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CUVÂNT ÎNAINTE

Excursul în istoria medicinei la românii din Transilvania bazat 
pe texte publicate în cartea românească veche, completat cu 
documente emise de Curtea de la Viena, calendare, periodice în 
scopul ocrotirii sănătății populației este o temă prea puțin vizată 
în istoriografia românească. Preocupările din domeniul ocrotirii 
sănătății și al evoluției bolilor din perioada de referință nu sunt 
necunoscute în literatura de specialitate. De această problematică 
s‑au ocupat, însă, dintr‑un alt unghi, autori precum Nicolae 
Vătămanu sau Valeriu Bologa care a fost considerat fondatorul 
școlii de istoria medicinei din Cluj, un autor consacrat istoriei 
medicinii, inclusiv celei din Transilvania secolului al XVIII‑lea.

Abordarea temei Ideea de sănătate în Transilvania iluministă 
în cărți și documente aplicată de Cristian Matei are calitatea de 
a aduce un punct de vedere complementar cercetării istorice 
anterioare, bazat pe surse documentare neutilizate de alt�i autori, 
fiind o cercetare insolită s� i asumată cu multă pasiune de autor. 
Cercetarea actuală a arătat preocuparea autorilor autohtoni 
sau unora angajat�i de Curtea de la Viena pentru tratarea 
situat�iei sanitare î�n Transilvania î�n perioada dată. Lucrarea de 
fat�ă arată un punct de vedere „dinăuntru” s� i, de cele mai multe 
ori, contemporan cu problemele sanitare, rezolvarea cărora 
era iminentă. Boli, flagele epidemice s� i evolut�ia tratamentelor 
aplicate urmărite î�ntr‑un context istoric reprezentativ pentru 
iluminismul românesc au devenit preocuparea autorului, fost 
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doctorand al Universităt�ii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
î�n timpul parcursului său doctoral. Lucrarea oferită cititorilor 
î�mbină î�n mod fericit bogata bibliografie fundamentală pentru 
domeniul vast al istoriei medicinei, dar coroborarea ei cu 
sursele documentare reprezentate de cărt�ile românes�ti vechi 
din secolul al XVIII‑lea sau din cel următor identificate, cu 
select�ii din publicat�ii periodice ale vremii sau calendare, aduc 
un plus de informat�ie utilă pentru ambele domenii–cel al istoriei 
medicinei s� i acela al bibliologiei. Coroborarea celor două direct�ii 
de cercetarea aduce noi referint�e pentru ambele domenii. 

Iluminismul european, reformele aducătoare de progres î�n 
s�tiint�ă s� i î�n viat�ă au î�ndreptat atent�ia oficialilor spre sănătatea 
publică, chiar dacă Europa era cu cât�iva pas� i î�naintea periferiei–
Regatului Ungariei. Popularizarea rezultatelor de cercetare s� i din 
practica medicală prin cărt�i s� i studii a contribuit la răspândirea 
cunos�tint�elor de specialitate î�n Europa. Istoriografia acestei 
probleme, lucrări de medicină din diferite t�ări s� i din subdomenii 
sunt foarte bogate, ceea ce demonstrează preocupările erudit�ilor 
pe parcursul secolelor, de la simple observat�ii până la unele 
concluzii bazate pe s�tiint�ă î�n perioada Luminilor. Căutând un 
loc pentru a as�eza la locul cuvenit nivelul de î�ngrijire a sănătăt�ii 
practicate î�n Transilvania î�n perioada cercetată, Cristian Matei 
nu a omis un „coup d’oeil” î�n cele ce se î�ntâmplau î�n domeniu 
la vest de Transilvania, fără să neglijeze, prin scurte sondaje, s� i 
preocupările de sănătate promovate î�n t�ările române. 

I�n Transilvania ajunsă sub dominat�ia habsburgică la 
finele secolului al XVII‑lea, oficialităt�ile habsburgice devenite 
responsabile pentru teritoriul extins al Transilvaniei, î�ngrijorate 
de nivelul sanitar de aici au căutat ca prin emitere de ordonant�e, 
legi sau trimitere de medici să aplice reforme î�n sistemul medical. 
Având î�n vedere contactele cu granit�a estică a Imperiului, 
Moldova s� i Muntenia, de fapt cu Imperiul Otoman, au fost 
introduse măsuri î�mpotriva răspândirii bolilor s� i epidemiilor, 
ciuma fiind pe primul loc. Una din modalităt�ile era organizarea 
unui cordon sanitar la granit�ă. 
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Bazată pe ordonant�e, regulamente, diplome, ca urmare a 
existent�ei atâtor boli care veneau s� i treceau, dar făceau mari 
victime î�n rândul populat�iei, activitatea medicilor practicieni 
s‑a materializat î�n consecint�ă s� i î�n scrieri. Textele românes�ti 
identificate prin bibliografiile de specialitate ca Bibliografia 
Românească Veche (Bianu, Hodos� , Simonescu), Bibliografia 
Româno‑Maghiară (Veress s� i bibliografia maghiară retrospec-
tivă) la care se mai adaugă câte un tratat de istoria medicinei, 
acestea oferă surse bogate de inspirat�ie î�n ton cu realităt�ile de 
atunci. Atitudinea populat�iei transilvănene fat�ă de boală sau 
î�n timpul epidemiilor găses�te explicat�ii prin nivelul instruct�iei, 
având î�n vedere influent�a superstit�iilor î�n viat�ă, a neputint�ei 
î�n fat�a bolilor, a tradit�iilor medievale, nici biserica nu contri-
buia la modernizarea educat�iei medicale, iar medicii nu aveau 
pregătire sau nu ajungeu unde s� i când trebuia. Prezent�a medi-
cilor autohtoni sau a celor străini î�n spat�iul transilvan devenea 
tot mai actuală, iar aici Viena avea mână liberă de act�iune. 
Sust�inerea medicilor s� i lucrărilor acestora se află î�ntre benefi-
ciile Iluminismului european î�n Transilvania. Institut�ii de î�nvă-
t�ământ medical din Europa, dar s� i Colegiul medico‑chirurgical 
din Cluj au pregătit medici, români, sas� i, maghiari s� i alt�ii. S� tefan 
Episcupescu, Samuel Köleseri, Johann Michael Popp, Martinus 
Lange, S� tefan Matyus, Ferencz Nyülas, Johann Hedwig, Samuel 
Pátaki, Vasilie Popp, Ioan Molnar Piuariu au fost medici practi-
cieni, totodată autorii lucrărilor originale, care demonstrează 
nivelul cunos�tint�elor medicale, uneori totus� i influent�ate s� i de 
literatura de specialitate europeană. Contextul internat�ional a 
adus î�n cons�tiint�a medicilor autohtoni s� i necesitatea fixării unei 
terminologii specializate pentru medicină, la care a contribuit s� i 
preocuparea î�n realizarea traducerilor de lucrări de specialitate. 
Ioan Molnar Piuariu poate fi adus ca un exemplu pentru reali-
zarea traducerilor î�n limba română, chiar dacă unele nu erau de 
specialitatea sa, pe de altă parte, a fost unul dintre dascălii, care 
au instruit viitorii doctori la Cluj. Aparit�ia specializării medicilor 
pe domenii a fost rezultatul avansării s�tiint�elor î�n general, a 
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practicii medicale î�n special bazate pe identificarea particulari-
tăt�ilor pentru diferite boli. 

Evolut�ia tratamentelor aplicate bolnavilor este considerată 
una anevoioasă, ele fiind empirice î�n perioada dinaintea celei 
cercetate î�n lucrare, dar nici Iluminismul nu a î�nsemnat o 
diferent�iere rapidă a calităt�ii lor. Pentru locuitorii săraci, mai 
ales pentru cei din oras�e, de ajutor puteau fi spitalele, dar s� i 
ele erau departe de a solut�iona tratarea bolnavilor, condit�iile 
fiind inferioare cerint�elor. De multe ori, spitalele funct�ionau î�n 
vremea epidemiilor, după care nu se mai considera necesară 
funct�ionarea lor. De tratarea populat�iei sărace se mai ocupau 
unele ordine religioase, care nu puteau acoperi nevoile tuturor. 
Epidemiile de variola, ciuma, sifilisul s� i holera mai târziu, la care 
se adaugă s� i bolile de zi cu zi străbat ca un fir ros�u eforturile 
medicilor s� i oficialilor pentru stoparea lor sau, cel put�in, pentru 
diminuarea amenint�ărilor. La î�ndemâna lor stăteau orânduielile 
oficiale, tratatele medicale realizate la nivelul s�tiint�ei din secolul 
al XVIII‑lea s� i din cel următor, articole de popularizare din 
calendare s� i almanahuri etc. 

Intervent�ia Vienei, î�n calitatea sa ca centru al reformelor 
instituite pentru Imperiul Habsburgic, se făcea prin intermediul 
Guberniului transilvan, care avea misiunea de transmitere a 
lor î�n regiunea arondată. De aici ajungeau î�n rândul populat�iei 
diplome, ordonant�e, regulamente prin intermediul textelor 
tipărite la Blaj, Sibiu, Viena, Cluj. Transmiterea lor se făcea, 
deoarece populat�ia era î�n cea mai mare parte analfabetă, prin 
preot�ii î�n biserici sau cu ocazia târgurilor. I�n subtextul emiterii 
unora din aceste regulamente, fiind ele chiar s� i pentru ocrotirea 
sănătăt�ii, se presupune că a existat s� i î�ncercarea de a opri relat�iile 
cu românii aflat�i după granit�ele Imperiului Habsburgic. 

Ne‑a atras atent�ia, ca o curiozitate, subcapitolul cu ret�etele 
culinare autohtone, popularizate î�n paginile publicat�iilor 
românes�ti. Străduint�ele î�n educarea populat�iei prin alimentat�ia 
sănătoasă se datorează editorilor, redactorilor, cât s� i medicilor. 
Dificultăt�ile apăreau prin acceptarea sfaturilor s� i ret�etelor 
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publicate s� i lipsa voint�ei din partea populat�iei nepregătite 
pentru a le accepta.

Intent�ia autorului de a arăta căile de abordare a tratamentelor 
pentru populat�ia Transilvaniei î�n perioada Iluminismului 
cuprinde două direct�ii principale. Populat�ia lipsită de educat�ie, 
t�inută î�n nes�tiint�ă, sub influent�a superstit�iilor, magiei, tradit�iilor 
î�nvechite suferea de tratamente empirice, se afla la mâna 
medicilor nepregătit�i, apărând astfel situat�ii care dădeau nas�tere 
fricii de necunoscut, de moarte. Pe de altă parte, î�ncercările 
de reformare a sistemului sanitar, o nouă conduită semnată 
de oficialii de la Viena au avut capacitatea de a aduce lumina 
pentru o parte a populat�iei transilvane. S� tiutorii de carte au 
beneficiat de articole de popularizare scrise de medici î�n limbile 
română, maghiară, germană publicate î�n calendare, periodice, 
dar s� i ordonant�e sau diferite regulamente tipărite identificate 
î�n lucrare de autor ca sursă de cercetare primară. Era o cale 
prin care progresul î�n medicină bazat pe s�tiint�ă era sprijinit de 
cuvântul scris. I�n fond, actul lecturii a fost cel care implicit ducea 
spre ce a î�nsemnat Iluminismul european s� i transilvan.

Eforturile sust�inute de erudit�ii transilvăneni, sas� i, unguri s� i 
români, prin cuvântul vorbit s� i scris, ai epocii iluministe cercetate 
î�n această lucrare erau î�ndreptate, as�a cum o sust�ine autorul 
Cristian Matei spre educarea poporului s� i eradicarea bolilor 
epidemice. Prin contribut�ia traducătorilor î�n limba română s� i 
a autorilor români de cărt�i cu cont�inut medical s‑a dezvoltat s� i 
vocabularul medical s�tiint�ific, ceea ce trebuie considerat o mare 
contribut�ie culturală pentru spat�iul românesc.

Eva Mârza



INTRODUCERE

De‑a lungul timpului, istorici, medici și alți specialiști s‑au 
preocupat de apariția și dispariția molimelor care s‑au abătut 
asupra locuitorilor Europei, în mod firesc spațiul Transilvaniei nu 
a putut fi ocolit nici de boli, nici de autori interesați de eradicarea 
lor. Principalele boli avute în vedere de cercetători au fost 
ciuma, sifilisul, variola, holera, malaria și tifosul, precum și altele 
cotidiene. Afecțiunile endemice au făcut nenumărate victime din 
Evul Mediu până în epoca modernă cu un efect negativ asupra 
existenței oamenilor. Apariția și extinderea lor inducea stări de 
frică și demoralizare prin numărul mare de îmbolnăviri și decese. 
Odată cu trecerea secolelor, molimele au dus la schimbarea 
gândirii legate de viață și de moarte, totodată au contribuit și la 
evoluția medicinei ca știință. Bolile au fost o constantă a evoluției 
umane, rămânând ca episoade negative în istorie, generând 
spaimă și frică în rândul populației. 

Medicina este veche de când omul s� i s‑a dezvoltat odată 
cu omenirea, fiind marcată de evenimentele din viat�a omului, 
de aparit�ia s� i disparit�ia bolilor, de î�ncercări de gestionare a 
epidemiilor cu aparit�ie periodică î�n diferite colt�uri ale Europei. 
Medicina fiind profund marcată de concept�iile religios‑morale, 
odată cu Renas�terea, erudit�ii vremii î�ncep să fie preocupat�i de 
treptata ei modernizare. Noile concluzii datorate analizelor 
corpului uman, chiar dacă erau interzise de Biserică, au ajuns 
să fie prezentate î�n primele tratate de medicină, ducând astfel 



16 Cristian Nicolae Matei

medicina la alte cote de evolut�ie. De fapt, fundamentul medicinei 
medievale l‑au reprezentat scrierile s� i cercetările renumit�ilor 
medici din Antichitate. Pentru ca medicina să facă pas� i î�nainte 
era nevoie de schimbarea conceptelor, ceea ce nu a fost posibil 
fără exercit�iul practic s� i cel teoretic. Mână î�n mână cu evolut�ia 
cunos�tint�elor medicale veneau s� i alte s�tiint�e folosite drept suport 
ca biologia, chimia, fizica, î�n final s� i sociologia etc. I�n evolut�ia 
sa, s�tiint�a medicală s‑a separat pe ramuri de cercetare, precum 
stomatologia, oftalmologia, chirurgia, cardiologia etc., care au 
adus un aport semnificativ medicinei generale. Pe parcursul 
secolelor apar tot mai multe lucrări de medicină. Literatura 
medicală apărută î�n tipografiile vremii î�n Veacul Luminilor 
reprezintă tot ce era mai bun î�n domeniu, fiind importantă atât 
prin cont�inut, cât s� i prin ideologie. 

Iluminismul, o epocă istorică relativă s� i î�n evolut�ia medicinei, 
a avut un impact considerabil asupra tratamentelor s� i gestio-
nării bolilor din partea medicilor s� i din partea oamenilor bol-
navi. Tratarea bolnavilor a devenit una din priorităt�ile medicilor. 
Dezvoltarea product�iei manufacturiale a atras î�n centrele indus-
triale o clasă socială nevoias�ă supusă unei viet�i nesănătoase, 
iar neajunsurile, condit�iile insalubre de trai, hrana insuficientă, 
locurile de muncă neadecvate din punct de vedere medical, au 
generat boli s� i mari epidemii, ducând la aparit�ia pandemiilor. 
Aici intervine rolul medicilor obligat�i să î�ncerce găsirea meto-
delor pentru stoparea flagelelor. 

Transilvania, parte a Imperiului Habsburgic, care face obiectul 
cercetării noastre, prinsă î�ntre influent�ele sociale s� i politice ale 
Orientului s� i Occidentului, nu a fost lipsită de boli cotidiene s� i 
epidemii î�n secolul al XVIII‑lea s� i la î�nceputul secolului al XIX‑lea. 
Aparit�ia lor alterna cu marile evenimente politico‑sociale, cât s� i 
cu catastrofele naturale, printre care se numărau fluctuat�iile de 
temperatură, ploile abundente, seceta, verile răcoroase, iernile 
aspre s� i cazurile frecvente de foamete care au durat decenii. 
Perioada pe care o avem î�n vedere se î�ncadrează î�n apogeul 
micii ere glaciare, care cuprindea intervalul 1640–1850, când 
anotimpurile au suferit o modificare climatică, î�nregistrându‑se 
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ierni aspre s� i lungi, veri destul de friguroase s� i cantităt�i de 
precipitat�ii deosebit de mari. Acestea au influent�at negativ 
viat�a omului, creând o stare de boală generală. Boala a devenit 
omniprezentă, prin manifestarea ei influent�ând act�iunile 
omului, devenind un actor al istoriei umane. Prin lucrarea de 
fat�ă ne propunem să evident�iem pe baza bolilor de orice natură, 
epidemice, cu transmitere sexuală, variolice sau cele de zi cu zi, 
care s‑au năpustit asupra Transilvaniei, impactul negativ pe care 
l‑au avut asupra populat�iei. Vom urmări care au fost măsurile 
impuse de autorităt�i î�n vederea eradicării lor, care au fost 
medicii trimis� i la fat�a locului pentru a trata locuitorii oras�elor 
s� i satelor, precum s� i examinarea studiilor lor. Acestea au fost 
punctele generatoare de practică s� i literatură medicală, care au 
putut contribui la evolut�ia gândirii medicale s� i la î�nsănătos� irea 
locuitorilor din Principat. Lucrările de medicină apărute î�n 
tipografiile transilvănene sau altele î�n perioada cercetată stau 
dovada trecerii de la medicina empirică, tradit�ională, la una 
s�tiint�ifică, bazată pe rezultatele cercetărilor noi din domeniu.

Din punct de vedere sanitar, î�n veacul anterior s� i la î�nceputul 
Iluminismului, populat�ia de pe actualul teritoriu al României 
se afla î�ntr‑o stare deplorabilă. Institut�iile filantropice de 
tratare s� i vindecare funct�ionau doar î�n arealurile mănăstires�ti 
ale diferitelor ordine religioase sau î�n oras�e doar pe timpul 
molimelor, după care erau dezafectate, iar personalul medical 
lipsea cu desăvârs� ire. I�ntâlnim medici pe la curtea domnitorilor 
sau la casele oamenilor î�nstărit�i care î�s� i puteau permite 
î�ntret�inerea unui doctor, restul populat�iei fiind tratată de medicii 
empirici; spit�erii î�ntâlnim doar î�n oras�ele mai importante. 

Toate neajunsurile de ordin medical observate î�n Transilvania 
de imperiali au dus la adoptarea modelului occidental de ridicare 
a stării de sănătate, la î�nceput prin emiterea de acte oficiale care 
vizau sfera sănătăt�ii, după care s‑a ordonat medicilor cercetarea 
focarelor de infect�ie. Cunos�tint�ele obt�inute î�n urma practicii 
trebuiau formulate î�n cărt�i, care au devenit o bază pentru alte 
lucrări î�n domeniu. La î�nceputul secolului al XIX‑lea interesul 
populat�iei s�tiutoare de carte a fost orientat spre literatură 
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laică s� i de popularizare, autorii inserând î�ntre texte cu cont�inut 
moralizator scurte sfaturi despre î�ngrijirea î�n caz de boală 
sau simple tratamente la î�ndemână, unele chiar din industria 
casnică, dezvoltând ideile medicinii empirice, deocamdată.

Autorităt�ile de la Viena, î�n î�ncercarea de modernizare 
s� i reformare a spat�iului transilvan, cunoscând mentalitatea 
populat�iei aflate sub influent�a superstit�iilor, sub influent�a 
practicilor medicinei empirice, reticentă la noile descoperiri 
s�tiint�ifice, a ales ca reformarea să î�nceapă prin emiterea de legi. 
Pentru Transilvania nu exista o legislat�ie sanitară, astfel î�ncât au 
fost formulate legile, tipărite pe foi volante, pe limba s� i î�nt�elesul 
tuturor. Educarea poporului din zonele rurale s‑a realizat î�n 
două feluri, neavând acces la s�coli, majoritatea locuitorilor nu 
s�tiau scrie s� i citi, astfel, citirea ordonant�elor imperiale se făcea 
cu ocazia târgurilor, iar preot�ii prezentau legislat�ia î�n biserici 
î�n cadrul serviciului divin. Toate neajunsurile de ordin medical 
observate de autorităt�ile imperiale au dus la adoptarea modelului 
occidental de ridicare a stării de sănătate, s� i anume: deschiderea 
de s�coli medicale, î�nfiint�area de spitale, trimiterea personalului 
medical la sate, deschiderea de farmacii î�n zonele rurale, toate 
acestea pentru educarea populat�iei î�n vederea î�mbunătăt�irii 
sănătăt�ii corporale s� i mintale. De la mijlocul veacului al XVIII‑lea 
populat�ia transilvană intră î�n perioada de tranzit�ie culturală, 
când s‑a î�ncercat aducerea reformelor mai aproape de oameni, 
î�n primul rând prin instruct�ie. Au fost emise ordonant�e de tot 
felul, î�ntre ele fiind s� i cele ce vizau sfera sănătăt�ii. Tipografiile 
autohtone scot spre sfârs� itul secolului al XVIII‑lea s� i î�nceputul 
celui următor cartea medicală tipărită î�n limba poporului. 
I�ngrădirile impuse î�n Imperiul Habsburgic de autorităt�i cu 
scopul de a proteja populat�ia complicau viat�a supus�ilor. Epoca 
de tranzit�ie medicală a vizat trecerea de la medicina empirică 
la cea s�tiint�ifică, î�n care detaliile despre anumite boli nu mai fac 
parte din latura presupunerilor, ci au fost verificate s� i cercetate, 
î�ncercându‑se crearea tratamentelor realiste.

Ne‑am propus ca pe baza tratatelor medicale tipărite 
aproximativ până la anul 1830 s� i pe baza documentelor 
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publicate î�n cărt�i, periodice s� i calendare să realizăm un punct de 
vedere despre evolut�ia cunos�tint�elor medicale, despre starea de 
sănătate s� i modalităt�ile de tratare a populat�iei din Transilvania. 
Cont�inutul publicat�iilor se datorează, î�nainte de toate, 
intervent�iilor din partea autorităt�ilor centrale, care au impus, 
la jumătatea secolului al XVIII‑lea, la granit�a cu teritoriile aflate 
sub ocupat�ie otomană, un sistem sanitar de carantină, pentru a 
preveni răspândirea molimelor î�n Imperiu. Pe principalele rute 
comerciale au fost inaugurate institut�ii sanitare, scopul lor nu a 
fost, î�nsă, doar medical, ci s� i politic, economic sau administrativ. 
Măsurile luate de autorităt�ile locale s� i imperiale au fost capabile 
să contribuie î�n timp la emanciparea s� i informarea populat�iei 
din spat�iul transilvan s� i un rol deosebit de important a jucat 
cuvântul scris. Astfel, prin ordonant�ele imperiale s� i cărt�ile î�n care 
au fost incluse informat�ii legate de prevenirea unei boli, atât cele 
cu cont�inut moral, calendare s� i alte tipuri ca s� i cele cu subiecte 
pur medicale, au dus la schimbarea mentalităt�ilor autohtone, î�n 
primul rând, la ridicarea nivelului de cultură, la î�mbunătăt�irea 
viet�ii de zi cu zi s� i la î�mbogăt�irea literaturii medicale scrise î�n 
limba română. Schimbările nu s‑au petrecut dintr‑o dată, ci 
au durat decenii î�ntregi. Acestea sunt concepte, pe care ne‑am 
construit lucrarea de fat�ă.

Pentru spat�iul transilvan nu cunoas�tem o lucrare cu abor-
darea noastră. Este adevărat că atât î�n epoca comunistă ca s� i 
după aceea s‑au elaborat studii bazate pe istoria medicinei, 
dar un material bazat pe progresul scrierilor s� i al concept�iilor 
medicale publicate î�n cărt�ile vechi românes�ti, î�n documente 
istorice, calendare, periodice din epoca Luminilor, nu ne este 
cunoscut. Aceste materiale ne‑au permis urmărirea evolut�iei 
literaturii, dar s� i a cunos�tint�elor medicale î�ndreptate mai ales 
spre locuitorii zonelor rurale. Istoriografia medicală din secolul 
al XX‑lea s� i de acum este preocupată cu prezentarea s� i cerce-
tarea din punct de vedere biografic a unor personalităt�i medi-
cale din trecutul medicinii românes�ti. Ne‑am folosit pentru 
identificarea surselor utile pentru noi de cele patru volume din 
Bibliografia Românească Veche1, pentru a descoperi cărt�ile cu 
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cont�inut medical imprimate î�n limba română atât î�n oficinele de 
pe teritoriul t�ării noastre, cât s� i î�n cele de la Buda s� i Viena, iar 
pentru cunoas�terea actelor oficiale de ordin medical am folosit 
lucrarea lui Aurel Rădut�iu s� i Ladislau Gyémánt2, î�n care sunt 
prezentate documente de ordin medical privind Transilvania, 
care surprind modul de activitate al cercurilor aulice î�n vederea 
emancipării medicale a supus�ilor. Ne‑am mai folosit de lucră-
rile unor cercetători î�n domeniul istoriei medicale s� i sociale 
s� i ne‑au fost utile volumele de Istoria Medicinei3 s� i Istoria 
Medicinei Universale4, precum s� i alte studii de medicină gene-
rală: Contribuțiuni la istoria legăturilor medicale Româno‑Ruse5, 
Contribuțiuni la Istoria Medicinei în R.P.R.6. Primele informat�ii 
despre medicina transilvană din Veacul Luminilor au fost publi-
cate de Valeriu Bologa î�n studiile sale7. Istoriografia medicală 
românească s‑a î�mbogăt�it prin scrierile lui Nicolae Vătămanu8,  
Samuel Izsák9, József Spielmann10, Gheorghe Brătescu11, Georgeta 
s� i Nicodim Răduică12 s� i altele. Interesul pentru observarea s� i 
cunoas�terea evolut�iei s�tiint�ei medicale a î�nceput să fie la mare 
căutare î�n perioada antebelică, interbelică s� i postbelică, fapt ce a 
dus la aparit�ia volumelor de istorie medicală13, î�n care au publicat 
studii autori precum József Spielmann, Constantin Simionescu, 
Ernest Rothbacher, Petru Pruteanu, Arnold Huttman, Caius Jiga, 
Erna Losky, Constantin Iugulescu s� i mult�i alt�ii. Pentru evident�i-
erea act�iunilor adoptate de cercurile aulice î�n vederea ridicării 
stării culturale s� i sanitare a Principatului, ordonarea imprimării 
de carte medicală s� i extragerea punctelor de vedere cu privire la 
mentalitatea poporului român din secolul al XVIII‑lea s� i de la î�nce-
putul celui următor, î�n centrul atent�iei aflându‑se boala, curăt�irea 
trupească s� i mintală, tratamentele folosite, prepararea corectă a 
hranei s� i grija de apropiat�i, ne‑am folosit s� i de studiile unor autori 
contemporani, după cum urmează: Teodora Daniela Sechel14, 
 Toader Nicoară15, Teodor Paveleanu16, Iacob Mârza17, Florin 
Ioan Chis�18, Paul Cernovodeanu19, Ioan Aurel Candrea20, Mihai 
Săsăujan21, Camelia Burghele22, Marius Rotar23, Constant�a 
Vintilă‑Ghit�ulescu24, Barbu S� tefănescu25, Constantin Bărbulescu26, 
Ioan Chindris�  s� i mult�i alt�ii27. Un punct de vedere interesant 
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despre principiile de viat�ă este cel al Dorindei Outram28, a lui 
Roy Porter29 sau Jean‑Noël Biraben30, William McNeill31, Michel 
Foucault32, Jean Delumeau33, Gerard Fabre34 s� i multe altele. 

Unii medici, care au funct�ionat î�n Transilvania, s� i‑au făcut 
studiile î�n Occident, î�n Germania, Olanda, Austria de unde au 
adus î�n medicina locală un spirit modern, aflat sub influent�a 
facultăt�ilor de medicină urmate. Cunoscând literatura de 
specialitate de acolo, s‑au realizat traduceri ale unor lucrări 
din limbi străine. Pentru ilustrarea situat�iei generale din 
Transilvania s� i din T�ara Românească s� i Moldova s� i pentru ca 
să avem un termen de comparat�ie, vom spicui s� i din situat�ii 
î�ntâlnite î�n literatura de specialitate din celelalte două t�ari 
românes�ti. Am constatat că autorităt�ile s‑au implicat intens 
î�n î�mbunătăt�irea stării de sănătate din Transilvania, ceea ce 
nu a fost s� i situat�ia t�ărilor românes�ti î�n aceeas�i perioadă. Prin 
intermediul publicat�iilor românes�ti cu cont�inut medical s‑a 
definitivat atât procesul de trecere de la o medicină empirică la 
una s�tiint�ifică, bazată pe cunos�tint�e s� i tratamente elocvente, cât 
s� i de creare a unei literaturi medicale românes�ti s� i de dezvoltare 
a vocabularului medical specializat.

I�n î�ncheiere doresc să transmit mult�umiri doamnei prof. univ. 
dr. Eva Mârza pentru tot sprijinul acordat s� i răbdarea de care a 
dat dovadă pe parcursul realizării acestei cercetări. Mult�umiri 
se î�ndreaptă s� i către doamna dr. Oana Bodea, director general a 
companiei Kronospan Trading SRL, cu ajutorul căreia am primit 
finant�are pentru imprimarea acestui volum. De asemenea t�in 
să mult�umesc s� i prietenilor dr. Florin Bogdan s� i dr. Ana Maria 
Roman Negoi pentru pret�ioasele sfaturi oferite î�n vederea 
realizării acestei lucrări. Nu î�n ultimul rând t�in să mult�umesc 
sot�iei, Teodora Matei s� i părint�ilor care m‑au sust�inut î�n vederea 
finalizării studiilor doctorale s� i a publicării studiului de fat�ă.


