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IMAGINAR POLITIC §I CONSTRUCJIE SOCIALÄ

ASISTENTA SOCIALÄ LA ÎNCEPUTUL EPOCH MODERNE. 
CAZUL ROMÂNESC ÇI MODELELE EUROPENE

LIGIA LIVADA-CADESCHI

în istoria sociala a Europei, mijlocul secolului al XVI-lea deschide 
epoca modemâ si inaugureaza marile ei problème. Din perspectiva pe 
care studiul nostru si-o propune, mutajia fundaméntala a acestei 
perioade se referä la debordarea aça-numitului präg de toleranß ln mizerie 
(numärul de säraci pe care societatea îl suporta färä a apela la represiune 
§i färä a suferi convulsii iiiterioare). Trecerea de la säräcia medievalä 
stabilä, de cca. 5% din totalul locuitorilor, la pauperism, care prive§te 
20-25% dintre acestia^ face ca sâracul sä înceapà sä fie resim^it ca o 
existenfä socialmente periculoasä.

Dacä pänä în secolul al XVI-lea esenta oricärui gest in ordinea 
asistärii säräciei rämäne de facturä religios-liturgicä, m jurul anilor 1530 
apar marile schimbäri m registrul perceperii §i organizärii practice a 
acesteia. In mod traditional în societä^ile crestine, säracul perpetua 
imaginea conditiei terestre a lui lisus Hristos, care "mäcar cä era bogat 
S-a fäcut sarac pentru voi, pentru ca, prin säräcia Lui, voi sä vä 
îmbogâtiti" {A doua epístola catre Corinteni VIII, 9, editia utilizatä: Biblia 
sau Sfânta Scripturä. Vechiul §i Noiil Testament, Gute Botschaft Verlag, 
Dillenburg, 1990). Dincolo de metafora evidentâ pe care acest text o 
poartâ, similitudinile aparente dintre conditia pe care lisus §i-a asumat-o 
în scurtul säu trai pâmântean, conditia ascetului care alege de buna-voie 
säräcia si condi^a säracului banal si involuntar, transféra asupra celui 
din urmä o parte din iubirea datoratä celor dintâi. în plus, Hristos însu§i 
desemnase milostenia drept o modalitate esen^ialâ de a ob îne 
mântuirea: "vindeti tot ce aveti si da^ milostenie. Faceti-vâ rost de 
pungi care nu se învechesc, o comoarâ nesecatä în ceruri, unde nu se 
apropie h o ^ l si unde nu roade molia; cäci unde este comoara voastra

’ BRONISLAW GEREMEK, L'Image de l'autre, le marginal, în Rapports au XVI-è 
Congrès lnter}iational des Sciences Historiques, Stuttgart, 1985, p. 77.



acolo va fi §i inima voaslrä" {Luca XII, 33-34). Ast fei miluirca oricärui 
särac e susccptibilä sä asigure mântuirea donatorului, o datä prin 
puterea gesliilui însu§i, a doua oarä prin rugäciunile pe care cel miluit 
este înut sä le rosteascä pentru binefäcätorul säu. Chiar dacä in acest tip 
de relaxe säracul este o prezen^ä oarecum pasivä §i vädit umbritä de 
figura donatorului, atâta timp cät î§i asumä cu umilir\ ä̂ condi^ia 
häräzitä lui dintru facerea lumii, el însusi poate ob îne mântuirea. Când 
numärul celor atinçi de säräcie a devenit supärätor, imaginea säracului a 
mceput sä se confunde cu imaginea cer§etorului profesionist 
impertinent §i turbulent. Condamnarea lor m numele eticii muncii §i 
tentativele de reeducare a säracilor, în ciuda aspectului represiv evident, 
se defínese drept initiative caritabile destínate a reda säracului conditia 
sa autenticä, premisä a mântuirii boga^ilor, dar §i a säracilor deopotriva.

La nivelul Europei centrale §i occidentale, momentul acestor 
scimbäri este marcat de publicarea tratatului intitulât De subventione 
pauperum, al lui Juan Louis Vives (1526) §i a edictului pentru cerçetori, 
de la Augsburg, al lui Carol Quintul (1530). De subventione pauperum 
reprezintâ o operâ fundamentalâ a programului umanist de reformare a 
asisten^ei sociale“. El apare într-un moment de efervescen^ä maximä a 
dezbaterilor despre säräcie care animau, în egalâ mäsurä, autoritä^ile 
municipale §i mediile intelectuale. De la bun început. Vives defineçte 
nevoia de a face bine ca una dintre condiple esen^iale aie existen^ei 
societätii. El oferä o imagine globalâ a relatólor comunitare din 
perspectiva asisten^ei; aceastä perspectivä are la bazä o definite foarte 
simplä, dar §i foarte cuprinzätoare, a säräciei: "oricine e tributar 
ajutorului altcuiva este särac"^. Desi pare sä consacre §i identitatea 
obi§nuitâ de sens între säräcie §i mizerie în accepta sa cea mai largâ. 
Vives vede în säräcie conditia umanä prin excelenta. Orice om este, sub 
un aspect sau altul, särac: "'nimeni oricât de robust i-ar fi corpul §i oricât 
de rafinatä în^elepciunea, nu-si este autosuficient, dacä vrea sä träiascä 
a§a cum se cuvine conditia umanä"^. Departe de a fi o catégorie în 
marginile cetatii, säräcia este Kantul care-i uneste pe membrii acesteia 
prin legâturi de ajutor reciproc. Chiar dacä dezvoltä o perspectivä noua, 
politicä, asupra asisten^ei modelul acesteia rämäne de o manierä 
explicitä caritatea cerstinä: "fiecare sä se gändeascä numai la Dumnezeu

^  LIGIA I.IVADA-CADESCHI 9

’ Idem, La Potence ou în pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen Age à nos jours, Paris, 
1987, pp. 241 urm.

Apud PHILIPPE SASSIER, Du bon usage des pauvres. Histoire d'un thème politique, 
XVl-e -  XX-e siècles, Paris, 1990, p. 64.

 ̂Apud Ibidem.



când îçi ajiitâ semenul"^. Preocuparea generala a lui Vives nu este 
înoirea concep^iei despre dar, ci mai curând reorganizarea ajutoarelor 
pentru sâraci, eficientizarea lor, evitarea întretinerii unei popula^ü 
recunoscute ca turbulente; el tenteaza ra^ionalizarea generozitâ^ii, 
men^inerea ei în forme compatibile cu ordinea publica. De subventione 
pauperum propune un întreg program de reforme, a cârui importan^a 
vine §i din faptul cä ajutorarea säracilor apare ca o datorie a oamenilor 
politici, càrora le revine obligadla de a asigura func^ionarea armonioasa 
a statului. Nu numai pentru cä to^ cei care alcatuiesc o societate sunt 
uni î între ei precum par île corpului omenesc, ci §i pentru cä säracii nu 
au nici un fel de ocupa^ie, transmit bolile §i epidemiile, propagâ 
delincven^a §i prostitu^ia, îi înçealâ pe ceilal^i membrii ai societätii §i nu 
träiesc dupä regulile cre§tine§ti. Vivés sugereazâ trecerea asistärii 
säracilor dinspre bisericä spre domeniul laie (tipul concret de 
administrare a asisten^ei la nivelul cetatii nu modifica fundamentóle 
religioase ale motiva^iei gesturilor individuale). El recomandä 
autoritä^ilor publice sä-§i extindä controlul asupra spitalelor §i a 
operelor de binefacere; comisari desemna^i de municipalitate trebuiau 
sä recenzeze §i sä clasifice diferitele categorii de säraci urbani, urmänd 
sä se asigure de lucru tuturor säracilor valizi, dupä ce aceçtia vor fi fost 
învâ^ati meserii utile. To î cerçetorii valizi din spitale §i ospicii trebuiau 
expulza^i, iar leneçii §i excrocii folosi^i la munci mai dure §i mai prost 
plätite. Cer§etorii valizi imigran^i primeau doar provizii de drum, cät sä 
ajungä înapoi la locul lor de origine. Patrimoniul spitalelor §i banii 
ob înu î din munca säracilor constituían principalele resurse ale operei 
de asisten^ä, în condifiile în care pomenile particulare nu trebuiau 
acceptate decât în cazuri excep|ionale (numai trei-patru biserici mai 
importante din ora§ erau autorízate sä de^inä cutii de milostenie). 
Mäsurile represive erau acceptate numai în cazul säracilor refractari §i 
erau justifícate de necesitatea realizärii întregului program propus, 
întrucât acesta slujeste binelui public.

Odatä cu Juan Louis Vives se redescoperâ multiplele forme aie 
caritâ^ii, a cäror practicä presupune însâ §i disciplinarea säracului. 
"Tomana nu înseamnâ numai sä împar^i bani, a§a cum gândeste 
poporul, ci consta în orice gest prin intermediul caruia se poate veni în 
ajutorul mizeriei umane"; banul este mijlocul cel mai rudimentär de a 
da de pomanâ, "în timp ce suprema facere de bine înseamnâ sâ-i aju^ pe 
ceilal^i sä devinä virtuosi"^.

^  ASISTENTA SOCIAI-A LA iNCF.PU rU L E I’O CIIM O D EIíNE. C A ZU L ROMÂNESC ?I MODEI.ELE EUROPENE

 ̂Apud Ibidem, p. 87.
 ̂Apud Ibidem, p. 102.



LIGIA LIVADÂ-CADKSCm

Reforma asisten^ei propusä de Juan Louis Vivés se înscrie într-o 
foarte raspânditâ tendinta de ameliorare a acesteia, a carei prima 
încercare de aplicare este marcata de edictul de la Augsburg din 1530 .̂ 
Acesta impune autoritä^ilor locale sá-§i exercite controlul asupra 
säracilor §i vagabonzilor, permi^ându-le sa cer§easca numai bolnavilor çi 
infirmilor §i ocupându-se cu plasarea la ucenicie sau ca servitori a 
copiilor cergetorilor, pentru ca acestia sä nu deprindâ proastele obiceiuri 
aie pârin^ilor. Toate órasele erau obligate sä asigure mijloace de 
subzisten^ä pentru proprii cersetori; säracilor le era interzis sä cerseascä 
în altä parte decât acolo unde locuiau, iar cer§etoria profesionistâ era 
prohibitä §i sever pedepsitä. Dacä säracii erau prea numerosi într-o 
localitate, ei puteau fi transferati în altä localitate, cu o scrisoare de 
recomandare. Autoritätile publice primeau controlul spitalelor destínate 
doar adevära^ilor infirmi. Un an mai târziu, edictul, mult lärgit, este 
promulgat pentru Xärüe de Jos. Cersitul pe sträzi, în pie^e, în biserici sau 
la cásele particularüor era strict interzis. Recidiviçtii la pruna abatere 
erau pedepsi^i cu închisoarea, iar în caz de reîncâlcare a interdic^iei, 
autoritä^üe si judecätorii locali erau liberi sa aleagâ pedepsa. Toate 
institu^üle caritabile trebuiau sä fuzioneze, creându-se astfel un fond 
comun girat de un comité. Fiecare bisericä parohialä strângea donatiile 
particularilor într-o cutie a säracilor. O comisie parohialä (alcätuitä din 
reprezentanti ai comunitätü parohiale §i ai autoritâüor comunale) 
supraveghea distribuirea sumelor adúnate, putea organiza colecte (dar 
numai sub controlul autoritä^ilor locale) si alcätuia listele de säraci, in 
care ace§tia erau inscrisi cu meseria, veniturile §i numärul copiilor pe 
care-i aveau de întretout). Copiii trebuiau dusi la scoalä, da|i la ucenicie 
sau plasa^i ca servitori. Ultimul articol al edictului se adresa clerului 
parohial, predicatorilor si confesorüor, cärora li se cerea sä stimuleze 
dona^üle testamentare în favoarea fondurilor pentru säraci. Ordonan^a 
din 1531 "reprezintâ un program net articulat de secularizare a 
asisten^ei sociale, dar nu contestä prerogativele traditionale ale bisericii 
si prevede participarea sau colaborarea clerului la reformä"^ Cele douä 
inova^ii fundamentale ale sale sunt centralizarea asistentei acordate 
säracilor §i interzicerea necondi^ionatä a cersitului.

Toate principiile enun^ate mai sus se regäsesc, de o manierä mai 
mult sau mai putin consecventä, in mäsurile §i legüe privitoare la säraci 
adóptate la vremea respectivä de marea majoritate a autoritä^ilor 
publice europene. Ca tipuri generale de asistare a säräciei, cele mai

' BRONISLAW GEREMEK, La Potence..., pp. 187 §i urm. 
® Ibidem, pp. 191-192.



multe \ár\ evolucazà fie dupa modelul Xârilor de Jos / Fran^ei, fie dupà 
modelul Anglici, destul de deosebit fa â̂ de op^iunile continentale.

Franca se caracterizeazâ, încà de la începutul secolului al XVI-lea, 
printr-o multiplicare semnificativâ a mâsurilor împotriva 
vagabondajului, considérât deja un delict, prin interzicerea cerçitului 
public (fiind pedepsifi atât cei care cereau, cât §i cei care dâdeau de 
pomanâ) §i prin tentative aie stârii a treia de a prelua administraría 
spitalelor. Prima lege specificâ referitoare la sâraci apar^üie 
Parlamentului din Paris §i dateazâ din 5 februarie 1535. în afara 
interdic^iilor deja clasice, li se poruncea, sub ameninJarea pedepsei eu 
moartea, tuturor cer§etorilor nâscu^ în Paris sau care locuiau în ora§ de 
cei p u ^  doi ani, sà se prezinte pentru lucràri publice sau în cazul în 
care posibilitadle de angajare oferite de acestea ar fi fost insuficiente, sa 
se ofere ca muncitori necaliñcaji maiçtrilor constructori. în ambele 
situajii salariul preconizat era inferior tarifelor celor mai scâzuie 
practícate în ora§. Toate aceste màsuri sunt reluate în anii urmâtori nu 
numai la Paris, ci §i în întregul regat. Asistarea sâracilor eu adevàrat 
incapabili de muncà era làsatà pe seama autoritàjilor locale, care purtau 
responsabilitatea propriilor sâraci. în 1586, ràspunsul regelui la un caiet 
de doleanje care solicita subven^ de la trezoreria regala, pentru 
asistarea sâracilor, spune foarte clar câ aceasta "'este un fapt care 
depinde de caritatea §i pietatea pe care bwiii cetn}eni (s. n.) trebuie sa le 
manifeste fajâ de aproapele lor, ca buni cre§tini (s. n.)" .̂

Pentru ca toate aceste deziderate sâ poatà fi aplícate cu un plus de 
eficacitate, caritatea parizianâ imagineazâ, la jumâtatea secolului 
urmâtor, Spitalul General (prin ordonanja regalâ din 4 mai 1656). Nici 
el, nici alte asezàminte similare nu vor putea rentabiliza munca forjatâ a 
pensionarilor lor §i nici nu vor putea îndepârta eficient sâracul din 
spa^iul public. Singurul rezultat pozitiv al acestui tip de mâsuri 
râmâne stimularea unor foarte largi dezbateri teoretice despre 
asistarea sâracilor §i reformarea sistemului de asistenta, în condi^iile 
separârii clare a vagabonzilor profesioni§ti de sâracii care mérita într- 
adevâr sâ fie ajuta^.

în Franja, ca în întreaga Europa de altminteri (eu o singurâ 
excepjie, cazul englez), secolul al XVUI-lea este dominât de ideea câ 
statul trebuie sâ punâ în fiintâ, sâ controleze, la limita sâ dirijeze 
asistenta. Formularea clasicâ a acestei opinii, deja generale, îi a p a r e e  
lui Montesquieu: "câteva pomeni fâcute unui nefericit pe stradâ nu 
acoperâ obUgaJüle statului care datoreazâ tuturor cetâtenilor sâi

^  ASISTENTA SOCIALA LA INCEPUTUL EPOCH MODERNE. C A ZU L KOMÂNKSC' ÿl MODELELE EURO PENE y

' Apiid Ibidem, p. 194.



asigurarea subzisten^ei, a hranei, a imbrácámintei §i al imui mod de 
viâ ci care sa nu le primejduiasca sanatatea" (De I'Esprit des lois, Geneva, 
1748, cartea XXII, cap. 29)'°. ín.plus, "orice om care nu poseda nimic 
caruia i se interzice sa cer§easca, are dreptul sa ceara sa traiasca din 
munca proprie" {VEncyclopedie, art. Travailf^. in llnii foarte generale, 
ütatul trcbuia sa nituiift-ble dceea^i iiilransigenjá fa^a de cer^etori §i 
vagabonzi; fa^á de sáracul supus, cu domiciliu stabil §i care nu 
reprezinta uii pericol pentru societate, statul este insa obligat sa practice 
virtutea binefacerii, prin organizarea diferitelor tipuri de ajutoare. Dincolo 
de afirmarea obliga^ilor statului fa á̂ de saraci, doctrina jurídica de la 
sfár§itul secolului al XVIII-lea insista insá §i asupra rolului parohului in 
distiibuirea ajutorului la domiciliu, ajutor la constituirea cáruia participa 
§i initiativa religioasá si cea particulará. De asemenea, in marile ora§e 
existau organisme de asistenta girate de municipalitate, iar bugetele 
comunale prevedeau aceste cheltuieli de' asisten^á'^. La sfár§itul 
Vechiului Regim, in Franta cel p u ^ , ac^unea statului, desi nu e 
neglijabilá, trebuie in^eleasá mai curánd in sensul canalizárii initiativelor 
caritabile'^.

ín ciuda faptului cá ideología revolutionará francezá a mo§tenit 
masív ideíle Enciclopediei si pe cele ale intreguluí secol al XVIII-lea, care 
transformaserá binefacerea in datoríe a statului §i-i transferaserá 
acestuia responsabilitatea fericiríí colectíve. Revoluta nu-si poate asuma 
material asistenta sáracilor, iar la sfár§itul secolului al XVIII-lea se 
ajunge chiar la respingerea explícita a ideíi dreptuluí la asistenta'^. Dacá 
Declararía Drepturilor Omuliii din 24 iunie 1793, recunoscuse intre 
acestea, pe cel la instruc^e §i asisten^, iar constituya din 1793 garantase 
tuturor francezüor ajutoare publíce (art. 122)'^ eriza economicá 
extraordinará cu care Franca se va confrunta in anuí imediat urmátor, 
impune schimbári fundaméntale de óptica pe toatá aria e§íchierului 
politic. Preambulul unui proiect de acordare a ajutoarelor, din 1794, 
declara deja cá "cine a spus primul cá guvemul singur datoreazá 
sáracului orice fel de ajutor §í la orice várstá a spus o enormá 
absurdítate, pentru cá produsul tuturor impozitelor republicii, n-ar

g  U G IA  U VADA-CADF5 CMI ^

Apud JEAN-PIERRE GUTTON, La Société et les pauvres. L' Exemple de la généralité 
de Lyon, 1534-1789, Paris, 1971, pp. 165-166.

Apiid Ibidem, p. 166.
JEAN IMBERT, La Protection sociale sous la Révolution Française, Paris, 1990, 

pp. 67-68.
Ibidem, p. 81.

1'* Ibidem, p. 337.
Apiid CATHERINE DUPRAT, Le Temps des Phïlantropes, Paris, 1993, p. 336.



ajunge pentru achitarea acestei sarcini enorme §i incalculabile"^^. Patru 
ani mai târziu, în 1798, într-un mesaj al Directorului executiv câtre 
Consiliul celor 500 se considera cä: "o guvemare care ar anun^a ca 
acordä singurä ajutoare complete tuturor säracilor, indiferent de vârsta, 
§i-ar impune o greutate enormä, ar aneantiza industria, ar favoriza 
nepäsarea bogatului, a säracului chiar §i ar distruge marele resort al 
sociabilitätii, binefacerea privatä. Trebuie folosite douä pârghii 
putemice pentru a améliora soarta maselor de säraci; una trebuie sä fie 
limitatä, variabilä si consideratä sub toate áspetele ca un simplu 
exemplu dat claselor avute, cealaltä trebuie sä fie generala §i cunoscutä 
ca datorie"^ .̂

Astfel, bazele asistentei moderne în Fran|a sunt puse nu de 
Revolutie, ci de Directorat, iar accentul cade acum pe binefacerea 
privatä, puterea publicä apäränd mai curând ca un complement al 
initiative! idividuale^®. Défi pânâ în anii 1880-1890 mostenirea directä a 
Revolutiei (în fapt a unor idei elaborate toate înainte de 1789) pare putin 
semnificativâ^^ legislatia anului V (1796) fixase pentru aproape un secol 
cadrul juridic al ajutoarelor oferite de statul liberal. Noua legislatie nu 
mai mentioneazâ dreptul la asistentâ (deja Constitutia anului III nu-1 
mai recunoscuse nici mâcar ca principiu) §i dincolo de suficiente aspecte 
care pot sugera o reîntoarcere la asistenta Vechiului Regün, ea 
reprezintâ, prin urmâtoarele aspecte, o rupturâ radicalâ §i ireversibilâ 
fatä de trecut: statul, descarcat financiar de ajutoarele pubHce, pästreazä 
singur directia fi controlul acestora; ajutoarele la domicüiu sunt 
mentinute §i extinse, spitalul se medicalizeazâ, iar azilul nu se mai 
adreseazâ decât unei minoritâti restrânse de infirmi sau oameni foarte 
bâtrâni; ospitalierä sau la domicüiu asistenta este publicä (marea 
inovatie revolutionarä), spitalele §i birourile de binefacere (organízate 
de autoritätile locale, dar supervizate de ministeml de interne) fiind 
supuse pe ansamblul teritoriului national unor reguli uniforme de 
administrare, functionare §i gestiune; personalul asezâmintelor de 
binefacere se recruteazâ pe bazä de bénévolat, care devine astfel 
principala formä de caritate privatä̂ ®.

In ceea ce priveste modelul englez, défi în secolul al XVI-lea 
reforma se realizeaza pe ctape si parc mai întârziata dccât pe continent.

^  a s i s t e n t a  SO CIALÄ LA  ÎNCEPUTUL EPOCH MODERN!-. C A ZU L RO.MÂNESC ÇI M ODELELE EUROPENE ^

Apud Ibidem, p. 358.
Apud Ibidem.
JEAN IMBERT, op. dt., p. 446.
Ibidem, pp. 552 urm.

“  CATHERINE DUPRAT, op. dt., p. 362.



pe termen lung bilantul säu este net superior. într-o prima fazä (1514- 
1567) principalele initiative apar în oraçelor; apoi (1567-1597) se afirma 
rolul legisla^iei, pentru ca dupä 1597 problemele asistentei sociale sä fie 
regíate de dispozitiile pe care Privy Council le transmite autoritätilor 
judiciare locale, creänd astfel un program social eficace §i coerent. în 
1597 Parlamentul promulga o lege a säracilor, prin care sunt iiistituiti 
functionari specializati în rezolvarea problemelor acestora {overseers o f 
the poor),. Ei erau numiti în fiecare an de judecätorii de pace §i organizan 
ajutorul social în ansamblul säu: plasau copiii säraci ca ucenici, asigurau 
§i organizan folosirea §omerilor (în timp ce municipalitätile erau 
responsabüe cu interzicerea vagabondajului §i cu trimiterea la muncä a 
vagabonzilor), asigurau internarea celor incapabüi de muncä în azile §i 
spitale. Säracii aveau voie sä cerçeasca numai de mancare §i numai în 
parohia lor. Fondurile pentru asistenta proveneau dintr-un impozit 
special. Aceste prevederi au fost precizate în 1601 §i confírmate definitiv 
în 1640, datä dupä care au constituit baza juridicä a sistemului englez de 
asistenta pänä la marea reforma din 1834. Elementele fundamentale ale 
acestuia sunt institutionalizarea asistentei, crearea de posibüitäti de 
folosire a mainii de lucru, paralel cu impunerea obligatiei de a munci si 
reprimarea vagabondajului. Ín timp ce pe continent discursul filantropic 
pare la apogeu, englezii se declarä fätis împotriva oricärui drept la 
asistentä^^ iar statul nu inten^ine nici mäcar în chestiuni de igienä 
publicä înainte de 1848^. Pänä cätre sfârçitul secolului al XlX-lea, 
asistarea säracilor englezi se va face prin ajutoare distribuite la 
domiciliu, prin intermediul parohiei §i foarte strict condifionate de 
conduita moralä a beneficiarului.

în târüe Europei centrale §i orientale, sunt semnificative 
preocupärüe Austriei, Prusiei §i Poloniei, referitoare la problemele 
create de existenta imui mare numär de säraci. în 1783, Iosif al Il-lea 
demara oficial un vast program de reformare a asistentei^^ conceput 
initial pentru Viena, dar pe care el îl dorea extins la toate posesiunüe 
austriece. Finemtarea programului ar fi fost asiguratä de o Confrerie a 
iubirii active a aproapeliii, ce urma sä cumuleze bunurüe tuturor celorlale 
confrerii care erau desfiintate. Asistenta trebuia sä se dezvolte, sub
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controlul statului, în trei direcjii; spitale, case de naçteri §i case 
de nebuni; a§eziiminle nie sñracüor (Armeninstitiite), însârcinate eu 
distribuirea ajutoarelor la domiciliu §i case de muncà pentru sâracii 
valizi, fârâ ocupajie §i pentru vagabonzii incorigibili. ArmeninstituteAe, 
care existau deja din 1781, erau aliméntate prin contribujii locale §i 
fonduri de stat §i erau deschise tuturor sâracilor.

în Prusia, primele case de muncâ pentru sâraci dateazâ din timpul 
lui Frederic I, dar se vor înmulji sub domnia lui Frederic al Il-leâ '̂ . Ele 
erau subven^onate prin taxe plâtite de cei eu activitâji "burgheze" §i 
adâposteau pensionari voluntari, care-§i plateau cheltuielile de 
întrejinere din produsul muncii lor -  din care eventual le putea râmâne 
un profit oarecare -  §i cerçetori condamnaJi la muncâ forjatâ. Asigurau, 
de aemenea §i instrucjia elementara a copiilor. Câtre sfârçitul secolului, 
institujii similare apar çi la Jarâ; scopul declarat al acestora din urmâ era 
închiderea vagabonzilor §i folosirea lor în industria textilâ. Copiii 
primeau o instrucjie elementará, erau învâjaji Jesâtorie §i adesea, erau 
plasaji la fermieri, pentru a deprinde cultura solului.

în ceea ce priveçte Polonia lui Stanislas August Poniatowski, 
opjiunea princiarâ pare sâ fi favorizat dezvoltarea economiei nationale 
într-o perspectivâ fiziocratâ, aplicatâ la industria inului §i a bumbacului. 
Asistarea sâracilor revenea spitalelor a câror lipsâ acutâ de fonduri fâcea 
ca pensionarilor lor sâ li se permitâ sâ cer§eascâ, sub supravegherea 
diverselor confrerii. Dieta din 1780 încredinja administrarea spitalelor 
poH îei §i comisiilor Boni Ordinis, create pentru a controla administratiile 
municipale^ .̂

Chiar dacâ se înscriu tipologic în gama mâsurilor adóptate 
aproape peste tôt în Europa la începuturile timpurilor moderne, 
încercârile despotilor luminaji din Europa centralâ par derizorii în fa^a 
imensei mizerü rurale atât de trainic înrâdâcinate în realitatea 
economicâ §i socialâ a Vechiului Regim. Çi, eu cât ne deplasâm spre est, 
eu atât aceastâ constatare devine mai evidentâ'^.

Unde, în acest context al atitudinilor fi mâsurilor eu voca^ie 
socialâ, s-ar putea situa spatiul románese moldo-muntean? Pentru a 
încerca un râspuns la aceastâ întrebare, considerâm necesarâ o dublâ 
precizare: în primul rând, Târile Române se înscriu în acel spre est mai 
sus pomenit, unde sârâcia înseamnâ, înainte de toate, acea mizerie
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rurala aproape generalizatâ, care situeazà constant gospodària 
^ârâneascâ la limita subzisten^ei. în al doilea rând, în momentul în care 
încep sa aparà primele gesturi organízate în ordinea asistârii sâracului, 
pe tronurile Jârilor Române se urcâ domni ce pot figura fârà re^ineri în 
galería despo^lor lumina^ ai Europei central-orientale. Alâturi de 
particularitâ^ tradi^ionale (de exemplu modelul monarhic constan- 
tinopolitan sau im p lica te  dreptuluí ctitoricesc románese), aceastâ 
apartenen^â râspunde, la rândul ei, pentru veleitâ^le "etatiste" aie 
domnilor romani din secolul al XVIII-lea.

Nu ne vom opri asupra primei precizâri, decât pentru a reanninti 
cà sàrâcia endemicâ, aproape, din lumea rurala româneascâ pare mai 
mult un raspuns al acesteia la presiunea fiscalâ, în permanentâ cre^tere 
în secolul al XVIII-lea, decât rezultatul unor transformâri de structura, 
responsabile de modifícari radicale în interiorul comunitâ^i (§i al 
solidarità^i) sâteçti tradi^onale, care nu apar înainte de deceniul al 
patrulea al secolului al XlX-lea. în aceste condi^i, sâràcia ^ârâneascâ, 
incontestabilâ, râmâne în interiorul comunitâtii, iar afluxul de saraci 
rurali catre ora§ nu are proporüi care sa justifice conceperea §i aplicarea 
unor mâsuri spéciale.

Evident, cascada de conjuncturi §i evenimente nefavorabile 
abâtutâ asupra "Jarilor Române pe parcursul secolului al XVIII-lea §i la 
începutul celui urmâtor, a favorizat sàrâcirea multor oameni (de diverse 
condi^ii sociale) §i a contribuit la cre§terea numarului celor nevoi^ sa 
cearà ajutor (pomanâ sau müa domneascâ, dupa caz) pentru a-§i asigura 
traiul cotidian.

Apari^ia unor preocupan în sensul asistârii sâracilor (diferen^ate 
în funche de apartenenta lor socialâ) în timpul donmiilor fanariote, stâ, 
dupa pârerea noastra, sub seiimul întâlnirii acestor realitâti sociale eu 
sensibilitatea filantrópica deosebitâ a secolului al XVIII-lea §i eu 
a m b ire  domnilor fanario^i de a se prezenta drept artizanii unei 
cârmuiri perfecte.

Reîntoarcerea la gândirea elenisticâ §i la ra^ionalismul 
antichitâ^ii grece§ti, au deschis gândirea fanariotâ filosofiei europene a 
secolului al XVII-lea; fanariotó au reintrodus îii sud-estul Europei 
dreptul natural, utilitarismul §i ra^onalismul; i-au admirat pe filosofii 
modemi §i pe materialistii francezi ai secolului al XVIII-lea, au 
manifestât un ínteres crescut pentru §tiin|ele naturale, pentru 
popularizarea cunostin^elor §tiin^fice si pentru reorganizarea 
învâtâmântului. Trâind într-o lume a lor §i guvemând ca despo^i 
luminati, fanariotó fi-au asumat un pragmatism politic, al cârui obiectiv
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principal era bínele comun^ .̂ în pas cu gândirea europeanä a tímpului 
lor, ei pästreazä legätura cu trecutul de la care se revendicä prin 
ortodoxie. "Burghezul francez este honnete homme färä a fi §i crestin, ín 
timp ce pentru un honnete homme balcanic [...] crestínismul rnso^efte 
celelalte componente ale vie îi burgheze"^®.

Dacä ín Europa occidentalä, filosofii formau un grup special de 
íntelectuali, ín sud-estul Europei filosofía era chemata sä joace un rol ín 
justificarea activitä^ii politice si sociale“̂ . Faptului concret de guvernare 
i se gäsefte, ín hrisoavele domnüor fanario^i din Jara Româneascâ §i 
Moldova, o semnifica^ie mai profundä, fie prín raportare la índatoririle 
unui princeps optimus, fie prúi raportare la índatoririle supufüor fa-̂ ä de 
domn, de statul §i colectivitatea socialä ín mijlocul cäreia träiau. Aläturi 
de encomíí, actele domnefti vor sä acrediteze imaginea guvemärii ideale 
pe care ar reprezenta-o domniile fanariote^°. Dezvoltarea acestei 
imagini, mai cu seamä dupä 1775, nu este deloc intämplätoare. în cursul 
räzboiului ruso-turc din 1768-1774, prin memorii adresate marilor 
imperii, românii puseserä sub semnul întrebârii sistemul guvemärii prin 
domni trimifi de la ConstantinopoL "Imediat dupä acest moment, actele 
oficíale ale domnilor fanario^i încep sa aibä preambuluri mai ample §í 
mai varíate, cu expunerí de motive §i considera^ii asupra índatoririlor 
domnului §i ale supu§üor. [...] Índatoririle de om politic ale domnului 
au nevoie acum de o sublíníere mai pregnantä decât cele de bun 
cre§tín"^^ Chiar dacä uneori domnul poate declara cä ceea ce aduce 
folos §i mângâiere "norodului pohticesc" este mai pläcut lui Dumnezeu 
decât evlavia^ ,̂ açezâmintele §i üistitutüle cu voca^ie socialä ü oferä 
acestuia terenul ideal, prin juxtapunerea nefor^ata a bunei guvemâri 
(obladuiri), atentâ la nevoile tuturor supuçilor §i a virtujUor creçtine aie 
domnului, a cârui racordare §i adaptare la tradi^ie este astfel 
permanentâ.

în agitatul §i traumatizantul rästimp care vede conturându-se 
primele gesturi relativ coerente în ordinea asistärii säracului.
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generozitatea principilor fanarioji nu reprezmta probabil numai 
adoptarea unei mode, deçi cosmopolitismul acestora poate da seamä 
pentru reala lor permeabilitate la ideile unui secol cu adevärat pasional 
de discursul filantropic. Ca justificare, atenjia acordata saracului râmâne 
preponderent în sfera sentimentului religiös. Numai cä religiozitatea 
domnului are importante valenje politice. Referindu-se la mila pe care 
orice creçtin trebuie sä o simtä §i la pomana pe care acesta este dator sä o 
faca, ctitorul princiar al spitalului de la Dudesti considera cä "de vreme 
darä ce nu pot toji aceastâ creçtineascâ datorie sä o sâvâr§eascâ fieçcare 
în parte, tovârâçia cea politiceascä prin mijlocul spitalurilor împlinesce 
în obçte aceastâ lipsâ"^. Cäci în situajii excepjionale (în vreme de ciuma 
de exemplu) "§i filosofía se biruesce de învajâtura evangheliceascâ, cäci 
filosofía învajâ a protimisi nescine mai mult apärarea sa decât 
aproapelui säu". între laie §i religiös, între civic §i cre§tiriesc, între 
modemitate §i tradijie mila, care nu circumscrie numai sentimentul 
caritabil, ci si gestul miluirii (al participärii efective), poartâ o deosebita 
încârcâturâ poHticä. La nivel princiar, "mila este un element care 
consolideazä solidaritatea socialâ, evidenjiind grija pentru supuçi a celui 
putemic"^. Stabilitatea domniei §i implicit a societajii este asigurata de 
permanenta comunicare între pietatea prin^ului, care-1 pästreazä curat în 
faja lui Dumnezeu çi mila sa fajä de supuçi (relajia semanticä dintre 
piété §i pitié, derívate din piestasf^.

Figurä esenjialä a întregului eçafodaj politic §i social din Járile 
Române, domnul apare drept izvor legiuit al caritäjii private organízate 
§i initiator cert al primelor institutii de binefacere. în cazul ctitoriilor, 
biserica acorda calitatea de ctitor, dar donmul autorizeazä funcjionarea 
însâfi a ctitoriei, prin întarirea actului fondator sau prin confirmari 
succesive, la schimbarea domnilor. Aceasta practicä se subsumeazä 
termenului generic de mila, îl include pe domn în rândul ctitorñor §i 
anuleazä caracterul privat al ctitoriei. Chiar atunci când este afirmat §i 
recunoscut primatul competenjei bisericii în materie de asisten^â, 
domnul nu se sñegte sä recomande, uneori în termeni de o duritate 
aproape ireverenjioasâ, comportamentul pe care aceasta trebuie sa-l 
adopte fatä de sâraci. Nu în ultimul rând, domnul ctitoreste efectiv 
açezâminte de binefacere çi pune în fiinja institutii destínate sâracilor.
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De asemenea, el este izvorul aclului legislativ, al normei în geneml, care 
prescrie comportamentul societâ^ii fa â̂ de sârac §i al sâracului fa^à de 
societate. Gestul individual al ajutârii aproapelui este dublat, este 
acoperit de competen^a atotcuprinzâtoare a domniei.

Implicarea domniei în normarea §i în articularea atitudinii puterii 
fa â̂ de sârâcie râspunde exigen|ei asigurârii stabilità^ii sociale. Aceasta 
trece prin câteva coordonate fundaméntale, care racordeazà ideile 
sociale româneçti la principiile moderne aie asistârii sâracului: 
interzicerea cersitului §i a vagabondajului, obligativitatea muncii pentru 
tbate persoanele valide, capabile sâ presteze o activitate în folosul 
propriu §i al comunitâ^ii, organizarea instruc^ei gratuite pentru copiii 
sâraci, ca mijloc de combatere a sârâciei, acordarea de ajutoare numai 
acelora eu adevârat incapabili de muncâ. Aplicate în practicâ, aceste idei 
general valabile în epocâ, la vremea de care ne ocupâm, au suferit o 
seamâ de corec^ impuse de caracteristicile societâ^i româneçti. Cea mai 
importantâ ni se pare a fi acordarea §i ierarhizarea ajutorului în func|ie 
de statutul social al solicitantului §i implicarea efectiva a domniei numai 
în sustoerea sáráci^ilor a câror origine socialâ le fâcea imposibilâ 
afiçarea publicâ a sârâciei.

Fap  de cersetor si de sâracul popular, interesul donmiei este de 
naturâ pregnant politieneascâ. La 1766, proiectul de cod redactat în 
limba greacâ, în l ’ara Româneascâ, de juristul Mihail Fotino introducea 
obligativitatea muncii pentru persoanele valide, fondatâ pe criteriul 
utilitâ^i sociale si admitea cerçitului public numai în cazul bâtrânilor §i 
al infirmilor^. În ultimele decenii aie secolului al XVIII-lea, dorrmii 
munteni mai eu seamâ încep sâ ia o serie de mâsuri concrete împotriva 
cer§etorilor din stradâ. Din 1780, prin hotârâri care se succed aproape 
anual pânâ la sfârçitul secolului, este interzis cersitul în spa^ul public, 
iar protagoniçtii sâi sunt trimiçi la muncâ (prin grija marelui agà), fârâ ca 
domnul sâ se preocupe (cu mici excep t) de organizarea utilizârii acestei 
for|e de muncâ. Cersetorul legitim (bâtrân, bolnav, estropiât) devine 
pensionar al unui spital-azil, gravitând adesea în jurul unei mânâstiri 
sau este repartizat efectiv de domnie la una din mânâstirile prii. 
Spitalele pentru sâraci bolnavi sunt la rândul lor, inova^ aie secolului al
XVIII-lea (Coltea, Sfântul Spiridon, Sfântul Pantelimon) sau aie 
începutului de secol XIX (Filantropía). Veniturile eu care donmii 
müuiesc mânâstirüe protagoniste aie operei de binefacere (în primul 
rând cele care adâpostesc în incinta lor mai sus pomenitele spitaluri aie 
sâracilor bolnavi) provin din cámara sa (vâmi, ocne, vinârici, etc.) si trimit 
astfel la persoana particularâ a donmului.
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Säracul provenit din categorii sociale cu oarecare stare sau chiar 
bógate se bucurá de un statut privilégiât. Prin scutiri fiscale fi ajutoare 
bänefti, de la vistierie sau de la institu^ia denumita Ciitin Milelor, el pare 
sä fie asumat de doninie ca stat. Cutia Milelor fusese mfün^atä probabil 
la 1775, sub autoritatea unui departament mai cuprinzâtor intitulât 
Deparlamentul {Vornicia) Oh§tirii, în sarcùia câruia mai cädeau îngrijirea 
fcolilor supravegherea Orfanotrofiei, destinatä adäpostirii §i
creçterii copiilor orfani (abandona^i) foarte säraci, supravegherea 
tutorilor legali, care administran moftenirile minorilor orfani, rezolvarea 
problemelor edilitare §i de aprovizionare cu apâ fi alimente aie 
Bucureftilor fi lafilor. în chiar actul de organizare al Cutiei, beneficiarii 
ei sunt enumera^i dupä cum urmeazä: "întâi de iaste vreun obraz 
scäpätat fi-i iaste rufine a cere, de iaste vreo fatä de boieriu în vârsta fi 
are trebuin^â de ajutoriu spre cäsätoritu, de iaste vreun obraz de cinste 
închis pentru datorie fi nu are altä nädejde de a scâpa, de iaste vreun 
strein scâpat din pritnejdiile märii sau din vreo pârâ fi au alergat la mila 
creftinilor de aici fi de iate cinevafi care are copii robi î fi so îa fi cere 
milostenie spre mântuirea acestor suflete, de sänt femei väduve care nu 
pot sä umble sä cearä [...] fi pentru al̂ i säraci"^ .̂ Veniturile Cutiei 
proveneau din taxe spéciale plätite de diferitele categorii de supu§i ai 
domnului (dregâtori fi slujbafi, arendafi ai diferitelor venituri aie 
cämärii sau aie vistieriei, negustori fi meftefugari, clerici, înal^i prela^i 
sau simplii locuitori obligati sä înscrie Cutia între beneficiarii lor 
testamentari, etc.), conferind finan^ärii sistemului de pensii fi de 
ajutoare pe care aceasta îl instituie, un caracter public. Putem bànui cä, 
dincolo de efectul benefic imediat pe care stipendiile oferite de Cutie îl 
vor fi avut pentru beneficiarii lor, ele încercau fi sä evite declasarea 
acestora. Miluirea direct propor^ionalâ cu rangul fi originea 
solicitan^ilor, efortul de a masca imposibilitatea asigurärii unui nivel de 
trai conform standardului grupului social de origine, din resurse 
proprii, înzestrarea fetelor scäpätate, de asemenea în func^ie de origmea 
lor socialä, sunt tot atâtea modalitati de a prezerva statutnl social al 
celor la care ele se referä. Aceeafi valoare o an fi supravegherea, 
printr-nn departament special al antoritâ^ii politice, a modulni de 
administrare a averilor orfanilor, respectiv instituirea tutelei asupra 
tinerilor boieri risipitori, prin Epitropia Sarmanilor Evgheni}i. Stabüitatea 
domniei înseama stabüitatea societätii. Iar aceasta trece nu numai prin 
îndepârtarea säracului din spa^inl public sau prin izolarea sa în spitale fi 
mänästiri, ci fi prin evitarea unor posibil periculoase, prin acumulare, 
reasezäri sociale.
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Organizarea çi funcjionarea primelor açezaminte §i institutii de 
binefacere romane§ti din secolul al XVIII-lea (spitalele pentru saraci 
boLnavi §i strâini, Ciilia Milelor, Orfanotrofia) vor fi recunoscute §i 
reglementate de Regulamentele Organice (primele texte românesti cu 
valoare constitujionalä), astfei încât nu ni se pare deplasat sä le 
considerâm embrionul asistenjei sociale moderne de la noi.

Spitalele, §colile publice §i cásele ßcätoare de bine §i de folos ob§tesc 
cädeau, conform Regulamentuhd Organic al Valahiei, în sarciiia 
Ministruliii Trebilor din Laiintrii, dar încâ din 1831 ele au fost transferate 
Logofeß Trebilor Biserice§ti^. în Moldova, în schimb, ele alcätuiesc 
subiectul anexei D’, Despre casale ob§te§tî .̂ Cele opt case defaciri de bine 
sail de folosinfa ob§teascä, Casa Milelor, a copiilor aflaji, a spitalului 
Sfantul Spiridon, a doctorilor, a §colii publice de la Trei lerarhi §i a 
seminarului de la Socola, a apelor §i a podurilor din Ia§i erau puse sub 
supravegherea unui Comitet Central, alcatuit din epitropiile deja în 
fiinjä, care vor continua sä administreze flecare casä deosebit, dar în 
acord cu toate celelalte. Bugetele caselor erau supuse aprobärii Ob§te§tii 
Obiciniiite Adimari, iar veniturile acestora proveneau düi administrarea 
(scoasä la licitajie) a averilor lor nemiscätoare §i din bani de la bugetul 
statului. Casa Milelor era destinatä ajutorului/fl7n///z7or scäpätate, "luand 
însâ în bägare de seamä starea ce au putut avea în sotietate mai 
înnairite"'’“. Veniturile Casei Mililor erau considerate cheltuieli ale 
statului §i înscrise ca atare în bugetul acestuia; capitolul destinât 
cheltiiielilor statului prevede un buget de 100000 lei anual, pentru 
"agiutorul familiilor särace, a cersätorilor §i neputinciosilor ce nu sä vor 
mai ingädui pe ulip"^^ Interdictia privind cerçetoria §i vagabondajul 
reapare în secjiunea referitoare la oräsäneasca poliße: "aceçtie (säracii §i 
cersetorii, n.n.) nu se vor mai îngâdui pe ulijä, iar acei nesupu§i 
dovedindu-se de vagabonzi, se vor îndatora de cätre agie a se supune la 
o breaslä folositoare ce §'ar alege"^.

Aceleaçi cheltuieli sociale apar si în bugetul Valahiei: seminariile 
diu Bucurefti si Craiova, §colile publice din Bucure§ti si din celelalte 
orase, pensii pentru väduvele ale cäror bärbati avuseserä un rang 
oarecare sau pentru väduve §i alte obraze, cum se obisnuise si în trecut, 
mili ce se împart la sâraci în zile mari aie anului, dupâ un obicei

Regulamentele Organice ale Valahiei §i Moldovei, Paul Negulescu, George Alexianu 
(ed.), Bucureçti, 1944, p. 69.

Ibidem, pp. 223-231. 
Ibidem, p. 225. 
Ibidem, p. 190. 

^Ibidem, p. 249.



íntotdeauna pázit, cheltuiala tuturor cer§átorUor carii sâ vor a§áza la un loe, 
orfanotrofia din Bucure§ti, bani pentru trei spitale (unul ín Bucureçti, 
unul ín Craiova §i altul íntr-un al treilea ora§ ce se va hotârâ ulterior)'’'\ 
Edi^a din 1847, m e n ^ e  o anumitá contribufie a statului la aceste 
cheltuieli, dar precizeaza ca restul banüor necesari se vor pláti din 
Casa Centralá a Mitropoliei^. Íncercarea de a asocia biserica finan^árii 
operei de binefacere nu fusese straína nici edi^ei din 1831 a 
Regulamentiilid Valahiei, care prevedea ca "Mitropolia, episcopiñe, tóate 
mânâstirile ínchinate la cele stráíne sau neínchínate, vor contribiii la 
cheltuieHle statului pentru açâzâri pub lice çi pentru faceri de bine [...] 
precum se va hotârâ" (eu excepta Col^ei §i a Pantelimonului aie câror 
venituri fuseserà deja destínate de ctitori pentru între^erea 
respectivelor spitale)“̂ .

Regulamentele Organice dâdeau statut legal scutirüor fiscale de 
care, cutumiar sau prin acte donmesti eu relevan^â individúala, se 
bucuraserâ vâduvele sârace, infirmii, bâtrânii'*  ̂ §i hotârau înfiin^area 
unor rezerve publice de hranà, pentru ajutorarea populatiei în caz de 
calamitate^ .̂ Pentru cei care slujiserâ statul un mare numâr de ani §i 
pentru cei ce se îmbolnâviserâ sau pentru vâduvele §i copüi celor care 
muriserâ în slujba prü, Regiilamentele instituiau sistemul de pensii“̂ .

în ceea ce priveçte cele trei spitale bucurestene, Coltea, 
Pantelimonul §i Filantropía, tutelate (din 2 aprilie 1832) de Eforia 
Spitalelor, dar administrate separat conform actelor lor fondatoare, ele au 
functionat astfel pânâ la 1847. în acest an, Gheorghe Bibescu desfün^a 
administra^iile separate ale primelor trei funda^ü, punea sub controlul 
Eforiei toate spitalele din ârâ §i îi dâdea acesteia o organizare cu caracter 
de instituée de stat, în care donmul aproba bugetul, iar cheltuielile erau 
supuse aceluiasi control ca §i cheltuielile statului. Abia prin legea din 16 
octombrie 1864, Eforia (devenitâ Eforia Spitalelor Civile) se constituie eu 
un patrimoniu distinct de patrimoniul statului, eu caracter de instituée 
de utüitate publica. Bugetul sâu era supus votului Adunârii Deputa^or, 
ca §i bugetul statului, iar administrarea bunurilor sale se fâcea dupâ 
nórmele de administrare a bimurüor statului, eu aplicarea legii 
contabiütátó publice sub controlul Cur^ de Conturi'^ .̂

j g  LIGIA LIVADA-CADESCUI j ^

^ Ibidem, pp. 17-18.
Ibidem, p . 18, nota 3.

^ Ibidem, p. 33.
^ Ibidem, pp. 30, respectiv 194.

Ibidem, pp. 77, respectiv 275.
^ Ibidem, pp. 17, respectiv 219.

Eforia Spitalelor Civüe. Acte defondaßme §i regulamente, Bucure§ti, 1892, pp. 11 §i urm.



Revenind la aspectele comparative în a caror cheie a fost 
construit acest studiu, credem câ modelul románese de asistenta, cel 
pu^in la începuturile existenfei sale, se poate défini în maniera 
urmätoare. Mäsurile si initiativele domnilor, principalii responsabili ai 
coerentizarii si eficientizarii binefacerii, dau seama de etatismul 
(patemalismul chiar) unei autoritâ^i politice tributare modelului sud- 
est european si constantinopolitan de putere, dar si discursului 
filantropic continental. Justificàrile religioase aie darului fäcut într-un 
fel sau altul sâracüor persistâ pânâ târziu, la sfârsitul secolului al
XlX-lea, dar în mod real §i constant principala preocupare a 
autoritätilor ramâne prezervarea echilibrului social prin lupta 
împotriva declasârüor antrenate de säräcire §i prin preocupärüe 
pentru asanarea, igienizarea si ordonarea spatiului public.

în afara institu^iilor pregnant legate de stat (§i de domnie), pe 
parcursul secolului al XlX-lea au apärut §i au func^ionat açezâminte de 
binefacere rezultate din ini^iativa privatä çi având o componenta 
filantrópica evidentâ^“. Trebuie, de asemenea, sä spunem cä si biserica 
si-a continuât, evident, opera de binefacere care, o datä cu laicizarea 
institutülor statului, si-a conturat §i urmat propriul drum.

J ^  ASISTENTA SO CIALÄ L A  ÎN Œ PLT nJL EPOCH MODERNE. C A ZU L ROMÂNESC M ODELELE EUROPENE j

^ MIHAELA LAMBRU, Asistenta socialä in Romania. Douä secóle de evolu¡ie 
institu}ionalä, in Säräcie §i asistenß socialä in spa^iul románese (sec. XVIII-XX), coord. LIGIA 
LIVADÄ-CADESCHI, Colegiul Noua Europa, Bucure§ti, 2002, p. 66.


