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Igiena, în secolul al XIX-lea, a fost unul din subiectele principale abordate de me-
dicii români pentru a reduce numărul deceselor cauzate de igiena precară a oamenilor 
de la sate. Medicii, au găsit cauzele principale pentru îmbolnăvirea cetățenilor și au în-
cercat să găsească soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Nu se putea realiza fără 
sprijinul politic, care au emis mai multe legi ce vizau igiena țăranului român. Călătorii 
străini au surprins mai multe aspecte din viața țăranului român și au fost mai puțin 
subiectivi ca medicii români. Este perioada în care se conștientizează necesitatea forței 
de muncă, fi ind nevoie de mână de lucru sănătoasă. Medicii au încercat, în discursul 
lor, să arate importanța țăranului român, explicând, necesitatea conștientizării și edu-
cării pentru schimbarea mentalității de la acea vreme. Se caută metode efi ciente pentru 
implementarea igienei, în mediul rural. În acest proces fi ind implicați nu numai medi-
cii, era necesară implicarea directă a cadrelor didactice, a preoților și a clasei politice. 
În acest sens, clasa politică va emite legi, decrete, regulamente pentru implementarea 
igienei, cadrele didactice vor elabora manuale, pentru a educa elevul cu privire la re-
gulile elementare de igienă, implicit a unui organism sănătos. Un elev educat își va 
păstra obiceiul și acasă, în acest sens, își va obișnui și părinții și frații să implementeze 
regulile de igienă. 

Este o epocă modernă, în care se încearcă reducerea mortalității infantile și a dece-
sului prematur, cu toate că medicii din mediul rural lipsesc cu desăvârșire.1 Igiena, în 
mediul rural, este un subiect, pe cât de controversat, pe atât de important. S-a încercat 
educarea prin diverse metode. Pentru a-i ajuta pe cei însărcinați cu educarea populați-

1 Dr. Gheorghe Vuia, Higiena poporală cu privire la săteanul român: învețături practice pentru pre-
oți, învețători, seminare, școle normale, licee și pentru toți aceia care țin la sănătatea poporului dela 
țeră, Arad: Tipografi a Română Diecesană, 1884, p. 3.
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ei, de a schimba mentalitatea omului de la țară s-au publicat mai multe cărți, editoriale 
în reviste sau manuale, referitor la normele de igienă. Dr. G. Vuia prezenta, în volumul 
său că, este mult mai indicat în a preveni bolile, decât să le trateze. În acest sens, con-
sidera dietele ca fi ind esențiale pentru o viață sănătoasă, precum și importanța calității 
aerului și a luminii care sunt esențiale organismului, exemplifi când în acest sens ,,cu 
ajutorul apei se rarifi că sângele, ca să poată circula cu înlesnire. Totodată, un corp să-
nătos are nevoie de nutrienți, care sunt asimilați din alimente, deoarece munca fi zică 
solicită mai mult organismul, același lucru este valabil și în cazul copiilor.2 Inclusiv 
revistele vremii, au promovat importanța igienei, încercând să explice de ce este nece-
sară. Principalul motiv este moartea prematură, o viață sănătoasă dă o stare de bine, 
iar un om care dorește să rămână sănătos este obligat să cunoască regulile principale 
de igienă. Igiena „îl învață să prețuiască sănătatea și în același timp să înțeleagă ce e 
bόla”.3 În ședința din 3 sept 1904, președenția lui I. Kalinderu, se vor implementa, cur-
suri de igienă în școli pentru educarea elevilor, aceste fi ind materii de natură în a edu-
ca principalele reguli de igienă, pentru ca la fi nalul studiilor, să poată să fi e folosite în 
viața de zi cu zi. Cursul de igienă, a fost implementat și în celelalte țări, fi ind o materie 
absolut necesară pentru secolul XIX. Decretul no. 17.000 din anul 1925 al „Ministerului 
Cultelor și Instrucției Publice”, este pentru conștientizarea sătenilor cu privire la ele-
mentele principale pentru o viață sănătoasă, pentru ca „Îndrumătorii” să poată educa 
populația. Printre principalele puncte atinse sunt: calitatea aerului, lumina soarelui, 
apa potabilă, igiena corpului și curățirea hainelor și nu în ultimul rând alimentele care 
conțin elementele nutritive, fi ind amintite: amidonul, glucoza, grăsimea, sărurile. A 
se păstra curățenia în tot satul, la biserică, în cârciumi, în școli, iar străzile să fi e curate 
și pietruite. De asemenea, trebuie explicat sătenilor, într-un mod elegant, necesitatea 
respectării igienei, pentru a nu se simți jigniți, caz în care acest proces de conștientizare 
ar eșua. Primul congres medical ce are ca temă principală igiena, a avut loc la 1884. 
Importanța cu care a fost tratată această problemă a secolului al XIX-lea, a impulsionat 
mulți medici să-și continue publicațiile referitoare la această temă.4

Numele de igienă provine de la Hygia, care a fost fi ica lui Esculap. Se spune că ar fi  
fost prima care s-a dedicat persoanelor bolnave, pentru a-i vindeca și care a s-a ocupat 
pentru îngrijirea și păstrarea sănătății.5 O abordare reală a necesității instruirii în școli, 

2 Ibidem, pp. 38, 40-41.
3 Albina. Revistă Enciclopedică Populară, anul III, 2 apr. 1900, nr. 27, pp. 731-732.
4 Analele Academiei Române, seria II, tom XVII, 1904-1905, Partea administrativă și desbaterile, 

București: Editura Inst. de Arte Grafi ce „Carol Göbl”, 1905, p. 53; Iacob Felix, Istoria igie-
nei în România în secolul al XIX-lea, Partea I, extras din Analele Academiei Române, seria II, 
tom XVIII, Memoriile secțiunii științifi ce, București: Editura Institutul de Arte Grafi ce „Carol 
Göbl”, 1901, p. 11; Boabe de Grâu. Revistă lunară ilustrată de cultură, anul I, 1930, București: 
Editura Librăria de Stat, pp. 60-62; Biserica și Șcόla. Fόiă bisericéscă, școlastică, literară și econo-
mică, Arad, nr. 11, 16/28 martie 1897, p. 86.

5 D. Bravicianu, Noțiuni de higienă și medicina populară pentru usul scoalelor primare de ambe-sexe, 
Craiova: Librar-Editor și tipograf Filip Lazăr, 1889, p. 9. Zeița Hygia se presupune că ar fi  
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cu privire la regulile elementare de igienă, a luat fi ință la 1864, an în care a fost emi-
să Legea Instrucțiunii publice. De asemenea, foarte importante pentru implementa-
rea regulilor esențiale de igienă, au fost și regulamentele emise de către clasa politică. 
„Regulamentul pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țěrănesci din 
anul 1888, cu modifi cări al legii la 1894”, „Regulamentul pentru prevenirea bόlelor in-
fecțiόse din anul 1891, cu modifi cări în anul 1893 și anul 1897”, „Regulamentul pentru 
vaccinare și revaccinare din anul 1874, modifi cat în anul 1893”, „Regulamentul asupra 
privegheriì sanitare a fabricațiuniì alimentelor și běuturilor și a comerciului cu alimen-
te și cu běuturi din anul 1895”, „Instrucțiunile pentru controlarea și examinarea lapte-
lui din comerciǔ din anul 1897”.6 Principalele probleme dezbătute de către toți medicii 
români fac referire la igiena locuinței și a satului, igiena corporală și vestimentația, 
problema alcoolismului și igiena alimentației în mediul rural, precum și combaterea 
bolilor infecțioase. Sunt temele principale care fac obiectul acestui studiu, preluat de la 
cei ce au fost contemporani cu aceste probleme. Fără identifi carea cauzelor, nu se pot 
găsi soluții.

Igiena corporală și igiena vestimentară

Importanța igienei corporale, este un alt aspect important în procesul de educare al 
săteanului român, deoarece un corp sănătos este un corp spălat în întregime, iar per-
soanele care nu reușesc acest lucru, trebuie să-și schimbe zilnic hainele, în special vara, 
pentru a evita ,,astuparea porilor”. Hainele sunt prezentate în trei feluri esențiale pen-
tru toți cetățenii: ,,moral, estetic și higienic”, îmbrăcămintea având un rol esențial în a 
proteja organismul de intemperii, de a-l proteja împotriva agenților externi, pentru a 
preveni îmbolnăvirea. „Igiena este sciința care ne învéță, în ce modǔ putemǔ dobéndi 
și păstra sănětatea și prin ce mijloáce putemǔ preîntâmpina bόlele și mόrtea timpuriă”. 
Dr. I. Felix, explică, în volumele sale, regulile principale ce trebuiesc urmate, pentru ca 
sănătate sătenilor să nu fi e afectată, indicând tipul de îmbrăcăminte, respectiv încălță-
minte. Vara, organismul trebuie protejat de razele soarelui, iarna de frigul aspru. De 
asemenea, hainele trebuie curățate cât mai des posibil și să nu se utilizeze pe timpul 
nopții hainele purtate în timpul zilei. Hainele și încălțămintea să nu fi e prea strânse, 
pentru a evita probleme cu circulația sângelui, iar încălțămintea strânsă ar provoca 

fost fi ica sau sora lui Esculap, care era reprezentată cu un baston în mână, în jurul căruia 
era încolăcit un șarpe, simbolul medicinei. Gheorghe Popa-Lisseanu, Mitologia greco-romană 
în lectură ilustrată, vol. 1: Legendele zeilor, București: Editura Tipografi a Jockey-Club Ion C. 
Văcărescu, 1924, p. 13.

6 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țeranului român: locuința, încălțămintea și îmbrăcămintea, ali-
mentațiunea în diferite regiuni ale țerii și în diferite timpuri ale anului, Bucuresci: Editura Lito-
Tipografi a „Carol Göbl”, 1895, p. 30; Iacob Felix, Istoria igienei în România ..., op.cit, p. 60; 
Albina. Revistă Enciclopedică populară, nr. 32, București: Editura Institutul de Arte Grafi ce 
„Carol Göbl”, 1900, p. 853; Ioan M. Bujoreanu, Collectiune de leguirile României vechi și nuoĩ 
câte s’au promulgat pene la fi nele anului 1870, Bucuresci: Editura Noua Typografi e a laboratori-
lorǔ românǔ, 1873, p. 1094.
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dureri la deplasare. „Pentru ca omulǔ să fi e sănătosǔ și frumosǔ, trebue să își ție cor-
pulǔ totdéuna curatǔ. Necurățenia produce bolé”. Este obligatorie curățarea corpului 
în fi ecare zi: fața, capul, gâtul și dinții, apoi să se îmbrace haine curate. Picioarele tre-
buie spălate, cel puțin o dată pe săptămână, iar întreg corpul cât mai des posibil, în 
special pe timpul verii.7

Opincile sunt confecționate din piele de vacă, netăbăcită, ceea ce poate duce la une-
le boli la nivelul tălpilor. Cu toate că există o lege ce interzice confecționarea opincilor 
din piele crudă, nu există o modalitate de verifi care, lipsind posibilitățile de a face 
asemenea controale. Dacă nu se poate utiliza alt fel de piele, numai cea crudă, se reco-
mandă curățarea acesteia cu cenușă sa prin presărarea de piatră vânătă. În Moldova, 
spre exemplu, pielea crudă se pune la uscat în copaci. Țăranii neglijează importanța 
utilizării de a purta încălțăminte, astfel adolescentele umblă mereu desculțe, obicei 
total nesănătos, care duce în fi nal la îmbolnăviri, iar superstițiile își fac ușor loc. În 
acest sens, niciodată nu vor acuza faptul că au umblat desculțe ci credeau că „duhurile 
necurate” sunt de vină, apelând la vrăjitoare pentru a le scăpa și la preoți ca să le țină 
slujbe. Este o practică în acest secol, ce ține de credința populară și este reprezentat 
de descântece, farmece și vrăji, adică de forme culturale la care țăranii români ape-
lau pentru a se vindeca de diferite afecțiuni, fi ind parte a mentalității colective, acestă 
metodă de tratament le considerau utile. O altă problemă ar fi  și lenea. Opincile fi ind 
greu de dat jos, în special după o ploaie, când îngreunau și mai mult acest procedeu, 
țăranul român prefera să doarmă încălțat. Apoi, cizmele. Dacă sunt prea strâmte aces-
tea provoacă bătături la picioare. Totodată, îngreunează circulația periferică, în acest 
fel picioarele vor amorți, iar cizmele care strâng degetele de la picioare, au ca rezultat 
încarnarea unghiilor. Se recomandă, nu numai folosirea de cizme comode, dar și con-
fecționarea cizmelor pentru fi ecare picior, pentru stângul și pentru dreptul, fi ind con-
traindicată confecționarea de cizme universale pentru ambele picioare.8

Țăranul român are prostul obicei de a da ca pomană hainele rămase de la mort, ne-
ținând cont de pericolul la care îi expun pe cei cărora le oferă. Datorită acestui obicei, 
au existat foarte multe decese datorate unor boli precum: holera, tifosul, scarlatina etc, 
iar igiena precară a hainelor a dus la foarte multe boli de piele.9 O altă practică nesănă-
toasă este scăldatul în bălți. În acest loc se scaldă oameni bolnavi precum și animalele 
bolnave, ducând la infecția oamenilor sănătoși. Gheorghe Crăiniceanu remarcă faptul 
că, sătenii nu se scăldau cu scopul de a se spăla ci doar pentru a se răcori. Recomanda 
scăldatul în apele curgătoare, deoarece riscul infecțiilor era redus la minim.10

7 Dr. Gheorghe Vuia, op.cit., pp. 78-79, 85; Dr. Iacob Felix, Manualu elementaru de igienă, 
București: Tipografi a Statului, 1885, pp. 3, 13-14, 51.

8 Gh. Crăiniceanu, op.cit., pp. 119-122.
9 Ibidem, p. 174.
10 Ibidem, p. 175.
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Igiena locuinței

Casele de la țară sunt construite într-un mod primitiv. Casele sunt de mici dimen-
siuni, majoritatea având doar o singură cameră, acestă încăpere fi ind mică. Sunt neîn-
grijite, în acest fel vântul și ploaia pătrund cu ușurință, iar varul lipsește cu desăvârși-
re, fi e vorbind despre pereții interiori sau pereții exteriori. De asemenea, în casă sunt 
adăpostite și animalele domestice, regăsindu-se în această încăpere porci, viței, găini, 
viermi de mătase etc. Nici în jurul casei nu este curat, igiena lipsind cu desăvârșire. În 
curte este un aer greu de suportat, datorită excrementelor lăsate prin curte. Casele, în 
majoritate, nu sunt aerisite deoarece nu au geamuri, acestea fi ind acoperite cu ,,hârtie 
orĩ țiplă, rar cu geam”. În casă se regăsește soba, care este folosită pe post de bucătărie, 
dar și loc de uscat rufele, camera având tavanul construit foarte jos. Rogojina11 este 
folosită ca pat și nu în ultimul rând, în curte nu există latrine. În Monitorul Ofi cial, 
din 6 octombrie 1885, s-a dat o lege prin care toți țăranii erau obligați să sape o groapă 
pentru latrină.12

În anul 1887, la conferința cadrelor didactice s-a discutat despre necesitatea edu-
cării țăranului român, privitor la igiena locuinței, iar în anul 1888 s-a adus în discu-
ție igiena alimentară. Însă, nu numai cadrele didactice ar trebui să exercite presiuni 
asupra țăranului cu privire la igienă, ci și preoții ar trebui să trateze acest subiect cu 
seriozitate. Ar trebui să predice în timpul slujbelor, pilde despre importanța igienei, în 
acest fel țăranii ar putea conștientiza mai bine importanța acestui subiect. Însă, preoții 
nu puteau face asemenea predici, atâta timp cât unii dintre ei aveau casele la fel de ne-
îngrijite, precum a enoriașilor.13 Pentru a înțelege mai bine neglijarea igienei din casele 
sătenilor, Gheorghe Crăiniceanu da ca și exemplu un sat din județul Vâlcea. Aici copiii 
își depun, în timpul nopții, excrementele pe jos, deoarece nu există un vas special con-
ceput pentru așa ceva, de asemenea, datorită lipsei latrinelor, acestea sunt depuse în 
spatele casei, ducând la un miros insuportabil.14

Aerisirea locuinței este o altă preocupare a dr. G. Vuia. Dorește să educe popu-
lația pentru a aerisi, cât mai efi cient și mai des, spațiile în care locuiesc, deoarece un 
aer curat reduce riscurile unor boli ale tractului respirator. De asemenea, în zonele cu 
mult praf indică, pe lângă aerisirea încăperilor, udare podelelor.15 Locuința nu trebuie 
neglijată, fi ind locul în care dormim și petrecem o parte din zi. Orice casă trebuie să 
fi e curată și uscată, să aibă parte de lumina naturală și să fi e bine aerisită, iar bordeele 
ar trebui desfi ințate, fi ind cele mai neprielnice încăperi, constatând că în aceste locuri 
sunt cei mai mulți bolnavi, datorită lipsei luminii, aerisirii și a umidității excesive.16 În 

11 Rogojina, este o împletitură de rogoz sau de papură, care se așterne pe jos ori se atârnă pe 
pereți în casele țărănești

12 Gh. Crăiniceanu, op.cit., pp. 47, 52, 72.
13 Ibidem, p. 68.
14 Ibidem, p. 76.
15 Dr. Gh. Vuia, op.cit., pp. 74-75.
16 Dr. I. Felix, Manualu elementaru de igienă, pp. 15-16.
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manualul se de citire pentru clasa a IV-a, se regăsesc reguli elementare privind igiena 
locuinței. „Higiena, adică știința care ne dă sfaturi pentru păstrarea sănătății ...”, deoa-
rece educația trebuie începută de la cele mai fragede vârste. Se pot remarca tipurile de 
case indicate ca fi ind bune pentru locuit, precum și sfaturi esențiale pentru construirea 
unor case în anumite zone. Printre cele mai importante aspecte se regăsesc: „casa să nu 
fi e în bătaia vântului, să o bată cât mai mult soarele căci e sănătoasă”, totodată se indi-
că construirea caselor cu fața spre S-E sau S-V, încăperile să aibă podele din scânduri și 
să fi e aerisite cât mai bine.17

Nu doar igiena personală este importantă, ci a întregii comunități, deoarece un sat 
curat are localnicii sănătoși, în acest sens dr. I. Felix indică igiena generală prin elimi-
narea tuturor bălților acestea fi ind surse de infecție atât pentru oameni cât și pentru 
animale. Drumurile, de asemenea, trebuie curățate și împrejmuite cu șanțuri, iar casele 
să fi e construite în linie pentru aerisirea zonei, în acest sens fi ecare sătean are obligația 
de a curăța locul din fața casei, acest lucru ducând spre o curățenie generala, iar prin 
plantarea copacilor răcoresc aerul fi erbinte al verii. Un sat curat are un râu curat, în 
acest sens toți sătenii sunt obligați să mențină albia râului curată, să nu deverse gu-
noaie în apă.18 Deșeurile, ce erau aruncate pe marginea drumului, este o problemă cu-
noscută al acestui secol. În încercarea de a curăța drumurile satelor, la 1845 ,,Comitetul 
sanitar” din Moldova, va emite un ordin prin care toate deșeurile să fi e transportate în 
locurile special amenajate, aerisind satul, împiedicând și scurgerea rezidurilor în râu-
rile din apropiere. O soluție ar fi  construirea satelor pe coline, în acest fel ar fi  departe 
de bălți și de locurile mlăștinoase, încercuite de arbori pentru a feri satul de vânt, vi-
jelie și gerul năprasnic din timpul iernii. Însă, copacii să nu fi e în imediata apropiere a 
caselor, deoarece se va forma umezeală în case, lucru regăsit și într-un proverb italian, 
care făcea referire la importanța luminii, în acest fel lipsind umezeala „unde intră soa-
rele, nu intră doctorul”. Medicii români au găsit explicația, pentru condițiile insalubre 
în care trăiește țăranul român. Lipsa mijloacelor necesare, pentru a-și construi locuin-
țele într-un mod decent, în acest fel țăranii săraci își construiesc bordee, iar statul ar 
trebui să acorde o mână de ajutor acestor nefericiți.19

Colibele sunt cele mai comune locuințe ale țăranilor, construite direct pe pământ, 
din lut și acoperiș din paie. Iarna, familia se odihnește într-o singură încăpere pentru a 
menține căldura. Bordeiele, sunt și acestea locuințe preferate de țărani pe timpul iernii, 
deoarece săpate sub o adâncitură de pământ, căldura se păstrează mai bine. Dimia din 
lână este singurul acoperământ pe timpul iernii, pe post de pătură. Cele mai multe 
case moldovenești sunt construite din lemn și sunt construite în adâncimea pământu-
lui, numite bordeie. Aceste case sunt foarte sărăcăcioase și prost construite, dar locuin-
țe țăranilor de la munte sunt mai stabile mai masive. De la distanță aceste bordeie li se 

17 G. Coșbuc, G.A. Dima, G.N. Costescu, G. Stoinescu, Carte de Cetire pentru clasa a IV-a primară 
urbană, București: Editura Institutul de Arte Grafi ce „Progresul”, 1908, pp. 416-417.

18 Dr. I. Felix, Manualu elementaru de igienă, pp. 22-24
19 Idem, Istoria igienei în România ..., p. 40; Gh. Crăiniceanu, op.cit., pp. 86, 90, 106.
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văd doar acoperișul și fumul ce se înalță prin diferite deschizături, lăsând totodată să 
intre și o lumină slabă „Lumina este factorul cel mai important al distrugerii naturale a 
microorganismelor vătěmătόre ... desinfectantul cel maĩ rěspâdit, cel mai eftin, cel mai 
puternic”.20

Igiena alimentară

Dr. G. Vuia, dorește să atragă atenția asupra faptului că, țăranul trebuie să fi e apt 
de muncă, acest lucru putând fi  realizat doar printr-o alimentație bogată în nutrienți, 
iar acest lucru se putea realiza doar printr-o activitatea de conștientizare, a țăranului. 
Constată că în timpul lucrului, țăranii își neglijează luarea meselor, lucru total greșit, 
mesele regulate fi ind deosebit de importante pentru organism. De asemenea, dorește 
să reamintească cele mai importante alimente, bogate în nutrienți, ce trebuie consuma-
te de persoanele care desfășoară munci fi zice, astfel, masa cea mai bogată în nutrienți 
este cea formată din carne, ouă, lapte și brânză. Un alt aspect important, pe care îl 
expune doctorul G. Vuia, este de a dezobișnui țăranul să mai bea apa, direct din râu, 
acest lucru fi ind un obicei la care ar trebui să renunțe, făcând referire, în acest sens, la 
calitatea apei. În cazul în care nu exista o altă sursă de apă potabilă, soluția oferită este 
de a purifi ca apa, din râu, prin distilare.21 

Vasele folosite pentru gătit și pentru depozitarea alimentelor, să fi e fabricat corect. 
Vasele de lut să fi e bine smălțuite iar cele de cositor bine cositorite. Recomanda și cele 
mai bune vase, acestea fi ind vasele de lut. Apoi, după fi ecare folosire, vasele trebuiesc 
curățate temeinic. Alimentele să fi e proaspete, nealterate, să evite consumul alimen-
telor mucegăite. A se evita consumul alimentelor prea fi erbinți sau prea reci, pentru 
a evita probleme de sănătate și indică luarea mesei la ore fi xe, nu mai mult de trei, 
maxim patru mese pe zi, iar mâncarea trebuie mestecată încet, pentru ca stomacul să o 
poată procesa. Pentru scăderea mortalității infantile, se recomandă interzicerea sugari-
lor cu alimente, precum mămăliga, deoarece stomacul nu le poate digera. Lipsa verifi -
cării alimentelor de origine animală, în mediul rural, era o altă problemă care ducea la 
îmbolnăvirea sătenilor. Datorită lipsei medicilor rurali, nu se cunoaște exact numărul 
de decese datorate bolilor infecțioase. Se punctează pe necesitatea educării țăranilor cu 
privire la cauzele de îmbolnăvire datorate pelagrei sau a consumului de alcool, totoda-
tă fi ind menționat și sifi lisul, iar prostituția în rândul minorelor trebuia interzisă cu de-
săvârșire. Alimentul cel mai important, ce nu lipsește de pe masa țăranului român, este 
mămăliga. Însă consumul acestui aliment, dacă este alterat provoacă pelagra. Sunt, 
însă și medici care încearcă să scoată porumbul ca vinovat de producerea acestei boli. 
Însă, este important ca în meniul țăranului să se regăsească atât mălaiul cât și făina de 
grâu. Se recomandă consumul legumelor, printre cele mai nutritive alimente necesare 

20 Paul Cernovodeanu, Călători străini despre Țările Române, vol. I, București: Editura Științifi că, 
1968, pp. 648, 764; Idem, op.cit., vol. II, București: Editura Științifi că, 1970, p. 101; I. Felix, 
Istoria igienei în România ..., p. 66.

21 Dr. Gh. Vuia, op.cit., pp. 42, 58.
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organismului. Cele mai nutritive sunt: fasolea verde, varza, morcovii, lintea, mazărea, 
ciupercile, fasolea boabe etc. Corpul sănătos este condiționat de mai mulți factori, or-
ganismul să aibă parte de o alimentație corespunzătoare, lichidele consumate să fi e de 
bună calitate, climatul să fi e cât mai prielnic organismului, tipul muncii prestate, toate 
acestea sunt un tot care sunt „factorii morali”, apa fi ind cea mai benefi că deoarece cu 
ajutorul apei sunt eliminate toxinele din organism, ajutând la digestie și la distribuirea 
corectă a substanțelor nutritive, de care organismul uman are atâta nevoie.22

Alcoolismul

O altă problemă importantă cu privire la conștientizare săteanului român, cu pri-
vire la prevenire bolilor este alcoolismul, dr. G. Vuia, trăgând un semn de alarmă cu 
privire la consumul excesiv de alcool, urmările fi ind grave. De la distrugerea organe-
lor interne, până la alterarea ,,funcțiilor intelectuale”. Găsește și un vinovat ,,Rachiul”, 
care este o băutură ieftină, accesibilă țăranilor săraci, care-și îneacă amarul și își po-
tolesc foamea cu acestă băutură. Pentru reducerea consumului de rachiu, populația 
trebuie să aibă acces la alimente, în special pâine, deoarece se constată o creștere al 
consumului de alcool în zonele în care acest aliment lipsește de pe mesele sătenilor.23 
Omul sărac zice că ,,rachiul îmì taie fόmea și mě încăldesce de pot lucra”. Un citat foar-
te simplu și concis. Se remarcă, în secolul al XIX-lea consumul foarte mare de băuturi 
spirtoase, iar oamenii de știință au găsit o cauză pentru alcoolism. Țăranul fi ind lipsit 
de alimente, își reduce pofta de mâncare cu ajutorul acestor băuturi alcoolice. Rolul 
Poliției Sanitare este de a supraveghea calitatea alimentelor și de a elimina, din comerț, 
produsele nesănătoase. Dr. I. Felix propune eliminarea totală a rachiului care este foar-
te dăunător sănătății. De asemenea, pentru a preîntâmpina ca populația să moară de 
foame, statul este obligat de a acorda cereale în mod gratuit, cetățenilor săi și de a îm-
piedica sau reduce exportul de grâne, fi ind un lucru necesar în perioadele de foamete, 
la care este expusă periodic populația.24

S-au căutat și diferite metode pentru a încerca stoparea consumului de rachiu. Se 
recomanda amestecarea acestei băuturi cu mâncarea, în acest fel consumatorii datorită 
gustului rău ar renunța la acest viciu. Însă, măsura era doar pe termen scurt, băutorii 
de rachiu obișnuindu-se cu noul gust. S-a încercat și interzicerea la vânzare pentru 
clienții fi deli, cunoscuți ca fi ind mari consumatori de alcool însă, nu se poate efectua 
niciun control în acest sens, deoarece consumatorii de rachiu își vor trimite cunoscuții 
pentru a cumpăra în locul lor. Rachiul este cunoscut de 800 ani, însă era o băutura 

22 Dr. I. Felix, Manualu elementaru de igienă, pp. 25-27; Idem, Din istoria igienei: scriere postu-
mă, extras din Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii Științifi ce, seria II, tom XVII, 
București: Editura Instit. de Arte Grafi ce „Carol Göbl”, 1905, pp. 1, 62-63; Gh. Crăiniceanu, 
op.cit., pp. 155, 241, 242, 247.

23 Dr. Gh. Vuia, op.cit, pp. 61-64.
24 Gh. Crăiniceanu, op.cit., p. 314; I. Felix, Tractat de hygiena publica și Politia sanitara, partea 1, 

Bucuresci: Tipografi a Ion Weiss, 1870, pp. 54-55.
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scumpă și inaccesibilă. La început a fost folosită de medici pentru tratament și fabricat 
din vin, însă pe parcurs se vor fabrica din grâne și fructe. Numai înalta societate își 
puteau permite să cumpere această băutură. Însă, în secolul al XIX-lea, rachiul este 
fabricat din cartofi , sfeclă etc, costul de producție fi ind mic, în acest fel având acces și 
cei mai săraci țărani. Datorită procedeului de producție, rachiul este total nesănătos 
pentru cei ce îl consumă. Rachiul consumat în cantități mici nu este dăunător sănătății, 
ci doar consumul excesiv de alcool duce la boli grave „cu tóte aceste nu-i de cat un 
corp subred, un sânge stricat, un copac falnic dar scorboros, care nu astéptă de cát o 
mica lovitură, o mica bólă, pentru a cădé pe vecie”. Însă, s-a găsit și o explicație pentru 
consumul acestei băuturi. Țăranul, după ce muncește toată ziua pe câmp, când ajunge 
acasă are nevoie de o hrană sănătoasă și gustoasă. Însă foarte multe femei nu știu să 
gătească și nici nu vor să învețe de la femeile pricepute, fi indu-le rușine să întrebe. 
Astfel, pentru a ameliora gustul mâncării, bărbatul obișnuiește să bea câte un pahar 
de alcool. Un alt obicei este atunci când se îmbolnăvește. Tradiția constă în a consuma 
câte un pahar de rachiu cu piper, pentru a se însănătoși. Mai existau și alte superstiții 
și obiceiuri, precum: „Ficat de cal, plămădit in rachiu, e bun pentru amețeli și nebunie. 
Pentru oftică și lipitură țăranii plămădesc în rachiu boașele unui cal negru și beau cu 
lunile dintr’această doftorie”.25

Morgagini a descoperit faptul că, un consum mare de rachiu duce la boli ale sis-
temului nervos, iar S.P. Suessmilch este cel care constată numărul mare de decese, în 
rândul alcooliștilor, datorate consumului mare de rachiu. Măsura luată de autorități 
vine în anul 1874, când se emite legea sanitară. Se iau măsuri de verifi care a băuturilor 
și alimentelor din comerț. Se ia hotărârea ca alimentele și băuturile alcoolice care sunt 
periculoase pentru organism să fi e excluse de la vânzare, iar băuturile spirtoase care 
rămân la vânzare, se va preciza concentrația maximă de alcool. Abia în anul 1875 se va 
emite o lege care va interzice vânzarea alcoolului preparat din spirt brut, însă, această 
lege s-a aplicat doar în București. George Coșbuc făcea o amplă dezbatere cu privire 
la urmările consumului de alcool. Făcea o prezentare a situației precare în care se afl a 
familia acestuia. Constatarea este că „alcoolul duce la sărăcie, lăsând întreaga familie 
fără un acoperiș deasupra capului, familia devenind foarte săracă și nemaiavând ali-
mente pentru copii, sau bani pentru a le cumpăra îmbrăcăminte”. De asemenea, co-
pii care sunt născuți din părinți alcoolici, vor deveni și ei la rândul lor, niște paria ai 
societății, deoarece ei nu pot deveni altceva, decât ceea ce au văzut și învățat acasă. 
Totodată, copiii proveniți din aceste familii vor avea de suferit de boli precum epilep-
sia sau de oftica, deoarece din cauza sărăciei, părinții nu le pot asigura o hrană sănă-
toasă, îi țin în condiții mizere și nu au haine care să-i protejeze de intemperii. O altă 
problemă, referitoare la consumul mare de alcool, este și din cauza numărului mare 
de cârciumi, la care i se alătură prețul tot mai scăzut al rachiului, ca urmare a creșterii 

25 Ibidem, p. 195; Revistă enciclopedică populară, 08, nr. 12, 19 decembrie 1904 , București: Institutul 
de Arte Grafi ce „Carol Göbl”, 1904, pp. 318-319; Revistă enciclopedică populară, 03, nr. 33, 14 
mai 1900, Bucuresci: Institutul de Arte Grafi ce „Carol Göbl”, pp. 875-879. 
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industriei producătoare de alcool. „Omul treaz și cel nestricat de rachiu nu ajunge pe 
la criminal nici odată. Sărăcește și despoae alcoolul pe cineva?”. Datorită mentalității 
țăranului, a superstițiilor și obiceiurilor acestuia, care a găsit în rachiu o întrebuințare 
pentru a se însănătoși de anumite boli, nu se va schimba nimic până ce nu i se va arăta 
adevăratul pericol ce există în consumul de alcool. Este de datoria cadrelor didactice 
sau a preoților să le deschidă ochii, pentru a stopa consumarea acestor otrăvuri. De 
asemenea, trebuia combătut și obiceiul, deoarece țăranul român bea la fi ecare sărbă-
toare. Românul bea de supărare, bea de fericire, bea cu fi ecare ocazie, care i se ivește. 
„Soluția stă într-o o cale lungă ce trebuie urmată de copiii acestor nefericiți. Educarea 
în școli ar putea fi  una dintre metode, deoarece un popor educat ar putea renunța mai 
ușor la acest obicei, iar copiii ar trebui ținuți departe de cârciumi, pentru a nu deprin-
de acest obicei”.26

Bolile infecțioase

Medicii, susținuți de banii publici, consultă și oferă oricui se prezintă la ei, medica-
mentație, vaccin și ajutor. Spitalele publice se prezintă deplorabil, mizeria și dezordi-
nea sunt indispensabile. Cele mai multe spitale înlocuiesc materialele de prim ajutor 
cu fân și frunze, iar dacă majoritatea orașelor au spitale civile, nu înseamnă că toate 
sunt deschise, iar acestea la rândul lor în stare de funcționare. Starea acestor clădiri, 
pregătirea medicilor, asistenților și necesarul spitalului sunt deplorabile, iar mizeria și 
sărăcia sunt prezente în fi ecare spital. În spitalele de nebuni condițiile de tratament de-
pășesc orice rațiune umană, bunăstare și demnitate a omului.27 Meseria de medic poa-
te fi  practicată de către persoanele care dețin diploma de absolvire ca doctor în medici-
nă și să susțină examenul scris în fața unui comitet sanitar28, ca dovadă de autenticitate 
a diplomei și a posesorului de diplomă. Moașele sunt și ele practicante cunoscute în 
țară, unele sunt doar simple femei cu cunoștințe minime în medicină, dar unele moașe 
dețin certifi cate veritabile, ca urmare a unor studii în Germania. Farmaciile sunt destul 
de numeroase. Acești farmaciști trebuie la rândul lor să dețină certifi cate cu exame-
nele luate în școlile germane. Așezămintele sanitare sunt sub tutela unui medic. Aici 
bolnavii primesc îngrijiri fără plată, iar oamenii din clasele inferioare sunt consultați 

26 George Coșbuc, Dușmanul dintre noi: conferință ținută la cercurile culturale, București: Minerva, 
1905, pp. 5-9, 14-23; I. Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea și starea ei la începu-
tul secolului al XX-lea, Partea I, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XVIII, 
Bucuresci: Editura Institutul de Arte Grafi ce „Carol Göbl”, 1901, p. 270.

27 P. Cernovodeanu, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. 
I (1801-1821), București: Editura Academiei Române, 2004, p. 389; Idem, Călători străini 
despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. IV (1841-1846), București: Editura 
Academiei Române, 2007, p. 404; Idem, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea,
serie nouă, vol. VI (1852-1856), București: Editura Academiei Române, 2010, p. 530.

28 Doctorul Kretz ulescu, a scris cartea Manual de anatomie descriptivă, 1943, fi ind prima și sin-
gura carte ce cuprindea științele medicale preluate din scrierile lui Lauth și ale profesorului 
Cruveilhier, Ibidem, p. 531.
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la casele lor, li se aduc mâncare și medicamente și toate acestea se țin pe plata statului, 
dar pot fi  întreținute și din banii donați în diferite cauze de mari personalități fi lan-
trope. Aceste centre sunt curate și ordonate. Medicii și tratamentele folosite de aceștia 
sunt foarte contrare rațiunii. Cunoștințele medicilor sunt insufi ciente, bazate pe cele 
mai banale idei. Cele mai întâlnite boli la români, pe lângă ciuma care bântuie în tot 
secolul, sunt diferite tipuri de febre, intermitente zilnice și terțe, pe timpul primăverii; 
febre remitente gastrice și biliare, pe timpul verii; diaree, toamna și iarna boli infl ama-
torii, răceli și boli ale organelor afectate de febre infl amatorii. Alte boli obișnuite la ro-
mâni sunt gușa, hernia, scorbutul, scrofule, boli venerice. „Higiena, studiază binele și 
rěul individului în raport cu lumea din afară; ea apreciază ceea ce este folositor și ceea 
ce e vătămător, ea arată mijloacele de a conserva, de a desvolta și de a propaga via-
ța, ea combate în același timp agenții moartei, ai debilităței și ai sterilităței”. Mamele 
își țin copiii de cap, atunci când îi scot din apă.29 Conform superstițiilor, prin această 
practică, copiilor li se întind oasele însă, este total greșit. Din punct de vedere medical, 
această practică duce la boli ale oaselor, lucru întâlnit și în cazul în care se strâng copiii 
în fașe, obiceiul era pentru ca micuții să crească armonios.

29 P. Cernovodeanu, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. 
II (1822-1830), București: Editura Academiei Române, 2005, p. 116; Idem, Călători străini 
despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. V (1847-1851), București: Editura 
Academiei Române, 2009, p. 694; P. Cernovodeanu, op.cit., vol. IV, pp. 220, 226, 404; Gh. 
Crăiniceanu, op.cit., p. 177.
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Igiena săteanului român din secolul al XIX-lea

Rezumat: Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, se conștientizează necesitatea educării 
populației, din mediul rural, deoarece o perioadă de pace aduce prosperitate și dezvoltarea agriculturii, 
industriei, comerțului, ducând la o cerere mai mare de forță de muncă. Un muncitor productiv trebuie 
să fi e sănătos, să aibă parte de o alimentație corectă și să respecte normele principale de igienă. În 
acest sens, medicii, oamenii politici, cadrele didactice, aveau datoria de a educa un popor amorțit de o 
mentalitate colectivă, total nesănătoasă pentru întreaga lume rurală. Conștientizarea țăranului era un 
subiect ce trebuia abordat într-un mod delicat, pentru a nu aduce nicio ofensă țăranului român, în caz 
contrar totul putea duce la un eșec. Se constată necesitatea introducerii în programa școlară a unor 
materii obligatorii, privind igiena. Se vor emite legi de organizare a instituțiilor cu privire la educarea 
țăranului, medicii fi ind sprijiniți, în acest sens, de clasa politică. Se vor lua mai multe decizii, privind 
politica sanitară, se vor emite mai multe tratate, în mediul academic, privitor la igiena publică . Este o 
mână de ajutor acordată medicului român, care încerca să reducă numărul deceselor datorate mortalității 
infantile, a mortalității premature, cauzate de anumite boli epidemice sau din cauza consumului exagerat 
de băuturi spirtoase. Metodele de prevenire a bolilor, de a menține un corp sănătos, sunt multiple, iar 
toate informațiile trebuiau transmise persoanelor ce urmau să transmită aceste informații săteanului 
român. În acest sens, se vor publica mai multe volume cu privire la cauzele îmbolnăvirii, a decesului 
prematur, precum și soluțiile pentru prevenirea bolilor epidemice. Printre cele mai importante, în acest 
sens, sunt igiena corporală, a locuinței, a gospodăriei, a întregii comunități. Un sat îngrijit și curat este 
oglinda sătenilor, care locuiesc în acel spațiu.

Cuvinte cheie: igiena corporala, igiena vestimentației, igiena locuinței, igiena comunei, alimentație, 
alcoolism.

The hygiene of the Romanian villager from the 19th century

Abstract: Since the middle of the nineteenth century, there is a growing awareness of the need to 
educate the population in rural areas because a period of peace brings prosperity and the development 
of agriculture, industry and commerce was leading to more demand for labor. A productive worker must 
be healthy, have proper nutrition and comply with the main hygiene rules. In this sense, physicians, 
politicians, teachers had the duty to educate a collective mentality, very unhealthy for the entire rural 
world. A peasant’s awareness was a subject that had to be approached in a delicate way, in order not 
to bring any offense to the Romanian peasant, otherwise everything could lead to a failure. There is a 
need to introduce compulsory hygiene materials in the school curriculum. Legislation will be issued for 
the organization of the peasant education institutions, the doctors shall be supported, in this case, by 
the political class.

Several decisions on health policy are being taken, in the academic fi eld, and will be issued public 
hygiene treaties. It is a helping hand for the Romanian physician who tries to reduce the number of 
deaths due to infant mortality, premature mortality caused by certain epidemic diseases or excessive 
consumption of alcohol. Methods of disease prevention to maintain a healthy body are multiple, and 
all information was to be given to the persons who were to transmit this information to the Romanian 
villager. In this situation , more books will be published on the causes of illness, premature death, and 
solutions for the prevention of epidemic diseases. Among the most important in this domain are body 
hygiene,clean environment and home hygiene. A neat and clean village is the mirror of the villagers 
who live in that space.

Keywords: body hygiene, hygiene of clothing, home hygiene, clean environment, food, alcoholism.


