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Ca termen și ca domeniu pe care acesta îl acoperă, igiena se delimitează în câmpul 
preocupărilor medicale, sociale și politice în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
și pe tot parcursul secolului următor. La nivel general european, îndelungatul pro-
ces de defi nire al noului domeniu a trecut prin câteva etape relativ distincte, de la 
primele preocupări legate mai curând de arta inginerească (apeducte, canalizare, alte 
lucrări de urbanism) și de poliția municipală implicată în organizarea poliției sanitare 
(cu interdicțiile și regulamentele aferente), la etapa utilizării mijloacelor biologice de 
prevenire a îmbolnăvirilor (vaccinul), fără a renunța însă le cele mecanice (dezinfec-
ția), până în cele din urmă la igiena socială, care lasă în plan secund studiul calităților 
fi zico-chimice ale lucrurilor, în favoarea unei priviri sociologice asupra oamenilor, a 
persoanelor infectate.2

1 Am abordat aspecte disparate despre periodizarea igienismului românesc și despre evoluția 
sa tematică și în Ligia Livadă-Cadeschi, „Igienismul românesc, un model european de pe-
dagogie socială (sfârșitul secolului XIX-începutul secolului XX)”, în Toader Nicoară (coord.), 
Disciplinare socială și modernitate în societatea modernă și contemporană, secolele XVI-XXI, Cluj-
Napoca: Editura Accent, 2011, pp. 183-194; Ligia Livadă-Cadeschi, „L’hygiène – un para-
digme de la modernisation de l’État roumain pendant la seconde moitié du XIXe siècle”, în 
Constantin Bărbulescu, Alin Ciupala (eds.), Medicine, Hygienism and Society in XVIII–XX-th
Centuries, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011, pp. 13-30; Ligia Livadă-Cadeschi, Discursul me-
dico-social al igieniștilor români, abordarea specifi cităților locale din perspectiva experiențelor occi-
dental europene, secolele XIX-XX, București: Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 
2013. 

2 Lion Murard, Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République. La santé publique en France ou 
l’utopie contrariée (1870-1918), Paris: Fayard, 1996, p. 67.



139

În Europa, dar și în America, acolo unde urbanizarea, legată de ritmul industria-
lizării a favorizat răspândirea epidemiilor, medicii au înțeles că, în absența mijloace-
lor curative efi ciente, singura posibilitate de a face față îmbolnăvirilor sunt măsurile 
preventive. Igiena publică ajunge astfel să joace un rol central în medicina secolului 
al XIX-lea, bazat pe o etiologie socială a bolilor, care a fi xat privirea medicului pe insa-
lubritatea condițiilor de viață materială, dar și morală a claselor populare.3 Ea nu este 
însă o disciplină, este un ansamblu conex de discipline, o epistemă. Materia ei o con-
stituie toate elementele lumii exterioare susceptibile să modifi ce pozitiv sau negativ 
sănătatea oamenilor.4

Mulat pe modelul medical, igienismul, care a însoțit primele etape ale conturării 
și defi nirii igienei ca disciplină medicală, transgresează limitele încadrării medicale 
ale acesteia, pentru a se constitui la rândul său într-un curent de gândire socială (și 
politică) generalizatoare legat de gestionarea populațiilor moderne, de raționalizarea 
spațiului (public și privat) și a raporturilor populației cu acest spațiu. Mai mult decât 
un domeniu medical, el devine astfel o pedagogie socială ce are ca miză disciplinarea 
claselor populare și, în spațiul românesc, racordarea acestuia la modelul de civilizație 
vest și central european.

Din punct de vedere cronologic, igienismul acoperă în principal intervalul dintre 
primele decenii ale secolului al XIX-lea, până în primele două decenii ale secolului al 
XX-lea (de la momentul inițierii lui ca mișcare de idei autonomă, în jurul publicației 
Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, 1829, până la ultimul congres in-
ternațional de igienă, înainte de Primul Război Mondial, în 1912 și ultima apariție din 
seria Annales..., în 1922).

Liberalismul economic îi împiedica pe igieniști să preconizeze o intervenție a statu-
lui în distribuirea bogăției. Aceasta se putea face în schimb în ceea ce privește condiți-
ile de viață, care erau de resortul legii și al administrației.5 În contextul militar, politic 
dar și epidemic de la 1870, igieniștii francezi au înțeles că impunerea obligativității 
vaccinării și a lucrărilor de asanare implică de fapt mobilizarea unei voințe politice a 
statului, astfel încât au ales să se lanseze în cariera politică, pentru a putea face să fi e 
votate sub formă de legi măsurile sanitare. Mișcarea igienistă devenea partid al igie-
nei, iar medicii aveau să devină a doua categorie socio-profesională din Parlament.6 
alegând să abandoneze ideologia liberală în favoarea solidarismului, care permitea 
impunerea constrângerilor de sănătate publică.7

În 1884, Henri-Charles Monod defi nea igiena publică drept o chestiune națională 
(une question nationale), afi rmând principiul solidarității și respingând, în materie de 

3 Gérard Jorland, Une société à soigner. Hygiène et salubrité publique en France au XIXe siècle, 
Paris: Gallimard, 2010, pp. 12-13. 

4 Ibidem, pp. 44 și urm. 
5 Ibidem, pp. 121 și urm.
6 Ibidem, p. 298.
7 Ibidem, p. 323.
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igienă și salubritate, individualismul posesiv: „Libertatea nu are nimic a face în aceas-
tă problemă. ... Dacă invocați libertatea de mă otrăvi, eu o invoc pe aceea de a nu fi  
otrăvit. Limitând gesturile unuia singur, statul apără dreptul la viață al tuturor celor-
lalți. ... Iată necesitatea coerciției legale”.8

Igienismul românesc, ca model social global, propus și promovat cu precădere de 
medici, este perfect contemporan și integrat mișcării similare europene (în linii mari, 
anii 1830-1920), fără ca particularitățile sale locale inerente să altereze de o manieră 
semnifi cativă racordarea sa la același model medical, unitar am spune, ca purtător de 
modernitate, ce funcționează în țările Europei apusene și centrale.9 Din punct de vede-
re tematic sau al raporturilor cu spațiul administrativ și implicit politic, prin medierea 
actului legislativ, igienismul a parcurs o serie de etape care, chiar fără a se delimita de 
o manieră defi nitivă, dau seamă de o anume evoluție cronologică a acestuia. Pentru 
spațiul românesc, prima delimitare a unor vârste distincte ale igienismului, aparține 
dr. Brătescu, care identifi că trei etape mai curând legislative. Etapa I (1859-1874), este 
legată de numele lui Carol Davila și de programul acestuia de reorganizare a vieții 
medicale, caracterizată de primatul activității curative, prin consultații și medicamente 
gratuite, atât în cazul medicilor primari de district (județ), cât și în cazul medicilor de 
arondisment (plasă), care lucrau sub îndrumarea și controlul celor dintâi. Etapa a II-a 
(1874-1890) stă sub semnul adoptării primei legi sanitare (1874), care preciza sarcinile 
diverselor structuri medico-sanitare. În atribuțiile medicului primar de județ nu mai 
intra acordarea asistenței gratuite pentru populația săracă, păstrând numai sarcini de 
inspecție, îndrumare, informare. Urmare a prevederilor acesteia, medicul primar de 
județ se birocratizează, ceea ce se transmite și eșaloanelor inferioare, de unde acesta 
își culegea informațiile concrete. Medicul de plasă sau de oraș rămâne medicul cu-
rant al unor maladii cel mai adesea sociale, a căror tratare strict medicală se va dovedi 
profund inefi cientă, ducând în timp la grave acuze privind raportul cost-efi ciență la 
nivelul sistemului sanitar. Această etapă este considerată o etapă a poliției igienico-sa-
nitare, dominată de preocuparea pentru intensifi carea controlului salubrității publice. 
Etapa a III-a (1890-1916) se leagă de progresele realizate de știința medicală, ca urmare 
a dezvoltării microbiologiei (dr. Victor Babeș), fi ind caracterizată de prioritatea acor-
dată muncii antiepidemice și cercetărilor bacteriologice. Predilecția arătată combaterii 
bolilor infecto-contagioase a favorizat „tehnicizarea” activității de ocrotire a sănătății 
și a dus la o anumită neglijare a aspectelor sociale ale medicinei.10 În ceea ce ne pri-
vește, credem că tehnicizarea respectivă, incontestabilă, a fost însoțită de tehnocrati-
zarea unei părți importante a corpului medical și de modifi carea perspectivei în care 

8 Ibidem, pp. 303-304. 
9 Patrice Bourdelais, „Les logiques du développement de l’hygiène publique”, în Patrice 

Bourdelais (sous la dir.), Les hygiénistes. Enjeux, modèles et pratiques, XIXe-XXe siècles, Paris: 
Belin, 2001, pp. 25 și urm.

10 G. Brătescu, „Profi lul medicului specialist în igienă și sănătate publică în țara noastră în 
perioada 1859-1916”, Igiena, vol. XVII, nr. 3, an 1968, pp. 173-177.
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acesta se situează față de spațiul social și implicit politic. Afi rmați ca specialiști de 
necontestat într-un domeniu ale cărui implicații sociale largi sunt în continuare ex-
plicit afi rmate, medicii ajung, după 1900 să se implice direct și în număr din ce în ce 
mai semnifi cativ în politică. Listele nominale de medici parlamentari (1901, 1904, 1907) 
publicate de periodicul Călăuza sanitară și igienică (bilunar, București, 1899-1907), in-
sistă asupra numărului acestora și, acolo unde este posibil, asupra structurii ocupațio-
nale a parlamentului României, eludând însă culoarea sprijinului politic de care vor fi  
benefi ciat respectivii medici, singurul de altminteri care făcea posibil accesul în forul 
legislativ al țării. Cu alte cuvinte, prezența medicilor în parlament este justifi cată în 
primul rând de profesiunea lor, în raport cu care apartenența politică devine secun-
dară. „Tehnicizarea” ocrotirii sănătății și „tehnocratizarea” medicilor cu veleități ad-
ministrative au avut un rol deloc de neglijat în consolidarea la nivelul întregului corp 
medical, a unei solidarități specifi ce, axate pe paradigma preeminenței medicului în 
raport cu ceilalți profesioniști ai spațiului social.

Paralel cu etapizarea preponderent legislativă, vârstele igienismului românesc se 
delimitează și în interiorul discursului acestuia, prin anumite deplasări de accent, din-
tre care vom urmări în continuare raportul dintre stat și individ. Încă de la primii au-
tori cu preocupări de igienă în spațiul românesc, se conturează diferențe de pondere 
tematică între discursul european occidental și cel autohton. Spre deosebire de colegii 
lor străini, medicii români, chiar dacă sensibili la salubritatea orașelor sau a satelor, 
s-au orientat mai puțin, mai ales în perioada de început a interesului pentru chestiuni 
de igienă publică, spre aspectele propriu-zis edilitare, punând întotdeauna accentul pe 
igiena și comportamentele individuale și pe educarea claselor populare în spiritul va-
lorilor de moderație, prevedere, grijă față de propria persoană și de propria locuință. 
Adresându-se în primul rând individului, igienismul românesc trebuie înțeles în sen-
sul unei pedagogii sociale. Din acest motiv literatura pe teme de igienă se situează la 
un nivel accentuat didactic, fi ind constituită dintr-o cantitate impresionantă de manu-
ale și conferințe populare. O singură lucrare, a dr. Iacob Felix se defi nește ca tratat de 
igienă11 și este destinată învățământului medical superior. Explicația trebuie căutată, 
credem noi, în caracterul fundamental rural al lumii românești de la vremea respectivă 
(inclusiv la nivelul orașelor, unde urbanizarea este adesea incompletă), dar și în resur-
sele modeste de care dispunea statul român.

Igienismul românesc se cantonează într-o pedagogie socială care a oscilat perma-
nent între obligația individului de a asimila noile valori ale modernității și obligația 
statului de a crea acele condiții fără de care orice efort individual va fi  fi ind sortit 
eșecului. Dacă la începutul secolului al XIX-lea, Dr. Constantin Caracaș se situa mai 
aproape de fi lantropii iluminiști, care descoperiseră legăturile intrinseci dintre muncă 
și sărăcie, la sfârșitul aceluiași secol, Dr. Iacob Felix se dovedea profund atașat ide-
ologiei statului liberal și liberalismului economic. În opinia doctorului Constantin 

11 Iacob Felix, Tractat de hygienă publică și poliție sanitară, partea I, București, 1870. 
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Caracaș, starea de sănătate a populației unei țări trebuie să reprezinte un aspect fun-
damental al guvernării și al gestionării interesului public. „Dintre îndatoririle unui gu-
vern, una din cele mai utile este grija sănătăței și vieței locuitorilor, fi indcă siguranța 
și fericirea oricărei națiuni ține de puterile fi zice și intelectuale căpătate printr-un trai 
bun”.12 Viciile populare (alcoolismul în speță) sunt înțelese ca un comportament com-
pensatoriu față de greutățile traiului cotidian, iar responsabilă pentru totala lipsă de 
interes a țăranului și față de propria persoană, dar și față de orice posibilitate de pro-
gres, rămâne în primul rând proasta gestiune a treburilor publice asumată de factorul 
politic. „De aceia nealegându-se cu niciun câștig ... principalul obiect al grijei lor este 
să economisească câteva parale mărunte ca să se poată înveseli duminicile și sărbători-
le pe la cârciumi. În acele puține minute se desfată și se îmbată, ca să uite mizeriile cele 
amărâte. ... Cu toate că după fertilitatea pământului ar putea produce multe și felurite 
feluri de articole alimentare, dar din cauza multor sarcini puse de guvern sunt siliți să 
vândă productele lor, spre a le întâmpina”.13

Pentru autorul primului curs de igienă populară, dr. Iulius Barasch, „este probat 
că statul are un drept incontestabil și netăgăduit a proclama ordinile igienice publice 
în sfera sa, și fi eșicare membru al acestui stat are o datorie sacră a le urma, precum 
are o datorie sacră a urma legile statului care determinează relațiunea sa individuală 
cu societatea întreagă”.14 Fundamentele dreptului pe care statul îl are de a interveni, 
inclusiv în aspecte de viață privată, urmează logica solidarității sociale: „fi eșticare om 
individual nu poate urma cu corpul și viața sa orice va voi, când asemenea acțiune 
poate să răspândească răutate și moarte asupra societăței întregi”.15 Câteva decenii 
mai târziu însă, pentru dr. Iacob Felix, grija pentru propria persoană devine o înda-
torire civică personală. Urmare a acestei importante inversări de optică, accentul cade 
acum pe obligațiile individului față de stat. „Este datoria noastră ca să ne păstrăm să-
nătatea, pentru ca să devenim cetățeni vrednici, înzestrați cu puterea necesară la mun-
ca câmpului, la câștigarea pâinei de toate zilele, să îngrijim ca brațele noastre să aibă 
tăria cerută pentru purtarea armelor, pentru ca la cas de nevoe să putem apăra patria 
și căminul părintesc în contra inimicilor țărei și neamului românesc”.16

În fața asumării de către individ a propriilor îndatoriri față de stat, intervenționis-
mul acestuia devine mai discret, cantonându-se în zona recomandărilor: „administra-
țiunea publică are dar misiunea de a povățui pe cetățeni asupra causelor cari produc 
bólele și asupra măsurilor pentru preîntâmpinarea lor, a înlătura după putință acele 
cause ale bólelor, pe cari o singură persoană în parte nu le poate înlătura, prin măsuri 

12 Pompei Samarian, O veche monografi e sanitară a Munteniei. Topografi a Țării Românești de dr. 
Constantin Caracaș (1800-1828), București, 1937, p. 135.

13 Ibidem, pp. 81-82. 
14 Iulius Barasch, Curs de igienă populară, București, 1857, p. 169.
15 Ibidem, pp. 167-169.
16 Iacob Felix, Manual elementar de igienă, București, 1885, p. 3.
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de igienă privată, individuală”.17 La fel pentru dr. Crăiniceanu „statul mai mult poate 
ajuta, lumina și îndemna, decât a sili pe țăran”.18, pentru că „igiena e mai liberală, nu 
restrânge atât de mult libertatea personală a omului”.19

După anii 1900, constatăm din nou o deplasare de accent de pe rolul individului, 
respectiv al educației igienice, care continuă să constituie totuși o temă predilectă, pe 
rolul statului, dator să afl e și să impună în practică soluții pentru îmbunătățirea stării 
populației rurale. Depozitari ai singurei științe garant al vieții, medicii nu pot intra 
în raport cu spațiul politic decât pentru a îl tutela, refuzându-i fl uctuațiile, care nu se 
înscriu nici în ordinea științifi că, nici în cea naturală a lumii: „Pentru că nu sunt și nu 
pot fi  mai multe moduri ci numai unul, acel dictat de știință și conștiință (subliniat în 
text, n.n.) care nu poate avea nimic de comun cu fl uctuațiile politice ... pentru că trebue 
o evoluție, că Știința, ca și Natura nu face salturi”.20

Întrebarea pe care depozitarii acestei științe și-o pun, privește însă felul concret 
în care medicina și politica pot interfera21: „Este oare știința un instrument pentru a 
se folosi de ea cei care nu o posed spre a forma cu ajutorul ei puterea de stat sau ști-
ința este o putere de sine-stătătoare și dă dreptul la stăpânirea ei numai celui care o 
concepe? Munca intelectuală nu poate fi  înțeleasă decât de un alt intelectual care se 
gândește la fel și care are aceleași cunoștințe. Ea nu se poate transmite ca o marfă de 
vânzare, căci pe când în capul celui care o concepe, ea este o putere divină, în capul 
unui neînțelegător devine o putere infernală. Și ce facem noi medicii? Am conceput 
puterea divină care poate forma vitalitatea omenirei și o predăm spre profanare, ceia 
ce se chiamă executare, persoanelor străine, fi e el ministru, fi e vătășel”.22 Puterea legis-
lativă, la rândul său, suferă de aceeași incapacitate constitutivă de a pătrunde nevoile 
organismului social, căruia îi ignoră în totalitate componenta umană, vezi biologică: 
„Principalul mijloc și pot zice unicul cu care se caută a se ameliora starea sanitară a 
țării este un specimen de legiferare ... Chestiunea sanitară a țăranului nostru ... fi ind 
un rău adânc pătruns în viața intimă celulară a organismului țăranului nostru ea nu 
poate fi  tratată prin mijloace externe artifi ciale și mai ales superfi ciale, de către orice 
om de stat, fi e el cât de iscusit și în retorică și în guvernământ, ea nu poate fi  nici cu-
prinsă măcar, necum rezolvată, de persoanele cari nu s-au mistuit îndeajuns în scru-
tarea tainelor vieții intime a organismelor vii”.23 Ceea ce medicii revendică, în raport 
cu puterile constituite ale statului, este recunoașterea lor drept unicii specialiști care, 

17 Idem, Istoria igienei în România, partea I, București, 1901, p. 67.
18 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român. Locuința, încălțămintea și îmbrăcămintea. 

Alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și în diferite timpuri ale anului, București, 1895, p. 103.
19 Ibidem, p. 173.
20 Dr. O., „Politica sanitară”, Călăuza Sanitară și Igienică, nr. 19 și 20 / 1907.
21 Pentru raporturile complexe între medicină și politică, Ligia Livadă-Cadeschi, „Medicină 

și politică în periodicul „Călăuza Sanitară și Igienică”, București, 1899-1907”, Studia Politica. 
Revista Română de Știință Politică, XIV, 3, 2014, pp. 539-557.

22 „Chestiuni sanitare”, Călăuza ..., nr. 4 / 1903.
23 Ibidem.
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în virtutea cunoștințelor lor științifi ce și a predictibilității pe care știința o presupune, 
sunt capabili să defi nească pe termen lung direcțiile prioritare de intervenție socială: 
„Dar ceace medicii sanitari pot să săvârșească în mod perfect este putința să studieze 
starea sanitară a țăranului și să prevadă urmările ei, ..., arătând calea pe care apucând 
putem ajunge la o ameliorare a acelei stări”.24

Prima prezență semnifi cativă a medicilor în Parlamentul României datează din 
1901 (15 la Senat și la Cameră).25 În 1905, vom avea la Senat 5 medici și un farmacist, 
iar la Cameră 9 medici26 dar Călăuza sanitară și igienică constata că implicarea politică 
a medicilor a fost departe de așteptările breslei.27 În 1907, medicii pătrund din nou în 
Parlament; „Decât lucrul lor pentru profesiunea medicală (nu vrem să prejudecăm) și 
pentru votarea legii sanitare a rămas mereu problematic, cel puțin până acum”.28 În 
Senat intraseră 7 medici, iar în Cameră 8 medici și un farmacist.29

Prestația nesatisfăcătoare a medicilor parlamentari, cel puțin în ochii celor care își 
publicau părerile în rândurile „Călăuzei sanitare”, a avut credem, cel puțin un aspect 
pozitiv legat de delimitarea mai clară și evident mai apropiată de adevăr, a rolului 
medicului în spațiul public și de cantonarea domeniului medical în propriul spațiu de 
acțiune socială, renunțând la pretențiile de universalitate, dar afi rmând o responabi-
litate profesională bine conturată și pusă în relație cu toate celelalte domenii de inter-
venție socială: „Medicul este dator să facă ceace atârnă de el. ... Însă ceace atârnă de el 
este remediul medicinal, nu și cel social și economic ... pentru distrugerea factorilor de 
insalubritate ... trebuesc concentrate toate puterile Statului: administrație, fi nanțe, jus-
tiție, învățătură, remedii sociale într-un cuvânt ... A aștepta regenerare și prosperitate 
numai dela ajutorul medical este o absurditate, este curată inconsciență”.30

Dilemele intervenționiste ale igieniștilor din ultimii ani ai secolului al XIX-lea și de 
la începutul celui următor, se vor regăsi în proporții variabile, dar întotdeauna consis-
tente, în perioada interbelică, la reprezentanți de marcă ai lumii medicale, adesea im-
plicați și în administrația sanitară a țării, de la Gh. Marinescu, la Iuliu Moldovan, Iuliu 
Hațieganu sau Gh. Banu, pentru a nu aminti decât pe câțiva dintre ei. Evoluția dezba-
terilor igienico-sanitare în spațiul public românesc, prefi gurează și explică modul în 
care la nivelul primului minister de resort (înfi ințat în 1920), reprezentanții și simpa-
tizanții mișcării eugeniste aveau să promoveze o cale către modernizare care combina 
politicile controlate de stat cu voluntariatul cetățenesc.31 Cât despre rolul medicului în 

24 Ibidem.
25 „Medicii în corpurile noastre legiuitoare”, Călăuza ..., nr. 2 / 1901.
26 „Reprezentanții națiunei, structura corpurilor legiuitoare pe meserii”, Călăuza ..., nr. 4 / 

1905.
27 Ibidem.
28 „Medicii noștri în Parlament”, Călăuza ..., nr. 11 și 12 / 1907. 
29 Ibidem.
30 Dr. Oricine, „Ce poate medicul”, Călăuza ..., nr. 11 și 12 / 1907.
31 Maria Bucur, Eugenie și modernizare în România interbelică, București: Polirom, 2005, p. 28.
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acest model, „eugeniștii doreau ca deciziile despre felul în care vor fi  tratați indivizii să 
fi e apanajul unei elite tehnocratice profesionale (în special cea a igieniștilor) în colabo-
rare cu reprezentanții statului”.32 Diferența fundamentală dintre igienism și eugenism 
stă în mutarea accentului de pe factorii de mediu, pe factorii ereditari, ca determinanți 
ai caracteristicilor bio-psiho-sociale ale individului. Dar necesitatea intervenției asupra 
factorilor de mediu (igiena) își păstrează caracterul imperativ.

La capătul unui secol de dezbateri, în care medicii reprezentanți ai igienismului 
au oscilat între a pune accentul pe îndatoririle individului față de stat sau pe cele ale 
statului față de individ, aceștia vor opta, fi nalmente, pentru varianta intervenționistă, 
reclamând statului adoptarea tuturor acelor măsuri care, în optica lor, însoțeau, condi-
ționau și în cele din urmă asigurau transformarea individului în cetățean.

32 Ibidem, p. 33.
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De la indivizi la stat și înapoi. Vârstele igienismului românesc (1820-1920)

Rezumat: Prima identifi care a unor vârste distincte ale igienismului românesc aparține dr. Brătescu, 
care a delimitat trei dintre ele, în special din punct de vedere legislativ și organizatoric (1859-1874, 
1874-1890, 1890-1916). Există de asemenea și o serie de diferențe în discursul de igienist român, în 
funcție de epocă. Dacă la începutul secolului al XIX-lea doctorii erau mai aproape de fi lantropi care au 
afi rmat responsabilitatea factorilor politici pentru bunăstarea fi zică și morală a cetățenilor, la sfârșitul 
secolului, doctorul Iacob Felix a considerat preocuparea pentru propria persoană ca fi ind o obligație 
civică. Spre anii 1900, doctorii au început din nou să considere că doar intervenția statului ar putea 
îmbunătăți starea populației, în special a țărănimii. Igieniștii au lăsat dilemele intervenționiste medicilor 
din perioada interbelică, promotorii unei căi de modernizare care a convocat atât politicile controlate de 
stat, cât și voluntariatul cetățenilor.

Cuvinte cheie: igienism, igiena publică, istoria medicinei, medicina socială, administrarea sanitară.

De l’individus à l’Etat et du retour. Les âges de l’hygiénisme roumain (1820-1920)

Résumé : La première identifi cation des certaines âges distinctes de l’hygiénisme roumain appartient 
au Dr. Brătescu, qui en a delimitée trois, surtout de point de vue législatif et organisatorique (1859-1874, 
1874-1890, 1890-1916). Il existe également un certain nombre de différences au sein du discours hy-
giéniste roumain, selon l’époque. Si au début du XIXe siècle, les médecins se situaient plus près des 
philanthropes qui affi rmaient la responsabilité des facteurs politiques pour le bien être physique et moral 
des citoyens, à la fi n du siècle le Dr Iacob Felix considérait la préocupation pour sa propre personne 
comme une obligation civique. Vers les années 1900, les médecins commencent de nouveau à consi-
derer que seul l’intervention de l’État serait susceptible d’améliorer l’état de la population, notamment 
de la paysannerie. Les hygiénistes ont legué leurs dilemmes interventionnistes aux médecins de l’entre 
deux guerres, promoteurs d’une voie modernisatrice qui a convoqué à la fois les politiques controlées 
par l’État et le voluntariat des citoyens.

Mots-clés : Hygiénisme, hygiène publique, histoire de la médecine, médicine sociale, administration 
sanitaire.
 


