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Constantin Bărbulescu, România medicilor: Medici, țărani și igienă rurală în România de la 
1860 la 1910, București: Humanitas, 2015, 356 p.

Cartea lui Constantin Bărbulescu este urmarea 
firească a preocupărilor autorului pentru imagina-
rul corpului uman și, în special, pentru versiunea 
țărănească a acestei teme. Autorul a dedicat su-
biectului o teză de doctorat, trei cărți și mai multe 
studii abordând diverse aspecte și perspective le-
gate de politica sanitară și obiceiurile ce țin de igi-
ena corporală în România secolului XIX. România 
medicilor este o cercetare de imagologie socială, 
un studiu asupra imaginii pe care o proiectează 
medicii în privința igienei, bolilor și obiceiurilor ță-
ranului român. Pe parcursul cărții se subliniază de 
mai multe ori faptul că imaginea invocată de me-
dici este parțial exagerată. Prin însăși meseria lor 
medicii se preocupă, în primul rând, de boală iar 
perspectiva lor este unilaterală. În procesul căută-
rii cauzelor și surselor bolii medicul uită deseori să 
sublinieze și aspectele sănătoase ale vieții pacienți-
lor, proiectând, astfel, o imagine defavorabilă pentru țăranul român. Această imagine 
se află în contrast cu cea proiectată de folcloriști – a țăranului sănătos, vesel, îmbrăcat 
în straie imaculate și purtător al culturii și înțelepciunii populare. Deși autorul încercă 
să se distanțeze în oarecare măsură de poziția exprimată de cei mai mulți reprezen-
tanți ai castei medicale, în încercarea de păstrare a neutralității, observațiile sale nu 
conving foarte mult. Imaginea idilică proiectată de folcloriști, pusă față în față cu sta-
tisticile și observațiile de cele mai multe ori bine documentate ale medicilor, pălește și 
pare propagandistică. 

Realitatea dură a sfârșitului de secol XIX, privațiunile din mediul rural care au 
condus în cele din urmă la izbucnirea răscoalei din 1907, îl șochează pe cititor și îl 
transportă într-o lume a suferinței, obscurantismului și lipsei de speranță. Constantin 
Bărbulescu pleacă de la analiza rapoartelor medicale și a memorialisticii medicilor. 
Prima parte a lucrării este o trecere în revistă a acestor surse, pe când a doua prezintă 
sistematic temele discursului medical despre țăran și lumea rurală. Cartea se bazea-
ză pe o biografie vastă, alcătuită din rapoarte sanitare ale medicilor sau inspectorilor 
sanitari publicate în „Monitorul Sanitar” (oficiosul Serviciului Sanitar), în „Monitorul 
Oficial”, sub formă de broșuri sau chiar volume păstrate la Arhivele Naționale. Un 
interes deosebit îl prezintă rapoartele medicilor militari care descriu situația tinerilor 
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recruți. O altă categorie de izvoare, cu caracter mai subiectiv îl constituie memoriile, 
jurnalele și biografiile publicate de medici sub formă de cărți. Acestea sunt de obicei 
critice la adresa țăranilor poate pentru că au drept scop sublinierea greutăților întâm-
pinate de medici și caracterul eroic al acestei meserii. Primele memorii surprind peri-
oada în care medicina se afirmă ca o meserie în România. Numărul medicilor era sur-
prinzător de mic în secolul XIX. În anul 1862 în România aveau drept de liberă practică 
doar 99 de doctori în medicină însă în scurt timp numărul lor crește rapid ajungând la 
966 în 1898. În lipsa medicilor țăranul trebuie să apeleze la vindecători, care recurg la 
ierburi medicinale și la șarlatani ce aplică remedii, care de cele mai multe ori au efect 
dăunător (de exemplu oase pisate sau excremente de câine).

În a doua parte a lucrării autorul analizează temele cele mai întâlnite în literatura 
medicală studiată. Discursul medical despre țăran și lumea rurală este caracterizat de 
câteva subiecte comune: igiena corporală și a vestimentației, igiena gospodăriei și a 
locuinței, alimentația și alcoolismul, bolile specifice populației rurale și tema degene-
rării rasei. Majoritatea medicilor critică lipsa de igienă a țăranului român remarcând că 
acesta nu se spală decât foarte rar și nu obișnuiește să își spele nici hainele și din aceas-
tă cauză miroase respingător. Țăranii nu folosesc săpunul și sunt infestați și de insecte 
parazite. Acest fapt nu este însă caracteristic doar României. Constantin Bărbulescu 
citează, de pildă, și un istoric al medicinei francez care relatează același fenomen în ca-
zul țăranilor din Franța. Cei mai mulți țărani locuiau în bordeie săpate în pământ care 
nu aveau prevăzute ferestre iar în curte aveau grămezi de balegă de vită și alte mur-
dării. În locuința alcătuită dintr-o cameră trăia de obicei o familie numeroasă. Cauza 
acestei situații era sărăcia cruntă, în care se zbăteau majoritatea locuitorilor de la sate. 
Statisticile economice arată că în secolul XIX veniturile țăranilor s-au diminuat simțitor 
față de secolele anterioare. Lipsa banilor îi obliga pe cei mai mulți țărani să mănânce 
doar mămăligă cu ceapă sau usturoi iar uneori aceasta era suplimentată cu ciuperci 
și fructe de pădure. Carnea, brânza și ouăle erau consumate în cantități mici doar în 
perioada sărbătorilor. Alimentația alcătuită aproape exclusiv din mămăligă a dus la 
apariția unei adevărate epidemii de pelagră, boală cauzată de alimentația deficitară. 
Pâinea și legumele erau rare fiind vândute de obicei de bulgari care se ocupau cu gră-
dinăritul. Carențele din alimentație erau cauzate și de faptul că țăranii fiind religioși 
posteau o mare parte din an. Unul dintre doctori relatează că într-un an există nu mai 
puțin de 194 de zile de post (incluzându-se aici și zilele de miercuri și vineri). Datorită 
acestei situații deseori spitalele nu făceau altceva decît să acorde o perioadă o alimen-
tație echilibrată pentru a vindeca bolile de nutriție.

O altă problemă remarcată de majoritatea medicilor este alcoolismul. Educația pre-
cară a țăranului îl face să considere băutura un tonic și un medicament. Alcoolul, și în 
special țuica sau rachiul, este consumat atât de bărbați cât și de femei sau copii. Încă 
de la vârsta cea mai fragedă copii beau cot la cot cu părinții. Medicii remarcă numărul 
mare de cârciumi aflate în fiecare sat. Un doctor relata, de pildă, că într-un sat de 80 de 
familii din Prahova existau nu mai puțin de 12 cârciumi. Această situație îi determină 
pe mulți medici să propună o legislație a controlului băuturilor spirtoase și să facă pro-
pagandă antialcoolică. Părăsind perimetrul cărții putem remarca faptul că nici această 
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situație nu e specifică doar României. Sfârșitul de secol XIX este perioada în care unele 
state din S.U.A. au impus o legislație prohibiționistă iar ligile anti-alcool au început să 
militeze pentru interzicerea băuturilor alcoolice. Autori din Rusia subliniau și ei ex-
tinderea la proporții îngrijorătoare a fenomenului alcoolismului în rândurile țărănimii. 
Unul dintre capitolele cărții este dedicat pelagrei, boală a mizeriei care a afectat grav 
țărănimea cauzând o creștere a mortalității în mediul rural. Confruntați cu acest flagel 
medicii se străduiau să modifice obiceiurile alimentare ale țăranilor care, după cum am 
amintit mai sus, se alimentau de cele mai multe ori doar cu mămăligă. Eforturile corpu-
lui medical erau însă zadarnice, pentru că alimentația defectuoasă era cauzată de sără-
cie iar schimbarea meniului era imposibilă în condițiile nivelului de trai din România.

Toate aceste fenomene au dat naștere unei alte teme, caracteristice sfârșitului de se-
col XIX și începutului de secol XX, cea a degenerării rasei și a pieirii neamului. Această 
spaimă demografică era cauzată de mortalitatea infantilă ridicată, cauzată de lipsa de 
igienă și alimentație. Alimentația face ca de multe ori copii să rămână mici de statură 
și debili. Tema catastrofei demografice, nesprijinită de obicei de statistici temeinice, se 
împletea cu xenofobia și antisemitismul. Micșorarea numărului de români era pusă 
în relație cu creșterea numărului de evrei care aveau de obicei un număr mai mare de 
copii. Statisticile de la începutul secolului XX au dovedit însă că spaimele demografice 
nu aveau temei. Numărul de evrei din România a scăzut în timp iar rata mortalită-
ții nu prezenta o creștere accentuată așa cum crezuseră unii. Discursul antisemit nu 
și-a pierdut însă avântul, fiind cauzat nu de realitate ci de prejudecăți prezente și în 
alte țări, prejudecăți apărute datorită diferențelor culturale. Un capitol final este dedi-
cat vindecătorilor populari și șarlatanilor prezenți atât la sate cât și la orașe. Medicul 
a pătruns relativ târziu în lumea rurală și tocmai de aceea era privit cu neîncredere. 
Numărul insuficient de medici îi obliga, chiar și pe cei fără de prejudecăți față de tag-
ma medicală, să recurgă la vracii locali. În cărțile și rapoartele medicale sunt descriși 
deseori tămăduitorii de la sate și sunt criticate remediile populare lipsite de eficiență 
care provoacă infecții și agravarea bolii. Unii medici se implică activ în activitatea de 
combatere a vindecătorilor însă alții îi tolerează fiind conștienți că pacienții vor ajunge 
în cele din urmă să constate ineficiența tratamentului tradițional și să recurgă la știință.

În încheierea volumului Constantin Bărbulescu manifestă o doză de scepticism față 
de rapoartele medicale analizate. El remarcă faptul că medicii generalizează situația 
țăranilor săraci, fără să precizeze că la sate există și un număr de țărani înstăriți care 
nu se înscriu în acest model. Cea mai importantă critică a imagologiei medicale constă 
în faptul că ea este rece și lipsită de empatie sau compasiune. Medicii descriu proble-
mele țăranilor din perspectiva unei elite ostile, care nu face efortul de a înțelege lumea 
satului. Între țărani și medici se ivește o adevărată fractură caracterizată de sentimente 
reciproce de neîncredere și dispreț. Pentru a înțelege lumea satului istoricul trebuie să 
traverseze această prăpastie și, trecând în lumea țărănească, să îl vadă pe țăran ca pe 
un „om în carne și oase, cu rațiunile lui, cu habitudinile lui, cu iubirile și urile lui, un 
om ca toți ceilalți, un om ca și noi.”
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