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Po li ti cile de re pri mare a „me se riei 
cerşutului“ în prima ju mă tate a 

secolului al XIX-lea

LIGIA LIVADĂ-CADESCHI

Fi gură ambivalentă, subiect pa siv, dar ne ce sar al re la ţiei ca ri ta bile sau so li ci-
tant im per ti nent şi ade sea agre siv al unei po meni pe care com por ta men tul său 
în suşi i-o in terzice, să ra cul cer şe tor se im pune trep tat in te re su lui di fe ri te lor al că-
tu iri po li tice, pe mă sură ce aces tea evo lu ează spre sta tul mo dern. Mă su rile îm po-
triva cer şe to riei alu necă pro gre siv în do me niul re pre si u nii pro priu-zise, dar 
vi o lenţa pe care o atinge această re pre si une nu este nici pe de parte di rect pro por-
ţională cu di men si u nile reale ale fe no me nu lui pa u pe ri ză rii şi marginalizării anu-
mi tor ca te go rii so ci ale1:

„Re pri ma rea va ga bon da ju lui la în ce pu tul tim pu ri lor mo derne stă 
sub sem nul ne li niş tii so ci ale a epo cii şi al exi gen ţe lor pi e ţei mun cii, dar ea 
ex primă în ace laşi timp pre o cu pă rile sta tu lui mo dern, avid să-şi afirme con-
cret pro pria in flu enţă asu pra vie ţii so ci ale“2.

În se co lul al XVII-lea, re forma asis ten ţei de ve nise deja un ele ment al ide o lo-
giei sta tu lui mo dern:

„Am ploa rea dez ba te ri lor asu pra pro ble me lor cer şe to riei se ex plică toc-
mai prin ca rac te rul pu blic şi etatist al re for mei asis ten ţei: se co lul care a ela bo-
rat no ţi u nea şi doc trina ra ţi u nii de stat a fă cut din această re formă un 
in stru ment al po li ti cii sta tu lui mo dern“3.

Per so naje dintotdeauna foarte pre zente, în spa ţiul ur ban, mai ales, cer şe to rii 
au tre cut cu tim pul din sfera in te re su lui in di vi dual al bu nu lui creş tin în cea a în da-
to ri ri lor ci vice şi pa tri o tice ale bu nu lui ce tă ţean. În spa ţiul mun tean, această mu ta-
ţie se pro duce mai cu seamă în prima ju mă tate a se co lu lui al XIX-lea (dez vol tând 
un pro ces care de bu tase deja că tre ju mă ta tea se co lu lui pre ce dent) şi se tra duce 
prin în fi in ţa rea pri me lor in sti tu ţii pu blice de asis tenţă. Tre ce rea lor de la sta diul de 
pro iect la cel de rea li zare prac tică efec tivă nu e lip sită de ta to nări, ezi tări şi eşecuri, 
nu doar din cele ine rente ori că ror în ce pu turi. Eta tis mul struc tu ral al aces tor al că tu-
iri le-a con dam nat din tru bun în ce put la in ca pa ci tate decizională, an chi loză ad mi-
nis tra tivă şi de fi cite fi nan ci are cro nice.

1 Pentru problema cerşetorilor în spaţiul românesc în raport cu cel european, v. Ligia 
LIVADĂ-CADESCHI, „Făr’de treabă în politie. Cerşetorii în secolul al XVIII-lea românesc“, Studia 
Politica. Romanian Political Science Review, vol. III, no. 1, 2003, pp. 201-218. 

2 Bronislaw GEREMEK, „Marginalità“, în Enciclopedia Einaudi, vol. VIII, Torino, 1977-1984, 
p. 762 (trad. n.). 

3 IDEM, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Gallimard, 
Paris, 1987, pp. 261-262 (trad. n.). 
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Spi ta lele, şco lile pu blice şi ca sele fă că toare de bine şi de fo los ob ştesc că deau, con-
form Re gu la men tu lui Or ga nic al Valahiei, în sar cina mi nis tru lui Trebilor din 
Lăuntru, ur mând ca ele să fie re gle men tate prin le gi uiri ul te rioare; aceste atri bu ţii 
s-au luat mi nis tru lui Trebilor din Lăuntru prin Le gea din 1831 asu pra În da to ri ri lor 
Lo go fe ţii Trebilor Bi se ri ceşti1. Re ve nind la Re gu la men tul Or ga nic, acesta în scria, în 
pro iec tul de bu get pe care îl in cor pora, şi chel tu ie lile so ci ale pe care sta tul în ţe le-
gea să şi le asume: alo ca ţii pen tru seminariile din Bucureşti şi Craiova şi pen tru 
şco lile pu blice din Bucureşti şi din ce le lalte oraşe, pen sii pen tru „vă duve şi alte 
obraze, cum se obiş nu ise şi în tre cut, mili ce se îm part la să raci în zile mari ale anu-
lui, după un obi cei în tot deauna pă zit“ (50 000 lei), „chel tu iala tu tu ror cer şe to ri lor 
ca rii să vor aşeza la un loc“ (50 000 lei), or fa no tro fia din Bucureşti (100 000 lei), 
bani pen tru trei spi tale (150 000 lei)2. În Re gu la men tul Or ga nic, edi ţia din 1847, 
menţinându-se su mele de 350 000 pen tru şcoli, 100 000 pen tru or fa no tro fie şi 
150 000 pen tru spi tale, se spe ci fică lă mu rit că pen tru toate aceste chel tu ieli vis ti e-
ria dă nu mai 200 000 lei, res tul ur mând să se plă tească din Casa Cen trală a Mi tro-
po liei3. În cer ca rea de a aso cia bi se rica fi nan ţă rii ope rei de bi ne fa cere nu fu sese 
stră ină nici edi ţiei din 1831 a Re gu la men tu lui Valahiei. Anexa B cu prin ză toare de 
„su mele de peste an al fieşicăruia ve nit al sta tu lui“ în scrie la ul tima ru brică „par-
tea ce se va lua din ve ni tu rile avuturilor ne miş că toare a mi tro po liei, a epis co pi i lor 
şi a tu tu ror mânăstirilor fără ose bire“, es ti mată la 400 000 lei (dintr-un to tal al ve ni-
tu ri lor sta tu lui de 14 319 000 lei)4.

Ca sele pu blice, adecă in sti tu tul săr ma ni lor, al cerşătorilor, pre cum şi ca sele aju toa re-
lor ce sunt îm păr ţite pe la săr mani şi bi se rici şi schi turi în tre bu in ţate, fu se seră or ga ni-
zate ini ţial într-o di rec ţie (ia nu a rie 1832), su pusă ul te rior tu te lei unei efo rii (apri lie 
1832). Res pon sa bi li ta tea bu nei des fă şu rări a ac ti vi tă ţii aces tora re ve nea lo go fă tu lui 
trebilor bi se ri ceşti, mij lo ci tor în tre ca sele pu blice şi dom nie. Efo ria era con dusă de trei 
efori, sub con tro lul că rora se afla Di rec ţia Ca se lor Fă că toare de Bine al că tu ită dintr-un 
di rec tor, un ca sier, un re gis tra tor şi doi lo go feţi5.

Or ga ni za rea efec tivă, pre lu a rea şi în de pli ni rea obli ga ţi i lor noii in sti tu ţii se 
rea li zează însă di fi cil şi nu în pu ţin timp6. Din tre prin ci pa lele di rec ţii de ac ti vi tate 
ale aces teia, mai efi ci ente se vor fi do ve dit asis ta rea or fa ni lor prin sis te mul pla sa-
men tu lui la do ici, asis ta rea fi nan ci ară oca zională a unui anu mit nu măr de să raci, 
cu pri le jul unor săr bă tori re li gioase (Paştele, Cră ci u nul, sfân tul pa tron al dom nu-
lui în scaun) şi în mor mân ta rea oa me ni lor fără că pă tâi, să vâr şiţi din via ţă în plină 
stradă şi ră maşi acolo în lipsa ori că ror le gă turi de fa mi lie. La po lul opus, obi ec ti-
vele cel mai di fi cil de rea li zat ră mân în fi in ţa rea a două in sti tute, unul pen tru co piii 
or fani mai mari de trei ani (vâr stă pâna la care erau cres cuţi de do ici, la do mi ci liul 
aces tora) şi al tul pen tru cer şe tori.

1 Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, ed. Paul NEGULESCU şi George ALEXIANU, 
Bucureşti, 1944, p. 69.

2 Ibidem, p. 17-18.
3 Ibidem, p. 18, nota 3.
4 Ibidem, p. 87.
5 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), Bucureşti, inv. 2347, fond „Eforia Caselor 

Făcătoare de Bine“, prefaţă.
6 Pentru detalii v. Ligia LIVADĂ-CADESCHI, „Prima instituţie de asistenţă socială publică 

din Ţara Românească: Eforia Caselor Făcătoare de Bine, 1832-1850“, Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, vol. II, no. 3, 2002, pp. 837-849. 
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La 30 ia nu a rie 1832, că păta „pu tere de pra vilă“ pro iec tul Re gu la men tu lui pen-
tru In sti tu tul săr ma ni lor co pii, pen tru In sti tu tul cer şe to ri lor, pen tru Ca sele aju toa re lor ce 
se împărţesc pe la să raci pela zile de săr bă tori mari şi la bi se rici şi schi turi în tre bu in ţate1. 
Re gu la men tul era îm păr ţit pe sec ţi uni şi ca pi tole. Pri mele din tre aces tea pri veau 
for ma li tă ţile ad mi nis tra tive re fe ri toare la „obrazele care vor arăta cu vi in cioa sele 
do vezi şi vor do bândi drept a se îm păr tăşi din periodiceştile aju toare ale Casii de 
mi los te nie“ şi schema de func ţionare (nu măr de an ga jaţi, atri bu ţii, lo ca lu rile ad mi-
nis tra ţiei) a ca se lor pu blice. Ca pi to lul al do i lea din pro iect, îm păr ţit la rân dul său în 
trei sec ţi uni, re gle men tează „strân ge rea şi aşe za rea săr ma ni lor, în da to ri rile doi ci-
lor şi că u ta rea co pi i lor, pri mi rea şi creş te rea co pi i lor în in sti tut“.

Ca pi to lul al tre i lea al aces tuia se re feră, în două sec ţi uni, la cer şe tori. Con form 
pre ve de ri lor sale:

„Supt nu mire de cer şe tori se în ţe lege acele feţe scă pă tate care din pri cina 
be te şu gu ri lor neputând să se hră nească cu munca, aleargă prin bi se rici şi pe 
uliţă de cer milă de la tre că tori. Stă pâ ni rea nemaiputând su feri umi li toa rea 
pri ve lişte şi ti că lo şia cer şe to ri lor au ho tă rât suma de lei cinci zeci mii pe an 
pen tru asi gu ra rea ţi ne rii lor [...] Toţi cer şe to rii din Bucureşti se vor strânge 
de că tre Agie [po li ţie, n.n.] şi câţi dintrânşii vor fi că să to riţi se vor în da tora 
a lo cui pe la ca sele lor şi vor avea pen sii de la in sti tut fieşcare câte lei 15 pe 
lună, bez un rând de ha ine pe tot anu. [...] Câţi cer şe tori sau cer şe toare fi ind 
sdravene s-au obiş nuit a trăi cu cer şe to ria din pri cina trân dă vi ri lor, să fie si liţi, 
în Bucureşti prin Agie, iar prin oraşe de că tre poliţaiu, a nu se mai arăta prin 
bi se rici sau pe uliţe ca să ceară milă şi a munci ca să-şi ţie via ţa. Câţi dintrânşii 
vor în drăzni să calce aceste po runci ale stăpânirei să se pe dep sească [...], 
osândindu-se unii ca aceia la bă taie şi la în da to ri rea de a lu cra la lu cruri de ale 
ora şu lui, pre cum la zi diri ob şteşti, cal da râ muri, cu ră ţe nia dru mu ri lor şi al tele 
ase me nea, dându-li-se o plată tre bu in cioasă pen tru a se pu tea hrăni“.

Cer şe to rii fără fa mi lii ur mau, aşa dar, să fie in ternaţi într-un in sti tut „unde 
vor avea hrana şi îm bră că min tea lor de la stă pâ nire“, lo cu ind însă se pa rat băr ba-
ţii de fe mei.

„Ca să se stâr pească re lele nă ra vuri şi sta tul să nu facă în za dar chel tu-
iala ţi ne rii aces tor cer şe tori, [deşi exis ta seră voci în Adu nare că „ceea ce se 
face pen tru iu bi rea de ome nire şi pen tru mi los te nie, ni ci o dată nu se poate 
so coti de za dar nică“] di rec ţia să în gri jească a-i pune să în veţe vreun meş te-
şug po tri vit cu sta rea ne mer ni ciei fieştecăruia“.

Pro du sele re zul tate ur mau să se vândă; suma ră masă după re cu pe ra rea chel-
tu ie li lor de pro duc ţie se îm păr ţea în două părţi egale, una re ve nea ca se lor, cea laltă 
cer şe to ru lui meş te şu gar. Acesta in tra însă în po se sia ca pi tă la şu lui său nu mai la ie şi-
rea din in sti tut, con di ţionată la rân dul ei de an ga ja men tul de „a nu mai îm bră ţişa 
me se ria cer şe to riei, ci a se băga la vreun meş te şug prin şti inţa di rec ţiei“.

În in terio rul in sti tu tu lui, neconstruit încă, fe me ile şi băr ba ţii lo cu iau şi mân cau 
se pa rat; erau obli gaţi să res pecte un pro gram strict, cu ore de muncă şi de în chi nă ci-
une, de două ori pe zi, iar „tot fe lul de cu vinte ne treb nice şi împoriva cu vi in ţei vor fi 

1 Analele Parlamentare ale României, tom II, Obicinuita Obştească Adunare a Ţării Româneşti, 
1831-1832, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1832, pp. 255-268.
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cu străş ni cie po prite“. In sti tu tul urma să be ne fi ci eze de ser vi ci ile unui me dic, iar pen-
siona rii grav bol navi erau tri mişi la spi tal, fi ind pri miţi îna poi după în să nă to şire.

Nu mă rul cer şe to ri lor asis taţi de stat se ri dica, în con for mi tate cu pre ve de rile 
re gu la men tu lui, la 120, din tre care 70 în in sti tut şi 50 cu pen sie. În ca zul în care nu mă-
rul cer şe to ri lor ar fi de pă şit ci frele sta bi lite, aceş tia ur mau să fie tri mişi pe la mânăstiri 
„până se va des chide vreun loc în in sti tut sau în tre pen sionari de va fi fa mi list“.

Pe cât de amă nun ţit ima gi nată fu sese or ga ni za rea nor ma tivă a ce lor două in-
sti tute, pe atât de di fi cilă se va fi do ve dit transpu ne rea ei în prac tică. Ta to nă rile 
du rează din nou câ ţiva ani. Ca uza fun da men tală a tu tu ror amâ nă ri lor, care lo vesc 
în ce pe rea lu cră ri lor la cele două con struc ţii, este lipsa ba ni lor. Ba nii de la vis ti e rie 
so sesc greu şi ade sea cu mari în târ zi eri. Ba nii de la mânăstirile în chi nate, cu care 
ele ar fi tre buit să con tri buie, prin in terme diul Ca sei Cen trale a Mi tro po liei, la sus-
ţi ne rea ope rei de bi ne fa cere, nu so sesc ni ci o dată.

În bu ge tul Valahiei pe 1835 apar chel tu ie lile Ca sei cer şe to ri lor mai în tâi la Plum-
bu ita, apoi la schi tul Malamuc1. De la sfâr şi tul ace lu iaşi an, do cu men tele din in ven-
ta rul 2347, fond „Efo ria Ca se lor Fă că toare de Bine“ de la Ar hi vele Na ţionale 
Is to rice Cen trale din Bucureşti în re gis trează ca zuri de cer şe tori tri mişi sau eli be-
raţi la şi de la schi tul Malamuc (do sa rele 170/1835; 172/1835-1837; 195/1836; 196, 
199/1836-1837; 203, 219/1837; 229, 239/1838; 243, 247/1838-1839). Sume pen tru 
hrana cer şe to ri lor şe ză tori în Bucureşti şi pen tru a ce lor de la Malamuc apar şi în 
bu ge tele pe anii 1839-1841 in clu siv. În anul 1839 casa cer şe to ri lor ajuta 41 de cer şe-
tori din Bucureşti cu câte 15 lei pe lună şi în tre ţi nea 60 de cer şe tori în schi tul 
Malamuc cu câte 1 leu pe zi2. În ju rul ani lor 1840 sunt men ţionaţi în do cu mente bol-
navi să raci sau cer şe tori tri mişi la Mărcuţa, din 1841-1842, apare în bu ge tul Valahiei 
In sti tu tul de smin tiţi de la Mărcuţa3, pen tru ca din 1843 să în tâl nim In sti tu tul smin ti ţi-
lor şi cerşătorilor de la Mărcuţa4. Fără a avea pen tru mo ment şi alte in for ma ţii des pre 
în fi in ţa rea, or ga ni za rea şi mo dul de func ţionare al res pec ti vu lui in sti tut, pu tem bă-
nui că ea da tează din 1843, dată după care apare aproape în fi e care an în Bu le tin. 
Ga zetă Ofi ci ală a Ţă rii Ro mâ neşti (cu pri le jul anun ţă rii li ci ta ţi i lor or ga ni zate de Efo ria 
Ca se lor Fă că toare de Bine pen tru hrana sau îm bră că min tea pen siona ri lor săi).

Ra por ta rea la cer şe to rie, asi mi lată de fi ni tiv şi ire ver si bil unei me se rii ili cite, 
se în scrie, aşa dar, na tu ral aproape, am pu tea spune, pe tra iec to ria mo der ni ză rii 
so ci e tă ţii ro mâ neşti din prima ju mă tate a vea cu lui al XIX-lea. Ne ce si ta tea în noi ri-
lor de tot fe lul care anima toate min ţile lu mi nate ca pa bile fie nu mai nu pu tea ig-
nora iu bi rea de ome nire şi fa ce rile de bine prin care aceasta tre cea din sfera strict 
in te lec tu ală, în cea a al că tui ri lor so ci ale. Justa în toc mire a aces tora mar chează pro-
gre sul în tru ci vi li za ţie din pers pec tiva bi ne lui co mun:

„Aşe ză rile cele iu bi toare de ome nire atât mai mult iz bu tesc, pre cât nea mu-
rile îna in tează spre ci vi li za ţie. Pen tru aceasta dar iu bi to rii de pa trie stă pâ ni tori 

1 Ioan C. FILITTI, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848, Librăriile Socec & 
Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1915, p. 177. 

2 Dr. Iacob FELIX, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul secolului 
al XX-lea, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti, 1901, partea II, p. 9. 

3 Ioan C. FILITTI, Domniile române...cit., p. 185, nota 4. 
4 Buletin. Gazetă Oficială a Ţării Rumâneşti, nr. 105, 22 nov. 1843, p. 421. 
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ocrotindu-le arată nu nu mai iu bi rea de ome nire a su fle te lor lor, ci încă şi în-
gri ji rea ce au pen tru bi nele ob ştesc“1.

Aten ţia acor dată cer şe to ri lor, din această pers pec tivă, uzează de două lo gici 
apa rent fun da men tal di fe rite, în fapt com ple men tare, asis tenţa şi re pre si u nea. 
Punc tul de con gru enţă al aces tora ră mâne in terzi ce rea ne con di ţionată a cer şe to-
riei. Te o re tic, să ra cii re duşi la mila pu blică se îm part în două mari ca te go rii, că rora 
le co res pund ma ni ere di fe rite de asis tare. Fa mi liş tii pri meau o pen sie lu nară de la 
stat, care le-ar fi per mis te o re tic să su pravi e ţu iască re nun ţând de fi ni tiv la prac tica 
cer şi tu lui. Nefamiliştii (şi în mod pri o ri tar cei cu han di ca puri grave) erau in ternaţi 
în in sti tu tul cer şe to ri lor. Prac tic însă, in sti tu tul cu mu lează vo ca ţia de asis tenţă cu 
cea re pre sivă, atâta vreme cât aici erau in ternaţi nu doar cei care o ce reau în mod 
ex pres, ci şi pensioniştii prinşi în con ti nu are cer şind sau re ci di viş tii aces tei prac tici, 
iar eli be ra rea din in sti tut se fă cea pe baza unei che ză şii, prin care che za şul se an-
gaja în faţa au to ri tă ţi lor că nu va mai per mite fos tu lui in ternat să prac tice me se ria 
cer şi tu lui. În ia nu a rie 1838, co mi sia văpselii ne gre în şti inţa Efo ria că

„în fă ţi şa tul Ion moraru cer şe to rul încă într-un rând găsindu-se de căte epis-
ta ţii ma ha la lei lor um blând cu cerşutul spre su pă ra rea no ro du lui s-au ri di-
cat de l-au adus la co mi sie şi după ru gă ci u nea ce au fă cut de ertare s-au dat 
pe che ză şie că se va pă răsi, apoi fiindcă n-au fost ur mă tor căci s-au gă sit de 
isnoavă ce rând pe uliţe [...] l-au ri di cat şi trimiţându-se la acea cin stită efo rie 
[...] ca să-l sta tor ni cească la ba la muc [!] în tre ce i lalţi ase mă naţi lui“2.

Că res pec ti vele aşe ză minte nu erau lip site de le gă tură cu as pec tul pu ni tiv al 
prac ti ci lor so ci ale, o de mon strează in terna rea în tre zi du rile lor a unor con dam-
naţi pe nal, fie pre ven tiv după is pă şi rea pe dep sei, fie din mo tive me di cale grave, 
chiar pe pe rioada aces teia. Delă în pri cina lui Gheorghe sin Costandin ce s-au fost tri-
mis la schitu Malamucu în tre opt cerşători şi s-au do ve dit hoţu3, tri mite la ca zul unui 
per so naj bă nuit a fi un eva dat pe ri cu los. „În gri ji to rul“ cer şe to ri lor de la schi tul 
Malamuc anunţa Efo ria că:

„În tre opt cerşători ce este tri mis de la cin stita co mi sie de roşu unu anume 
Gheorghe sin Costandin este să nă tos din sud Vlaşca sat Ioneşti bă lai la chip 
avea barbă şi aici şi-au ras-o. După multe la ude netremnice ce au zis şi după 
şti in ţele al tora s-au do ve dit că au fost unu din tre hoţi ce au scă pat din puş că rie 
în tre cuţi ani. Gă sind la dân sul o teacă cu trei cu ţite am luat-o temându-mă 
după ale lui la ude netremnice să nu se în tâm ple să facă rău cu iva“4.

Efo ria se si zează Dvornicia tem ni ţe lor care, la rân dul ei,

„face cu nos cut că după cer ce ta rea ce i s-au fă cut dovedindu-se că nu mi tul 
pen tru omo rul ce au să vâr şit asu pra unui Manolache cu ră ţi to rul de pri vate 
s-au fost şi osân dit la ocnă, ca rele făcându-şi ter me nul ho tă rât s-au slo bo-
zit, de aceia să în toarce îna poi ca să să trimiţă ia răşi prin ocâr mui rea lo cală 
la lo cul său“5.

1 Ibidem, nr. 24, 3 aprilie 1838, p. 93.
2 ANIC, fond „Eforia caselor făcătoare de bine“, dosar 229/1838, f. 1.
3 Ibidem, dosar 199/1836.
4 Ibidem, f. 1.
5 Ibidem, f. 6.
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„Dovedindu-se în drep tat de vina sa“, Gheorghe re vine, sub paza do ro ban ţu-
lui, la Malamuc, unde în gri ji to rul îl preia, conformându-se or di ne lor su perio ri lor 
săi: „să-l pri meşti şi în rân dul cerşătorilor cu cele tre bu in cioase ale vie ţui rii sale“1. 
Din colo de sem na la rea unui caz ine dit de cer şe tor uci gaş, do cu men tele aces tei pri-
cini stau măr tu rie pen tru ceea ce are ae rul unei foarte ciu date re in te grări so ci ale, 
am spune noi as tăzi, co man dată în pri mul rând de ra ţi uni de apă rare a or di nii pu-
blice. Te o re tic un per so naj va lid şi agre siv, cel pu ţin la ni vel ver bal, aşa cum este 
pre zen tat acest Gheorghe, nu ar fi avut nici o jus ti fi care să se prenumere prin tre 
pen siona rii in sti tu tu lui cer şe to ri lor; prac tic au to ri tă ţile, atât cele ad mi nis tra tive, 
cât şi cele ju de că to reşti, par să pre fere va ri anta pri mi rii sale în aşe ză mân tul de la 
Malamuc, plasându-l ast fel sub oa re care su prave ghere şi mai ales îndepărtându-l 
din spa ţiul pu blic, în con di ţi ile în care po si bi li tă ţile cer şe to ri lor de a ieşi din in sti-
tut erau des tul de se rios re gle men tate şi în gră dite.

La fel pen tru Stan sin Tudor Bu tu rugă ce i se zice şi Vul pan,

„lu ând în bă gare de seamă atât ară ta rea ce ne face vor ni cia temniţilor, pen tru 
proasta stare în tru care se află nu mi tul ares tant, uscându-i-se mâna dreaptă 
cu to tul, iar din cea stângă doă de gete, cât şi mij lo ci rea sa de a se tri mite acel 
ares tant la vreo mă năs tire să pe treacă ră mă şiţa vie ţii sale, cu pri le jul săr bă to-
rii Sfân tu lui Nicolae, pe te me iul art. 298 din Re gu la men tul Or ga nic, po run-
cim cele ur mă toare: Ares tan tul Stanciul sin Tudor Bu tu rugă ce-i zice şi 
Vul pan să iartă din ho tă râta lui osândă şi acel de par ta ment [al drep tă ţii, n.n.] 
se va în ţe lege cu acela al cre din ţii ca să se aşeze nu mi tul în tre cer şe tori pen-
tru în des tu la rea sa cu hrană, lăcuinţă, îm bră că minte“2.

Pre zenţa ce lor două ti puri de in ternaţi în in sti tu tul cer şe to ri lor nu ni se pare 
în tâm plă toare. De lic tele pe nale şi cer şe to ria se re gă sesc ală tu rate prin ca rac te rul lor 
de ile ga li tate. Pe ri cu loase în grade di fe rite pen tru cor pul so cial, ele îm păr tă şesc o 
na tură si mi lară. Cer şe to ria de vine spe cie, dacă nu neapă rat a ma rii cri mi na li tăţi, 
cel pu ţin a delincvenţei popu lare. Criminalizarea trep tată a cer şe to riei, că tre anii 
1860, va con duce la asi mi la rea cer şi tu lui pro fe si o nist cu va ga bon da jul, deja in cri mi-
nat pe nal şi pe dep sit prin în chi soare (în in sti tu ţii care pierd orice fel de afi ni tate cu 
sfera bi ne fa ce rii, pen tru a se can tona de fi ni tiv în cea pe ni ten ciar-carcerală).

Conotaţiile co er ci tive ale in ternă rii în in sti tu tul cer şe to ri lor nu erau stră ine 
con tem po ra ni lor aces tuia. Pe de o parte, au to ri tă ţile în seşi mo ti vează ade sea tri mi-
te rea unor per soane la Malamuc prin ne ce si ta tea în drep tă rii aces tora („cer şe tori ce 
se vor în drepta şi vor cere a eşi din in sti tut ca să se apuce de muncă“). Pe de altă 
parte, aşe ză mân tul era, cel pu ţin te o re tic, do tat cu paz nici, a că ror prin ci pală în săr-
ci nare era pre ve ni rea eva dă ri lor. Aceş tia erau subor do naţi au to ri tă ţi lor lo cale ale 
ju de ţu lui (în ca zul Malamucului, ot câr mui rea ju de ţu lui Il fov). Lipsa de en tu zi asm 
a stră ji lor sau pur şi sim plu ab senţa lor, lăsa in terna ţi lor po si bi li ta tea de a fugi din 
in sti tut, de obi cei cu hai nele pri mite, pri le ju ind ast fel Efo riei ne plă ceri su pli men-
tare le gate de ne ce si ta tea re cu pe ră rii aces tora. În apri lie 1838, în gri ji to rul cer şe to ri-
lor de la Malamuc ra porta su perio ri lor săi, că de trei zile

„nu s-au vă zut caraculă în curtea in sti tu tu lui din care pri cină au fu git un cer-
şe tor noap tea cu toate hainile ce i s-au dat la Paşti, al că ruia nume şi ha ine se 

1 Ibidem, f. 8.
2 Ibidem, dosar 219/1837, ff. 1-3.
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arată la vale. Şi dând în cu noş tinţa cin sti tei suptocârmuiri a plăşii Gherghiţa 
ca să dea po runcă pe la toate stră jile, unde se va prinde să-l aducă ia răşi la 
in sti tut, până acum am aş tep tat şi nu s-au vă zut“.

Aproape o lună mai târ ziu „au fu git o fe meie cer şe toare când ne aflam cu toţi 
în sfânta bi se rică“ (în ziua de Înăl ţare), iar peste câ teva zile „unul din cer şe tori au 
fu git cu hainile ce i s-au dat la Paşti, noap tea fi ind ca ra ula în in sti tut“1. Efo ria tri mi-
tea ul te rior o în şti in ţare ot câr mu i to ru lui de Il fov „să se facă cu nos cut că straja ce 
este orân du ită la Malamuc nu-şi ur mează da to ria şi dintr-această pri cină au fu git 
un cer şe tor cu hai nele“, iar suptocârmuitorul, res pon sa bi lul di rect pro ba bil cu or ga-
ni za rea pa zei aşe ză mân tu lui, „nu se vede nici la o lună o dată prin mă năs tire“2.

În te o rie, cer şi tul este cu de să vâr şire in terzis, iar cei care îl prac tică se ex pun 
ris cu lui ares tă rii şi in ternă rii în aşe ză min tele spe cial des ti nate aces tui scop. În prac-
tică, efor tu rile au to ri tă ţi lor ad mi nis tra tive, de a im pune res pec ta rea aces tei in-
terdic ţii şi de a stă vili cer şe to ria prin mij loace po li ţi e neşti, în tâm pină cel pu ţin 
două ob sta cole di fe rite, dar cu re zul tate si mi lare. Pe de o parte, ro lul so cial tra di-
ţional al să ra cu lui, ca des ti na tar pri vi le giat al po me nii, semn vi zi bil şi prin ur mare 
de neconturnat, al vir tu ţii in di vi du ale a mi los te niei şi re la ţia spe ci ală pe care să ra-
cul o în tre ţine, din această pers pec tivă, cu Bi se rica şi cu spa ţiul re li gios, în ge ne ral. 
Pe de altă parte, eter nele con flicte de com pe tenţă în tre di fe ri tele ra muri ad mi nis-
tra tive şi in su fi ci enţa unui apa rat po li ţi e nesc, ca pa bil să stă vi lească o prac tică atât 
de ve che şi cu conotaţii re li gioase ma jore, pre cum cer şe to ria. În plus, în tre gul sis-
tem de era di care a cer şe to riei, ima gi nat de Re gu la men tul Or ga nic, era mi nat din 
start de con tra dic ţia struc tu rală fun da men tală în tre in terzi ce rea ge ne rală şi ne con-
di ţionată a cer şi tu lui şi nu mă rul de locuri strict li mi tat în in sti tu tul cer şe to ri lor sau 
pe lis tele de asis taţi la do mi ci liu.

În apri lie 1838 co mi sia văpselii gal bene tri mi tea Efo riei 12 per soane „ce s-au gă-
sit as tăzi cer şind la bi se rica Cişmelii“. Efo ria, la rân dul ei, îi tri mite îna poi co mi siei 
res pec tive, ară tând că

„la cer ce ta rea ce li s-au fă cut de că tre pre zi den ţie au tă gă duit cu to tul ară tând 
că la bi se rică au mers pen tru evla via, iar nu pen tru cerşut. De aceia pre zi den-
ţia îi îna po iază cu aceasta şi pohteşte pe cin stita co mi sie ca să-i dea pe che ză-
şie spre a nu mai um bla cu cerşutul, căci pre zi den ţia acum nu are nici 
vacanţie ca să-i aşaze în in sti tut, nici oa meni ca să-i pă zească“3.

Pe de altă parte, Efo ria chiar dacă nu va fi fost câ tuşi de pu ţin con vinsă de 
evla via res pec ti vi lor in di vizi, nu dis pu nea de mij loa cele de a-i re ţine timp mai în-
de lun gat. Agia, la rân dul ei, sin gura ca pa bilă să asi gure paza aces tor ares taţi in sig-
ni fi anţi, îşi de clină orice res pon sa bi li tate, atâta vreme cât în tre atri bu ţi ile ei clar 
de fi nite in tra nu mai ares ta rea, nu şi de ţi ne rea cer şe to ri lor prinşi în fla grant. 
Aceasta tri mi tea pe ri o dic Efo riei cer şe to rii prinşi pe uliţe „spre a-i că pă tui pre cum 
este aceasta aşe zată de stă pâ nire, ca să nu se mai pre um ble pe uliţe cer şind“. Efo-
ria la rân dul ei „pof teşte pe cin stita agie ca să-i ţie aco lea până va pune la cale tri mi-
te rea la in sti tu tul Malamucu, însă pen tru câte feţe va fi va canţă acolo“, în ca zul 

1 Ibidem, dosar 229/1838, ff. 24; 34-35.
2 Ibidem, dosar 231/1838, f. 34.
3 Ibidem, dosar 237/1838, ff. 1v.-2. 
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ce lor lalţi ră mâ nând ca „cin stita agie să-i măr gi nească prin chi pu rile ce cu noaşte“. 
Ca zul cer şe to ri lor pen tru care nu se gă sesc so lu ţii ajunge în cele din urmă în aten-
ţia De par ta men tu lui pri ci ni lor din lăuntru, care se adre sează do je ni tor fo ru lui tu te lar 
al Efo riei, Lo go fe ţia bi se ri ceş ti lor:

„Atât agia cât şi co mi si ile vopselilor nu se pot în de let nici a ţi nea în a lor 
stră ju ire pe unii ca aceş tia, avându-şi în parte în săr ci nă rile lor asu pra al tor 
în gri jiri şi pri ve gheri şi în proectul pen tru in sti tu tul săr ma ni lor co pii, a casii 
cerşătorilor şi ce le lalte se des lu şeşte în ce chip să se ur meze cu dân şii când 
nu va fi vacanţie la lo cul ho tă rât pen tru a lor soartă. De aceia pă ti mesc re gu-
lile sta tor ni cite prin po me ni tul proect. De par ta men tul nu lip seşte cu aceasta 
a tri mite pe mai jos în sem na ţii şapte cer şe tori la acea cin stită lo go fe ţie ru-
gând ca să bi ne vo iască a pune la cale cele de cu vi inţă, atât cu aceş tia cât şi cu 
al ţii ce se vor mai în drepta de la agie“.

Efo ria la rân dul ei nu gă seşte altă so lu ţie de cât să-i eli be reze, că u tând pen tru 
ei „che zaşi des toi nici că nu vor mai um bla cu cerşutul pe uli ţele po li tiei“1.

Prinse în tre in terzi ce rea cer şe to riei şi im po si bi li ta tea prac tică a ad mi nis tra ţiei 
sta tu lui de a-şi asuma fi nan ciar în treaga can ti tate de să raci in firmi sau bol navi, şi 
nu doar de pe uli ţele Bucureştiului, des ti nele aces tora alu necă ade sea în re gis trul 
tra gic. La 29 fe bru a rie 1832, Lo go fe ţia pri ci ni lor bi se ri ceşti scria Direcsiei Ca se lor Fă că-
toare de Bine „pen tru Uţa vă duva be teaga de amândooă ve de rile […] ca să se treacă 
la ca tas ti hul să ra ci lor ce este a se da pă toată luna câte lei 15“2. Di rec ţia se con for-
mează po run cii fo ru lui său tu te lar, eli be rând so li ci tan tei bi let cu care aceasta se va 
pre zenta la vis ti e rie, dar nu mai după ce Lo go fe ţia pri ci ni lor bi se ri ceşti va fi pro dus în 
prea la bil un fel de or din de plată, pe baza că ruia vis ti e ria va onora res pec ti vul bi-
let. Şase luni mai târ ziu, situa ţia vă du vei ce lei oarbe ajun sese dra ma tică,

„pen tru care adăs tând să vâr şi rea pu ne rii la cale pen tru cerşători nu s-au 
înpărtăşit din nici o milă a stă pâ ni rii […] La care ia întemeindu-şi nă dej dea 
n-au mai fă cut su pă rare cu ce rere de a se înpărtăşi din alte mile şi la cheltuelile 
tre bu in ţe lor sale s-au înprumutat pe la unii al ţii. Acum da tor ni cii cerându-şi 
drep tul lor şi ia neavând să plă tească ca ută să-i ia hainile după dânsa. De 
aceia efo ria cu cin ste roagă pă cin stita mare lo go fe ţie să facă pu nere la cale 
pen tru aceasta spre a nu ră mâ nea ti că loasa fără mân gâ iere şi neînpărtăşită“3.

Lo go fe ţia ră mâne la fel de in sen si bilă la tra gi cul situa ţi i lor con crete ca şi la res tul 
de mer su ri lor cu ca rac ter ge ne ral ale Efo riei. O lună mai târ ziu, în sep tem brie 1832 ea 
răs pun dea că „ase me nea leafă nu poate slo bozi lo go fe ţia a să da până nu se va pune 
in sti tu tul cerşătorilor la orân du iala ce să cu vine după glă sui rea organicescului re gu-
la ment“, dar pro pu nea în schimb ca aceasta „să să puie la dele în păs trare până când 
să va în tocmi in sti tu tul cerşătorilor şi atunci să să puie în lu crare“4.

Mila pu blică este ade sea sursă unică de su pravi e ţu ire. Iar con tem po ra nii ştiu 
că a in terzice să ra cu lui ac ce sul la po mană, în seamnă fie a-l transforma într-un de-
lin cvent, fie, în ca zuri ex treme, a-l con damna pur şi sim plu la moarte. Co mi sia 
văpselii galbine tri mi tea la Efo rie pe

1 Ibidem, dosar 229/1838, ff. 39-45.
2 Ibidem, dosar 23/1832. f. 2.
3 Ibidem, f. 5.
4 Ibidem, f. 6.
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„în fă ţi şata Maria fe meia oloaga [care] s-au gă sit de că tre co mi sie într-un că ru-
cior ce rând şi la cer ce ta rea ce i s-au fă cut au ară tat că se află stră ină şi fără de 
că pă tâi. Co mi sia o îndreptează că tre acea cin stită pre zi den ţie ca să bi ne vo-
iască a o tri mite la schit Malamuc, căci de nu se va tri mite ea este si lită a um-
bla ia răşi pe po duri să ceară“1.

Ace eaşi co mi sie, altă dramă:

„În fă ţi şata Pă una ne vol nica găsindu-se preumblându-se în co prin sul 
aceştii văpsele cu cerşutul şi neavând vreun loc spri ji nire spre a sa odihnă se 
tri mite pre zi den ţii voas tre a se îna inta la schi tul Malamuc [...] căci de nu se 
va aşeza ar pu tea să moară pe dru muri şi co mi sia nu va fi în răs pun dere“2.

La ce lă lalt ca păt al po lu lui so cial, să ra cul în ţe lege greu sau de loc in terzi ce rea 
unei prac tici, care asi gură ade sea su pravi e ţui rea în tre gii fa mi lii. Jal bele pe care să-
ra cii le dau la dom nie, pen tru a fi au to ri zaţi să cer şească, fo lo sesc un în treg ar se nal 
de mo ti va ţii, prin care ba nii ast fel ob ţi nuţi să ca pete sta tut de ve nit le gal. Fie că în-
cearcă să co in te re seze sta tul în suşi, în fă ţi şând cer şi tul ca sursă de plată a im po zi tu-
lui in di vi dual, fie că dau aces tei pratici un sta tut pro vi zo riu, de su pli men tare a 
ve ni tu ri lor ne ce sare pen tru tra ta rea unei boli şi nu mai pe du rata aces teia. Iacov din 
sa tul Coada Iz vo ru lui sud Pra hova adresa dom nu lui, fără sorţi de iz bândă, tre buie să 
spu nem, ur mă toa rea jalbă:

„Cu plân gere arăt Înăl ţimi voas tre că eu am un fiu ca de ani 12 şi anume 
Panait care din pă ca tele mele şi ale lui se află olog târându-se pe şe zut, însă 
nu mi tul fiu s-au fă cut frate de cruce cu alt bă iat tot ase me nea olog cu vâr sta 
de ani 13 şi anume Pe tre ca să um ble amân doi să ceară milă spre a pu tea trăi. 
Iar în tre cu tele zile i-au scris pe amân doi ca să-i ducă la Malamuc unde tră-
iesc şi ce i lalţi cer şi tori. Ci fi ind lu mi nate Doamne, că sunt să rac de să vâr şit cu 
mulţi co pii fete şi toată nă dej dea mea pen tru plata ca pi ta ţiei şi ce lor lalte ne-
ca zuri îmi este nu mai în ceia ce va ago nisi mai sus po me ni tul meu fiu din 
mila pra vos lav ni ci lor creş tini, de aceia cu plân gere mă rog Înăl ţi mii voas tre 
[...] să se erte aceşti co pii rămâind slo bozi a se hrăni pe unde se vor pu tea târâ 
cu că ru ţul, dându-li-se la mână bileturi spre a nu fi su pă raţi“3.

O altă jalbă ple cată de la o fe meie, ca to lică con ver tită la or to do xie, situa ţie pe care 
nu uită să o ex ploa teze, mi zează pe ca rac te rul tem po rar al cer şe to riei, pen tru care cere 
să fie au to ri zaţi, ea şi so ţul ei, până la vin de ca rea bo lii de care amân doi su feră:

„Dar fiindcă atât eu cât şi so ţul meu ne aflăm oa meni cu pa timă de ve-
de rea ochi lor şi de o cam dată până ne vom tă mă dui ne ru găm mi los ti vi rii 
Înăl ţi mii voatre să vă ară taţi iobirea de ome nire asupră-ne ca să po run ciţi 
cin sti tei lo go fe ţii a bi se ri ceş ti lor a i se da so ţu lui meu un bi let la mână de slo-
bo ze nie şi apă rare cu a cere mi los te nie pe la sfin tele bi se rici dintr-această 
cin stită po li tie, ca cu ce vom câş tiga să ne că u tăm la pa tima ochi lor, cu toate 
că avem mân gâ iere ho tă râtă pe fieştecare lună lei 15, dar ca nişte fa mi lişti ce 
sun tem nu ne pu tem în des tula, ci ne ru găm a i se da un bi let de slo bo ze nie 
[...] până ne vom da de leac şi atunci vom con teni din tru aces tea“4.

1 Ibidem, dosar 229/1838, f. 82.
2 Ibidem, f. 101.
3 Ibidem, f. 99.
4 Ibidem, dosar 231/1838, ff. 69-70.
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Răs pun sul au to ri tă ţi lor este şi de data aceasta ferm, con si de rând ce re rea „cu 
to tul îm po triva orânduelilor şi voinţii înal tei stă pâ niri“ şi pro pu nând ca unică so lu-
ţie ac cep ta bilă, ca „pe po me ni tul cu so ţia sa să-l trimiţă la in sti tu tul cer şe to ri lor ot 
Malamuc unde acolo va avea şi hrana şi îm bră că min tea şi toate câte sunt tre bu in-
cioase până se vor tă mă dui“1. Re fu zul ca te go ric al Efo riei pare du blat de o ame nin-
ţare abia di si mu lată; ini ţial în text apare for mula la spi tal, pen tru ca ul te rior ea să fie 
tă iată şi în lo cu ită cu in sti tu tul cer şe to ri lor ot Malamuc. Malamucul însă, nu avea ca pa-
ci tate cu ra tivă, ape lând el în suşi la spi tal în ca zul pro pri i lor in ternaţi bol navi.

In sti tu tul cer şe to ri lor este un aşe ză mânt cu vo ca ţii multiple. Oa meni sin guri 
foarte bol navi sau bă trâni cer ei în şişi să fie in ternaţi aici. Ioniţă sacatu şi striinu so li-
cita Efo riei

„un loc de lăcuinţă la mă năs ti rea cea orân du ită de mi los te nie şi ceva de ale 
îm bră că min tei şi mân care“, „că mă aflu ne pu tin cios şi în mare să ră cie şi 
scăpătăciune în cât abia îmi ţiu ti că loasa viiaţa în oa sele cele dosădite de ne ca-
zuri aflându-mă pe uşile al tora şi lip sit de hrana vie ţii cea din toate zi lele, 
în cât cât a mi rui cinci şase pa rale la două trei zile de-mi iau o pâi ni şoară 
de-mi ţiu şi eu viiaţa“2.

Ioana fata skidfoliton (plăgi sau ul ce ra ţii de cu loare în chisă, n.n.) jăluia la rân dul ei

„ducându-mă la spi tal cu car tea cin sti tei mari lo go fe ţii a bi se ri ceşti nu m-au 
priimit supt cu vânt că nu este pat slo bod, ni meni la casa lui nu mă priimeşte 
pen tru boala ce o am în trup. Mă rog ple cat [...] să mă trimiţă la in sti tu tul ot 
schi tul Malamuci al cer şe to ri lor ca să pe trec viiaţa acolo până când mă voi 
face să nă toasă“3.

Pe tre vă car dintr-un sat din Il fov, su fe rind de şase ani de in con ti nenţă uri nară, 
bă trân „tre cut peste 80 ani“ şi pă ră sit de ne vastă din pri cina bo lii sale, ce rea

„a fi priimit în tre ce i lalţi ce sunt aşe zaţi în in sti tu tul Malamucu“, căci „spăr-
gându-se ţeava pe dedesuptu udu curge când trebuiaşte din fire, din care 
pri cină nu poci ţi nea udu făcându-l supt mine şi din pri cina aceasta nici unu 
cu mine în casă nu poate trăi de pu toare“4.

Une ori oa meni dis pe raţi din îm pre ju ri mile mânăstirii Malamuc re u şesc să în-
şele vi gi lenţa în gri ji to ru lui cer şe to ri lor şi, o dată in sta laţi în res pec ti vul in sti tut, 
re fuză să-l mai pă ră sească. Efo ria îl mus tră pe în gri ji tor, amintindu-i că „nu are 
voie nici să pri mească în in sti tut, nici să go nească, dar nici să facă aşe zare prin ra-
por turi“, atri bu ţii care sunt ale ei în ex clu si vi tate, atrăgându-i aten ţia ca, „pe vi i to-
rime“, epi so dul să nu se mai re pete. În cele din urmă şi cu ti tlu de ex cep ţie, fap tul 
îm pli nit este ac cep tat ca atare. Cu atât mai mult cu cât situa ţia ce lor doi ne fe ri ciţi 
des pre care era vorba, îi în scria ne con di ţionat în ca te go ria ce lor ce pu teau so li cita 
aju tor: un bă trân pă ră sit de pro prii co pii, des pre care spune iro nic

„şi unde nă dăj du iam ca la bă trâ ne ţile mele să mă umbrezu supt mila unui 
co pil văz cele îm po trivă că m-au pă ră sit, m-au iz go nit din co prin sul lor, se 

1 Ibidem.
2 Ibidem, dosar 170/1835, f. 1.
3 Ibidem, f. 2.
4 Ibidem, f. 3.
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vede fap tul nu pot su feri boala ne pu tinţa şi beteşegiunea bă trâ ne ţi lor mele 
şi acum mă rog ca un ne mer nic pe dru muri mai mu rind de foame“

şi un in va lid din naş tere,

„cu mâna dreptă strâmbă şi us cată, lip sit şi de graiu cu un cu vânt slut ne pu-
tin cios care nu sunt vred nic să-mi pe trec viiaţa în pu te rile ome neşti“1 .

Deşi adă pos teşte în pri mul rând in firmi, in sti tu tul cer şe to ri lor ră mâne un sim-
plu azil, fără ca pa ci tate cu ra tivă. În caz de ac ci den tare a pro pri i lor in ternaţi, de 
agra vare a unor afec ţi uni deja cu nos cute sau în ca zul de pis tă rii si fi li su lui, in sti tu-
tul ape lează la Spi ta lul Fi lan tro pia, în pri mul rând. Transfe rul bol na vi lor de la in-
sti tut la spi tal şi din nou la in sti tut pre su pune un în treg de mers ad mi nis tra tiv care 
im plică cele două Efo rii, a Ca se lor Fă că toare de Bine şi a Spi ta le lor, dar şi Lo go fe ţia 
bi se ri ceş ti lor ca for tu te lar şi de ci zional prin ci pal. Spre „a nu se mai pri ci nui în târ zi-
ere la pri mi rea bol na vi lor la spi tal“, Lo go fe ţia bi se ri ceş ti lor au to ri zează în cele din 
urmă Efo ria Ca se lor Fă că toare de Bine „pen tru ase me nea cer şe tori ce se va mai 
în tâm pla a se bol năvi în in sti tut să se adresarisească de-a drep tul că tre po me nita 
efo rie a spitalurilor“2.

Ca şi în ca zul in ternă ri lor în in sti tut, in ternă rile în spi tal erau con di ţionate de 
exis tenţa pa tu ri lor li bere. În vara anu lui 1836, Efo ria Spi ta le lor scria Efo riei Ca se-
lor Fă că toare de Bine că

„as tăzi nu se află pa turi slo bode fiindcă la spi ta lul Iu bi rii de oa meni din nu-
mă rul de 60 de pa turi ce se afla până acum pen tru priimirea să ra ci lor bol-
navi, s-au ho tă rât a ră mâ nea nu mai o sală de 15 pa turi, iar ce le lalte în că peri 
slo bode, ca la în tâm plare (fe rească Dum ne zeu) de a se ivi şi în acest oraş boala 
holerii ce ame ninţă şi acest prin ţi pat să se aşaze întrânsele bol navi holericoşi“. 
Prin ur mare în gri ji to rul cer şe to ri lor de la Malamuc pri mea in struc ţi uni ca 
„până la vre mea slo bo zi rii pa tu ri lor din po me ni tele spitaluri să se ca ute po-
me ni ţii bol navi aici, şi vrând Dum ne zeu a nu se în tinde boala ivită nu mai de-
cât se va face pu nere la cale a se tri mite po me ni ţii la spi tal“3.

Ter gi ver să rile şi amâ nă rile de tot fe lul, in di fe rent de mo ti vele in vo cate, pot 
avea însă, din pers pec tiva bol na vi lor, efecte tra gice. În au gust 1837, în gri ji to rul 
cer şe to ri lor, care pri mise undă verde pen tru tri mi te rea a doi bol navi la spi tal, în şti-
inţa Efo ria că „pen tru ză bava ce s-au fă cut de la 16 ale tre cu tu lui iu nie până la 
avgust în 5“, Ianache bol nav de o tuse foarte rea „a în ce tat din via ţă“4.

Care vor fi fost pa ti mile că rora în gri ji rile popu lare ru di men tare din in sti tu tul 
cer şe to ri lor nu le pu teau face faţă, aflăm răs fo ind parte din bo gata co res pon denţă 
din tre în gri ji to rul cer şe to ri lor, Efo rie şi Lo go fe ţia bi se ri ceş ti lor. Une ori do cu men tele 
în re gis trează ac ci den tul în urma că ruia res pec ti vul in ternat are ne voie de în gri jire 
me di cală. Ca în ca zul unuia din tre cer şe to rii ot mă năs ti rea Plum bu ita anume Gheorghe 
croitoru ce are pa tima epilăpsii, pe care „ajungându-l ne pu tinţa pa ti mii şi până a-l în-
tâm pina cu aju tor al ţii din tre cei îm pre ună lo cu i tori cu dân sul, şi-au fript tăl pile 
pi cioa re lor amân două şi pă ti meşte ti că lo sul foarte rău neavând nici un mij loc de 

1 Ibidem, dosar 229/1838, ff. 74-77.
2 Ibidem, dosar 165/1835, f. 25.
3 Ibidem, f. 44.
4 Ibidem, dosar 210/1837, ff. 9-10.
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aju to rinţă şi că u tare“1. Al te ori, sim pla în căl zire a vre mii, în con di ţi ile igi e nico-sa ni-
tare pre care ale tim pu lui, pu tea duce la agra va rea stă rii pen siona ri lor de la 
Malamuc. Ca în ca zul unor in ternaţi „cu fe luri de rane care acum fiindcă s-au în căl-
zit vre mea le este mai rău“2. Ma la di ile cel mai des în tâl nite sunt ul ce ra ţi ile şi ră nile 
in fec tate sau si fi li sul: „rană pe obraz care îi mă nâncă na sul“, „bol nav şi cu rană la 
pi cior“, „emoraghie pe di na inte“, „boală (pa timă) lu mească“, „lin goare“, „pa timă 
la inimă“3, „rane vechi care mă nâncă foarte rău“, „pa timă ve che la boaşe şi di na-
inte“, „rane şi ju li turi la pi cioare“4, „pa timă de trâ[n]ji“ (he mo ro izi)5.

Ie şi rea din spi tal pre su pu nea re în toar ce rea la in sti tu tul cer şe to ri lor care, la rân-
dul său, în ca zul ce lor vin de caţi, tre buia să ca ute che zaşi pen tru eli be ra rea lor de fi-
ni tivă. Lo go fe ţia bi se ri ceş ti lor transmi tea Efo riei in struc ţi uni pre cise în acest sens:

„şi al ţii cei ce se va fi aflând pă ti maşi şi va avea tre bu inţă de că u tare cu 
dohtorii care în urmă după ce se vor în să nă toşi şi vor fi în stare de a se hrăni 
cu os te neala lor prin mij loa cele ce se va cu noaşte des toi nici a nu se mai pre-
um bla pe uliţe cerşund, să se sloboază“6.

Pă ră si rea in sti tu tu lui cer şe to ri lor pre su pu nea în mod obli ga to riu în re gis tra-
rea la Efo rie a unei che ză şii scrise prin care o altă per soană se an gaja, so li dar cu 
in terna tul, că acesta nu va mai prac tica cer şe to ria („nu va mai cere nici într-o 
parte de loc şi se va lăsa de această me se rie“7, „iar când se va do vedi că va mai îm-
bră ţişa acea me se rie a cerşutului [...] să fiu eu în răs pun dere“8). În plus, che za şul 
pro mi tea fie că îl va adă posti şi hrăni pe cel luat pe che ză şie („ce-l voi ţi nea la casa 
mea, fi ind cu nos cut al meu“, „a-l ţi nea pe po me ni tul în casă cu toate cele tre bu in-
cioase ale hranii“, „a o lua şi a o ţi nea în tru ale sale fără a mai um bla cer şind“, „să-l 
ia în tru ale sale fi ind bă trân strein“9, etc.), fie că acesta se va apuca de muncă („ci 
se va hrăni cu munca“10).

Ce re rile de eli be rare sunt poate cele mai com plete des cri eri ale unor situa ţii 
de via ţă sus cep ti bile să re ducă in di vi dul la mila pu blică sau să îl tri mită di rect la 
in sti tut, fără a fi neapă rat cer şe tor pro fe si o nist. Pen tru a con vinge au to ri tă ţile de 
jus te ţea ca u zei în slujba că reia se pu neau, jălbile de eli be rare şi bi le tele de che ză şie 
dau amă nunte des pre per soana şi via ţa in terna tu lui vi zat sau des pre con tex tul, 
ade sea con si de rat abu ziv, al re ţi ne rii sale de că tre sluj ba şii sta tu lui.

Ce re rea de eli be rare pu tea fi fă cută de in ternat în suşi sau de che zaş. Una din-
tre pri mele ce reri de eli be rare de la Malamuc este re dac tată în nu mele mai mul tor 
cer şe tori, care „cu jalbă că tre cin stita efo rie cer ca să iasă şi să se ducă unde vor pu-
tea să se hră nească“11. Aten ţia pe care au to ri tă ţile o acordă re gle men tă rii amă nun-
ţite a con di ţi i lor de so lu ţionare a aces tei ce reri, su ge rează că eli be ra rea pe che ză şie 
din foarte pro ba bil proas pă tul in sti tut al cer şe to ri lor era o prac tică încă nouă. Că 

1 Ibidem, dosar 165/1835, f. 1.
2 Ibidem, f. 20.
3 Ibidem, ff. 1, 5, 6, 28.
4 Ibidem, dosar 210/1837, ff. 1, 5, 9.
5 Ibidem, dosar 245/1838, f. 1. 
6 Ibidem, dosar 165/1835, f. 23.
7 Ibidem, dosar 203/1837, f. 57.
8 Ibidem, dosar 172/1835, f. 127.
9 Ibidem, ff. 64, 71, 112, 149.
10 Ibidem, dosar 237/1838, f. 2.
11 Ibidem, dosar 172/1835, ff. 1-4.



Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 3 • 2008Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 3 • 2008

Politicile de reprimare a „meseriei cerºutului“ 553

ea va fi de ve nit uzu ală în ur mă to rii ani, o de mon strează nu doar can ti ta tea de ce-
reri, che ză şii şi bi lete de eli be rare păs trate până as tăzi, ci şi sim pli fi ca rea şi stan dar-
di za rea formularisticii de can ce la rie uti li zate. Re ve nind la jalba cer şe to ri lor de la 
Malamuc, ei ce reau au to ri tă ţi lor „să ni se dea o slo bo ze nie a ne duce pe la locurile 
unde ce rem să ne hră nim cum vom pu tea fiindcă unii din tre noi sun tem fa mi lişti 
şi nu pu tem fi într-acest in sti tut“. Jalba era du blată de un le gă mânt că nu vor mai 
cerşi şi în so ţită de lista so li ci tan ţi lor, unde se spe ci fi cau şi locurile spre care aceş tia 
do reau să se în drepte:

„Şte fan moşneagu de amân doi ochii orb cu Anica voesc să merg la Niş 
în ţi nu tul Bilgradului; Mihai Iacov prusiianul cu so ţia lui Nuţa voescu să slu-
jesc meşteşugu fie ră rii în po li tia Bucureş ti lor; Panait sin Petcu cu soţiia mea 
Maria voescu să slu jesc cu meşteşugu lu mâ nă rii la can tor[ă]; Du mi tru sin 
Costea ce am fost ologu de un pi cior voesc ca să slu jesc la stă pâ nul Manolache 
Horeanu ot Ma ha laua Lucaciu“.

Răs pun zând aces tei so li ci tări, transmise ei prin in terme diul în gri ji to ru lui cer-
şe to ri lor, Efo ria simte ne voia să for mu leze un set de in struc ţi uni amă nun ţite, 
semn că no ile pro ce duri nu erau fi xate încă nici în min tea în gri ji to ru lui, nici în cea 
a in terna ţi lor aces tuia, care luau drept bază ju ri dică re gu la men tul

„unde se po vă ţu ieşte pen tru nişte ase me nea cer şe tori ce se vor în drepta şi 
vor cere a eşi din in sti tut ca să se apuce de muncă, de toţi să-ţi ţii o cnigă în-
tru care să se treacă che ză şi ile ce vor da când vor eşi din in sti tut că se dau 
da tori a se apuca de muncă cu or ga nul meş te şu gu lui ce va fi şti ind şi că nu 
vor mai cere pe uliţe“.

Con di ţi ile le gale de a ob ţine eli be ra rea din in sti tut par să fie di fi cil de în de pli-
nit într-o lume în care doar ve ci nă ta tea şi con tac tul per ma nent, di rect cu cel din 
ime di ata apro pi ere sunt crea toare de so li da ri tăţi au ten tice. În plus, nu tre buie să 
ui tăm că avem a face, în ca zul aces tui stu diu, cu oa meni aflaţi prea ade sea la li mita 
subzis ten ţei. Iar a lua pe ci neva pe che ză şie, pre su pu nea nu doar su prave ghe rea 
res pec ti vu lui in di vid, ca acesta să nu mai cer şească, ci şi adă pos ti rea şi hră ni rea lui. 
Ra por tul în gri ji to ru lui face do vada di fi cul tă ţi lor aproape in sur mon ta bile pe care 
de păr ta rea şi dis tan ţele le cre ează într-o lume a solidarităţilor de pro xi mi tate: „şi au 
răs puns cei care vor să iasă de aici că aici nu au pe cine da che zaş, iar la Bucureşti au 
cu nos cuţi“. Unii din tre aceş tia îşi gă sesc che zaş abia după câ ţiva ani:

„Cu su pu nere arăt că eu dim pre ună cu so ţia mea aflându-ne în rân dul 
să ra ci lor de sunt acum mai bine de trei ani am fost şi sun tem mul ţu miţi de 
mila care ni s-au dat şi ni se dă până acum pen tru care nici un cu vânt nu este 
des toi nic spre la uda mă ri rii lui Dum ne zeu, dar fiindcă într-această diiastimă 
de vreme nu m-au pu tut cu noaşte cei ce au pe tre cut în viiaţă cu mine, n-am 
pu tut face nici o miş care. Acum dar găsindu-se unul de aproape pri e ten 
voeşte să lu crez dim pre ună meş te şu gul care îl ştiu. Cu lacrămi caz la mila 
cin sti tei Pre zi den ţii ca să bi ne vo iască a mă slo bozi supt che ză şia aces tuia“1.

Che za şul la rân dul său era un per so naj din ve ci nă ta tea in sti tu tu lui, Tudoran 
ot Gherghiţa, ceea ce su ge rează că în anii pe tre cuţi la Malamuc, in terna ţii în cer cau 

1 Ibidem, dosar 237/1838, ff. 53-54.
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şi une ori şi re u şeau să-şi cre eze noi so li da ri tăţi. La fel, Costandin brutaru ot 
Gherghiţa de clara:

„Am luat pe Panait cer şe tor şi pe Mariia so ţia lui în che ză şia mea să-l 
ţin în tru ale mele făr a mai um bla cu cerşutu atât în politiia Bucureş ti lor cât 
şi în alte părţi“1.

De cele mai multe ori ce re rile de eli be rare se fac de că tre che zaşi, care în re gis-
trează, în spri ji nul so li ci tă rii lor, con tex tul în care a fost in ternat în in sti tu tul cer şe to-
ri lor cel pen tru care in tervin sau situa ţia per so nală, de fi e care dată spe ci ală, a 
aces tuia. Pre zen ta rea, ade sea amă nun ţită, a tu tu ror aces tor ca zuri par ti cu lare in cri-
mi nează de fapt stă pâ ni rea de o sumă în treagă de abu zuri. În ze lul ei de a în de părta 
un per so naj in de zi ra bil din spa ţiul pu blic, ad mi nis tra ţia tri mi tea de se ori la Malamuc 
oa meni că să to riţi, bă trâni, bol navi, in firmi, pe care fa mi li ile îi ca ută în za dar luni sau 
chiar ani de zile, mun ci tori mă runţi, une ori chiar cu an ga ja mente va la bile, în ge ne-
ral oa meni al că ror as pect su gera că cer şi tul nu le-ar fi to tal mente străin.

Există situa ţii în care fa mi li ile acuză ex pli cit stă pâ ni rea de abu zuri co mise la 
adresa ru de lor lor bă trâne şi bol nave: doi fraţi dă deau che ză şie „să-l ţi nem în ca-
sele noas tre să nu-l lă săm să ceară pe dru muri şi pe la bi se rici“ (for mulă ab so lut 
obli ga to rie, chiar în ca zu rile în care au to ri tă ţile par să fi co mis o eroare) pen tru ta-
tăl lor, dis pă rut cu un an în urmă şi iden ti fi cat în cele din urmă, de cei doi, prin tre 
in terna ţii de la Malamuc: „pe un tată al nos tru anume Hristea de este acum un an 
şi mai bine găsindu-l oa me nii stă pâ ni rii pe drum l-au luat şi l-au dus la schitu 
Malamucu unde şăd cerşători, supt ce cu vânt nu ştim“2. Une ori, ze lul ex ce siv al 
sluj ba şi lor stă pâ ni rii şi graba oarbă cu care aceş tia al că tu iesc lis tele de să raci re co-
man daţi spre in ternare, stâr nesc in dig na rea fa mi li i lor puse ast fel pe dru muri pen-
tru re cu pe ra rea ru de lor lor bă trâne şi bol nave, ca în ca zul unei ple cate jalbe

„pen tru soră-mea fe meia anume Safta ce se află dusă şi în po preală ţi nută la 
Malamuc în diiastimă de vreme de două luni lu ată cu sila de pe drum care 
această sil nică dusă a ei este din pâ râ ci u nea epis ta ţi lor şi a vă tă şe i lor că pâ-
râta nu se vede a um bla prin uliţă ce rând ca ce i lalţi cer şe tori şi fără drep tate 
este dusă la mai sus po me ni tul loc“3.

O altă jăluitoare se adresa

„cin sti tei efo rii ca să se mi los ti vească asu pra noas tră să dea po runcă că tre 
dum nea lui iconomu mă năs ti rii Malamuc ca să trimiţă pe ma ica mea anume 
Mariia ţi ganca un gu roaica ce la 3 ale ur mă toa rei s-au ri di cat de că tre dum nea-
lui iconomu vă zând două mueri mur dare um blând prin po li tie şi dum nea lui 
au so co tit că va fi cer şi toare. Apoi eu n-oi su feri ase me nea ne goţ, fiindcă mă 
aflu cu stare de hrană pe ma ică-mea“4.

În tot deauna când se ajunge în ast fel de situa ţii, so li ci tan ţii îşi jus ti fică ce re rea 
prin le gă tu rile de so li da ri tate fa mi li ală, care re co mandă şi im pun în egală mă sură, 
asu ma rea ru de lor bă trâne sau bol nave. Trei fraţi, din tre care unul preot, iar al tul 

1 Ibidem, f. 62.
2 Ibidem, ff. 43-44.
3 Ibidem, dosar 172/1835, f. 186.
4 Ibidem, dosar 203/1837, f. 49.
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epi trop al bi se ri cii po me nite în do cu men tul ur mă tor, re cla mau in terna rea, cel pu-
ţin cu rioasă, a unei mătuşi a lor:

„Fier binte fa cem jăluire pen tru că în chi lia bi se ri cii aflându-se o mă tuşă 
a noas tră oarbă fi ind de ochi ne-am po me nit din po runca înal tei stă pâ niri că 
au ră di cat de au dus la mă năs ti rea Malamuci spre hrana vie ţii ei, însă pen tru 
aceasta fier binte fa cem jăluire înal tei stă pâ niri ca să bi ne vo iască de a dă rui 
această mă tuşă a noas tră a se aduce ia răşi în chi lia bi se ri cii fi ind ru be de nia 
noas tră şi pen tru a ei hrană sun tem noi de a o ţi nea“1.

La fel, Raiciu ciz ma rul ot ma ha laua Silivestru so li cita eli be ra rea un chi u lui său:

„Este vreo câtăva vreme de când au adu nat stă pâ ni rea cer şe to rii şi i-au 
tri mis la Malamuc unde în tre ce i lalţi au luat şi pe un biet unchi al meu [...] 
care se află şi as tăzi acolo. Deci pen tru că unchiu-meu mă are rudă pe mine 
şi are unde şe dea cu pârae de lacrămi mă rog [...] ca să sloboază pe bietu 
unchi-meu şi eu dau che ză şie unde mi se va po runci că el nu va mai eşi din 
casă nicăirea pen tru că eu cu negoţu mieu sunt des toi nic a-l hrăni şi a-l ţi nea 
în casa mea până la sfâr şi tul vie ţii sale“2.

Bă trâni în gri jiţi în mod nor mal co rect de pro pri ile fa mi lii, dar scă paţi oca-
zional de sub su prave ghe rea aces tora, se pre um blă sin guri pe străzi, expunându-se 
pe ri co lu lui de a fi ri di caţi de sluj başi. Une ori avem a face cu vârst nici lip siţi deja 
de dis cer nă mânt, al te ori cu per so naje ple cate de acasă în urma unor in sig ni fi ante 
con flicte do mes tice. Câ ţiva ma ha la gii sus ţi neau ce re rea ce lor doi fii şi a ce lor doi 
gi neri de eli be rare a Mariei, mama res pec tiv soa cra lor, pe care vă tă şeii o gă si seră 
pro ba bil în tâm plă tor pe uliţă, după ce se cer tase cu una din tre fi ice:

„Noi cei mai jos is că liţi su puşi ară tăm Mă rii voas tre după şti inţa ce avem 
pen tru Mariia un gu roaica ce acum se află cu şe de rea în ve ci nă ta tea noas tră 
[…], care se află vă duvă ca la 20 de ani tre cuţi având şi doi fe ci ori ai ei în su raţi 
cu ca sele lor toţi în tru această ma hala şi doo fete mă ri tate care şi pe dân şii ve-
dem că sunt oa meni mun ci tori şi de is pravă, apoi în tre cuta săp tă mână vrând 
a certa Mariia de mai sus fii-sa au ple cat de acasă să se ducă în târg după 
treaba ei, apoi vă tă şeii din ma hala ei au în tâl nit-o pe uliţă şi i-ar fi zis că um blă 
după ce rut cu alţi cer şi tori şi de o dată au luat-o şi au dat-o în mâi nile ipis ta ţi-
lor şi au tri mis-o la Malamuc dim pre ună cu alţi. Apoi acum în ţe le gând că se 
află acolo ru găm […] a po runci şi a în şti inţa pe cin sti ţii bo ieri cei ce pri vesc 
asu pra aces tor pri cini de a o slo bozi de acolo a nu mai fi în strei nată de co piii 
ei, iar noi doi fe ci ori şi doi gi neri ai nu mi tei ne vom în săr cina s-o că u tăm în 
toată viiaţa ei pen tru care ne dăm şi chizaşi pen tru noi pe cei mai jos is că liţi 
într-acest în scris, iar îm po trivă de vom urma să fim în răs plă tire noi toţi“3.

Tudor precupeţu din ma ha laua Spi rea Ve che, dă che ză şie, „jăluind cu lacrămi“, 
„pen tru pă rin tele meu anume Stanciu tată bun fiindu-mi şi aflându-se bă trân ti că los 
peste 80 de ani pân au ră mas orb fără vedeare şi după a lui ti că lo şie acuma sâmbată 
la moşi s-au în dem nat cu alţi şi nefiind noi acasă de s-au dus la po mană la Doamna 
Brâncoveanca de unde l-au luat şi l-au tri mis la sfânta mă năs tire Malamucu“; jalba 

1 Ibidem, dosar 172/1835, f. 27.
2 Ibidem, f. 206.
3 Ibidem, dosar, 203/1837, f. 58.
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fi u lui ce-şi ca ută pă rin tele ape lează de astă dată, nu la ca pa ci ta tea eco no mică a fa-
mi liei sau la sta tu tul so cial al aces teia, ci la mi le nara ecu a ţie creş tină a fap te lor 
bune şi a ce lor rele, răs pun ză toare în cele din urmă pen tru dam na rea sau răs cum-
pă ra rea eternă a fi e că rui in di vid: „şi după a lui ti că lo şie şi bă trâ neţe frica mea este 
că va muri acolo şi eu ca să nu ră mâi în săr ci nat cu pă ca tele caz la bună mi los ti vi rea 
Înăl ţi mii Tale“1. Şi în acest caz, ca şi în ca zul pre ce dent, fa mi lia este ţi nută să îşi 
asume un rol de gar dian efec tiv al pro pri i lor membri, de fi niţi nu doar prin apar te-
nenţa la un grup, ci şi la un spa ţiu do mes tic bine de li mi tat.

Tot de la poarta Brâncovencii (Aşe ză min tele Brâncoveneşti), loc bi ne cu nos cut 
în pei sa jul bucureştean pen tru di fe ri tele forme de bi ne fa cere care se con su mau în 
preajma sa, fu sese ri di cată şi Nastasia cerşetoarea bă trâna, fata Uţii, al că rei caz ne-a 
atras aten ţia mai cu seamă prin sen si bi li ta tea, unică în pei sa jul care al că tu ieşte obi-
ec tul aces tui stu diu, a unuia din tre do cu men tele care îl com pun, scri soa rea prin 
care mama îi cere fii cei să facă pen tru ea za pis de che ză şie:

„Cu pă rin tească dra goste, eu nu lip sesc a face cu ve nita cer ce tare pen tru 
fe ri ci rea să nă tă ţii că aflându-te să nă toasă pe de plin să mă bucur şi să te rog 
Uţică să faci un za pis din ma hala is că liţi şi vreo trei ma ha la gii pen tru che ză-
şie şi să faci şi o jalbă şi să te duci cu amândoă la efo ria ca se lor fă că toare de 
bine pe po dul ca li ci lor unde se dă le file la vă duve şi co piii de la cu tie ca să 
mă sloboază că pe mine m-au prins ar năut de la co mi sie la poarta 
Brâncovencii şi m-au luat şi acum mă aflu la in sti tut ot schit Malamucu că 
până n-ai face aşa, într-alt chip nu pu tem a mă scoate“2.

Care era pon de rea să ra ci lor re ţi nuţi în preajma Aşe ză min te lor Brâncoveneşti, 
com pa ra tiv cu cei re ţi nuţi pe uli ţele bucureştene nu ştim şi nu vom şti pro ba bil ni-
ci o dată. To tuşi pre zenţa re pe tată a sluj ba şi lor stă pâ ni rii în acest spa ţiu, fie alea to-
riu, fie în zile pe care ca len da rul bi se ri cesc le de sem nează clar de dis tri bu ţii ri tu ale 
de po meni (sâm băta, de exem plu), ar pu tea su gera un anume efort al au to ri tă ţi lor 
de în de păr tare a să ra cu lui de locurile tra di ţionale unde se îm păr ţea po mana, şi a 
aces teia, ca ini ţi a tivă pri vată, de spa ţiul pu blic. Ceea ce nu pre su pune o con tes-
tare a ges tu lui ca ri ta bil, ci o în cer care de dis ci pli nare, de ra ţiona li zare a aces tuia, 
prin ca na li za rea lui fie di rect spre in sti tu ţi ile şi aşe ză min tele de bi ne fa cere, fie 
spre Bi se rică, per ma nent per su a dată de au to ri tă ţile la ice să par ti cipe fi nan ciar la 
opera de bi ne fa cere.

Nu doar bă trâ nii, ci şi bol na vii din rân dul oa me ni lor simpli se ex pun pe ri co-
lu lui tri mi te rii la Malamuc, în mă sura în care sunt sur prinşi neînsoţiţi pe străzi 
sau în prid voa rele bi se ri ci lor. Boala, han di ca pul şi să ră cia de mon strată de as pec-
tul fi zic al unui in di vid, fac din acesta un can di dat si gur la re clu zi une for ţată. 
Chiar şi atunci când nu este sur prins efec tiv în flagant de cer şe to rie. O mamă ce-
rea să îi fie eli be rată fi ica bol navă, ri di cată, după cum su ge rează do cu men tul, 
chiar din preajma ca sei:

„Fiindcă după pă ca tele mele am o co pilă anume Mariia şi fi ind cam 
zmintită din sca u nul min ţii şi epis ta tul ma ha la lei Cişmelii au prins-o şi au 
tri mis-o în fi are le gată luându-o de la casa mea şi au dus-o la Balamuci cu 
ce i lalţi creşetori. Şi pen tru că poate să se pră pă dească necăutată mă rog a se 

1 Ibidem, dosar, 172/1835, f. 100.
2 Ibidem, dosar, 203/1837, f. 7v.
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face po mană a se slo bozi şi să mi-o aducă a o că uta cu sfin tele bi se rici că doar 
se va tă mă dui că nu mai am alt co pil“1.

Ser dar Petrescu, stă pâ nul mo şiei Po peşti sud Vlaşca, se adresa Efo riei „pen tru 
Mariia fămeia aces tui Radu ţi ga nul meu“, căci aceasta

„aflându-se în pa timă au ve nit în tre cu tele zile la Bucureşti să se ca ute şi nu 
s-au mai în tors. Iar acum cer ce tând pen tru dânsa băr ba tul ei, îmi spune că a 
do ve dit-o tri misă din po runca stă pâ ni rii la Malamuc ţinându-se la po preală 
cu cer şe to rii ce sunt acolo. Şi după a băr ba tu lui în ţe le gere su pă rând pe dom-
nia ta mi s-au zis ca să dau eu do vadă pen tru slo bo zi rea Ma rii: De va fi ade-
vă rat te rog dom nia mea să i se dea po runcă a merge să-şi ia muerea sa să se 
în toarcă la să la şul lor în sa tul Po peşti fi ind ţi gani ai mei şi nu va mai fi slo-
bodă să se pre um ble după ca pul ei pen tru boala sa“2.

La fel se în tâm plă în ca zul unui per so naj, ale că rui sin gure culpe apa rente vor 
fi fost han di ca pul şi să ră cia:

„Cu lacrămi fier binţi jăluiesc că eu ti că loasa aflându-mă în că să to rie cu 
un Ioan ti că los cu mâi nile tăete la care este şi tre cut la înalta stă pâ nire de a lui 
ti că lo şie […] de trei luni de zile tre cute mer gând ti că los soţu meu la pi aţa 
Hereschii ca să cum pere oa re şice de ale mân că rii aşa s-au şi po me nit 
rădicându-l făcându-se şi sur ghiun la mă năs ti rea Balamucu şi de atunci până 
acum eu ti că loasa rămâindu mu ri toare de foame cu co piii; cu lacrămi fier-
binţi alerg la li ma nul înal tei stă pâ niri ca să se sloboază po me ni tul ti că los 
dintr-acel sur ghiun, dând şi che ză şie pen tru al său credetu, că nu va mai cere 
prin oraşu po li tiei, fără de cât a lui dreaptă leafă cea slo bo zită de înalta stă pâ-
nire spre hrana vie ţii sale“3.

Ca zu rile de acest fel nu sunt sin gu lare. Din pers pec tiva au to ri tă ţi lor, han di ca-
pul atră gea sus pi ci u nea de cer şe to rie pen tru că neputiinţa fi zică vă dită le gi tima în 
mod tra di ţional ape lul la mila pu blică. Atunci însă când sunt re ţi nuţi in firmi fa mi-
lişti, co mu ni ta tea in tervine pen tru eli be ra rea aces tora, acuzându-i pe sluj ba şii stă-
pâ ni rii de ex ces de zel şi de în căl ca rea pre ve de ri lor le gale, pre cum în ca zul pre o ţi lor 
şi ma ha la gi i lor din ma ha laua Pantelimonului, care ade ve reau pen tru ve ci nul lor:

„Stan ologu şi orbu de ochi so ţul Ma ri nii mun ci toa rea [...] având doi 
bă ieţi şi o fată nevârsnici şi pen tru că po runca stă pâ ni rii au fost să se strângă 
or bii şi olo gii nu mai cei ce sunt fără co pii şi fără ne veste s-au fă cut greşală de 
s-au luat şi acest mai sus nu mit ti că los şi acum plânge ne vasta şi co piii pe 
dru muri do rind ca să-l aibă lângă dân şii“. Chiar şi aşa, so ţia lui este obli gată 
să dea che ză şie că „nu-l va mai lăsa să îm bră ţi şeze me se ria cerşutului“4.

Cer şe to ria ră mâne to tuşi o prac tică des tul de des în tâl nită la ni vel popu lar, 
mai ales atunci când este prac ti cată pa siv sau în pro xi mi ta tea spa ţi u lui re li gios, 
care nu doar cauţionează, ci şi im pune ges tul ca ri ta bil. În ge ne ral, nu se con testă 
fap tul că res pec ti vul a cer şit, dar se subli ni ază ca rac te rul oca zional al aces tui gest, 

1 Ibidem, dosar, 172/1835, f. 67.
2 Ibidem, dosar 203/1837, f. 35.
3 Ibidem, f. 52.
4 Ibidem, dosar 172/1835, ff. 184; 212.
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care de mon strează au to ri tă ţi lor că nu se află în pre zenţa unui pro fe si o nist al mi lei 
pu blice. Ma ha la gii din Pre cu pe ţii Noi se pu neau che zaşi

„pen tru Stan Bă lan cer şe to rul [...] beteagu ce se află tri mis la schitu Malamuc, 
că nu s-au aflat din mică co pi lă rie cer şind pe la uliţi sau pe la bi se rici, ce s-au 
hră nit cu co piii învăţându-i la casa lui până acum, ci şi de acum îna inte tot cu 
aceasta hrană se va hăni, cu în vă ţă tura de co pii, [...], iar de se va do vedi de 
aici îna inte cu vreo nu mire de cer şit vom fi în răs pun dere“1.

Do cu men tele în re gis trează şi une ori des criu des tul de amă nun ţit situa ţii ex-
cep ţionale tem po rare în care ape lul la mila creş ti nească se transformă în unică so-
lu ţie de su pravi e ţu ire. Ele pot fi de ter mi nate de tra ver sa rea unor pe rioade de 
să ră cie ex tremă la ni ve lul în tre gii fa mi lii (mai ales în ca zul vă du ve lor) sau a unor 
mo mente de disoluţie a solidarităţilor fa mi li ale pri ci nu ite de des păr ţi rea, în de păr-
ta rea tem po rară sau îm bol nă vi rea al tor mem brii ai fa mi liei. Odată de pă şite, fie şi 
nu mai par ţial, situa ţi ile res pec tive, solidarităţile de fa mi lie tind să se re facă, iar cei 
în de păr taţi tem po rar sunt re cu pe raţi.

O vă duvă re că să to rită îşi cere îna poi fiul orb şi cer şe tor, pen tru că noua situa-
ţie fa mi li ală i-ar per mite în tre ţi ne rea aces tuia. So ţul de-al do i lea al fe meii, Ma rin 
că ru ţa şul, dă dea ur mă to rul în scris:

„Pen tru că eu acum ţin în că să to rie pe Ilinca muma nu mi tu lui m-am 
în da to rat [...] a-l ţi nea şi pe po me ni tul în casă cu toate cele tre bu in cioase ale 
hra nei spre a nu mai um bla cu cerşutu, iar când îm po trivă se va do vedi 
atunci să fiu da tor ca să-l dau la cin stita di rec ţie şi cu a mea chel tu ială să-l 
trimiţă ia răşi la schi tul Malamuc“.

Ca zul atrage aten ţia prin fap tul că fe ci o rul în suşi pare să re fuze re ve ni rea 
lângă mama sa în noul ei că min, acu zând-o că este in te re sată doar în ob ţi ne rea pen-
siei pe care el, ca in firm cu fa mi lie, ar fi că pă tat-o de la stă pâ nire. Ati tu di nea bă ia-
tu lui atrage o mică an chetă a au to ri tă ţi lor care, pa ra do xal, con firmă ipo teza 
aces tuia şi să ră cia ex tremă a ma mei („ci se în ţe lege că-l cere să-l ia nu mita ca să i se 
facă şi pen sie, iar nu să-l ţie în tru ale sale că stare nu are a-l ţi nea în tru ale sale“2), 
dar dis pune eli be ra rea fi u lui pe mo tiv că fi ind deja în re gis trată che ză şia so ţu lui de 
al do i lea, fu sese în toc mit şi bi le tul de eli be rare.

În ca zul cu plu ri lor de oa meni să raci, ab senţa tem po rară a unuia din tre soţi, 
agra vată de boli sau in fir mi tăţi, poate avea efecte cu tre mu ră toare pen tru cel de-al 
do i lea par te ner, re dus prac tic la mila pu blică. O fe meie oarbă, ce trăia îm pre ună cu 
în so ţi toa rea ei din cer şit, este că u tată de so ţul său, care, ple cat în că lă to rie (fără a ni 
se dez vă lui mo ti vele aces tei că lă to rii) şi-a pre lun git ab senţa din ca uza unei boli 
sur ve nite pe drum:

„Este peste un an de când so ţia mea Pă una cu fe meia Smaranda de aici 
după lip sire de ve de rea ochi lor o tră gea fe meia de că păta de pe la creş tini. 
Aşa când s-au strâns cer şe to rii de s-au tri mis la mă năs ti rea Mărcuţii s-au luat 
şi aceste su flete: De acolo s-au tri mis la Malamuc îm pre ună cu ce i lalţi. Ci 
fiindcă când au cerşut eu m-am în tâm plat bol nav şi la loc de păr tat, iar acum 
din mila lui Dum ne zeu eu m-am mai în drep tat, fac ru gă ci une a fi cin stită 

1 Ibidem, dosar 203/1837, ff. 37-38.
2 Ibidem, dosar 172/1835, ff. 61, 71-72.
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po runcă de a mi se slo bozi soţiia şi fe meia spre că u ta rea ei la ha lul ce se află 
neputând a o mai lăsa în ră tă cire, pen tru care dau şi is că li tură că nu va mai 
um bla spre cerşut“1.

Un alt fel de destră mare, de această dată de fi ni tivă, a fa mi liei, ace leaşi ur mări 
dra ma tice:

„Cu lacrămi fier binţi jăluiesc mi los ti vi rii Mă rii Tale că eu având o ne-
poată a mea anume Ilinca şi cu băr ba tul său de netraiul rău ce l-au avut s-au 
bol nă vit cu to tul în cât au ajuns pe dru muri necăutată nici de băr ba tul său 
nici de că tre mine fiindcă eu în vre mea când s-au bol nă vit am fot dusă la Cer-
neţi şi am ză bo vit doi ani şi ju mă tate acolo având mare tre bu inţă; şi băr ba tul 
său dacă au vă zut că s-au bol nă vit n-au mai că u tat-o nici dân sul ci şi-au luat 
ţi i toare care-a avut-o şi mai nainte şi el de ea n-au mai că u tat ci au lă sat-o şi 
cu doă fete una de opt ani şi ju mă tate şi alta de pa tru ani şi eu dacă am ve nit 
de acolo am gă sit-o ră di cată la ba la muc [!] cu ce i lalţi mi logi fiindcă n-au avut 
că u tare de că tre ni me nea, dar vă zând stă pâ ni rea cum că se pră pă deşte şi 
moare de foame pe dru muri dim pre ună şi cu co piii s-au în du rat şi au dat-o 
la milă, dar acum fiindcă eu am ve nit acum aici ple cată mă rog mi los ti vi rii 
mă rii tale ca să se dea supt che ză şia mea fiindcă sunt cu casa mea şi nu va 
mai cere de acum îna inte“2.

Une ori chiar să raci mun ci tori sunt ex puşi ris cu lui de a fi re ţi nuţi de au to ri tăţi 
şi in ternaţi la Malamuc sau la Mărcuţa. Sim pla în fă ţi şare care tră dează să ră cia sau 
apar te nenţa la o ca te go rie etno-so ci ală în ge ne ral pa u peră şi mar gi nală (ţi ga nii), 
dor mi tul în stradă, o boală re cent sur ve nită sau ba nala de pla sare în că u tare de lu-
cru sunt pri vite cu cir cum spec ţie de sluj başi. Agen ţia chesaro-cră iască la Bucureşti, 
in terve nea pen tru o ţi gancă sudită aus tri acă ori gi nară din Bra şov, „care şi să hră-
neşte cu lu cru şe zând la fii-sa aici, nu este cer şe toare şi ase me nea su pusă rău s-au 
apu cat de cei orân du iţi. De aceia şi să face pohtire a se bi ne voi de a se slo bozi nu-
mita sudită“3. Într-un alt caz, Ioniţă bă ca nul îm pre ună cu alţi ma ha la gii dă deau ur mă-
toa rea che ză şie:

„Aflându-se ve nit la lu cru un Ale xan dru mun ci tor din sud Vâl cea pe 
care găsindu-se de că tre stă pâ nire ador mit pe dru mul uliţii pe dată l-au şi 
ari di cat cu nu mire că este în tre cer şe tori şi se află acum la ba la muc în tre ce i-
lalţi ne vol nici şi fiindcă el este mun ci tor pre cum mai sus ară tăm [...] plă teşte 
şi dajdiia cu lă cu i to rii sa tu lui din po me ni tul ju deţ. De aceia ple cat mă rog să 
fie lu mi nată po runcă să se sloboază supt a mea che ză şie ca să se ducă la lo cul 
său căci acolo se pră pă deşte om zdra văn fi ind“4.

La fel ju pân Tudorache do ga rul îm pre ună cu ma ha la gii şi pre o ţii din ma ha laua Di chi-
u lui dă deau che ză şie: „pen tru un Ilie sin Preda ce au hă lă duit pe la noi ca la 8 ani 
fi ind om mun ci tor [...] noi îl ştim că nu este om aşa ne pu tin cios“5.

Con stan tin plu ga rul din ma ha laua Spi rea se pu nea che zaş ce rând eli be ra rea 
unui om pe care îl avu sese an ga jat la muncă şi care în tre timp se îm bol nă vise:

1 Ibidem, dosar 203/1837, f. 2.
2 Ibidem, dosar 237/1838, f. 8.
3 Ibidem, dosar 172/1835, f. 175.
4 Ibidem, dosar 237/1838, ff. 28-29.
5 Ibidem, f. 51.
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„Aflându-se un Ma rin muncitoru striin aici la mine acasă au că zut într-o 
pa timă de boală şi ducându-se la Sf. Vi neri ca să cază la da ruri şi de acolo 
s-au luat şi s-au tri mis la schitu Balamucu unde se află şi până as tăzi“1.

Iar un să tean din Baloteşti, Il fov, îşi că uta fra tele pier dut,

„anume Radu ca rele preumblându-se după muncă p-aici pân Bucureşti şi 
îmbolnăvindu-se s-au ră di cat îm pre ună cu alţi cer şi tori încă din anul tre cut 
ducându-se la schi tul Malamuc şi pen tru că acum l-am do ve dit mă rog ca să 
se sloboază pe che ză şia mea pen tru care mă în da to rez că îl voi ţi nea pe lângă 
mine la casa mea unde mă aflu lă cu i tor […] şi mă leg că nu va um bla ni ci o-
dată după cerşut, ci se va hrăni cu munca lui, iar îm po trivă dovedindu-se eu 
voi fi răs pun ză tor“2.

Che za şii pot fi rude sau per soane cu nos cute, pen tru care a lu crat in terna tul, 
sau pe mo şia că ruia lo cu ieşte în ca zul ce lor care nu erau din Bucureşti. În ceea ce îi 
pri veşte pe be ne fi ci a rii che ză şiei res pec tive, une ori e vorba de oa meni an ga jaţi la 
mo men tul când au fost ri di caţi, al te ori doar de foşti an ga jaţi, dar pe care foş tii stă-
pâni la rân dul lor nu îi con si deră cer şe tori, îi cauţionează cu în cre de rea lor şi se 
pun mar tori că aceş tia nu fac din cer şit o me se rie. Che ză şia, în tot deauna con fir-
mată de pre oţi şi de ve cini, se con sti tuie într-o formă de so li da ri tate umană şi so ci-
ală au ten tică. Ea dă seamă de sen su rile pro funde ale re la ţiei in di vid-co mu ni tate 
într-o lume în care prevalenţa clară a ce lei de-a doua asu pra ce lui din tâi ni se dez-
vă luie, de această dată, nu prin con strân gere, ci prin spri jin.

Dacă e rudă, che za şul se an ga jează să răs pundă per so nal, fără ca for mula să 
pre ci zeze cum se ma ni festă con cret răs pun de rea („iar de va fi îm po trivă ur mă tor 
să fiu eu supt răs pun dere“; „de acum îna inte ori când se va mai do vedi că va mai 
cere atunci să fiu eu răs pun ză tor“; „apoi îm po trivă dovedindu-se că va mai um bla 
cerşund să fiu eu osân dit în lo cul po me ni tu lui“). În ca zul che za şi lor stră ini de fa-
mi lie, în ge ne ral, aceş tia con fir mau doar că cel pen tru care de pu neau măr tu rie nu 
va mai cerşi, în tru cât este apt de muncă. De multe ori era pre vă zută obli ga ţia ca în 
caz de re ci divă să îl tri mită pe acesta îna poi la in sti tut pe pro pria chel tu ială („cu a 
mea chel tu ială atunci să se trimiţă la schi tul Malamuc“). Ace eaşi chel tu ială este 
pre vă zută ex pli cit şi în ca zul unui tată vi treg. Este foarte pro ba bil ca şi res pon sa bi-
li ta tea che za şu lui mem bru al fa mi liei să fi con stat în ace eaşi obli ga ţie de a plăti 
chel tu ie lile de in ternare (de fapt de transport până la in sti tu tul cer şe to ri lor), care 
nu este însă men ţionată tex tual, pen tru că ori cum fa mi lia se în săr cina cu în tre ţi ne-
rea in di vi du lui eli be rat pe che ză şie. Pe de altă parte, atunci când che ză şia este 
dată de un per so naj care nu apar ţine me di u lui popu lar, stă pân de mo şie sau oră-
şean şti u tor de carte, care-şi sem nează sin gur în scri su rile, iar aces tea sunt ac cep-
tate de stă pâ nire fără măr tu ri ile su pli men tare ale ma ha la gi i lor sau pre o ţi lor, ea nu 
mai face re fe rire la res pec ti vele chel tu ieli, în re gis trând doar de so li da ri za rea che za-
şu lui de che ză şu i tul său în caz de re ci divă.

Pen tru un Gheorghe şchiopu se pune che zaş stă pâ nul său „că el aflându-se stu-
par la stu pii miei văz că acum s-au tri mis la Ba la muc îm pre ună cu ne vol ni cii“3. 
Pen tru Tudorsin Ion ungureanu ot Mihai Vodă, ame nin ţat să fie tri mis „la in sti tu tul 

1 Ibidem, dosar 172/1835, f. 159.
2 Ibidem, dosar 237/1838, f. 2.
3 Ibidem, dosar 172/1835, f. 137.
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cer şe to ri lor de la schi tul Malamucu fiindcă l-au gă sit cer şind prin bi se rici şi pe 
uliţe“, stă pâ nul său în tă reşte că „este bă gat slugă la mine“ şi dă „che ză şie că nu va 
mai um bla cu cerşutul [...] ci ori când se va mai do vedi că va mai um bla cu cerşutu 
atunci să se ri dice de că tre cin stita stă pâ nire şi să se trimiţă la Malamuc“1. Exem ple 
de alte che ză şii de stă pâni pe slugă au ca pro ta go nişti pe „Bucura unguroiaca ce 
s-au aflat în casa mea [...] eu să fiu da tor să o dau ca să se ri dice“ sau „o fe meie 
anume Safta ce au fost la mine sluj nică în anii tre cuţi [...] pe vi i to rime nu va mai 
um bla [...] altfel să se ri dice“ sau altă „Safta sin Chiriţă cu bubă albă [...] care mai 
nainte vreme au fost sluj nică la mine“2.

În ge ne ral Efo ria ac cepta che ză şi ile pro puse, fi ind in te re sată în eli be ra rea 
locuri lor din in sti tut. În tre nu me roa sele pri cini în re gis trate în do sa rele fon du lui 
Efo riei am în tâl nit un sin gur caz în care che ză şia nu este ac cep tată, fără a se in dica 
însă mo tive clare. Ele ţin pro ba bil de fap tul că cei care se pu neau che zaşi fi ind din 
sa tul, chiar schi tul Malamuc, nu pre zen tau su fi ci ente ga ran ţii în ochii au to ri tă ţi lor, 
cunoscându-i pe cei pe care în cer cau să îi ajute de pu ţină vreme şi neavând nici un 
fel de re la ţie spe ci ală cu aceş tia. Panait sin Petcu cu so ţia sa Maria vo iau să slu jească 
„cu meşteşugu lu mâ nă rii la can tor(ă)“, dând che zaş pe un Şerban cro i to rul din sa tul 
Malamuc, cu în tă ri tura suptocârmuirii plăşii Gherghiţa. La fel „pen tru un cer şe tor 
Nicola mol do vea nul ce este în tre cer şe tori dă za pis un Ioan dascălu ce este aici la 
schi tul Malamucu ca să-l ia în tru ale sale fi ind bă trân strein“. În am bele ca zuri Efo-
ria cere în gri ji to ru lui ca „pe vi i to rime să nu mai pri mească ase me nea che zaşi“3, iar 
în pri mul chiar re fuză eli be ra rea. Al do i lea caz se re zolvă în fa voa rea so li ci tan tu lui, 
dar nu mai după ce acesta ame nin ţase că se va spân zura:

„Unu din cer şe tori, anume Niculai Moldoveanu ce este aici în in sti tut 
[după] che ză şia ce au dat-o că nu va mai cere ci va fi şi el în rân dul mun ci to-
ri lor hrănindu-se cu munca, ci vă zând că nu i se slo boade voe a eşi din in sti-
tut mi-au zis că într-o di mi neaţă îl voi găsi spân zu rat“4.

Ca orice de mers ad mi nis tra tiv şi eli be ră rile erau, aşa dar, su puse ace lo raşi ter-
gi ver sări, care gre vau, din pă cate, în treaga ac ti vi tate a Efo riei.

Odată ac cep tate şi în re gis trate che ză şi ile, Efo ria emi tea o po runcă de eli be-
rare că tre în gri ji to rul cer şe to ri lor şi anunţa în egală mă sură Agia Bucureş ti lor

„to to dată fi ind ru gată să bi ne vo iască a po runci cui se cu vine să pri ve gheze ca 
ivindu-se ase me nea feţe cu cerşutul pe la bi se rici şi uliţe în dată să-i tri mită 
îm pre ună cu che za şii lor aici la canţelaria efo riei, căci au ur mat îm po trivă“5.

Nu me roa sele exem ple ci tate în pa gi nile an te rioare şi-au pro pus nu doar să des-
crie as pecte de via ţă co ti di ană la ni ve lul unui pa lier so cial ade sea slab re pre zen tat 
do cu men tar, ci şi să mă soare dis tanţa din tre te o rie şi prac tică, în ca zul unei in sti tu-
ţii cu va lenţe multiple şi de se ori di ver gente. Deşi cer şi tul fu sese în dese rân duri in-
terzis, încă din ul ti mele de ce nii ale se co lu lui al XVIII-lea, in sti tu tul cer şe to ri lor este, în 
de ce niul al tre i lea al se co lu lui al XIX-lea, o ino va ţie in sti tu ţională. Be ne fi ci a rii Epi tro-
piei ob şti ri lor, care îşi asu mase la sfâr şi tul se co lu lui al XVIII-lea anu mite for mule de 

1 Ibidem, f. 9.
2 Ibidem, ff. 31, 49, 58.
3 Ibidem, ff. 149-153.
4 Ibidem, f. 170.
5 Ibidem, f. 147.
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asis tare gi rate de dom nie, fu se seră în prin ci pal scă pă ta ţii sau vă du vele şi or fa nii 
lor. Chiar dacă în tim pul epi de mi i lor de ci umă, cer şe to rii fu se seră une ori tri mişi pe 
la mânăstiri, mă sura era tem po rară şi nu pre su pu nea nici un fel de or ga ni zare spe-
ci ală. De la aceste ini ţi a tive punc tu ale, in sti tu tul cer şe to ri lor, moş te neşte doar pla sa-
rea într-o mânăstire şi aceea te o re tic, cel pu ţin, cu ti tlu de pro vi zo rat.

Aşe ză mânt cu vo ca ţie ambivalentă, în tre azil şi în chi soare co rec ţională, in sti tu-
tul cer şe to ri lor este to tuşi per ce put de con tem po ra nii lui, sluj başi şi in ternaţi în 
egală mă sură, mai ac cen tuat co er ci tiv de cât asistenţial (for mule din ca te go ria „loc 
de în drep tare“, „sur ghiun/po preală la Malamuc“, etc.). La ni ve lul ce lor care îl vor 
fi ima gi nat, acest fapt era de ter mi nat de criminalizarea trep tată a cer şi tu lui, asi mi-
lat deja unei me se rii ili cite. La ni vel popu lar, el nu e lip sit de le gă tură cu abu zu rile 
şi ile ga li tă ţile că rora le dă deau naş tere ope ra ţi u nile de în de păr tare ale cer şe to ri lor 
de pe străzi şi din preajma bi se ri ci lor.

În fi in ţat în baza unui re gu la ment mi nu ţios re dac tat, in sti tu tul cer şe to ri lor de-
vine în prac tică un calc nu toc mai co rect al pro pri u lui ti par le gal. Fără ate li e rele 
pre vă zute în pro iect, fără doc tor, fără preot chiar une ori, deşi func ţiona în in cinta 
unor mânăstiri, adă pos tind în tre zi du rile sale cer şe tori fa mi lişti sau chiar fa mi lii 
de cer şe tori sau per mi ţând une ori con cu bi na jul pro pri i lor in ternaţi, in sti tu tul cer şe-
to ri lor ră mâne un pro iect per fect des chis no i lor ex pe ri mente în ma te rie din a doua 
ju mă tate a se co lu lui al XIX-lea.




