
ASISTENŢA SA NIT ARĂ ÎN BUCUREŞTI 
ÎN VEACURILE AL XVI-LEA ŞI AL XVII-LEA 

de NICOLAE VATAMANU 

Oraşul Bucureşti, a luat naştere datorită binecunoscutului proces de 
despărţire a meşteşugurilor de agricultură, la care s-au adăugat, în mai 
mică măsură, fertilitatea solului, o potrivită depărtare de Dunăre şi de 
munţi, o centură de sate etc. precum şi condiţii de climă, care ne intere
sează din punct de vedere sanitar. Aceste condiţii au favorizat convergenţa 
populaţiei către locul pe care avea să se dezvolte oraşul. Bineînţeles, Bucu
reştii de altă dată nu semănau cu cei de acum. Dîmboviţa, bunăoară, era 
tot cea de astăzi, dar mai tînără, mai zgfobie şi uneori năstruşniică ; a avut 
ape dulci şi salubre pînă prin veacul al XVII-lea 1 ). Primea afluenţi chiar 
aici în Bucureşti şi ei o ajutau să înece părţile joase ale oraşului în fiecare 
primăvară şi să formeze un lung şir de bălţi, în care vara, în zilele toride 
şi secetoase, putrezea stuful. Dîmboviţa împărţea oraşul în două părţi 

inegale. Malul stîng a fost ~el mai de vreme şi mai intens populat. Intre 
Colentina şi Dîmboviţa se întindea şesul bucureştean, uşor ondulat şi 
prelung înclinat către Dîmboviţa 2 ). Era un pămînt bun de agricultură 
graţie humusului, pămînt negru, depus pe o grosime de o jumătate de 
metru peste stratul de lut gros de 3-4 metri. Dedesubt se găsea nisipul şi 
pietrişul şi, mai jos, argila. Aceasta din urmă fiind impermeabilă, reţinea 
apa şi urmarea a fost mulţimea de bălţi şi baltacuri, fără izvoare, răspîn
dite pc întinsul vechiului Bucureşti. In totul, oraşul era aşezat într-o 
regiune foarte umedă, care influenţa sănătatea populaţiei. 

Dacă Bucureştii au avut cu prisosinţă băilţi, n-au prea avut izvoare 
şi fîntîni3). 

Din fericire însă, îndată ce te îndepărtai de „inima tîrgului", dădeai de 
pădure. Dar oraşul cu nevoile lui de construcţie şi de încălzit, a sacrificat 
pădurile, schimbînd astfel şi condiţiile de climă, adică sănătatea oraşului. 

1) A. Maria de! Chiaro, Istoria del/e moderne rivoluzioni della Valachia, 
c-d. N. Iorga, Buc„ 1914, p. 26. 

2) G. Vîlsan, Bucureştii din punct de vedere geografic. Temelia Bucureştilor. 
Extras din AmuaruJ de geografie şi antropogeografie, Buc„ 1909___.1910, p. 135. 

3 ) A. M. del Chiairo, op. cit., p. 25. 
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Aşa se prezenta în linii mari, cadrul fizic al capitalei noastre, nu în 
adîncul vremurilor, ci pînă mai încoace prin veacurile al XVI-lea şi al 
XVII-lea; ceea ce, transpunînd în domeniul medical, echivalează cu afec
ţiuni reumatismale, paludice, febră tifoidă şi poate încă alte boli de na
tură hidrică. 

1n acest sumar tablou de fond vin să se adauge şi alte elemente, legate 
de însăşi viaţa şi dezvoltarea oraşului. 

Intensificarea schimbului şi dezvoltarea pieţii interne 1) îl aduceau 
pe agricultorul devenit meşteşugar, să locuiască în dughenile mici, înghesuite 
în preajma sau fo cuprinsul „pazarului", semnalat pentru pr~ma oară [n 1563. 
îngrămădeala din jurul fortăreţii care asigura viaţa şi averea meşteşugarilor 
şi neguţătorHor făcea însă lesne posibilă izbucnirea epidemiilor, marile 
flageluri ale veacurilor de care ne ocupăm. 1n plus, unele îndeletniciri insa
lubre erau şi mai periculoase cînd se exercitau în spaţiul restrîns al oraşului 
vechi: tăbăcăria, săpunăria, măcelăria, abageria şi altele. O parte dintre 
ele au fost încă în veacul al XVIl-lea izgonite afară din oraş 2 ) sau pe la 
margine; tăbăcarii din jos de Radu Vodă, măcelari pe Bucureştioara, săpu
narii tot acolo. 

1n aceeaşi vreme s-au înregistrat însă şi unele realizări pozitive de 
ordin edilitar, cum ar fi de pildă podirea oraşului. Deşi Lescalopier ne 
atestă podirea în iunie 1574 3 ), este incontestabil că procedeul era mult 
mai vechi. Au existat apeducte de lemn şi de olane 4), precum şi canale de 
scurgei-e şi băi publke 5). 

Ceea ce a caracterizat secolul al XVI-lea bucureştean, au fost luptele 
pentru domnie, incursiunile turceşti, foametea şi ciuma. 1n aceste condiţii 
se înţelege că Bucureştii nu se puteau ridica decît foarte anevoie. Capitala 
de pe Dîmboviţa rămînea încă un tîrg, mai prejos decît Tîrgoviştea, şi de 
aceea domnii se opreau rareori aci. Calificativele de „minunatul scaun al 
Bucureşti'lor" 6 ) sau „minunata cetate de scaun 7 ) date de grămăticii dom
neşti, nu trebuie să ne înşele. 

De-abia din vremea lui Mircea Ciobanul, deci de la jumătatea seco
lului, au început a se clădi în oraş edificii mai importante. Tot atunci s-a 
împrejmuit capitala cu întărituri de lemn şi de pămînt. Dar foarte curînd, 
în 1554, capitala va cunoaşte cea dintîi dintre cumplitele răzbunări ale 
turcilor, arderea oraşului, consemnată documentar 8). Peste cîteva decenii 
doar, Sinan Paşa va transforma în cenuşe pentru a doua oară oraşul, pus
tiindu-l literalmente. Totuşi, bucureştenii nu-şi vor părăsi aşezarea. Ei vor 

1) Fr. Engels, Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului în Opere 
alese, II, Buc„ 1952, p. 284-285. 

2 ) P. Cernovodeanu şi N. Vătămanu, Tabacii din Bucureşti de sus în veacul 
al XVII-iea (mss); G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Buc„ 
1 961, p. 163. 

3) Paul I. Cernovodeanu, Călătoria lui Pierre Lesca/opier în Ţara Romînească 
şi în Transilvania în 1574, în „Studii şi material'.e de istorie medie", IV (1960), p. 433. 

4) Bucureşti, rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice din 
anul 1953, Buc., 19:54, p. 218; G. Vîlsan, op.,,eit„ p. 155, nota l, 2. 

5) N. Vătămanu, Băile din BucureŞti în veacuri:e al XVI-iea şi al XVII-iea, 
„Igiena" IX (1960), nr. 4, p. 357. 

6) Documente privind istoria Romîniei (D.l.R.), Ţara Romînească, veacul XVI, 
vol. I,?,- 40, document din 1'506. 

) Idem, p. 113, document din 1516. 
8) P. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilw prin călătorii străini, vol. I, p. 32 lmss). 
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reveni pe vechile lor locuri şi dîrzi, vor reconstrui oraşul. tn aceste condiţii 
Bucureştii păşesc pragul noului secol al XVIl-lea. 

Nici acesta nu a fost scutit de războaie, de răscoale, de molime şi de 
foamete. Totuşi, a fost ·ceva mai liniştit şi astfel a îngăduit oraşului o 
înceată ridicare. Două lungi domnii au adus oarecare stabilitate şi au făcut 
posibile unele progrese. Din nenorocire însă, intensa exploatare internă din 
partea boierilor şi externă, din partea feudalismului otoman, au frînat pu
ternic mersul înainte. îndeosebi era secătuitoare prădarea pe care o exer
cita feudalismul otoman, ajuns acum la punctul maxim al expansiunei sale 
şi care ne mai putînd exploata teritorii noi de cucerire, s-a îndîrjit asupra 
ţărilor noastre. 

Din această cauză, oraşele noastre nu s-au putut dezvolta normal; 
ele erau ţinute în izolare şi nu puteau să intre în circuitul comerţului 
mondial 1). 

Ca şi în secolul precedent, o cauză principală de rămînere în urmă şi 
de împiedicare a ridicării economice, în directă legătură cu bunăstarea şi 
cu sănătatea oraşului, a constituit-o nestatornicia domniilor, veşnicul prilej 
de nelinişte şi războaie. O sumară comparaţie între cele două _Şecole este 
edificatoare. In cel de-al XVI-lea s-au petrecut, în prima jumătate, 19 schim
bări de domnie, iar în a doua jumătate 14, adică 'În total 33. In veacul al 
XVIl-lea s-au înregistrat ceva mai puţine schimbări, adică numai 26. Dar 
de la începutul veacului şi pînă la 1632, cînd ia puterea Matei Basarab, s-au 
petrecut 15 schimbări în curs de 32 ani; în schimb, în celelalte două treimi 
ale veacului au fost numai 9 schimbări de domnie. De aceea au şi fost 
posibile unele uşoare progrese economice, deşi veacul n-a fost cruţat nici 
de foaIPete şi nici de ciumă. 

In ce măsură aceste ultime două flagele au influenţat sănătatea ora
şului, vom încerca să ne dăm seama acum. 

Foametea era arătată în veacul al XVI-lea în documente sub denumiri 
caracteristice. In vremea ,lui Radu Paise a fost o „foamete foarte rea" 2 ). 

Un document din 1545 evoca vînzarea unor ocine „la foamete, cînd oamenii 
îşi vindeau copiii turcilor" 3 ). Alt document vorbeşte, în 1548 de o „mare 
foamete" 4). In timpul lui Pătraşcu ceil Bun, din nou a fost „foamete în 
ţară, foarte rea, cit mulţi oameni au murit de foame" S). Astfel, numai în 
a doua jumătate a veacului al XVI-lea au bîntuit patru perioade de foa-
mete în ţară 6). · 

Ciuma, aliata nedespărţită a foametei, nu a lipsit niciodată. Deşi prima 
referinţă precisă este doair din 1575, totuşi ea nu a absentat nici mai 
devreme decît această dată. Şt·im că 'În Moldova fusese ciumă în 1453 7), iiar 
în Ţara Bîrsei a bîntuit o molimă calificată drept „groaznică" în 1480, care 
apoi a decimat ·Braşovul ân 1495 8). Este cu neputinţă ca intre aceste două 
focare, Ţara Romînească să fi scăpat necontaminată. In veacul al XVI-lea, 

1) K. Marx, Fr. Eng.e;ls, opere, voi. 7 ,Buc., 1960, p. 357. 
2 ) D.I.R„ Ţara Romînească, veacul XVI, vol. 2, p. 293. 
3) Ibidem, TJ. ~1. 
4) Ibidem, p. (379. 
5) Istoria Tării Romîneşti, Letopiseţul Cantacuzinesc, Ed. C. Grecescu şi D. Si

m!ones1ou, Buc„ 1960, p. 147. 
6) V. Costăchel, P .P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Romi

nească şi moldava (sec. XIV-XVIJ), Buc„ 1957, Producţia şi via.ţ.a economi·că, p. 44. 
7) P. Samarian, Ciuma, Boc„ 1932, p. 29. 
8) Idem, p 29. 
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de altfel, la Braşov ca şi la Sibiu a fost mai tot timpul ciumă. La Bucu
reşti molima a fost semnalată doar în 1575 1) şi ea a continuat a face 
ravagii pînă la finele secolului. 

Cît de mult puteau influenţa sănătatea indivizilor şi a colectivităţilor 
aceste boli care evoluau pe un fond de adîncă mizerie şi foamete, o mărtu
riisesc uneile ştirri care vrn1besc despre !Îndelungate zăceri, de oameni care 
făceau vienmi, ca acel Stan din Copăceil, despre care se seda, în 1584, că a 
căzut ,ila grea rboală ( ... ) de a zăcut cinci ani, iair boala Jui a fost cu 
viermi" 2). Nenorocirea se abătuse asupra întregii familii, fiindcă o dată cu 
el zăcuse şi jupîniţa şi toţi copiii lui. 

ln veacul următor, al XVII-lea, ciuma şi cu foametea au bîntuit mereu, 
nedespărţite. Dacă în primii ani izvoarele tac şi nu pomenesc de ciumă, 
aceasta se poate explica şi prin faptul că nu avea cine să o amintească 

din mijlocul ruinelor, unde domnul nu locuia şi călătorii nu aveau de ce să 
se oprească. Dar, în acelaşi timp, molima bîntuia în Ardeal şi în Moldova, 
de unde se poate spune cu siguranţă că a infectat şi Ţara Romînească. 
ln acelaşi timp, documentele vorbesc de o cumplită foamete „de muria 
oamenii pă drumuri şi uliţe" 3 ). lutre 1617-1618 oraşul fu tulburat de 
răscoala populară a lui Lupu Mehedinţeanu, cînd boierii, clericii şi marii 
neguţători fură prădaţi. Peste cîţiva ani, în 1623 se răsculară călăraşii, iar 
peste 25 de ani izbucni marea răscoală populară a slujitorilor, tîrgoveţilor 
şi ţăranilor care dădea prin proporţiile ei măsura gradului de sărăcie şi de 
exploatare la care fusese supusă populaţia ajunsă la marginea răbdării. 
Luptele lui Matei Basarab cu Vasile Lupu au întreţinut o atmosferă de 
nelinişte şi de nesiguranţă. Invaziile tătăreşti şi ungureşti au sporit această 
nestabilitate, iar în 1660, o foamete mare, memorabilă între alte asemenea 
nenorociri, este amintită cu groază de cronică 4). Din 1676, ciuma a reizbucnit 
cu furie. Oraşul. fu părăsit, stăpînirea ca şi populaţia refugiindu-se după 
obicei afară din marginile aşezării pustiite şi îndoliate. După o scurtă şi 
aparentă acalmie, în domnia lui Brîncoveanu ciuma reîncepu să bîntuie 
cu furie, gonind stăpînirea pe Ia mănăstiri şi moşii 5 ) şi umplînd pădurile cu 
populaţia îngrozită, care rămînea acolo pînă tîrziu în iarnă. Repetatele exa· 
cerbări ale boalei compromiteau grav producţia şi întreaga economie a ţării 
era puternic zdruncinată. 

Dar ciuma n-a fost singura molimă care s-a abătut în acest veac asupra 
oraşului şi a ţării. Ciu:ma a fost mai des şi mai conştiincios consemnată, 
fiindcă era cea mai răspîndită, cea mai ucigaşă şi cea mai bine cunoscută. 
Dar, concomitent cu ea bîntuiau febra tifoidă şi tifosul exantematic. Este 
fapt bine stabilit că în Ungaria, în a doua jumătate a veacului precedent, 
tifosul făcuse ravagii. 

împrejurările de război, cu repetatele invazii din Ungaria şi din Turcia, 
au răspîndit cu toată probabilitatea şi la noi tifosul negru, chiar dacă boala 
nu este în mod categoric menţionată de documente 6). 

lj N. Iorga, Contribuţii la istoria Munteniei, în „AIIl. Acad. Rom.•, S. II, t. 
XVlll, p. 20-21. 

2 j D.I.R., Ţara ROO!llînească, veacU'l XVI, vol. 5, p. 158. 
3 ) D.I.R., Ţara Romînească, veaicul XVII, val. 1, p. 168. 
4) Istoria Ţării Romîneşti, Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 147. 
5) Radu logof. Grecianu, Viaţa lui Constantin Brîncoveanu, Ed St. Grecianu, 

B1c., 1906, p. 19, 84, 161, 165, 164, 183. 
6) Sam.arian, op. cit., p. 37. 
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O altă plagă a vremii a constituiau boalele venerice. Cronicarul canta
cuzinesc pomeneşte în 1660 de pedepsele trimise de dumnezeu asupra ru
mînilor pentru nebunia lor (aşa numeşte el marea răscoală populară din 
J 655) şi anume robia, ciuma de trei ani, foametea şi însfîrşit „multe boale 
şi nevoie grele şi în tot chipul de bube" 1). EI preoizează că aceste boale 
„în tot chipul de bube" au adus moartea mai ales în ceata dorobanţilor din 
cele două capitale (Bucureşti şi Tîrgovişte) „că adevărat, la aceste 2 
m:riguri era ·spu:ricăiciune multă de voe işi asemănată Sodomului şi Gomo
rului". Din scrisul înfeudatului cronicar boieresc, din aluziile lui biblice, noi 
ghicim uşor că era vorba despre boale venerice şi, cu cea mai mare proba
bilitate, despre sifilisul, pe care izvoare contemporane îl arată prezent în 
Moldova 2), unde numele îi apare sub forma de „sfrenţie", pentru prima 
dată în „Cartea romînească de învăţătură" 3 ) (1646), apoi în Polonia 4 ) şi 
în Grecia la Salonic 5), de unde veneau numeroşi, neguţători pentru afaceri 
de comerţ în Ţara Romînească. 

Cam acesta era .tabloul 1sănătă:ţhl oraşului nostru ~n intervalul de timp 
studiat. -

Pentru ca să vedem cum reacţiona populaţia în faţa acestor grele 
încercări, va trebui să examinăm posibilităţile ei de apărare, să vedem care 
erau medicii, culţi sau empirici cu care se ajutau, de unde-şi procura medi
camentele, ce eventuale măsuri, colective sau individuale, de prezervare 
existau. 

Cea mai mare parte a .pqpulaţiei o:raştului o formau încă aigricullrtorii şi 
meşteşugărimea nedespărţită cu totul de agricultură. Deşi era o populaţie 
orăşenească, îşi ducea viaţa tot după obiceiurile săteşti. Numai o mică parte, 
cea mai ridicată, împrumutase de la clasa suprapusă de boieri şi mari 
neguţători, obiceiuri noi, între care şi acelea privind îngrijirea sănătăţii. 
Cei mulţi rămăseseră mai departe credincioşi vechilor tradiţii; ei se îngri
jeau după ex:pe:rienţa mlllltimi1lenară, cdstailrizată în ceea ce obişnuit se 
numeşte „medicina populară". Ceilalţi,_ minoritatea, căpăta îngrijiri de la 
medicii greci şi italieni, care învăţaseră medicina fie la Constantinopol, fie 
în universităţile italiene vestite ca: Bologna, Ferrara şi mai ales Padova. 
Aceştia aduceau aci la noi cunoştinţe medicale înaintate pentru vremea 
lor, ţinînd seama de descoperirile medicale, care tocmai atunci începeau 
să schimbe faţa medicinei din apus. 

Medicina, populară şi cultă, era practicată de vraci, bărbieri, chirurgi 
şi medici. Să vedem, cine erau aceşti tămăduitori ? 

Vracii. - La nivelul medicinei populare credem că nu greşim dacă 
spunem că aceia care o practicau erau ... toată lumea ! Leacurile curente erau 
într-adevăr la· îndemîna tuturor şi se procurau din timp, se păstrau în 
fundul chichiţei sau pe grindă pentru a fi folosite la nevoie. De altfel era 
obiceiul ca acela care nu-şi „găsea leacul" (fiindcă leacul trebuia într-adevăr 
„găsit") să iasă la răspîntii în zilele de sărbătoare, să-şi arate tuturor 

1) Istoria Ţării Romineşti, Leopiseţul Cantacuzinesc, p. 147. 
21 Ion Necuke, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Iorgu lordan ,Buc„ 1955, p. 194. 
3) Carte rominească de invăţăturd (1646)., Buc„ 1961, Ed. Acad. R.P.R. gl. 45, 

zac. 5, p. 153. 
~) Samuel CoHin's Leibarztes des Zaren Aleksey Michaylovic, Moskowitische 

Denkwurdigkeiten, Leipzig, 1929. 
s) Dr. Aser Hanane1 şi Bli Eskenazi, Fontes hebraici ad res aeconomices so

cialisque terrarum Balcanicarum saeculo XVI pertinentes, vol. I, Sofia, 1958, p. 483. 
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suferinţa şi să capete poveţe folositoare. Deasupra acestei mulţimi de 
„doctori fără să se ştie" se alegeau vracii, oameni pregătiţi cu adevărat 
printr-o lungă ucenicie sau printr-o experimentare mai isteaţă. Un fenomen 
curios îl constituie însă marea raritate a vracilor întîlniţi în documente. 
1n afară de cei doi vraci, Radu şi Gheorghe 1), trimişi în ţară la cererea lui 
Radu Paisie şi Mircea Ciobanul, se mai cunosc doar cîteva nume sau indicaţii 
ca bunăoară un Micul vraciul 2), care în 1666 scria un zapis; în 1668, un 
Stanciu vraciul3); în 1647 apare un vraci care vindecase pe un om din 
Poenari de orbire 4 ). Se mai cunoaşte şi un „drum al vraciului" 5 ). Vracii 
erau nişte personaje prea modeste, rămase aproape exclusiv în lumea 
satelor, apărînd rar în izvoarele documentare. Alături de vraci se cuvine 
să menţionăm pe „vrăjitori". La 10 decembrie 1635 găsim, aci în Bucureşti, 
pe un Dragomir vrăjitorul 6 ) şi, în 1641, pe o Sora vrăjitoarea 7 ), care apar 
în acte cu „profesia" lor, ca oricare alţi meşteşugari. In sfîrşit, mai este 
de crezut că ei au fost înlocuiţi de bărbierii-chirurgi, în condiţiile gene
rale noi, pe care le vom expune îndată. 

Bărbierii. - Repetatele lupte şi războaie din cursul acestor două 
veacuri au avµt darul să promoveze o categorie de meşteşugari pricepuţi 
în tratarea rănilor şi a fracturilor. Aceştia erau bărbierii-chirurgi. Ca în 
toată lumea, bărbierii s-au făcut ·indispensabili pe lîngă armate 8). Dar cwn 
războaiele mai lăsau între ele şi perioade de linişte, bărbierii-chirurgi îşi 
puneau cunoştinţele şi în slujba populaţiei civile. Unii dintre aceşti bărbieri
chirurgi trebuie să fi fost bine pregătiţi, mai ales dacă se putuseră bucura 
de o experienţă mai întinsă. Ei nu reuşeau însă să mulţumească pe toată 
lumea, dacă judecăm după scrisoarea Elenei doamna Jui Matei Basarab, care 
cerea în 1653 prietenilor ei sibieni „vreun bun hirurgus ca acela care să 
poată fi de folos (. .. ) că aici Ja noi sfat oameni proşti, nu sînt meşteri cum 
ar trebui 9). Se întîmplă însă că printre străinii veniţi Ua noi ca să se pri
copsească, să se găsească şi aventurieri lipsiţi de scrupule ca acel bărbier 
al detaşamentului de polonezi de aci din ţară care ajungîndu-se cu oamenii 
lui Vasile Lupu, i-a înveninat sistematic plasturile de pe rană lui Matei 
Basarab, aduoîndu-'l pe pragul morţii.. 10 ). 

Pe. bărbierii noştri bucureşteni îi întîlnim încă din 1561, în persoana 
acelui „Ivan :barbir" al cărui fiu Petriman apare într-un act 11 ). In 1660 ei 
se găseau aşezaţi pe o uliţă care le purta numele „U1iţa bărbierhlor" 12 ). 

Pe semne că aceşti meşteşugari se găseau în număr destul de mare, pentru 

1) Samarian, Medicina şi farmacia în trecutul romînesc, I, Că'.ărnşi, 1935, p. 51. 
2) A<cad. R.P.R„ rruss. AJchizitii noi 2662/18, din 14.V.1666. 
3 ) V. Gomoiu şi colab. Repertor de medici, farmacişti, veterinari, I, Brăila, 

1938, p. 489. 
4) Acad. R.P.R„ A•c:hizitii noi, 43/97 din 12 mMtie 1647. 
5) D.I.R„ Ţ'ara Romînească, XVI, vol. 5, p. 5, doc. din 15 ian. 1581. 
6 ) Muzeu1! de istorie a oraşului BucrnreşU, doc. nr. 13.726. 
7) B.C.S„ Filiala N. Bălcescu, XCII/4. 
8 Mihai Viteazul cerea aridelenilor, în 1600, meşteşugar:i şi în primul rînd băr

bieri, Hurmuzaki, Xll/2, p. 986. 
g) G. Z. Petres,cu, O scrisoare a doamnei Elena Matei Basarab din 1653 in „Re

vista Arhivelor", II (1927-1928), nr. 4-'5, p. 439. 
10) Ge.org Krauss, Siebenbiirgische Chronik des Schdssburger Stadtschreibers, 

1, Viena, 1862, p. 206 şi urm. 
11 ) D.I.R„ Ţara Romînească, veacul XVII, vol. 4, p. 57·1. 
12 ) G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Buc., 1961, 

p. 121. 
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că-i aflăm organizaţi sub conducerea vătafului Lecca, din 1654 1) şi, curînd 
după aceea, într-o organizaţie de tip superior, o ~stărostie, în fruntea căreia 
stătea, în 1668, Iane bărbierul 2 ). Aceasta într-o vreme cînd alţi meşteşugari 
nu ajunseseră încă la o treaptă de organizare asemănătoare. Susnumitul 
Iane bărbierul era şi bărbier domnesc, dovada destoiniciei sale l). 

După obiceiul timpului, bărbierii ca şi alţi meşteşugari erau în acelaşi 
timp şi slujitori, ca de pildă acel „Dumitru bărbierul lefeciul ot dumnealui 
vel spătar" din 1723 4 ) sau ca Răzmiriţă care era chemat, pe vremea lui 
Nicolae Mavrocordat „să vie la curte să păzească" S). Ar fi interesant de 
ştiut dacă slujitoria bărbierilor era voluntară, adică o a doua îndeletnicire 
în scopul măririi cîştigurilor, sau dacă era obligatorie. Şi în acest din 
urmă caz, dacă era un fel de serviciu prestat în cadrul oştirii sau mai 
curînd în cadrul stărostiei, constatăm o asemănare cu ceea ce se întîmpla 
în breasla cioclilor, căreia breslele productive îi puneau la dispoziţie calfe 
holtei, deci meşteşugari obligaţi să presteze serviciul de ciocli 6), 

Printre bărbieri, unii aveau moşii, ca Simion bărbierul, posesorul moşiei 
Urlaţi, cu hrisov din 1581 7 ), iar alţii ştiau să aprecieze cartea ca un bun 
spiritual şi simţeau plăcerea să o posede. Un volum grecesc manuscris al 
„Capitoleilor parinetice a:le ~ui Agapetos" dedicate :de Sevastos Kimenitul 
lui Brîncoveanu, aparţinea în 1712 lui Gligore bărbierul 8). 

Bărbierii ştiau să tundă, să radă şi să spele capul ; cei mai ridicaţi 
trăgeau măsele, lăsau sînge, puneau fîntînele la braţ şi trăgeau şirete 
( setoane) la ceafă, îngrijeau răni şi bube, dregeau oase frînte sau numai 
sărite de la locul lor. Cei mai de încredere trebuiau să execute pedepsele, 
ca însemnarea la nas şi, desigur, tăierea mîinilor. Aşa s-a întîmplat cu 
Hrizea spătarul, care se ridicase domn în vremea lui Constantin vodă 
Şerban ; Hrizea scăpase cu fuga la Brăila, dar vodă a trimis la paşa de 
la Dristor să i-l dea şi prizonierul a fost luat de Badea Bălăceanu, care 
avea cu el pe iDima bărbierul, adus anume ca să-l însemne la nas 9). 

Chirurgii. Executînd cam aceleaşi operaţii de mică chirurgie, dar deose
bindu-se de bărbieri, erau chirurgii. Un „hirurgus" era prin definiţie un 
meşteşugar învăţat la o şcoală străină sau pe lîngă un meşter renumit. 
Primul chirurg pomenit în Ţara Romînească pare a fi cel Hieronymus Ma
tievich, care a mers la Veneţia, în 1518, ca „nuncio seu orator" al lui Neagoe 
Basarab 10 ), cinstit cu rangul de cavaler de către dogele Leonardus Lau
redanus. 

In acelaşi secol este semnalat la Bucureşti un chirurg în slujba lui 
Alexandru Mircea, care a dat ajutor medical contelui de Tavannes, cînd a 

1) Arh. St. Buc. Mitropolia Bucureşti, CCXLIX/1, doc. din 5 iulie 1654. 
2) G. Potra, op. cit. p. 141. 
3 ) Arh. St. Buc., Condica Mit. T. Rom., ms. 134, f. 561, doc. din 1691, apr. 20. 
4) G. Potra, op. cit„ p. 300 
5) Dinu C. Giurescu, Anatelterul, Condica de porunci a vistieriei lui C. Brin-

coveanu în „Studii şi mat. ist. medie, V (1962), p. 477. 
6) E. Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Buc., 1939, p. 288. 
7) N. Iorga, Operele lui C. Cantacuzino Buc„ 1901, p. 34, nr. 103. 
8) C. Litzica, Catalogul manuscriselor greceşti, Buc., 1909, p. 117. Este probabil 

că acest exemp:ar a intrat aipoi în biblioteca s,tolmicului C. Cantacuztno ; se găseşte 
acUJm intr-o bibliotecă. dim. Viana; of. V. Papaco~tea, Manuscrise greceşti din arhive 
străine relative la istoria rominilor, în „Revista .M"hivelor", IV (1961 ), rur. 2, p. 274. 

9) St. Greicianu, Genealogii documentate, vol. I, Buc„ 1919, p. HO, doc. 1657. 
to) Dr. L Schafarik, Acta Arhivii Veneti, Belgrad, 1862, p. 6\9. 
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fost atacat de ţărani rlîngă Bucureşti 1 ). ln vremea domniei lui Brîncoveanu, 
cunoaştem doi chirurgi, dintre care unul, aventurierul Lantier 2), a fost găz
duit la Bucureşti, de milă, pînă să se uite anumite pozne sentimentale 
săvîrşite la Constantinopol, după care i s-a făcut vînt peste graniţă ; cel 
de-al doilea, Ştefan Sixt 3 ). a fost probabil chirurg la Spitaluil Colţea. 

Medicii. - Cu aceasta ajungem acWl'l. să vorbim şi despre medicii, cu 
acest titlu, care au practicat în Bucureşti. După cum am mai spus, în prima 
jumătate a secolului al XVI-lea domnitorii nu au prea locuit în capitala 
de pe malurile Dîmboviţei. Aşa că nu ştim dacă Petre 4 ), medicul iubit al lui 
Mihnea cel Rău, sau Hieronymus al lui Neagoe Basarab, sau anonimul 
,,fisicus" al lui Radu de la Afumaţi 5 ), sau Paul Braşoveanu 6 ) al lui Radu 
Paisie vor fi călcat prin Bucureşti. Dar cu siguranţă au fost aci acelaşi 
braşovean Pall'!, chemat în 1577 de Alexandru Mircea 7), apoi medicul lui 
Petru Cercel 8) şi al lui Mihnea Turcitu'l 9). lnsă marii mulţimi a bucureşte
nilor, lipsa sau prezenţa acestor medici ai feţelor înalte, nu le-a făcut nici 
cald, nici rece. ln tot veacul al XVI-lea nu se mai pomeneşte de nici un 
alt medic, care să fi fost aşezat stabil aci. 

Spre neta deosebire de veacul al XVI-lea, în cel următor se petrece 
la Bucureşti, ca şi la Tîrgovişte, un fenomen nou şi deosebit de important ; 
apar pentru prima oară medicii aşezaţi în oraşe, pentru folosul şi ajutorul 
tîrgoveţilor. 

Fără îndoială, că în toată vremea aceasta se vor găsi la Bucureşti şi 
medicii domneşti ; de asemeni, nu se poate tăgădui că unii dintre ei nu vor 
fi îngrijit atît pe boieri, cît şi pe clericii şi marii neguţători. Dar cu aceasta 
nu se poate spune că ei au influenţat în vreun fel sănătatea oraşului. 

Totuşi, sîntem obligaţi, pentru a nu ştirbi tabloul nostru, să-i menţionăm 

şi pe aceşti medici domneşti. 
După cum am mai spus, distrugerea oraşului de către armata Iul 

Sinan Paşa a făcut capitala de nelocuit pentru multă vreme. Matei Basarab 
a refăcut, ce e drept, clădirile curţii 10 ), dar el nu le-a dat o înfăţişare atît 
de frumoasă pe cît o avea curtea din Tîrgovişte, unde-i plăcea să locuiască. 
Cu toate acestea el a locuit efectiv şi la Bucureşti. Aci avea, pe lîngă el 
pe medicul său personal. ln 1648 acest post era ocupat de italianul Giovanni 
Mascellini, originar din Pesaro (Urbine ). Despre el ne-a lăsat ştiri intere
sante clericul Pietro Diodato Baksic, care a fost găzduit la Tîrgovişte de 
Mascel.J.ini 11 ). De la Baksic ştim că italianuI puma titlUil de „fizic" al curţii, 
că avea trăsură şi un servitor, de fapt ajutor, tot urbinat ca şi el. Giorgio 
da Pesaro. Pe acesta îl trimitea în 1657 la Braşov după medicamente 12 ). 

1) P. I. Cernovodeanu, Informa/ii medicale la călătorii străini în Bucureti, în 
Din istoria medicinii romineşti şi universale, Buc. 1962, p. 93-94. 

2) Hurmuzaki, SuiP'l. 1/1, p. 354. 
3 ) A. M. De! Chiaro, op. cit., p. 32; Hmmuzaki, voi. IX/l, p. 610. 
4) Sarnarian, op. cil., p. 69. 
5 ) Idem, p. 71. 
6) Ibidem, p. 71. 
7) Ibidem, p. 80. 
B) Ibidem, p. 811. 
9) Ibidem, p. 82. 

10) N. Stoic·escu, Repertoriu/ bibliografic al monumentelor Jeudale din Bucureşti, 
Buc„ 1961, p. 29. 

11) G. Căllinescu, Allre nolizie sui missionari callo/ici ilaiiani nel/a Moldavia 
ne! secoli XVII-o, XVlII-o, „Diplomatarium italicum", I, 1925, pp. 315, 376, 383. 

12) Hurmuzaki, Doc. privii. la ist. rom„ vol. XVI/2, pp. 1258-1259. 
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Mascellini a călătorit şi el acasa m Italia, în 1650, dar în 1653 e1a înapoi 
în ţară 1). ln 1655 se găsea la curte în Bucureşti, pe 1lîngă noul domn Constan
tin Şerban, cînd a căzut şi el victimă a marei răscoale populare 2). Mascel
lini s-a speriat şi a vrut să plece la Constantinopol, dar între timp s-a răs
gîndit şi a rămas pe loc ca să adune altă avere în locul celeia de care 
fusese lipsit. A rămas aci pînă în 1660. în slujba de medic şi secretar 
domnesc. 

Pe lîngă Şerban Cantacuzino vom găsi la Bucureşti, între 1684-1688, 
pe Jacob Pylarino, grec cefalonian, medic celebru, dar care atunci nu era 
decît un tînăr de 25 de ani 3 ). 

ln domnia mult mai lungă a lui Constantin Brîncoveanu s-au perindat 
pe aci mulţi medici; cu medici, cu. chirurgi, cu spiţeri, cifra lor trece de 
douăzeci. Dintre medicii domneşti figura cea mai proeminentă a fost aceea 
a lui Jacob Pylarino, revenit la Bucureşti din 1694, după ce umblase prin 
Germania şi prin Rusia unde a stat vreo doi ani. Pylarino a fost medic, 
diplomat şi scriitor. El a tipărit la Veneţia, în 1715, cel dintîi tratat de 
variolizare preventivă, care l-a făcut celebru 4). Al doilea medic, Ioan Com
nen, grec din Lesbos, purtat prin Moldova şi apoi prin Rusia, ca şi Pylarino, 
a fost un mare erudit al secolului său. L-a slujit pe Brîncoveanu între anii 
1693 şi 1702 şi apoi a renunţat la medicină ca să se facă mitropolit la 
Silistra, în care calitate a desfăşunn o însemnată activitate culturală 5 ). 

Alt medic brîncovenesc a fost Pantaleon Caliarchi, hiot, probabil mai vechi 
în slujba curţii decît ceilalţi doi. El a murit aci, în 1725. în jurul numelui 
lui Caliarchi nu s-a făcut atîta sgomot, cît în jurul celorlalţi doi, poate şi 
din cauză că el nu se ocupa numai cu medicina. Era un om de carte, avea 
o bibliotecă din care au rămas exemplare cu frumoase ex-librisuri ; a tipă

rit, după obiceiul timpului, cărţi religioase 6). Mai proeminentă a fost per
sonalitatea lui Bartolomeo Ferrati, italian dintr-o familie de nobleţă papală, 
care explică şi legăturile sale cu cercurile catolice din Bucureşti, din Iaşi 
şi din Braşov. A venit la Bucureşti în 1708, din postul de consul veneţian 
la Smirna, unde a mers Pylarino, cei doi medici schimbînd locurile între 
ei. Ferrati era cult, cunoştea istoria şi arheologia, dar făcea şi puţin 
spionaj. Avea casă la Bucureşti, cam pe strada Arcului de astăzi'). An 

medic al curţii, Iosif Clement Brecht de Brechtenberg, a trecut meteoric 
pe ila noi, ca un inadaptabil ce era 8). Ailţii au avut mai mult rosturi culturale 
ca Gheorghe Hipomenas ; Gheorghe Hrisogonos Trapezunţiul, nepotul lui 
Sevaistos Kimenitul, das.cM ila Academia de iJa Sf. Sava; Aile~dru Helliladius, 
autor al unei cărţi preţioase pentru informaţiile asupra stării culturale a 

1 j G. Călinescu, op. cit., p. 315. 
2) Ibidem. 
3) N. Vătămanu. Un grand medecin grec ci la cour princiere de Bucarest: Ja

cques Pylarino, în XV Jl-e, Congres International d'Histoire de la Medecine, I, Athe
nes, 1960, pp. 557-563. 

4) I. Pylariano, Nova et Iuta variolas excitandi per transplantationem metho
<lus, Veneţia, 1715. 

5) N. Vătămanu, Doctorul Ion Comnen in „Istoria ieroglifică a lui D. Cantemir. 
Comunicare la Soc. St. Medicale, Sect. de Istoria medicinei. 

6 ) I. Bianu şi Hodoş, Bibliograiia rom. veche, I. p. 440. 
7) G. Negulescu şi N. Vătămanu, Casa din Bucureşti a lui Bartolomeo Ferrati, 

protomedic al lui Brîncoveanu, Buc., 1940, p. 11. 
8) Quellen zur Geschichte der Stadt Braş6, Braşov, 1918, voi. VIII, p. 126; 

V. Bo!oga, Contribuţiuni la istoria medicinei din Ardeal, Cluj, 1927, p. 46-47. 

237 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



ţării; Eustatius Placica; Stavros şi Iani Mulaimis, protejatul stolnicului 
Cantacuzino ; Panaiot Sinopeus, dascăl la Sf. Sava; Antonio Corea ; Ata
nasie Gordiul; Niculae Bubulios etc. 1 ). 

Este firesc să se creadă că toţi aceşti medici pe lîngă treburile lor 
culturale, vor fi dat şi consultaţii populaţiei orăşeneşti în mijlocul căreia 
trăiau şi cu care se contopeau. 

Dar, în afara acestor medici, unii dintre ei pe la noi numai în trecere, 
au mai fost cîţiva pe care-i găsim stabili aci, cu proprietăţi, ceea ce denotă 
că s-au ocupat cu practica medicală în folosul orăşenilor. 

Astfel, în 1627, răsare dintr-un document, aci în Bucureşti, un anonim 
„doftur cel bătrîn". Ştirea este laconică; dar nu într-atît încît să nu lase să 
se tragă concluzia că pe vremea lui se găseau aici cel puţin doi medici, 
dacă nu mai mulţi, din moment ce unul era „cel bătrîn". Din cuprinsul 
documentului mai reiese că „dofturul cel bătrîn" trebuie să fi fost vreun 
italian, dat fiind că avea cumnat pe un Frîncu şi se poate bănui că .el însuşi 
era tot un „frînc" 2). 

In sprijinul afirmaţiei pe care am făcut-o că în secolul al XVII-iea 
existau medici aşezaţi pe la oraşe, pledează existenţa în 1636, la Tîrgovişte, 
a unui Iane Iatro 3 ), după nume grec. El semna ca martor la o vînzare. 
Este interesantă situaţia lui socială între ceilalţi tîrgoveţi, aşa cum apare 
din lunga listă de martori, fiindcă se ştie că semnăturile ce aşternau în 
ordinea importanţei. în cazul de faţă, după zece clerici, care deţineau ca 
totdeauna prioritatea, vine un căpitan, un iuzbaşă, un logofăt, un paharnic 
şi apoi urmează trei neguţători, după care-l găsim şi pe confratele nostru 
Iane Iatro, urmat la rîndul lui de un cupeţ, un „oteţ", doi logofeţi, doi 
postelnici şi alţi încă. Aşa dar, Iane Iatro deţinea un loc de mijloc, ceea ce 
arată că nu era un medic domnesc, care şi-ar fi luat locul îndată după clerici, 
ci un medic al tîrgoveţilor, al cupeţilor între care trăia. Pe aceeaşi linie 
vine să se situeze şi Dumitraşco doftorul, tot un tîrgoviştean, care în 1643 
cumpără o casă fostă oîndva a lui Mucadel Frîncu 4). Despre acest Dumitraşco, 
cu nume rominesc, s-a spus că ar fi fost cel dintîi medic r'Omîn menţionat de 
documente. în orice caz, aceste două ştiri documentare dovedesc că în 
vechea capitală a Ţării Romîneşti se găseau medici şi dacă Paul din Alep n-a 
găsit nici unul la necazul său, de vină a fost numai cine trebuia să-l caute 
şi să-l aducă ... s). 

Un medic bucureştean din vremea aceea se numea Pană doftorul Pala
mariul, care în martie 1659 6 ) locuia lîngă biserica Ghiormei, adică prin 
dosul Lipscanilor sau Smîrdanului de astăzi. El va fi fost medicul vecinilor 
săi Andonie croitorul, Boancă logofătul, Pană zăbunaru'!, JiNan zugravul 
care-i slujesc de martori. 

Altul este bătrînul Gheorghe doftorul Sarachino, critean de felul lui, 
cu case pe la începutul căii Şe:riban Vodă de astăzi 7). 

1) N. Vătămanu, Dezvoltarea medicinei în Ţara Romînească în veacul al 
XVII-iea (mss). 
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2 ) Arh. St. Buc., Stavropoleos, XIl/4. 
3 ) „Arh. ist. a Romîniei", I (1864). nir. 2 (15 aug.), p. 16, nr. 15. 
"l Acad. Romînă, Creşterea co.'ecţiilor, 1912, p. 96. 
0 ) Sarnarian, op. cit. p. 92. 
6) Arh. St. Buc., _Stavropoleos Xll/14; G. Potra, Doc. bucureştene, p. 42. 
7) Arh. St. Buc., Safta Castrisoaia CVII/5; G. Potra, op. cil., p. 198. 
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ln fine, un omonim al tîrgovişteanului din 1636, un Iani Iatro, proprie
tar de case în Bucureşti, se întîlneşte prin 1693 1). 

ln afară de aceşti trei medici stabili, este interesant să-l menţionăm şi 
pe Philippus Nathaniel Lebitzki, unul dintre medicii ambulanţi -ardeleni, 
care pe fiecare an petrecea cîteva luni în ţară consultînd şi împărţind medi
camente prin oraşe şi tîrguri 2 ). 

Spiţeri. - Toţi aceşti medici, cu şcoa'1ă sau nu, aveau nevoie în prac
tica lor medicală de medicamente. Exerciţiul medicinei atît empirice cît şi 
ştiinţifice, impunea existenţa unui comerţ de medicamente, ca să nu folosim 
dintr-o dată ,termenul pretenţios de „spiţerie". Drept este că medicii cei 
mai reputaţi îşi pregăteau singuri medicamentele, personal sau printr-un 
ajutor, un servitor, care făceau oficiul de spiţer. Acesta cunoştea plantele, 
~e recolta, Je pisa în mojar, extrăgea tincturi, amesteca pi1lwle. Oînd se simţea 
nevoia, era trimis în Ai.ideal sau în altă parte după droguri 3). 

Aceste droguri se găseau însă şi pe piaţa bucureşteană. Cea dintîi men
ţiune a unui „spiţer" bucureştean pare a fi din 15 februarie 1625, cînd apare 
un Karaiane Apotiţiarh 4), urmat în 1637 de „Giorgio spetiale", care este sem
nailat pentru pagubele aduse bisericii Baraţ~lor 5 ). De altfel şi Del Ohiaro 
pomeneşte de comerţul cu droguri al negustorilor greci din piaţă 6 ). ln se
colul următor avem alte dovezi că anume ierburi „se cumpără cu dramul 
de la Greci" 7). Indicaţia arată cine deţinea acest comerţ cu medicamente. 
Este lesne de înţeles că unii dintre neguţători se specializaseră în vînzarea 
de medicamente, că le cunoşteau şi ştiau la ce sînt de folos. Ei ajungeau a 
fi socotiţi de către cumpărători ca un fel de „doftori" şi credem că acesta 
a fost, în secolul al XVII-lea, cazul lui Tomaso Tobado, despre care în iunie 
1674 scria Ienache Porfi['iita, capuchehaia Ţării Romîneşti, că fusese odinioară 
medic, apoi neguţător şi pînă la urmă falit 8). Şi tot acelaşi fusese şi cazul, 
în secolul al XVIIl-lea, al binecunoscutului om de afaceri Chiriac Arbut, între 
altele cîndva ş1i sipiţer. 

„Piaţa" bucureşteană de medicamente nu era de Ioc lipsită de im
portanţă, de vreme ce la sfîrşitul veacului al XVII-lea se scria de la Braşov 
secretarului domnesc să caute, aici la Bucureşti, opobalsam pentru gene
ralul Veterani 9). 

De altfel, se pare că marii boieri, între alte lucruri, ţineau acasă şi 
medicamente mai rare, pentru a le avea gata la orice nevoie 10 ). 

înmulţirea cadrelor medicale a făcut posibilă, la sfîrşitul secolului, în 
Ţara Romînească, începutul unei organizări reduse, embrionare, de asis
tenţă sanitară militară şi civilă 11 ). 

Doi dintre medicii în 5'lujba ·lui Brincoveanu, PyJarino şi Comnen, i·l 
însoţeau la oaste, în rădvane speciale, unul dintre ei dispunînd şi de un 

1695. 

1) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romineşli, CCXXVII/5. 
2 ) Que/Jen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, voi. VII, Braşov, 1918, p. 375. 
3 ) Cum a pirocedat Ma.sceHini la 29 mai 1657, cf. Hurmuziaki Doc„„ XV/2, p. 1258. 
~) D.I.R., Ţara Românească, veac XVII, voi. 4, pp. 483-484. 
5 ) G. Că,linescu, op. cit., p. 341 ; document din 28 decombrie 1637. 
6) A. M. De! Chiaro, op. cit., p. 110. 
7) P. Gh. Samarian, op. cit., p. 185, document din 1740. 
Bj Samarian, op. cit., p. 97. 
9) Arh. Magistratului oraşului Braşov, I., Buc., 1959, p. 73, document din 1690-

10) C. Giurescu, Material pentru istoria Olteniei, voi. I, Buc., 1913, p. 124. 
1l) N. Vătămanu, lnceputurile organizării sanitare în Ţara Romi ne ască la sfir

şif 11/ secolului al XVII-lea în „Igiena" XII (1963), nr. 1, pp. 79--65. 
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„car de oaste" special pentru transportul materialului sanitar şi al răniţilor 
sau bolnavilor. Se pare că mai exista şi un fel de consilier sanitar în ce 
priveşte apărarea de epidemii. Aceasta fusese o mai veche intenţie a lui 
Brîncoveanu, pe care nu şi-a putut-o realiza în 1689, dar pe care a înfăp
tuit-o mai tîrziu, cînd a avut la dispoziţie cadrele necesare. 

Asistenţa medicală a vremii nu se opreşte aci. Au mai existat şi 
alte măsuri şi organe de profilaxie, între care putem cita pe ciocli, absolut 
necesari în vreme de epidemie. Pentru prima oară întîlnim, în Ţara Romî
nească, '1a Bucureşti, în 1691, un vătaf de ciodi, pe nume Gaico 1) ; existenţa 
lui arată că organizaţia funcţiona de o bună bucată de vreme şi că era destul 
de numeroasă pentru ca să fie condusă de un vătaf. 

Mai este locul să cităm aici şi asistenţa pe care o acordau, în condiţii 
nu tocmai bine lămurite, mănăstirile. tn Bucureşti, cel puţin aceea de la 
Radu Vodă avea obligaţia după hotărîrea ctitorului să ofere oricui „bogat 
sau sărac" hrană şi adăpost pe timp de mai multe zile 2) ; nu există însă 
indicaţii sigure că se acorda şi asistenţa medicală. 

Credem că mai trebuiesc menţionate şi unele degrevări fiscale pentru 
motive de boală. Documentele care vorbesc în acest sens nu sînt numeroase, 
dar ele atestă că modalitatea exista. Astfel, la 9 iunie 1669, Radu Leon Vodă 
scutea de birul popesc şi de birul de ţară pe Stoian, copilul beteag al 
popii din Vulpeşti3) ; iar în 1685, Şerban vodă Cantacuzino ierta de toate 
birurile pe Niculai Măglui din Copăceni-Gorj pentru că avea „o boală de 
la Dumnezeu şi fiind acea boală grea asupră-i" 4). 

tn sfîrşit, dezvoltarea asistenţei medicale ajunsă la nivelul de dez
voltare demonstrat aci, va fi potenţiată în secolul următor prin înfiinţarea 
spitalelor. Fenomenul acesta este evident un corolar al îmbunătăţirii stării 
economice generale, în ciuda multelor nenorociri pricinuite de războaie, 

sărăcire prin fiscalism exagerat, foamete şi epidemii. Această îmbunătăţire 
s-a datorat numai muncii fără preget a claselor produ,cătoare de ţărani şi 
tîrgoveţi şi nu vreunor măsuri oficiale de ocrotire care nu au existat. Sla
bele acţiuni schiţate în acest sens nu au corespuns unui plan de reforme 
gîndit şi aplicat, ci au rămas simple gesturi izolate, tributare tot ideologiei 
religioase 5 ) precumpănitoare în acel secol, precum şi nevoilor stringente 
de a se salva, într-o oarecare măsură, puterea de muncă a claselor produ
cătoare, fără de care economia statului s-ar fi prăbuşit. 

1) Documente din 25 iunie 1691, arhiva particulară, copie la Muzeul de istorie 
a oraşului Bucureşti, nr. inv. 71.364. 

2 ) D.I.R„ Ţara Romînească, veac. XVII, vol. 2, p. 151. 
3 ) „Arhiva istorkă a Romlniei", I (1864), nr. 7, p. 56. 
4) G. I. Lahovari, Hîrtii, vechi. în „Convorbiri '.!terare" XII (1837), nr. 3, p. 297. 
5) Fr. Enge'.s, Ludwig Feuerbach şi sfirşitu/ filozofiei clasice germane, Buc„ 

1949, p. 38. 
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