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În Transilvania, problematicile ali-
mentaţiei deficitare şi ale habitatului 
reglementate de stat pe tot parcursul 
secolului al XIX-lea evidenţiază discursul 
medical de igienizare a lumii rurale ce 
poate fi reconstituit prin demersurile 

celor trei instituţii (Stat, Biserică şi Instituţia medicală) implicate în funcţionarea 
normelor impuse de statul modern. 

În a doua jumatate a secolului al XIX-lea, problemele cauzate de carenţele 
regimului alimentar şi ale habitatului au generat stări de penurii alimentare de 
proporţii, fiind considerate unele dintre principalele cauze ale apariţiei diferitelor 
maladii de care suferea societatea rurală, ce s-au soluţionat printr-un sistem igienic 
strict controlat în vederea menţinerii sănătăţii şi diminuarea diferitelor cauze care 
au declanşat mortalitatea.

În Transilvania, discursul medical despre lumea rurală s-a dezvoltat, cu 
precădere, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în urma reglementărilor 
introduse prin Legea XIV din anul 1876, care „reglementa uniform pentru toată 
Ungaria chestiunile de sănătate publică”1, dar şi a altor demersuri legislative cu 
caracter igienico-sanitar. Aceste norme au fost impuse autorităţilor sanitare şi s-au 
concretizat prin raportarea situaţiilor igienico-sanitare constatate în circumscripţiile 
pe care le administrau, ulterior fiind prezentate şi dezbătute în adunările comitatense 
şi publicate în monitoarele oficiale ale comitatelor. 

1 Valeriu L. Bologa, Contribuţii la istoria medicinei din Ardeal. Patru veacuri de medicină în 
Ardeal- întâii medici români şi întâiele tipărituri româneşti în Ardeal. Oameni şi fapte din 
trecutul medical al Braşovului, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1927, p. 19.
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Perspectivele problematice oferite de alimentaţie şi alcoolism, alături de igiena 
vestimentaţiei, igiena corporală, igiena locuinţei şi a gospodăriei, maladiile epidemice 
specifice lumii rurale etc. au constituit temele centrale ale discursului medical.

Pentru perioada analizată, lucrările generale de igienă, manualele şcolare, 
rapoartele despre situaţia igienică şi sanitară a localităţilor, rapoartele inspecţiilor 
sanitare, legislaţia igienico-sanitară, statisticile realizate în epocă, presa vremii, 
cărţile de bucate etc. au reprezentat modalităţile cele mai facile de mediatizare 
informaţională prioritară ale cunoştinţelor despre alimentaţie şi condiţiile habituale, 
în vederea estompării tendinţelor de regim alimentar deficitar şi igienă precară, care 
au contribuit la menţinerea epidemiilor şi a declinului demografic până la finalul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

Din aceste considerente, medicii şi alţi cercetători au investigat perspectivele 
unui regim alimentar adecvat pentru populaţia rurală, cea mai expusă în faţa acestor 
puseuri epidemice. 

Boala şi moartea au constituit două ameninţări permanente ale lumii rurale, în 
special pentru ţăranii care aveau o atitudine reticentă faţă de tot ceea ce însemna 
actul medical, sănătatea fiind o problematică lăsată în voia destinului. Aşa cum 
se arăta într-un document arhivistic, „nici de boli şi de moarte fără de vreme nu 
ne putem feri decât ştiind de unde vin şi cum ne atacă (…) izbutesc în viaţă cei 
ce folosindu-se de mintea cu care au fost înzestraţi, învaţă să se apere. Nu se 
poate însă apăra decât acela care îşi cunoşte duşmanul”2. Având în vedere aceste 
constatări, medicii au insistat asupra cauzelor bolilor şi asupra modalităţilor 
concrete de prevenire ale acestora. 

Alimentaţia dezechilibrată a generat un regim alimentar sărac în proteine 
animale al ţăranului român care a contribuit la apariţia şi răspândirea numeroaselor 
boli. În cadrul discursului medical, problematica alimentaţiei a fost pusă în strânsă 
legătură cu degenerarea rasei. Alimentaţia necorespunzătoare, condiţiile igienice 
precare şi alcoolismul au constituit principali factori ai degenerării societăţii rurale.

Conform opiniei unor specialişti, cum este cazul demografului Massimo Livi 
Bacci care a încercat să demonstreze legătura dintre subzistenţă, nivelul alimentaţiei 
şi mortalitate, se consideră că nivelul ridicat al mortalităţii a fost determinat mai mult 
de ciclurile epidemiologice decât de nivelul şi calitatea alimentaţiei populaţiei, cu 
toate că nu se poate nega pe termen scurt congruenţa între foame şi infecţii epidemice 
în provocarea unor crize de mortalitate, impactul lor începe să scadă, ca urmare a 
adaptabilităţii biologice a speciei umane la „stresul alimentar”3.

În segmentul cronologic investigat, maladiile cauzate de carenţele alimentaţie 
au fost destul de numeroase. Printre aceste boli menţionez pelagra, care potrivit 
unor specialişti din domeniul alimentaţiei, a apărut în anumite regiuni ale Europei 

2 DJAN-Sibiu, Dr. L. Daniello, Tuberculza, duşmanul neamului, în Fondul Colecţia de 
manuscrise, 1522-1973, fişe, cota mssvar I 94, fila 1;.

3 Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de 1848….p. 35.
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nu datorită introducerii şi consumului exagerat al porumbului, ci ca o consecinţă 
a suprimării vitelor. 

Această maladie nu are simptome bine definite aşa cum se arăta într-un studiu 
dedicat pelagrei, semnat de Daphne A. Roe şi Stephen V. Beck. Potrivit acestora, 
boala urmează unei dermatite pe anumite părţi ale corpului expuse luminii solare, 
mai ales atunci când apare în jurul gâtului şi progresează de la o nuanţă roşiatică la 
hiperpigmentarea pielii în zonele afectate. Alte simptome sunt senzaţia de greaţă, 
de amar în gură sau diareea ce apar odată cu schimbările pielii sau imediat după. 
În acest caz, diareea e asociată cu o dietă inadecvată şi o absorbţie ineficientă, astfel 
încât cei ce suferă de pelagră prezintă multiple semne de deficienţă alimentară4. 

De asemenea, alte semne ce apar ulterior includ confuziile mentale, depresiile 
şi o tendinţă suicidală. Moartea apare datorită unei malnutriţii severe sau dintr-o 
infecţie secundară cum ar fi tuberculoza sau chiar suicid.

Din secolul al XX-lea, mai concret din anul 1937 se ştie că pelagra este rezultatul 
unei deficienţe a vitaminei B (niacin) determinată de lipsa îndelungată din organism 
a proteinei de origine animală sau a altor alimente ce furnizează niacin corpului5. 

Informaţii despre această boală există încă de la începutul secolului al XVIII-lea, 
când doctorul Gaspar Casal a scris despre o maladie apărută printre ţăranii oraşului 
Oviedo, care utilizau mult porumb în alimentaţie şi care putea fi combătută printr-o 
nutriţie bazată pe lapte, brânză şi alte produse de origine animală. La scurt timp după 
apariţia bolii în partea de nord a Spaniei, pelagra s-a extins şi în Italia printre săracii 
Toscani şi cei din regiunea Veneţiei, zone unde pe lângă mămăligă se consumau 
foarte rar şi alte produse. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, cultivarea porumbului 
s-a extins în sudul şi estul Europei, mai ales în Spania, Italia, România etc.

În spaţiul românesc, pelagra endemică a constituit un indicator al mizeriei, un 
„brand” al sărăciei extreme, un reper al alimentaţiei regresive întâlnită la nivelul 
societăţii rurale din Transilvania care nu dispunea de produse alimentare variate 
fiind nevoită în repetate rânduri să-şi minimalizeze propriile standarde în materie 
de calitate şi cantitate a alimentelor consumate, aproape până la limita subzistenţei. 

În opinia medicilor români, boala cunoscută popular sub denumirile „jupuială, 
pârleala, leprica, pecinginea rea” a fost cauzată de consumul „mălaiului sau 
mămăligii făcută din făină de cucuruz stricat”6 sau datorită imaturităţii porumbului, 
depozitării acestuia în condiţii neadecvate, mai ales dacă aerul nu putea pătrunde 
în locurile de depozitare ale porumbului (hambar, pătul, coşar), care mucegăit fiind 
devenea otrăvitor şi producea această boală.

4 Daphne A. Roe, Stephen V. Beck, Pellagra, în „The Cambridge World History of Food”, 
ed. Kenneth F. Kiple, Kriemhild Coneè Orleans, Cambridge University Press, New York, 
2000, p. 960.

5 Ibidem.

6 Ştefan Erdély, Higiena sau cartea sănătăţii, manual pentru şcolele poporale, Blaj, Tipografia 
seminarului arhidiecesan, 1900, p.10.
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Potrivit relatărilor medicului I. Felix, pelagra se manifesta prin următoarele 
simptome „primăvara cu roşeaţă şi arsură pe faţă şi pe mâini, la oamenii care umblă 
cu pieptul descoperit şi desculţi, acea roşeaţă se iveşte şi pe piept şi pe picioare, apoi 
bolnavii slăbesc, îşi pierd pofta de mâncare, urdină, pielea mâinilor şi a picioarelor se 
îngroaşă şi creapă, unii bolnavi îşi pierd vederea, alţii îşi pierd minţile şi înnebunesc”7. 

Boala se putea preîntâmpina prin semănarea porumbului de timpuriu, prin 
aşezarea acestuia în locuri bine aerisite, uscate şi prin evitarea consumului de 
mămăligă din porumb stricat. 

Se trata printr-o alimentaţie echilibrată care trebuia să conţină: carne, produse 
lactate, pâine, ouă, fasole, linte etc.

Alte boli au fost „ordinarea” sau „urdinarea, trăpetul” şi „vărsturile” care 
proveneau din consumul necumpătat al unor mâncăruri „grele, coclite, rău gătite, 
stricate”, precum şi a unor fructe necoapte, dar şi datorită excesului de alcool. 

În perioada investigată, cei mai expuşi acestor boli au fost copii mici, care aşa 
cum remarca medicul I Felix, se îmbolnăveau datorită „consumului de fructe, de 
bucate grele de post şi de alte lucruri nepotrivite cu vârsta lor şi acei copii care au 
fost înţărcaţi prea repede fără ca să fie deprinşi încet cu mâncări uşoare sau care 
după înţărcare sunt îndată hrăniţi cu bucate grele pentru stomacul lor, în loc de 
lapte, supă, ouă cu zeamă, puţină mămăligă, puţină pâine”8. Soluţiile propuse, în 
vederea vindecării bolii ordinare, în absenţa medicului, au fost abstinenţa în cazul 
persoanelor adulte, iar în cazul copiilor, consumul unor mâncăruri uşor de digerat: 
lapte, supă de carne sau de pasăre. 

Otrăvurile cauzate de „cocleală de pe vasele de aramă, ce produc dureri de inimă, 
ordinare şi vărsături”9 au constituit alte cauze ale alimentaţiei deficitare. Bolnavii 
trebuiau să consume lapte, iar în lipsa acestuia, albuşul de ou bătut cu apă. Alte 
cazuri de otrăviri au fost provocate de consumul unor ciuperci şi bureţi ce produceau 
dureri în tot corpul, sete, leşin şi chiar moartea etc.

Panglica a fost un vierme alb, lung, care trăia în intestinele omului şi ale 
animalelor, producând mari tulburări. Se instala în organismul uman, prin consumul 
de carne ce provenea de la porci, care aveau acest vierme. Pe lângă panglică, în 
carnea de porc se mai afla şi trichina, care se prezenta sub forma unor viermi subţiri 
ca aţa, aşezaţi între fibrele muşchilor. Carnea ce conţinea aceşti viermi trebuia să 
fie fiartă sau friptă mai mult pentru a putea fi folosită în mâncăruri.

Alte boli semnalate au fost dălacul şi turbarea, ce se puteau contamina inclusiv 
prin consumul cărnii provenite de la animale bolnave de aceste boli. Pe lângă cele 
amintite anterior, medicul Simion Stoica vorbea şi de „durerea de gură şi de unghi, 
pesta bovină, vărastul, disenteria”. Dizenteria a fost provocată de „oisenterie”, boală 
lipicioasă ce se manifestă prin dureri de stomac şi diaree. Cauzele bolii se datorau 

7 Dr. I Felix, Poveţe despre hrana ţăranilor. VIII Boalele care se pot naşte din mâncare şi 
băutură, în „Foia poporului”, Sibiu, anul IX, 1901, nr. 27, p. 282.

8 Ibidem.

9 Ibidem.
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absenţei igienei adecvate a alimentaţiei, vestimentaţiei şi condiţiilor improprii de 
locuit. 

Potrivit documentului cu privire la „instrucţia pentru procederea la bole infecţiose” 
din anul 1900, păstrat în arhiva sibiană, dizenteria a fost cauzată de consumul de 
fructe şi legume infectate cu germenele bolii, de utilizarea apei nepotabile sau 
indirect prin atingerea sau folosirea în comun a unor obiecte, care au fost atinse de 
bolnavi. Măsurile propuse au vizat dezinfectarea obiectelor şi a lenjeriei cu leşie 
tare10. Conform unui alt documnet arhivistic, boala putea fi prevenită prin „mâncări 
proaspete fierte sau coapte, prin spălarea farfuriilor şi a vaselor de băut în apă fiartă 
leşioasă, iar apa trebuia fiartă şi răcită, prin acoperirea mâncărilor şi a băuturilor”11. 
Se impunea şi o alimentaţie moderată. 

Alte boli au fost cele cauzate de consumul alterat al unor mâncăruri din carne, 
peşte, legume etc. datorat şi condiţiilor improprii ale conservării alimentelor care 
produceau, aşa cum sublinia medicul I Felix, „dureri de inimă, vărsătura, ordinare, 
slăbiciune mare, căldură etc.”12. În corpusul acestor boli, medicii I. Felix şi Gheorghe 
Crăiniceanu au inclus şi beţia, cauzată de consumul exagerat al alcoolului.

Alimentaţia deficitară a constituit o cauză a „insomniei, coşmarurilor, migrenelor, 
a constipaţiei, diareei, precum şi alte afecţiuni de ficat, rinichi, băşică, care mai târziu 
pot evolua în artrită, gută etc.”13

În articolul dedicat „cauzelor generale ale tuturor bolilor”14 se preciza faptul 
că ţăranul ar trebui să îşi schimbe modul de percepţia asupra hranei, care nu este 
doar „o umplutură de maţe, ci trebuia să repare ceea ce a piedut organsimul său cu 
munca şi să-i dea putere ca să mai poată munci”15.

În al doilea rând, o altă consecinţă este mortalitatea infantilă cauzată de ali-
mentaţia incorectă a copiilor în primii ani de viaţă, când are loc procesul de dezvoltare 
fizică şi psihică al organismului uman. Principalele considerente care provocau 
mortalitatea ridicată în rândul copiilor se datorau „nemistuirii şi diareeii”, vărsatului, 
difteriei, şopârliţei sau guşterului etc. Medicii au insistat asupra importanţei laptelui 
mamei în primele luni din viaţă. „Nutrimentul cel mai natural şi mai corespunzător 
al nou născutului fără îndoială îl formează laptele de la mamă”16 după cum o 

10 DJAN-Sibiu, Instrucţie pentru procederea la bole infecţiose, fila 43, Fondul Magistratul 
oraşului şi scaunului Sibiu. Primăria Sibiu, inv. nr. 222, dosar H-2, fila 43.

11 DJAN-Bistriţa, Ceea ce trebuie să ştim despre disenterie, Fondul Oficiul Parohial Ortodox 
Susenii Bârgăului, 1792-1948, nr. inv. 707, nr. fond. 95, fila 150.

12 Ibidem.

13 Taina vieţii lungi. Bucătăria fără foc. Regimul crud cu peste 200 reţete, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, Arad, s.a., p. 21.

14 Articolul se regăseşte în ziarul Foaia poporului, Sibiu, anul XIX, 1911, nr. 146, p. 6.

15 Ibidem.

16 Simion Stoica, Higiena copilului de la naştere până la al 7-lea an al etăţii, Sibiu, Tiparul 
tipografiei arhidiecezane, 1895, p. 24.
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dovedesc şi statisticile oferite de medicul Simion Stoica: „din 100 de copii alăptaţi 
de mame şi crescuţi după normele igienice, în primul an mor 9, din 100 de copii 
alăptaţi de doică mor 28, din 100 de copii nutriţi pe cale măiestrită mor 66”17. Bolile 
cauzate de consumul laptelui nefiert, descompus şi stricat mai ales la nou-născuţi 
producea „catar de stomac şi de maţe, ce se manifestă cu vărsături, cu urdinări şi 
cu cârcei prin stomac”18. 

Laptele de la animalele bolnave de gură şi de picioare, de dălac, de tuberculoză, 
de turbare sau de alte boli molipsitoare, provoca persoanelor care îl consuma aceleaşi 
boli, când se întrebuinţa nefiert. Totodată, laptele mamelor care consumau alcool era 
dăunător sănătăţii copiilor „să nu se uite că laptele femeii beţive introducea în trupul 
copilului sugător veninul alcoolului, care opreşte copilul în dezvoltare, îl prosteşte şi 
naşte în copil dorinţa de a primi cât mai mult alcool şi de aceea cei mai mulţi copii 
alăptaţi de mame beţive ajung beţivi, răi, bătăioşi şi proşti”19. 

Alte informaţii relevante pentru acest aspect se regăsesc în conţinutul primei 
părţi a circularei şcolare nr. 12061 din 11 noiembrie 1910 ce descria starea precară a 
populaţiei comitatului Cluj datorată mortalităţii copiilor, alcoolismului, tuberculozei, 
cazurilor de alienaţie mentală tot mai numeroase. Se sublinia că în cursul lunii 
septembrie, 81 de comune din cele 231 ale comitatului, au fost devastate de două 
sau trei tipuri de epidemii în acelaşi timp20. În a doua parte a circularei se menţiona 
că situaţia descrisă mai sus nu se întâlnea doar la nivelul comitatului Cluj, ci în 
aproape toată ţara, fapt pentru care autorităţile bisericeşti îi obligau pe preoţi şi pe 
învăţători să colaboreze pentru comunicarea cunoştinţelor privind consecinţele 
grave ale alcoolismului, ale principalelor norme igienico-sanitare stabilite la nivelul 
alimentaţiei şi ale habitatului. 

În perioada analizată, rahitismul a fost o altă boală ce apărea în timpul copilăriei, 
mai precis în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1-6 ani. Această afecţiune avea 
repercusiuni extrem de grave asupra corpului uman ce se menţineau pe parcursul 
întregii vieţi: statura mică, capul mare, pieptul ieşit, abdomenul mare, picioarele şi 
coloana strâmbe etc. Boala a fost răspândită mai ales în rândul celor care trăiau în 
condiţii igienice defectuoase, au fost lipsiţi de o hrană substanţială şi au fost nevoiţi 
să presteze munci prea grele pentru vârsta fragedă a copilăriei21. 

Alte boli au fost cauzate de absenţa unei îngrijiri adecvate a dinţilor. Potrivit 
relatărilor medicului Aurel Dobrescu, dinţii răi împiedicau digestia alimentelor, 

17 Ibidem.

18 Simion Stoica, op.cit., p. 48.

19 DJAN- Sibiu, Colecţia de maunscrise 1522-1973, inv. mssvar II 680, Popa Octavian, 
Creşterea copiilor, filele 13-14.

20 DJAN- Bistriţa, Fondul Oficiul Parohial Ortodox Român Bistriţa-Bârgăului, 2-1908-
1948, Circular către toate oficiile protopresbiterale şi parohiale şi către toţi învăţătorii din 
arhidiecaza greco-ortodoxă română a Transilvaniei, fila 54.

21 Victor Păcală, Monografia comunei Răşinari, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1915, p. 352.
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precum şi îmbolnăvirea plămânilor, iar din cauza durerilor mari strica liniştea din 
casă22.

Alimentaţia a constituit o cauză a apariţiei epidemiei de scorbut în lunile de 
primăvară ale anului 1864, datele consemnate evidenţiând în judeţul Bihor un 
număr de aproximativ 669 de îmbolnăviri, în judeţul Arad 276, iar în judeţul Timiş 
178 de îmbolnăviri23.

Alimentaţia dezechilibrată a determinat şi apariţia bolilor de stomac. Într-un 
studiu, medicul Dumitru Gălău susţinea că bolile de stomac s-ar datora posturilor, 
perioadă „în care ţăranul se nutreşte cu alimente de cea mai proastă calitate, în care 
materiile azotoase, grăsimile şi hydrocarburile sunt reprezentate în cantitate infim de 
mici”24. Postul scădea rezistenţa organismului în faţa bolilor, accentua subalimentaţia 
ţăranului român, capacitatea de muncă a ţăranului român, dar şi descendenţa. 

Cu privire la consecinţele postului, medicul specifica că acesta influenţa 
potenţialul numeric şi forţa de muncă a populaţiei: „forţa numerică şi productivă 
a neamului nostru, îi mai degenerează apoi fiii, făcând să i se nască indivizi din ce 
în ce mai nedezvoltaţi trupeşte şi mai tâmpiţi sufleteşte ”25. Printre bolile de stomac 
generate de posturile ţinute cu stricteţe de ţăranul român, medicul semnala: „clorosa” 
sau slăbirea sângelui; anemia şi tuberculoza, care în plan secundar atrageau după ele 
alte boli de stomac ca gastrită acută, gastrita cronică, ulcere, cancerul, dilataţia etc.

Postul a fost reglementat prin normele bisericeşti care impuneau abţinerea de 
la carne şi a altor alimente de origine animală timp de peste147- 200 de zile din 
timpul anului. 

Potrivit aprecierilor medicului Aurel Dobrescu, prin post biserica urmărea 
„înfrânarea pornirilor trupeşti, pentru ca sufletul să se poată înălţa. Aceasta o face 
substrăgând de la credincioşii săi în anumite zile premergătoare praznicilor mari, 
mâncările, care aţâţă trupul mai tare, mâncările care conţin mai multe albumine”26. 

Părerea exprimată de acest medic a fost aceea că postul trebuia schimbat 
prin transpunerea la realităţile româneşti. Cu privire la post, aprecierea generală 
a autorilor lucrărilor consultate a fost aceea că „românul de regulă păstrează 
cu mare scumpătate datinile lui religioase. Deşi în detrimentul lui propriu, el se 
acomodează cu alimentarea, nu după cum pretind regulile naturii, ci după cum spune 
religia. Regimul lui hrănitor peste întreg anul mai ales în posturi, e foarte sărac în 
substanţe nutritoare”27. Potrivit lui Ioan Moga, postul a reprezentat un impediment 

22 Dr. Aurel Dobrescu, Cum să trăim? Poveţe doctoreşti pentru trebuinţele zilnice, scrise pe 
înţelesul tuturora, partea a-II-a, Sibiu, Editura Asociaţiunii, 1913, p. 42.

23 Cservény Anton, Cronica calamităţilor şi epidemiilor din Ardeal, Banat şi teritoriile 
mărginaşe de la 1007-1872 (in izvoare ungureşti), Tipografia Gloria, Cluj-Napoca, p. 23. 

24 DJAN-Sibiu, Dumitru Găldău, Bolile de stomac, în Fondul colecţia de manuscrise, cota 
inv. mssvar II577, fila 2.

25 Loc. cit., fila 3.

26 Aurel Dobrescu, op.cit., p. 45.

27 Simion Stoica, op.cit., p. 101.
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în dezvoltarea materială şi intelectuală, iar medicul Gheorghe Crăiniceanu nu putea 
„consimţi cu postirea ţăranului, care trece peste jumătate de an, dacă socotim laolaltă 
tote zilele de post. În timpul postului, ţăranul îşi vinde vecinului său de altă religie 
laptele, ouăle, galiţele şi alte mâncări bine hrănitore pentru ca să-şi cumpere de 
cele mai puţin nutritore.”28 Medicii au constatat că „ţăranul postind, se hrăneşte rău 
tocmai pe timpul când are cea mai grea muncă a câmpului, pe postul Paştelui, şi 
iarna, când nu lucrează mai nimic, mănâncă mai bine ”29; 

Pentru mulţi dintre ţărani, postul însemna rezistenţa la tentaţiile hranei. Acelaşi 
medic Gheorghe Crăiniceanu ştia că „în foarte multe sate preotul şi mai cu seamă 
dascălul nu postesc; ţăranii o ştiu aceasta şi ei totuşi postesc, pentru că ei ştiu din 
moşi-strămoşi că la cartea din biserică scrie să postească”30 

Dacă calculăm zilele de miercuri şi vineri considerate ca fiind zile de post, la 
care se adaugă zilele posturilor mari, avem un total de peste 200 de zile din cursul 
unui an, timp în care populaţia nu consuma carne, lapte, ouă, grăsimi. În timpul 
postului, dimineaţa se mânca mămăligă cu zeamă de varză murată, supă, la prânz 
cartofi cu sare, iar la cină supă goală sau varză călită. În cazul familiilor de ţărani 
cu o situaţie materială bună, articolele semnalează consumul mazărei, lintei, fasolei 
şi a plăcintei cu ceapă. 

Într-un alt articol care dezbate problematica alimentaţiei din timpul postului, 
medicul I. Felix recomanda consumul următoarelor legume: fasole, mazăre, linte, 
cartofi etc. care nu trebuiau să lipsească de pe masa ţăranului deoarece, într-o primă 
argumentare, prin aportul de calorii pe care le conţineau legumele, suplineau carnea, 
laptele, derivatele din lapte şi multe alte alimente, iar într-o a doua argumentare 
oferită de medicul I. Felix, ţăranul „să nu iasă din post cu totul slăbit din mâncarea 
neîndestulătoare”31. 

Medicul Aurel Dobrescu recomanda, pe perioada postului, consumul mâncă-
rurilor mai consistente pe lângă cele amintite de medicul Felix: orezul, arpacaşul, 
pâinea, mămăliga din făină nestricată şi mai rar să se folosească castraveţii, varza, 
ceapa, usturoiul, ştirul32 etc. 

Aşa cum remarca Valeriu L. Bologa, aproape toţi autorii care au analizat problema-
tica alimentaţiei ţăranului român, au insistat asupra severităţii şi lungimii posturilor 
cărora le atribuie o influenţă rea cu multiple repercusiuni asupra întregii sănătăţii33.

O altă boală semnalată a fost catarul sau gastrita acută ce se instala în „casa 
ţăranului nostru” la începutul postului datorită exceselor alimentare care se făceau, 

28 George Crăiniceanu, Despre sănătate, în op.cit., nr. 21, 1884, p. 251.

29 Gheorghe Crăiniceanu, op.cit., p. 221.

30 Ibidem, p. 222.

31 I Felix, Poveţe despre hrana ţăranilor. III Despre mâncare de post, în „Foaia poporului”, 
Sibiu, anul IX 1901, nr. 24, p. 381.

32 Aurel Dobrescu, op.cit., p. 47.

33 Valeriu L. Bologa, Contribuţii la cunoaşterea igienei rurale în trecutul nostru, Bucureşti, 
Tipografia Curţii Regale F. Göbl, 1940, p. 12.



51

conform zicalei „decât bucate prădate mai bine maţe stricate” şi în timpul marilor 
sărbători de peste an, când ţăranul consuma mari cantităţi de mâncăruri şi alcool. 
Alte cauze a bolii, pe lângă cele de mai sus, au fost consumul mâncărurilor prea calzi 
sau prea reci, neregularitatea meselor şi a mâncărurilor stricate34 etc. Medicul aprecia 
că „boala este o aprindere a pieliţii stomacului şi poate provoca chiar sângerări 
şi vărsături”. Gastrita acută netratată putea să se transforme în catar sau gastrită 
cronică, mai ales în cazul persoanelor care consumau cantităţi mari de alcool. 
Boala se manifesta prin „lipsa de apetit, apăsare şi greutate la lingurea, la pipăirea 
stomacului dureri, adeseori fierbinţeli, sete mare, miros greu în gură, poftă de mâncări 
picante ca acreli, pipărate etc., apoi vărsături”35. Acelaşi medic propunea ca metodă 
de vindecare, reducerea alimentaţiei la minimul posibil. Regimul alimentar admis 
în cazul acestei maladii consta din supe de legume, piure de cartofi, carne de pui, 
ouă, carne de porumb etc. 

Gastrita cronică era o formă avansată a gastritei acute, cauzată de mâncărurile 
greu de digerat, calitatea proastă a unor reţete culinare datorită lipsei cunoştinţelor 
ţărăncii din domeniul artei culinare. Boala se manifesta prin senzaţie de sete, dureri 
surde, greutate la stomac, poftă de mâncare mai ales a celei acre, vomă la beţivi, 
arsuri în stomac, dureri de cap, depresie fizică şi psihică. În cazul bolii, alimentaţia 
admisă se rezuma la supe de ovăz, secară, porumb, bulion slab, dar şi orez fiert în 
lapte, cartofi turtiţi şi pâine albă prăjită, carne tocată mărunt, şuncă fiartă, peşte 
etc. Erau interzise varza, cartofii întregi, castraveţi, untura, pâinea proaspetă, 
fructele crude, carnea prăjită în untură, carnea afumată, ouăle fierte tare, carnea 
de raţă, gâscă, vânat36. Gastrita cronică netratată ducea la îmbolnăvirea stomacului 
care nemaiputând produce sucul gastric necesar pentru arderea alimentelor, 
transformarea şi trecerea acestora în intestine, genera moartea.

O altă boală de stomac a fost ulcerul sau „rana la stomac”. Pe lângă descrierea 
căilor de apariţie a ulcerului, ale simptomelor sub care se manifestă, medicul 
Dumitru Găldău insista şi asupra modalităţile de vindecare ale ulcerului, mai precis 
prezenta detaliat „metoda odihnei”, introdusă de medicii germani. 

Avantajele tratamentului constau în faptul că „ajută la cicatrizarea rănii prin 
contractarea stomacului şi reducerea pierderilor vegetale la minim print-o alimentaţie 
redusă”37, iar intern se administrau medicamente. 

Cancerul sau „racul în stomac”, boală care potrivit opiniei medicului se dezvolta 
în zona stomacului, mai ales dacă bolnavii au avut şi ulcer. Boala se manifesta 
prin slăbirea întregului organism, anemie, schimbarea culorii feţei, lipsa poftei de 
mâcare, dureri, vomă etc. 

În funcţie de starea bolnavului, ca tratament medicul recomanda intervenţia 
chirurgicală, iar în caz contrar îi întocmea o listă cu alimentele uşor de digerat. 

34 Loc. cit., fila 4.

35 Loc. cit., fila 5.

36 Loc. cit., fila 7.

37 Loc. cit., fila 9.
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Alte boli menţionate de medic au fost: „dilataţia stomacului” provocată de 
slăbirea, pierderea elasticităţii şi a funcţiilor stomacului, „gastroptose, scufundarea 
stomacului”, maladie ce aparea în rândul femeilor care au născut prin slăbirea 
pereţilor stomacului şi în cazul persoanelor slabe. În a doua grupă a bolilor de 
stomac, medicul includea tulburările provocate de afecţiunile nervilor motorici, 
de secreţie şi senzoriali. 

Pentru prevenirea bolilor, medicul recomanda într-o primă etapă ştergerea 
posturilor „lăsarea posturilor noastre, de multe ori pentru totdeauna, mai rar, după 
felul şi stadiul bolii, pentru câtăva vreme”38 şi respectarea tratamentelor propuse 
pentru fiecare boală în parte. 

Pe lângă bolile cauzate de dezechilibrele alimentare, alte afecţiuni au apărut şi 
s-au răspândit datorită condiţiilor de habitat improprii. 

Printre acestea menţionez sifilisul, considerat un flagel al populaţiei mai ales 
al celei sărace. Potrivit afirmaţiilor igienistului Johann Peter Frank din Veneţia s-a 
datorat unui complex de factori precum: neglijarea educaţiei morale şi a imortalităţii 
copiilor, tendinţei lor spre onanie şi spre contact sexual impur, dar şi situaţiei 
habituale precare întâlnită la numeroase familii în secolul al XIX-lea, mai precis 
dormitul în aceeaşi cameră sau acelaşi pat al copiilor cu părinţii, „murdăria trupească 
mare” care influenţau răspândirea rapidă a maladiilor venerice locale, numărul 
redus al medicilor şi chirurgilor, lipsa controlului poliţienesc al prostituatelor39.

O altă afecţiune semnalată în epocă a fost oftica, boală întâlnită în rândul 
populaţiei lipsită de cele mai elementare îngrijiri igienice, care trăia în locuinţe 
suprapopulate şi care avea o alimentaţie vicioasă.

În Transilvania, maladiile infecto-contagioase au apărut în mai multe perioade 
şi au provocat adevărate ravagii. Acestea s-au datorat condiţiilor igienice precare 
din toate punctele de vedere de la cea personală până la igiena locuinţei, a muncii, 
dar şi a celei alimentare. 

În concluzie, aşa cum am subliniat pe parcursul studiului de faţă, carenţele 
alimentare care au favorizat dezvoltarea bolilor s-au datorat, pe lângă lipsa unei 
igiene adecvate, unor factori multipli printre care amintesc mizeria în care trăia 
populaţia rurală; arta culinară care, aşa cum recunoşteau medicii, era aproape 
necunoscută; alimentaţia monotonă, bazată pe produse de origine vegetală; lungimea 
postului întâlnit îndeosebi la populaţia de confesiune ortodoxă; numărul mare al 
sărbătorilor din timpul anului; ignoranţa, neştiinţa şi naivitatea ţăranului român 
care îşi vindea o parte semnificativă a produselor sale, în special cerealele la un 
preţ derizoriu etc.

Din perspectivă medicală, pentru combaterea bolilor şi pentru asigurarea unei 
alimentaţii echilibrate, regimul alimentar trebuia să se bazeze pe cunoaşterea calităţii 
şi cantităţii alimentelor încorporate, cerinţă ce se putea realiza prin asimilarea 
substanţelor nutritive esenţiale cuprinse în alimente. În marea majoritate a bolilor, 

38 Loc. cit., fila 3.

39 Valeriu L. Bologa, Din istoria sifilisului, Cluj, Tipografia Naţională S.S., 1931, p. 42.
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tratamentul susţinut al bolnavilor concretizat printr-un regim alimentar cu un 
potenţial ridicat de calorii, regularitatea meselor, îmbunătăţirea igienei generale , 
educarea populaţiei au reprezentat cele mai frecvente măsuri uzitate în combaterea 
acelor afecţiuni.

Respectarea regulilor alimentare era simptomatică deoarece alimentaţia corectă 
constituia un mijloc terapeutic esenţial în vindecarea multor boli.

Reconstituirea corpusului bolilor cauzate de carenţele alimentaţiei şi ale 
habitatului, după modelul în care au fost descrise de medici în perioada analizată, 
evidenţiază în mod cert eforturile medicilor de îmbunătăţire a aportului nutritiv al 
regimului alimentar al ţăranului român şi de ridicare calitativă a condiţiilor de locuit. 


