atâta şi statul se numesce mai civilisat şi hygiena păstrată.”12 

Nu mai e nevoie de nicio o dovadă a interesului pe care această producţie “ştiinţifică” 
îl are pentru a înţelege universul social şi politic al epocii studiate: igiena este un 
revelator al modernizării societăţii româneşti. Îmi propun să demonstrez acest lucru 
oprindu-mă asupra unei surse foarte interesante: rapoartele privind starea igienică 
şi sanitară a oraşelor şi departamentelor româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul celui următor. Pentru a înţelege însă mai bine importanţa şi locul 
discursului medical în arhitectura socio-politică a epocii, consider că în prealabil este 
foarte util să mă opresc asupra a trei aspecte: statutul medicinei şi al igienei în epocă, 
rolul medicului şi reglementările juridice legate de domeniul igienei. 

Medicina şi igiena socială: instrumente “moderne” de guvernare 

Una dintre transformările majore ale epocii moderne este inventarea “naturalului” 
şi legitimitatea acordată ştiinţelor în detrimentul religiei; acest lucru va determina 
nu doar o schimbare a orizontului de gândire, a viziunii asupra lumii, ci şi noi 
forme de legitimare, alte mecanisme de elaborare şi difuzare a modelelor “oficiale”, 
deci dominante. Pentru început, fizica, chimia şi ştiinţele naturale sunt erijate în 
adevărate modele de ştiinţificitate, datorită metodei lor, bazată pe experienţe de 
laborator13. În secolul Luminilor, ştiinţele naturale (mai ales l’Histoire naturelle de 
l’homme, a lui Buffon şi Daubenton) au operat o ruptură importantă în viziunea 
asupra lumii, operând o desacralizare a omului, care nu mai este gândit (sau nu 
numai) ca o creatură excepţională, ci ca o creatură în carne şi oase, devenind 
obiectul observaţiilor şi experimentelor14. Medicina va profita foarte mult în urma 
acestei transformări, ceea ce explică amploarea şi rolul ei din epoca modernă. Ea 
preia metoda experimentală15 şi îşi extrapolează discursul dincolo de chestiunile 
pur anatomice şi fiziologice, dobândind valenţe folosifice16. În secolul al XIX-lea, 
medicina obţine un statut important atât în spaţiul ştiinţific, cât şi în cel social şi 
politic, jucând un rol central în reconfigurarea reprezentărilor şi cunoştinţelor dar şi 
în cel al “puterilor”: “ puterile sociale, influenţele morale sau autorităţile politice “17 
devin factori inconturnabili în înţelegerea evoluţiei statutului şi rolului medicinei. 

12 Christodor Păunescu, Elemente de hygiena publică şi privată, op. cit., p. 3. 

13 Cf. Jaques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Histoire intellectuelle et 
politique de la médecine française au XIXe siècle, Aubier Montaigne, Paris, 1981, p. 26.

14 Yvonne Knibiehler, « Les médecins et la ‘nature féminine’ au temps du code civil », in 
Annales, nº 4, iulie-august 1976, pp. 824-845. 

15 Jaques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, op. cit.: primele trei capitole 
reconstituie istoria acestei schimbări a cunoştinţelor dar şi a puterii medicinei, pp. 12-64.

16 V. Yvonne Knibiehler, Catherine Fouquet, «Introduction», in La femme et les médecins. 
Analyse historique, Hachette, Paris, 1983, pp. 7-11.

17 Jacques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, op. cit., p. 8.
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Medicalizarea vieţii sociale şi funcţia ei politică se oglindesc mai ales în 
dezvoltarea anumitor discipline, precum demografia şi igiena18. Preocuparea pentru 
reproducerea naţiunii, pentru bunăstarea poporului (care se traduce şi în condiţiile 
de viaţă) sunt puncte recurente ale filosofiilor sociale ale vremii; aceste teme apar 
şi în literatura medicală, exortaţia moralizatoare a igieniştilor făcând ca influenţa 
disciplinei să se răsfrângă asupra unor aspecte din ce în ce mai numeroase ale vieţii 
sociale: igiena vârstelor, igiena sexelor, igiena locuinţelor, igiena claselor sociale sunt 
doar câteva dintre domeniile care cunosc o evoluţie rapidă. Astfel, medicii, şi mai 
ales igieniştii, devin “les grands prêtres de la saine transmission des générations“19; 
ochiul lor omniprezent supraveghează toate practicile sociale, deoarece “le regard 
nouveau sur les postures, [...] ne passe apparemment plus par l’exigence de la 
mondanité et du religieux, mais par celle, plus prosaïque, de l’hygiène et de la 
robuste physique“20. Datorită acestei importanţe sociale a igienei, numeroase analize 
se înscriu în modelul propus de Foucault21: o biopolitică a populaţiei, care enunţă 
noile reguli şi asigură o putere asupra vieţii22. 

Multe din evoluţiile ideilor şi reprezentărilor care au avut loc în Occident se 
regăsesc – sub forme specifice, evident – şi în spaţiul românesc al secolului al XIX-
lea, modelul occidental fiind, aşa cum am precizat încă de la început, matricea 
transformărilor din epoca modernă. Ştiinţele devin reperul esenţial pentru cunoaştere 
şi civilizaţie, medicina câştigă teren iar igiena devine, puţin câte puţin, o ştiinţă 
socială şi de stat. Şi în Principatele Române medicii vor fi chemaţi să legitimeze 
şi să sprijine programul politic. Or, dat fiind că primele generaţii de medici s-au 
format în Occident (mulţi dintre ei în Franţa), evoluţia paradigmei medicale şi a 
instrumentalizărilor politice ale acestei doctrine în spaţiul occidental sunt esenţiale 
pentru a înţelege universul intelectual al medicilor români. Astfel, statutul medicinei 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea românesc combină două elemente care 
participă în Occident la transformarea medicinei în medicină socială23: preocuparea 

18 În Franţa cuvântul igienă a fost folosit pentru prima dată în 1575, în l’Introduction à la 
chirurgie d’Ambroise Paré; pentru evoluţia semantică a cuvântului şi a derivatelor sale, 
(dintre care «igienist» est destul de târziu), v. Lion Murard, Patrick Zylberman, L’hygiène 
dans la République, La santé publique en France, ou l’utopie contrariée 1870-1918, Paris, 
Fayard, 1996, subcapitolul «La guerre civile des langues», pp. 67-70.

19 Ibidem, p. 153.

20 George Vigarello, Le corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique, Paris, éd. Jean-
Pierre Delarge, 1978, p. 92.

21 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, 
surtout pp. 182-191.

22 Vezi, de exemplu: Patrice Bourdelais (sous la direction de), Les Hygiénistes. Enjeux, 
modèles et pratiques (XVIIIe – XIXe siècles), Paris, Belin, 2001.

23 Pentru apariţia şi definiţia medicinei sociale, v. Michel Foucault, Biopolitică şi medicină 
socială, ed. Ideea, Cluj, 2003, traducere şi postfaţă de Ciprian Mihali, mai ales capitolele 
«Naşterea medicinei sociale», pp. 81-97 şi „Naşterea biopoliticii”, pp. 113-118. 
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pentru sănătatea “corpului” naţiunii şi grija pentru salubritatea oraşelor24. Evoluţia 
câmpului medical, discursurile igieniştilor şi diversele legi şi regulamente privind 
igiena publică arată introducerea unei politici a sănătăţii ca instrument de guvernare 
a populaţiei. 

“Ca şi în alte ţări civilizate, şi la noi Igiena s’a desvoltat treptat şi a ocupat 
deja la începutul secolului al XIX-lea un loc în administraţia publică; [...] 
Igiena nu este o sciinţă pură, care se studiază numai pentru stabilirea unor 
adevăruri ştiinţifice; ea este o sciinţă aplicată pe care nu o poate ignora 
administratorul, economistul, omul de stat, nu numai dascălul modest 
care învaţă Igiena, ci şi omul de stat trebuie să tragă, din când în când, 
bilanţul activităţii naţiunii pe terenul Igieni şi să-şi dea socoteală de toate 
condiţiunile de cari depinde propăşirea şi prosperitatea poporaţiunii, să 
facă comptabilitatea elementelor cari o compun, critica raţionată a causelor 
de cari depinde înmulţirea ori împuţinarea acestor elemente şi forţa lor 
fisică şi morală. Dintre numeroşii factori cari determină prosperarea şi 
înmulţirea poporaţiunii, nu este cel mai important serviciul medical, ci 
starea ei culturală şi economică. Igiena modernă este auxiliara Economiei 
politice şi, la rândul ei, Igiena socială împrumută multe înveţeminte de la 
Economia politică. Igiena şi Economia politică sunt sciinţe democratice, 
ele afirmă solidaritatea tuturor cetăţenilor statului; de această solidaritate 
noi, Românii, n-am ţinut seamă, am lăsat pe ţăran să zacă în ignoranţă şi în 
sărăcie, am neglijat de a forma din femeea ţăranului pe agentul principal 
al Igienei, şi suntem datori să inaugurăm secolul al XX-lea cu îndrepatarea 
acestui lucru”25.

Cred că aceste consideraţii foarte clare care deschid Istoria igienei redactată de cel 
mai mare igienist din a doua jumătate a secolului al XIX-lea românesc, Iacob Felix26, 
vorbesc de la sine despre rolul igienei în „modernizarea” societăţii române, precum 
şi despre dimensiunea politică a acestei „sciinţe sociale”. Introdusă la începutul 
secolului al XIX-lea, igiena „triumfă” spre sfârşitul secolului, când este deopotrivă 
o disciplină ştiinţifică şi un instrument important al administraţiei publice şi al 
ideologiei politice27. Proiecte edilitare, regulamente ale instituţiilor publice, reviste, 

24 Ceea ce înseamnă o combinare a modelului francez şi german. Pentru mai multe detalii, 
vezi Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable…, op. cit., pp. 156-157.

25 Iacob Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea, Partea I, Institutul de Arte 
Grafice Carol Göbl, Bucuresci, 1901, pp. 1-2.

26 Iacob Felix era, la momentul redactării acestui volum, şi mebru al Academiei Române. 
Despre parcursul lui Iacob Felix, vezi Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable…, op. cit., 
pp. 168-170.

27 Despre apariţia şi evoluţia igienei în spaţiul românesc, precum şi despre primele încercări 
de definire de către Iuliu Barasch, v. Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable..., op. cit., 
pp. 156-168.
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almanahuri, conferinţe, tratate întregi, iată o serie de documente care, în a doua 
jumătate a secolului, folosesc acest cuvânt foarte prezent în spaţiul mental şi social 
al sfârşitului de veac: igiena. Definiţia igienei devine tot mai largă, domeniile sale de 
acţiune se multiplică extraordinar: igienă publică şi igienă privată, igiena şcoalelor, 
a băilor publice, igiena copilului, a femeii, a familiei, igiena soldaţilor sau igiena 
ţăranilor, sunt subiecte frecvente, care nu epuizează nici pe departe sfera de acţiune 
a igienei. 

Medicul – gardian al bunelor moravuri 

Toate aceste transformări instituţionale nu pot fi înţelese fără o reflecţie asupra 
locului şi rolului medicului în societate. Până la începutul secolului al XIX-lea, în 
Principatele Române prezenţa medicilor e mai degrabă sporadică şi nu se limitează 
doar la exercitarea profesiei lor: medicii sunt în general străini care îndeplinesc 
uneori funcţii diplomatice, alteori sunt secretari ai domnitorilor sau perceptori 
ai copiilor marilor boieri28. Datorită acestui trecut al profesiei medicale în spaţiul 
românesc, medicii sunt asociaţi cu rolul de expert sau de educator, precum şi 
cu ideea unei formări occidentale. Prezenţa lor devine tot mai vizibilă în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului următor, şi în 
afara chestiunilor pur medicale ei sunt tot mai solicitaţi în procesele de divorţ, 
de viol, etc29. Formaţia occidentală şi introducerea ideii unei medicine preventive 
contribuie la elaborarea unei imagini a medicului care nu e doar un profesionist în 
domeniul său, ci şi un agent de civilizare şi de moralizare.

Rolul “civilizator” al medicilor este formulat clar încă de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea: V. A. Urechia aminteşte că decizia de a trimite medici în diverse 
departamente a avut, în afară de efectele medicale, un rol important în a-i pune pe 
români în legătură cu “oameni mai culţi”30. Mai târziu, critica dură pe care o face 
doctorul Constantin Caracaş31 la adresa locuitorilor din Ţara Românească arată foarte 

28 V. Ionela Băluţă, Du „harem» au «forum». Réflexion sur la construction d’une nouvelle 
identité féminine dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain, thèse en sociologie 
soutenue à l’EHESS, sous la direction de Francine Muel-Dreyfus et Ioan Mihăilescu, Paris, 
2005, «Première partie, Chapitre I», p. 85. 

29 Cf. Violeta Barbu, «Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă...», art. cit.

30 V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800 la 1864, tom I, Imprimeria Statului, Bucureşti, 
1892, p. 54.

31 Constantin Caracaş s-a născut în 1773 şi şi-a dat doctoratul la Vienne; după ce s-a întors în 
Ţara Românească, a fost medic la spitalul Pantelimon (1804-1828) şi la spitalul Filantropia 
(1815-1828); principala lui carte (1830), a fost scrisă în limba greacă şi vorbeşte despre 
«antropologia, igiena şi bolile locuitorilor». Cf. Gheorghe Crăinicianu, Literatura medicală 
românească, Biografii şi bibliografie, ed. Academiei Române, Bucureşti, 1907, op. cit, pp. 
17-18; Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, Ţările române la începutul epocii moderne, 
Humanitas, Bucureşti, ed. a doua, 2002, p. 201. 
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bine că medicii asumă ei înşişi rolul moralizator, fiind interesaţi nu doar de aplicarea 
preceptelor şi regulilor medicale şi igienice, ci şi moravurile şi valorile diferitelor 
categorii sociale. De exemplu, autorul critică luxul excesiv şi lenea nobililor, dar 
şi viaţa mizerabilă a ţăranilor32, valorizând stăpânirea de sine şi economia, valori 
care amintesc de cele ale burgheziei occidentale. Odată cu dezvoltarea medicinei 
şi a igienei, temele abordate în literatura medicală şi tonul împrumutat adesea de 
autori nu lasă nici o îndoială asupra posturii moralizatoare a acestora33. Iată de 
exemplu ce găsim în interiorul unui tratat de “maternologie” scris de doctorul I. C. 
Drăgescu în 1880: 

“Molecula socială nu este omul isolat, ci bărbatul şi femeia. Creaţi pentru 
a se completa, ei se deosebesc atât în spiritul cât şi în corpul lor. […] Un 
producător aşa de însemnat, o fiinţă cu o menire atât de sântă, cum este 
femeia, ar trebui să aibă un corp robust, un spirit luminat prin cele mai 
curate şi mai concentrate raze ale ştiinţei; şi o inimă foarte în francheţă şi 
lealitate. Pentru a’i da sănătatea şi forţa corpului trebue făcută o revoluţiune 
în ideile asupra modei şi frumuseţii; pentru a’i lumina inteligenţa trebue să 
cetească şi ea în cartea cunoscinţei.”34

Consacrarea legislativă a “misiunii” igienei

Regulamentele, decretele şi legile care reglementează juridic funcţionarea igienei 
contribuie la impunerea ei inconturnabilă în spaţiul public. Am reconstituit, în 
tabelul următor, legile, decretele regulamentele sau poriectele35 privind organizarea 
şi funcţionarea domeniului sanitar şi igienic în perioada 1862-190836.

32 Constantin Caracaş, «Clasificarea locuitorilor», in Cornelia Bodea, 1848 la Români. O 
istorie în date şi mărturii, ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1982, tom I, pp. 78-79.

33 De exemplu, toate tratatele care vorbesc despre sănătatea şi igiena femeilor combină 
referinţele medicale cu consideraţii morale şi sociale. V. Ionela Băluţă, La bourgeoise 
respectable…, op. cit., cap. 5, pp. 180-204.

34 Dr. I. C. Drăgescu, Maternologia, typ. Pericle M. Pestemalgioglu, Constanţa, 1880, pp. 7-8.

35 Am folosit următoarele abreviaţii: L = lege, R = regulament, D = decret, P = proiect.

36 Pentru constituirea acestui tabel am folosit un repertoriu alfabetic al «tuturor codurilor, 
decretelor, convenţiilor, regulamentelor, etc.» (1860-1940), şi am selectat toate intrările 
care conţin cuvântul «sanitar» sau «igienă»; George Alexianu, Repertoriu general alfabetic 
al tuturor codurilor, legilor, decretelor-legi, convenţiuni, decrete, regulamente, etc., 1 
ianuarie 1860 – 1 ianuarie 1940, Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, Bucureşti, 
1940.
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Legi, decrete, regulamente şi proiecte privind organizarea şi funcţionarea 
sanitară şi igienică 

An
Poliţie 

sanitară 
şi vete-
rinară

Salu-
britate 
publică

Sănă-
tate

publ.

Organi-
zare

sanitară

Poliţie 
sani-
Tară

Poliţie
sanitară,
măsuri 
preven-

tive 

Consiliu 
sanitar

superior

Control 
sanitar

Perso-
nal

sanitar

Serv. 
sanitar 

Serv.
Sanitar
Military

1862 – – – 2 P – – – – – – –
1863 – – – 1 H – – – – – – –
1866 – – – – 1 R – – – – – –
1869 – – – – – – – – 1 D – –
1871 – – – – – 1D, 1 R – – – – –
1873 – – – – – – – – – 1 R –
1874 1L, 1R – – 1p, 1 L 1 L – – – – 2 R –
1875 – – – 3 R – 1 R – – – – –
1879 – – – – 1R,1L – – – – 1 R –
1881 – – – 2 L – – – – – – –
1882 1 L – – 1 R 1 L – – – 1 R 1 D 1 L
1884 2 R – – 1 R 1 R – – – – – –
1885 – – – 1L, 1R – – 1R – – – –
1886 – – – – – – – – – 1 R –
1888 – 1 D – – – – – – 1 L – –
1889 1 L – – – 1 L – – – – – –
1891 – – – 1 R 1 R 1 R – – – – –
1892 – – – – – – – – 1 R – 1L, 1R
1893 – – – – – 1 R 1 R – – 1 R –
1894 1 R 1 R – – – – – – 2 R – –
1895 1R – – – – 1 R – 1R – – 1 L
1897 – – – – – 1 R – – – 1 R –
1898 – – – – 1 D 1 D – 1 D – – –
1899 – – 1 R – – – – – – – –
1900 – – – – – – – – – – 1 L
1901 1R – – – – 1 L – – – – –
1904 1R – – – 1 R – – – – 1 R –
1906 1R – – – 1 R 1 D – – – – –
1908 – – – – – – – 1 R – – –

Observând acest tabel, putem constata că începând cu anii 1860 există o 
preocupare constantă pentru reglementarea juridică a cadrului de funcţionare a 
serviului sanitar şi a implementării normelor igienice. Toate aceste acte juridice 
precizează o serie de norme şi măsuri privind dezvoltarea urbană şi sănătatea 
populaţiei. O adevărată politică a sănătăţii ia contur prin intermediul acestui 
proces legislativ, iar igiena – mai ales prin serviciile sanitare – devine un element 
important în organizarea administraţiei publice. Pe de altă parte, nu trebuie să 
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uităm interesul autorităţilor în promovarea igienei: prin intermediul expertizei 
medicale şi al “igienizării” spaţiului public acestea dobândesc o mai bună 
cunoaştere a societăţii şi mijloace “obiective” (deoarece sunt formulate de către 
o ştiinţă) de supraveghere, de control sau chiar de intervenţie în sectoare foarte 
largi ale vieţii publice dar chiar şi în spaţiul privat. 

Sigur, pe de altă parte nu trebuie să luăm aceste legi drept realitatea societăţii 
româneşti a sfârşitului de secol. Aşa cum arată rapoartele analizate mai jos, abaterile 
sunt mai degrabă regula, înregistrându-se decalaje importante între litera legii şi 
realitatea de pe teren. 

Rapoartele despre “starea sanitară şi igienică” a judeţelor

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor, în urma 
legislaţiei privind supravegherea stării sanitare şi igienice a departamentelor, o serie 
de rapoarte sunt redactate de medicii primari însărcinaţi cu acest lucru (foarte rar 
aceste rapoarte sunt redactate de funcţionari publici, probabil în absenţa temporară 
a unui medic primar). Această sursă permite observarea concepţiei socio-politice a 
rolului igienei, a influenţelor ideologice (mai ales dinspre ideologia naţională) care 
pot traversa discursul medical, evaluarea rolului igienei în “modernizarea” societăţii 
precum şi o privire mai concretă asupra practicilor sociale şi a prezenţei şi respectării 
normelor igienice la acest nivel. Reglementarea tot mai riguroasă a normelor igienice 
şi sanitare a condus, printre altele, la impunerea prezenţei medicilor în administraţia 
locală. Medicii au un cuvânt important de spus în privinţa proiectelor edilitare şi 
sunt consultaţi pe post de “experţi” în elaborarea a ceea ce am numi, astăzi, politicile 
publice. 

Am consultat şaptesprezece rapoarte privind starea igienică a mai multor oraşe 
şi departamente37. Conform tabelului de mai jos, toţi medicii care le-au realizat au 
obţinut titlul de doctor: cinci la Bucureşti, şapte în străinătate, iar pentru restul 
nu se precizează locul. Mulţi dintre ei sunt medici primari, iar doi se remarcă prin 
cumulul de funcţii: A. Fotino et Iacob Felix38. În general, se pare că funţia ocupată 
(medic primar, membru al Consiliului de igienă sau al Serviciului sanitar) este cea 
care impune redactarea acestor rapoarte, în urma unor inspecţiii pe teren. 

37 Este vorba despre rapoartele pe care le-am găsit în fondurile Bibliotecii Academiei. Pentru 
referinţele exacte, vezi lista adăugată la sfârşitul acestui studiu. 

38 Informaţiile biografice provin din surse variate: istorii ale medicinei şi igienei în 
secolul al XIX-lea, presa medicală, amintirile unor medici, notiţele de pe coperţile 
unor publicaţii, studii biografice postume. Pentru referinţe, vezi bibliografia ataşată la 
sfârşitul articolului. 
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Tabel cu medicii care au redactat rapoarte sau studii asupra igienii publice 
şi a serviciului sanitar al oraşelor şi departamentelor39

Nume, 
prenume

Profesor Medic, 
grad, 
Unde

Alte 
lucrări 

medicale

Membru 
în asociaţii 
ştiinţifice

Redactor 
al unor 

reviste de 
specialit

Doctorat, 
locul (dacă 
e indicat

Altele

Angelescu 
George

Seminarul 
din Buzău

Medic al 
oraşului 
Buzău

da – – da –

Baroncea I. – Medic 
primar al 
oraşului 
Brăila

da – – Bucureşti, 
1894

Specializ. 
la Istitut de 
médecine 
légale et de 
psychiatrie 
Paris

Besteley C. A. – – da – – Montpellier, 
1871

–

Bianu Vasile – – da – – Bucureşti,
1881

–

Chabudianu 
C. N. 

– Medic 
primar la 
Spitalul 
Colţea

da – Progresul 
medical 
român

Paris, 1871 –

Chrissochefal 
N. 

– da – – Paris, 1887 –

Drăgoşescu B. – Medic al 
oraşului 
Ploiesti

da – – Bucureşti, 
1898

–

Felix Iacob Şcoala 
Naţională 

de 
Medicină 
şi decan 

Facultatea 
de 

Medecină

Medic 
şef al 

capitalei

Da, plus 
particip. 
la 
congrese 
internaţ.

Membru în 
numeroase 

asocaţii 
naţionale şi 

internaţ.

România 
medicală 
Analele 

medicale 
române

Viena, 1857 Vice-
preşedinte 
general şi 
director 

general al 
S. s.

Fotino A. Facultatea 
de 

medicină 
Bucureşti

Medic 
genral al 
Eforiei 

spitalelor 
civile

da – Analele 
medicale 
române

Paris Director 
general al 
S. s. s.39, 
inspector 
al S. s. al 
armatei, 
senator

Lapteş N. – Medic 
primar

– – – da –

39 Am folosit următoarele abreviaţii: S. s. s. – Serviciul sanitar superior; S. s. – serviciul 
sanitar
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Măldărescu 
C. Nicolae

Facultatea 
de 

medicină 
Bucureşti

Medic 
primar al 

Eforiei

da Revista 
medicala 
româna

Paris, 1865 Decan, 
deputat

Negrescu V. 
G. 

– Medic 
primar 
Focşani

da – – Montpellier 
1882

–

Nicolau Gr. – – da – – Bucureşti 
1889

–

Ştefănescu 
V. I.

Medic 
primar al 
Epitropiei

da – Călăuza 
sanitară

Bucureşti 
1881

Director 
adj. al S. s.

 
Cât despre conţinut, rapoartele se opresc în general asupra tuturor chestiunilor 

care ţin, prin lege, de competenţa consiliului sanitar: date statistice privind 
populaţia, numărul de şcoli, numărul şi starea spitalelor şi a altor clădiri publice, 
starea construcţiilor, salubritatea publică, alimentaţia şi vaccinarea, bolile cele mai 
frecvente, supravegherea prostituţiei. Tonul comentariilor poate fi laudativ atunci 
când se observă progrese, dar şi foarte critic, când sunt înregistrate abateri mari de 
la regulile elementare ale igienei. 

Lectura rapoartelor nu lasă niciun dubiu asupra perspectivei din care autorii 
privesc lucrurile: igiena este o măsură a “bunelor” moravuri, a “civilizaţiei” (a 
modernităţii, în mod general), un element esenţial în progresul şi dezvoltarea “naţiei 
române”. Doctorul I. Baroncea exprimă foarte bine acest lucru: “Dacă însă medicina 
şi igiena rurală sunt încă înapoiate, causa acestei înapoieri trebue să o căutăm nu 
numai în organisaţiunea serviciului sanitar ci trebue să o căutăm mai mult în sărăcia, 
ignoranţa şi în relele deprinderi ale unei părţi însemnate din populaţiunea rurală.”40 
Doctorul N. Lapteş declară, patetic: “Multă muncă se cere şi mult personal sanitar, 
pentru a întreprinde această operă utilă de răspândire a cunoştinţelor igienice vitale, 
în păturile noastre rurale.”41

Dar ce constată pe teren aceşti reprezentanţi ai autorităţilor însărcinaţi cu 
verificarea aplicării normelor în vigoare? Curăţenia şi igiena clădirilor publice lasă 
în general de dorit, autorii menţionând, pe un ton mai mult sau mai puţin aspru, 
abaterile faţă de regulamentele adoptate. Şcolile, bisericile, băile publice nu sunt 
suficient de curate; şcolile nu sunt destul de aerisite, sălile de clasă sunt în general 
prea mici, profesorii nu supraveghează îndeajuns igiena elevilor: 

“Curăţenia claselor, lasă foarte mult de dorit, afară de puţine excepţii, 
sălile sunt murdare şi prost întreţinute. În marea majoritatea şcoalelor şi 
am putea cita abia 3-4 excepţii, curăţenia corporală a elevilor este lăsată 

40 I. Baroncea, Raport general de starea sanitară şi igiena judeţului Brăila pe anul 1908, 
Institutul de arte grafice “Dunărea”, Brăila, 1909, p. 3.

41 N. Lapteş, Raportu general de starea sanitară şi igienică a judeţului Fălciu pe anul 1907, 
tipografia Const. D. Lupaşcu, Bârlad, 1908, p. 7.
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în părăsire aşa că constatăm elevi foarte murdari, cu rufe nepriminite, cu 
părul netuns, cu unghiile netăiate. [...] Şcoala rurală cum e astăzi afară de 
puţine excepţii, pare c’ar ţinea să fie oglinda satului în care funcţionează din 
punct de vedere igienic, în loc să fie exemplul viu, de curăţenie şi igienă.”42 

O atenţie specială este acordată şi locuinţelor şi alimentaţiei ţăranilor, ambele 
stârnind de obicei o mulţime de critici. Sigur, starea sanitară a satelor şi a 
populaţiei rurale nu puteau corespunde normelor în vigoare, dar în acelaşi timp 
această focalizare pe categoriile defavorizate face parte din proiectul civilizator al 
medicilor şi al elitelor politice în general. Sunt criticate materialele de construcţie, 
numărul prea mic de camere (existenţa încă a unui număr mare de bordeie), lipsa 
ferestrelor, umezeala, mirosurile nesănătoase. De exemplu, dr. N. Lapteş constată 
că judeţul Fălciu ar avea în 1907 “13610 case bune şi rele 4373”, dar “bine înţăles 
că împărţeala în case bune şi rele e făcută de funcţionari comunali şi nu printr’o 
anchetă amănunţită făcută prin personal medical, aşa că multe case bune poate că ar 
trece în partida a II-a”43. Mai mult, “regulamentul nu s’a respectat şi oamenii au fost 
liberi să construiască după voe, aşa că gasim sate relativ noi, în care s’au clădit case 
cu ferestre mici şi cari nu se pot deschide, în cari nu s’a ţinut samă nici de alinierea 
străzilor.”44 Nici în Bacău situaţia nu e mai bună: “În ceea ce priveşte ameliorarea 
caselor din sate, nu putem semnala niciun progres [...]”45. De remarcat împărţirea 
nu în locuinţe “care respectă” şi “care nu respectă” normele, ci în “bune” şi “rele”, 
limbaj care transpune clar tendinţa moralizatoare a proiectului igienist. Apoi, critica 
indirectă a “funcţionarilor” ascunde tensiunile şi luptele pentru putere şi autonomie 
care se dau între igienişti şi autorităţile locale. Şi doctorul Nicolau îşi încheie raportul 
printr-o scrisoare adresată prefectului, unde acuză atitudinea necorespunzătoare a 
autorităţilor faţă de infirmerii şi faţă de agenţii sanitari: “infirmeriile nu sunt case 
de sănătate, care să funcţioneze permanent în tot cursul anului, precum nici agenţii 
sanitari a fi puşi şi schimbaţi după influenţile politice ori unde’i va cere persoanele 
influente”. Iar puţin mai jos, medicul avertizează: „Prin grija ce trebue să avem pentru 
sănătatea populaţiunii rurale, începând cu copilăria, facem ca numărul locuitorilor 
să crească, să se înmulţească braţele precum şi pentru ori-ce necesitate şi atunci 
cresc veniturile prin contribuţiile ce plătesc”46.

Toţi autorii vorbesc despre starea precară a spitalelor rurale şi despre insuficienţa 
personalului sanitar: 

42 Ibidem, pp. 12-13.

43 Ibidem, p. 6.

44 Ibidem.

45 Neculai Chrisokefalo, Raport general asupra serviciului sanitar şi igienei publice a judeţului 
Bacău pe anii 1895 şi 1896 şi 3 Anexe, tipografia “Epoca”, Bucureşti, 1897, p. 27.

46 Dr. Gr. Nicolau, Darea de seamă a medicului primar al judeţului asupra starei serviciului 
sanitar din judeţul Prahova pe timpul de la 1 octombrie 1904 până la 30 august 1905, tip. 
«Democratul», Ploieşti, 1905, pp. 9-10.
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“Dispensarele medicale nu au locale proprii; singura casă proprie este 
aceia în care este instalat serviciul medicului şef, împreună cu 2 medici 
de circumscripţie; în această casă mai funcţionează şi serviciul sanitar şi 
veterinar al judeţului; abia în anul acesta s’a putut obţine gură de apă şi 
mosaic în camera de pansamente.”47

Ei analizează starea de pe teren şi arată ce ar trebuie să fie, propunând măsuri de 
îmbunătăţire a serviciului sanitar şi igienic. Partea financiară este un punct recurent, 
lipsa localurilor şi a personalului fiind esenţiale pentru ameliorarea situaţiei reale dar 
neputându-se face în lipsa unor fonduri rezonabile. De exemplu, doctorul Nicolau 
dezvoltă propunerile sale pe trei pagini, fiind preocupat îndeosebi de problemele 
bugetare şi de măsurile pentru creşterea numărului de medici şi de “agenţi sanitari”48.

Ca şi restul literaturii medicale, aceste rapoarte tratează adesea, sub masca 
“ştiinţificităţii”49, reprezentările şi subiectele politice ale momentului; cheia acestor 
pasaje este însă mai degrabă una ideologică decât medicală. Modernizarea ţării, 
reproducerea naţiunii, grija pentru soarta ţăranilor sunt subiecte recurente, aşa 
cum arată şi citatele de mai sus. În plus, aş doris să mă opresc asupra felului în 
care “chestiunea evreiască” apare în unele din aceste scrieri. Astfel, unele rapoarte 
vorbesc despre starea inacceptabilă a băilor publice evreieşti, care ar avea în 
Focşani un “stabiliment vechi, ruinat, murdar” şi ar fi în “necurăţenia din cele 
mai revoltătoare”50. În acest context, referinţele la starea igienică a băilor publice 
româneşti sau a altor stabilimente publice sunt mult mai indulgente, contrastând 
cu criticile proferate în general de autorii acestor rapoarte. E greu de crezut că 
într-un oraş situaţia ar fi fundamental diferită; în plus, alte rapoarte sau tratate de 
igienă deplâng situaţia înapoiată întâlnită în aceleaşi oraşe, ceea ce ne determină 
să interpretăm atitudinea pozitivă doar ca un pandant pentru situaţia evreilor. Mai 
mult, uneori autorii se contrazic între ei: doctorul Krisochefalo vorbeşte, dimpotrivă, 
de o respectare mult mai mare a regulilor igienice de către mamele israelite, ceea 
ce poate reprezenta un pericol “ce ameninţă ţara noastră prin depopulaţiunea 
elementului autochton”: 

“Ţerancele noastre sunt asistate în timpul lehuziei de nişte bătrâne 
ignorante […]. La israeliţi familiele se îngrijesc de timpuriu să aibă femeile 
însărcinate la naştere moaşe bune […]. După aceasta micii copilaşi, la 
ţerenimea noastră sunt îngrijiţi în cea mai mare parte mai rău decât vitele, 

47 Dr. Drăgoşescu, Raport general asupra sănătăţii populaţiei şi mersului Serviciului Sanitar 
al oraşului Ploieşti pe anul 1913, Institutul de arte grafice “Progresul” S. A., Ploieşti, 1914, 
p. 28.

48 Gr. Nicolau, op. cit., pp. 12-15.

49 Vezi în acest sens articolul despre construirea mitului savant, Pierre, Bourdieu «Le Nord et 
le Midi: contribution à une analyse de l’effet Montesquieu», ARSS, n° 35 / 1980, pp. 21-25. 

50 A. Fotino (dr)., Raport asupra inspecţiunei sanitare a judeţelor Putna, R. Sărat, Buzeu, 
Ilfov şi a oraşului Bucureşti pe anul 1888, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1889, p. 13. 
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lăsaţi murdari, goi, plini de bube, înveliţi cu trenţe, hrăniţi, când sunt mai 
măricei tot cu mămăligă şi cu prea puţin lapte, abandonaţi zile întregi pe mâna 
unor fraţi ai lor mai măricei, şi aceea ca vai de ei. La Israiliţi copiii formează 
un cult, copilul este o divinitate pentru mamă şi cu câtă tandreţă’l îngrijeşte 
şi’l alăptează la sînul ei, dându’i treptat alimente potrivite desvoltărei lui 
fisice, şi când’l doare numai un deget, aleargă cu dânsul la doctor.”51

Cred că de data aceasta nu mai există nicio ambiguitate privind înscrierea 
discursului medical în ideologia naţional(ist)ă a epocii, cu stereotipurile antisemite 
atât de răspândite. Igiena este într-adevăr o ştiinţă socială, dar are de multe ori 
conotaţii politice evidente. În linii mari, putem spune că rapoartele privind starea 
igienică şi sanitară a oraşelor şi departamentelor pun în evidenţă decalajele 
importante care există între normă şi practică; critica vizează mai puţin corpul 
medical (absolvit prin evocarea numărului prea mic de medici şi precaritatea 
mijloacelor materiale) cât mai ales administraţia, care nu acordă suficientă atenţiei 
acestei chestiuni de importanţă naţională şi nu alocă suficienţi bani serviciului 
sanitar. Sigur, identitatea profesională a autorilor ne poate duce cu gândul şi la o 
pledoarie pro domo mai ales că, aşa cum am arătat, tonalităţile ideologice colorează 
adesea discursul. Astfel, igieniştii îşi iau foarte în serios rolul de experţi ai ordinii 
politice şi de agenţi moralizatori şi nu ezită să emită, “în numele ştiinţei”, judecăţi 
de valoare care reiau uneori stereotipuri rasiste, alteori consacră clasamente sociale. 
Igiena este un revelator al modernizării societăţii româneşti din perioada analizată, 
dar nu numai atât. 

Lista cu rapoartele privind starea igienică şi sanitară a oraşelor şi departamentelor

George ANGELESCU (dr.), Raport general asupra serviciului sanitar al judeţului 
Buzău pe anul 1885, Buzău, 1886.

I. BARONCEA(dr.), Raport general de starea sanitară şi igiena judeţului Brăila pe 
anul 1908. Consideraţiuni epidemologice asupra febrei tifoide, Institutul de arte 
grafice “Dunărea”, Brăila, 1909.

C. A. BESTELEY (dr.), Raport general asupra serviciului sanitar al judeţului Ilfov pe 
1888-1889, Bucureşti,1889.

Vasile BIANU (dr.), Igiena oraşului Bucarest, tesă de doctorat în medicină, tip. 
Academiei Române, Bucureşti,1881.

N. BRÂNZEU, Prefectura judeţului Argeş - Expunerea situaţiunei judeţului presentată 
consiliului general la deschiderea sesiunii ordinare a anului 1907, tipografia 
“Transilvania”, Piteşti, 1907.

Neculai CHRISOKEFALO (dr.), Raport general asupra serviciului sanitar şi igienei 
publice a judeţului Bacău pe anii 1895 şi 1896 şi 3 Anexe, tipografia “Epoca”, 
Bucureşti,1897. 

51 Neculai CHRISOKEFALO (Chrissochefal/Krisokefalo) (dr.), Raport general asupra 
serviciului sanitar şi igienei publice a judeţului Bacău pe anii 1895 şi 1896 şi 3 Anexe, 
tipografia “Epoca”, Bucureşti, 1897, Anexa 3 – «O problemă naţională», p. 47. 
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B. DRĂGOŞESCU (dr)., Raport general asupra sănătăţii populaţiei şi mersului 
Serviciului Sanitar al oraşului Ploieşti pe anul 1913, Institutul de arte grafice 
“Progresul” S. A., Ploieşti, 1914.

B. DRĂGOŞESCU, (dr.), Spitalele rurale. Studiu de igienă aplicată, extras, “Buletinul 
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