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Marginalitatea este un concept-imagine 
(Bronislaw Geremek) care implică repre-
zentarea societăţii sub forma unui întreg, 
permiţând tratarea acesteia în termeni 
de centru şi periferie. Dacă centrul poate 
fi perceput de o manieră relativ unitară, 
din punct de vedere al modelului social 

dominant, periferiile, marginile, mai apropiate sau mai depărtate de centru, se pot 
multiplica în funcţie de criteriul de referinţă decupat din modelul dominant. Se pot defini 
astfel mai multe tipuri de marginalitate, culturală, economică, socială, spaţială, între care 
delimitările nu sunt însă rigide. Ele pot presupune elemente comune sau se pot combina, 
permiţându-ne să vorbim de marginalitate socio-economică sau socio-culturală. 

Studiul nostru se referă la marginalitatea de tip socio-economic, caracteristică celor 
aflaţi pe treptele cele mai de jos ale ierarhiei sociale şi economice, şi anume săracii. 
Cercetarea noastră îşi propune să reconstituie ceea ce va fi fost optica elitelor faţă de 
săraci, cum erau ei percepuţi în calitate de categorie aflată la marginea societăţii. Orice 
raportare la sărăcie implică un anume tip de logică a utilităţii sociale. Iar utilitatea 
socială, la rândul ei, se judecă diferit în funcţie de rolurile pe care societatea dominantă 
le atribuie diferitelor sale segmente. 

În secolele XVI-XVIII, între săracul popular, la limită cerşetor şi scăpătatul care 
nu îşi expune public sărăcia este favorizat în mod evident cel din urmă. Tratamentul 
privilegiat de care acesta se bucură, ca potenţial beneficiar al unui ajutor, permite, pe 
termen relativ scurt şi individual, evitarea declasării, iar pe termen lung şi la nivel 
general, perpetuarea ideii de mobilitate socială redusă şi prin urmare de stabilitate 
socială crescută. Aceeaşi preocupare constantă pentru asigurarea stabilităţii, de astă 
dată prin prisma ordinii publice, face ca cerşetorul, perceput din în ce mai mult ca 
un profesionist al tehnicilor de stors milostenie, să nu intereseze elitele decât din 
perspectiva accentuat represivă a îndepărtării sale din spaţiul public şi eventual a 
reeducării sale prin muncă.
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Secolul următor dezvoltă practic toate iniţiativele anterioare, dar descoperă în 
plus, sărăcia generalizată a claselor populare. Munca devine o referinţă constantă 
a discursului social despre sărăcie. Altoită pe etosul binelui comun, ea nu mai este 
penitenţa creştină impusă tuturor urmaşilor lui Adam, în virtutea păcatului originar, ci 
parte a contractului social: săracul îi datorează societăţii munca sa şi nu poate pretinde 
nimic de la aceasta, atâta timp cât nu îşi îndeplineşte propria funcţie socială.

Marginalitatea este un concept-imagine (Bronislaw Geremek) care implică repre-
zentarea societăţii sub forma unui întreg, permiţând tratarea acesteia în termeni de 
centru şi periferie. Dacă centrul poate fi perceput de o manieră relativ unitară, din 
punct de vedere al modelului social dominant, periferiile, marginile, mai apropiate 
sau mai depărtate de centru, se pot multiplica în funcţie de criteriul de referinţă 
decupat din modelul dominant. Se pot defini astfel mai multe tipuri de marginalitate, 
culturală, economică, socială, spaţială, între care delimitările nu sunt însă rigide. 
Ele pot presupune elemente comune sau se pot combina, permiţându-ne să vorbim 
de marginalitate socio-economică sau socio-culturală. Studiul nostru se referă la 
marginalitatea de tip socio-economic, caracteristică celor aflaţi pe treptele cele mai 
de jos ale ierarhiei sociale şi economice, şi anume săracii.

Cum erau aceştia percepuţi la celălalt pol al eşalonului social, şi care vor fi fost 
atitudinile faţă de sărăcie, pe care elitele vremii le mărturisesc şi le recomandă, în 
egală măsură, iată ce ne propunem să aducem în discuţie în studiul de faţă. Elitele 
la care ne vom referi în continuare, cuprind deopotrivă elitele politice (domnul şi 
divanul, iar ulterior reprezentanţii structurilor administrative superioare), elitele 
ecleziastice (în măsura în care se raportează la acest subiect) şi elitele culturale, prin 
care modelul propus de cele două puteri se propagă (Simion Marcovici, profesor) şi 
se impune (Mihail Kogălniceanu, activitate legislativă).

Focalizarea studiului pe percepţia elitelor nu este doar reflexul relaţiei dihotomice 
de tip centru-periferie dintre săraci şi bogaţi, puternici şi umili, respectaţi şi dispreţuiţi. 
Pe de o parte, ea este comandată de faptul că nici un tip de reflecţie socială/politică 
nu poate ocoli problema săracilor; perceput ca încarnând pasivitatea şi dependenţa, 
săracul oferă politicului subiectul ideal în raport cu care se pot imagina diferite 
concepţii despre putere sau despre raporturile sociale; el reprezintă, metaforic vorbind, 
subiectul politic prin excelenţă, omul socialmente nud, anterior oricărui proiect de 
organizare socială1. Pe de altă parte, şi deloc lipsită de legătură cu consideraţiile 
anterioare, tipul de document convocat îndeobşte pentru studiul istoriei săracilor nu 
emană din interiorul mediului respectiv; el nu reprezintă decât felul în care acesta 
s-a reflectat în imaginarul social al producătorilor de arhive. În ceea ce ne priveşte, 
documentele pe care se întemeiază studiul de faţă, se află într-o relaţie privilegiată 
cu zona oficială şi publică a spaţiului social, fie că sunt acte administrative, propuneri 
legislative sau manuale civice. 

1 Philippe SASSIER, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, XVIe-XX siècle, Paris, 
Fayard, 1990, p. 7. 
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Atitudinile faţă de săraci şi tipurile de milostenie, filantropie, coerciţie sau 
represiune practicate faţă de aceştia, la un anumit moment istoric, exprimă opţiunea 
societăţii dominante pentru un anume tip de solidaritate socială. Ele sunt diferenţiate 
în funcţie de tipurile de sărăcie. Nu toţi săracii sunt marginali, cei care aspiră la acest 
statut sunt mai curând cerşetorii valizi care refuză etosul muncii şi sunt susceptibili să 
producă tulburări în spaţiul public. Cealaltă mare categorie a săracilor, scăpătaţii, sunt 
asistaţi tocmai pentru a fi salvaţi de la margializare sau pentru ca marginalizarea lor 
în cadrul grupului social de origine să nu îmbrace aspectele dramatice ale declasării. 
Solidaritatea de clasă, am putea spune, face ca ei să fie mult timp privilegiaţi ca subiect 
şi de reflecţie, dar şi al practicilor caritabile sau filantropice.

Atunci când se referă şi la benefiaciarii operei caritabile, nu doar la necesitatea 
şi implicaţiile acesteia pentru fiecare creştin în parte, elitele ecleziastice optează clar 
pentru ajutorarea scăpătaţilor, al căror statut iniţial le interzice să-şi expună public 
sărăcia. Matei al Mirelor în ale sale Învăţături către Alexandru Iliaş (sec. XVII), deşi 
recomandă domnului să-i „miluiască pe toţi săracii fără deosebire”, stabileşte totuşi 
o ordine de priorităţi: „Multor săraci, multor sărace cu toate că n-au cu ce să trăiască, 
le e ruşine să ceară, asupra acestor nenorociţi varsă mai ales mila ta”2. 

Peste mai mult de un secol, Scrisoarea mitropolitului către toţi creştinii din Bucureşti, 
să dea milostenie, din 7 iulie 1793 cuprindea următoarele: „dar va zice cinevaşi că-şi face 
milostenia sa către cerşătorii ce umblă pe uliţă şi prin biserici. Bună iaste şi aceasta dar 
nu iaste primită ca aceia ce să dă la obraze ce au avut chiverniseală şi mai pe urmă 
au scăpătat. Că cerşătorii fără sfială umblă şi cer şi de nu ia de la unul, ia de la altul şi 
nu moare de foame şi unii dintr-înşii ce au năravuri rele mai de folos iaste când nu-i 
miluieşte cinevaşi. Iar aceia fiind obraze de cinste [...] care nu pot umbla să ceară de 
faţă [...] însutit iaste mai primit milostenia”3. 

Poziţia înalţilor ierarhi faţă de beneficiarii operei caritabile, în sensul privilegierii fără 
echivoc a scăpătaţilor, ţine în opinia noastră de faptul că instituţia ecleziastică propune, 
promovează şi, în ultimă instanţă apără, un model social imuabil. În această logică, 
cerşetorul are un rol şi o poziţie bine determinate, în timp ce scăpătatul transgresează 
graniţele cunoscute şi acceptate. El trăieşte, la limită, ca un cerşetor, din mila publică, 
dar în acelaşi timp nu-şi poate asuma rolul social al acestuia, întrucît recunoaşterea 
publică a incapacităţii de a-şi asigura nivelul de trai propriu poziţiei sociale prezumate, 
echivalează cu declasarea sa. Ori, acumularea eventuală a unor astfel de accidente 
riscă să perturbe echilibrul construcţiei sociale validate de biserică. 

Şi de puterea politică în egală măsură. Doar că aceasta din urmă tinde, în plus, 
să uzeze de propriile mĳloace de presiune pentru a impune perenitatea respectivei 

2 Istoria celor petrecute în Ţara Românească de la Şerban Voevod până la Gavril Voevod, compusă 
de prea sfinţitul între arhierei, Mitropolitul Mirelor Domnul Matei din Pogoniania, în Alexandru 
PAPIU-ILARIAN, Tezaur de monumente istorice, tom I, Bucureşti, 1862, p. 365.

3 Arhivele Naţionale Bucureşti (în continuare AN), fond „Manuscrise”, mss. 141, ff. 10v.-11r.
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construcţii. Diferitele sale segmente sunt mult mai bine definite şi delimitate unele de 
altele, iar funcţionarea lor este supusă unor reguli mult mai stricte. Asanarea spaţiului 
public devine un obiectiv important al primei modernităţi româneşti, în condiţiile în 
care profesionalizarea cerşitului şi o mobilitate socială destul de accentuată, duseseră 
la criminalizarea cerşetoriei, paralel cu dezvoltarea unor importante iniţiative de tip 
etatist în favoarea scăpătaţilor. 

Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pitace domneşti consecutive interzic 
cerşetoria, incriminând cerşitul din lene şi rea nărăvire în cazul cerşetorilor valizi; 
sunt autorizaţi să cerşească numai infirmii. Ulterior, cerşetorul nu mai este îngăduit în 
spaţiul public; invalizii sunt trimişi la mănăstiri sau primesc mici subvenţii cu condiţia 
să nu se arate pe uliţe. Din personaj susceptibil să supere norodul la vremea ce ascultă 
dumnezeasca liturghie4, cerşetorul se transformă într-un potenţial delincvent. La 1794, 
domnul Ţării Româneşti, Alexandru Constantin Moruzi prescria agiei, poliţiei vremii, 
un set de măsuri represive la adresa cerşetorilor, a căror aplicare răspundea dorinţei 
înaltului lor comanditar ca de „pe uliţi să lipsească acest catahrisis într-această politie 
creştinească a scaunului domniei”5. Ori, semnificaţia termenului grecesc catahrisis este 
de abuz, ieşire din legalitate6. Elitele politice, de la domn la mari dregători, ulterior 
înalţi funcţionari administrativi împărtăşesc aceeaşi privire, în general negativă, asupra 
cerşetorilor, dublată de tendinţa de a canaliza efortul caritabil către scăpătaţi. Măsurile 
iniţiate la sfârşitul secolului al XVIII-lea sunt reluate, reformulate şi reconfirmate în 
secolul următor de Regulamentele Organice. Ele mărturisesc vigoarea şi perenitatea 
unor atitudini, a căror dăinuire se justifică documentar din secolul al XVI-lea până 
în secolul al XIX-lea.

În secolul al XVI-lea, Învăţăturile lui Neagoe Basarab prescriau tânărului vlăstar 
domnesc „să miluiască pe săraci, iar nici pre slugile tale să nu le laşi nici să le uiţi, 
ci mai vârtos să-ţi miluieşti slugile decât pe săraci. Căci săracului de nu-l vei afla 
să-i dai milă într-un loc, iar într-altul tu-l vei afla şi-i vei da. Sau de nu-l vei milui 
tu alţii îl vor milui şi tot va fi miluit. Iar sluga ta nu mai aşteaptă milă de la nimeni, 
decât numai de la tine”; „să nu miluieşti săracii, nici să întăreşti mănăstirile cu leafa 
slugilor tale, iar slugile tale să le faci în zilele tale să fie cerşitori”7. Mila domnească, 
despre care nu trebuie să uităm că circumscrie o gamă mult mai complexă de gesturi 
şi semnificaţii, ce implică, dar şi depăşesc milostenia în sensul religios al termenului, 
urmează întocmai ierarhia socială: „să împarţi tuturor întocma, fieştecui după lucrul 
său şi căruia cum îi va slujba aşa să-i fie şi cinstea şi mila”8. 

4 Ibidem, mss. 12-II, f.202v.
5 V.A. URECHIA, Istoria Româniloru, tom V, Bucureşti, 1893, p. 46.
6 Acte judiciare din Ţara Românească (1775-1781), ed. de Gh. CRONŢ, Al. CONSTANTINESCU, 

A. POPESCU, Th. RĂDULESCU, Ctin. ŢEGĂNEANU, Bucureşti, 1973, p. 1062.
7 Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, ed. de Florica MOISIL, Dan ZAMFIRESCU, 

G. MIHĂILĂ, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, pp. 291, 292.
8 Ibidem, p. 295. 
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Iniţiatoare a Cutiei de Milostenie9, departament în cadrul Epitropiei Obştirilor, 
dregătorie nou înfiinţată în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, domnia va face din 
recomandările scrierilor parenetice anterioare embrionul primelor tentative a ceea 
ce astăzi numim politici publice. Cutia Milelor era finanţată prin sume provenite din 
partea publică a vistieriei domneşti, din diferite taxe şi amenzi, din banii colectaţi în 
cutiile de milostenie ale bisericilor bucureştene, din produsul bunurilor imobiliare 
proprii şi din eventualele donaţii pe care era autorizată să le primească. Beneficiarii ei 
se recrutau din aceeaşi categorie a scăpătaţilor, care nu îşi puteau clama şi etala public 
sărăcia: „întâi de iaste vreun obraz scăpătat şi-i iaste ruşine a cere, de iaste vreo fată de 
boieriu în vârstă şi are trebuinţă de ajutoriu spre căsătoritu, de iaste vreun obraz de 
cinste închis pentru datorie [...], de sunt femei văduve care nu pot să umble să ceară 
[...] şi pentru alţi săraci”10. Toţi aceştia adresau jalbe domnului şi dacă erau acceptaţi 
între beneficiarii Cutiei, primeau un ajutor bănesc lunar, al cărui cuantum era stabilit 
în funcţie de statutul social al solicitantului. De exemplu, în 1793, un anume Vasile 
Pârâianu, postelnicel, „vrednic de ajutor fiind fecior de boier pământean, el şi soţia 
lui foarte scăpătaţi, cu casa grea şi cu fete de vârstă” primeşte 150 de taleri pentru 
căsătoria unei fiice, în timp ce o femeie străină şi săracă, ce se convertise la ortodoxie 
„se cuvine a fi miluită pe starea ei [...] dar felul neamului ei este de oameni proşti”, 
astfel încât primeşte numai 2 taleri pe lună de la Cutie11. 

Preocupările pentru protejarea ierarhiei sociale, inclusiv la baza acesteia, prin 
acordarea unei protecţii de tip etatist celor cărora statutul social de origine le 
interzicea să ceară public un ajutor trec şi în secolul următor. La începutul veacului al
XIX-lea, domnul Ţării Româneşti, Ioan Gheorghe Caragea confirma întru totul această 
prioritate: „Lucrurile cele mai cuviincioase socotim a ajuta unele obraze care de 
sinele nefiind vrednice ori din ale vreunei întâmplări sau din neputinţe trupeşti de 
a-şi agonisi hrana şi mângâierea cea trupească nu se îndemnează din multe pricini 
popritoare nici a glăsui măcar către altul lipsa celor trebuincioase întru care se află 
osândit sau cerere de vreun ajutor i milostenie”12.

Secolul al XIX-lea preia, reorganizează, raţionalizează şi tinde să eficientizeze 
măsurile iniţiate deja în secolul anterior. Continuă sistemul pensiilor de la bugetul de 
stat pentru scăpătaţi (văduve mai ales), dar şi eforturile de a interzice de o manieră 
eficientă cerşitul. Cerşetorii familişti primeau pensie şi erau obligaţi să nu se mai arate 
pe uliţe sau în biserici la cerşit, nefamiliştii erau internaţi într-un institut special. Aceste 
măsuri se refereau însă doar la “acele feţe scăpătate care din pricina beteşugurilor 
neputând să se hrănească cu munca aleargă prin biserici şi pe uliţă de cer milă de la 
trecători”. Altminteri, „câţi cerşetori sau cerşetoare fiind sdravene s-au obişnuit a trăi 

9 Pentru Cutia de Milostenie, vezi studiul nostru, Ligia LIVADĂ-CADESCHI, De la milă la 
filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova, în secolul al XVIII-lea, 
Ed. Nemira, Bucureşti, 2001, pp. 188-207. 

10 Ibidem, p. 193.
11 Ibidem, p. 195.
12 Ibidem, p. 125.
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cu cerşetoria din pricina trândăvirilor să fie siliţi în Bucureşti prin Agie iar prin oraşe 
de către poliţaiu a nu se mai arăta prin biserici sau pe uliţe ca să ceară milă şi a munci 
ca să-şi ţie viaţa. Câţi dintrânşii vor îndrăsni să calce aceste porunci ale stăpânirei să se 
pedepsească”. Cerşetoria era asimilată clar unei meserii ilicite, cerşetorii infirmi fiind 
autorizaţi să iasă din institut, «cu legături însă a nu mai îmbrăţişa meseria cerşetoriei, 
ci a se băga la vreun meşteşug prin ştiinţa direcţiei»13. Instituţia în sarcina căreia intrau 
toate aceste aspecte purta denumirea de Eforia caselor făcătoare de bine şi de folos obştesc 
şi fusese înfiinţată în conformitate cu prevederile Regulamentelor Organice. 

Pentru a contura felul în care elitele culturale laice au privit sărăcia şi efectele sociale 
pe care aceasta le poate induce, am ales să prezentăm atitudinile a două personaje 
a căror recunoaştere contemporană e confirmată de prezenţa lor activă în spaţiul 
public. Opera lor poate fi astfel considerată reprezentativă nu doar pentru opţiunile 
proprii ale autorilor, ci şi pentru întreg spaţiul public în ai cărui reprezentanţi aceştia 
se constituie. Exemplele noastre provin din zona învăţământului public şi a activităţii 
legislative. Ele dau seamă despre modelul oficial de solidaritate socială, aşa cum se 
transmite el prin şcoală şi cum se impune prin lege.

Simion Marcovici, profesor de matematici şi retorică la Sf. Sava în prima jumătate a 
sec. al XIX-lea, scria în 1839 Datoriile omului creştin, lucrare care transmite şi interpretează 
învăţăturile creştineşti tradiţionale, din perspectiva construcţiei cetăţeanului, specifică 
primei părţi a sec. al XIX-lea. 

Valorizând actul creştin al darului, dar prin prisma utilităţii sociale a acestuia, el 
condamnă de fapt nu doar pe săraci ca membrii inutili ai societăţii14, ci şi pe donatorii 
lipsiţi de discernământ care, prevalându-se de comandamentele biblice, încurajează, 
printr-o risipă caritabilă nediferenţiată, lipsa de prevedere şi lenea săracilor (considerate 
în epocă singurele responsabile de mizeria claselor populare15), Simion Marcovici 

13 Proiectul regulamentului pentru institutul sărmanilor copii, pentru institutul cerşetorilor, pentru 
casele ajutoarelor ce se împărţesc pe la săraci pela zile de sărbători mari şi la biserici şi schituri 
întrebuinţate, 1831-1832, în Analele Parlamentare ale României, vol. II, Obicinuita Obştească 
Adunare a Ţării Româneşti, 1813-1832, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1892, pp. 261-262.

14 Secolul al XVIII-lea francez, dar nu numai, fusese deja marcat fundamental de concepţia 
contractualistă a societăţii, prin prisma căreia principiul utilităţii devenise fundamentul 
însuşi al ordinii sociale (Ph. SASSIER, op. cit., pp. 172-173). Pentru exemplificare, articolul 
Muncă din Enciclopedie, redactat de TURGOT: “lenea este contrară îndatoririlor omului şi 
cetăţeanului, a cărui obligaţie generală este de a fi bun la ceva, de a se face util societăţii al 
cărui membru este”, sau baronul D’HOLBACH: “cetăţeanul bun este acela care este util ţării 
sale, indiferent de clasa căreia îi aparţine; săracul îşi îndeplineşte sarcina sa socială printr-o 
muncă onestă sau din care rezultă un bun solid şi real pentru concetăţenii săi”, apud Ibidem, 
pp. 173-174. 

15 În prima parte a secolului al XIX-lea, discursul şi practicile filantropice se orientaseră 
masiv spre un set de prescripţii morale şi practici de moralizare a săracului, identificând în 
imoralitate cauza majoră a mizeriei populare (Catherine DUPRAT, Usages et pratiques de la 
philanthropie. Pauvreté, action social et lien social, à Paris, au cours du premier XIXe siècle, vol. II, 
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este convins că: „Gândul lui Iisus n-a fost a învăţa că tot bogatul, ca să moştenească 
împărăţia cerurilor, trebuie să se lepede de averile sale şi să le împarţă le cei ce nu 
au. Ce ar câştiga soţietatea dacă toţi bogaţii ar jerfi toate averile lor? Ei s-ar face săraci 
şi s-ar ivi în locul lor alţi bogaţi cu totul nedestoinici de a întrebuinţa după cuviinţă 
bogăţii dobândite deodată. [...]”16. 

Ca şi doctrina oficială a bisericii, el condamnă nu bogăţia în sine, ci doar câştigul 
ilicit şi avariţia, dar sensul milostivirii cei făcătoate de bine se depărtează de caritatea 
creştină tradiţională, pentru a se apropia semnificativ de filantropia de tip iluminist, 
sensibilă nu la valenţele soterice ale darului, mărturisitor al iubirii de Dumnezeu, ci la 
capacitatea acestuia de a contribui activ la binele comun, de a fi constant orientat de 
utilitatea sa socială17: „Acela care păstrând pe seama-şi ceia ce cer neapărat adevăratele 
sale trebuinţe, jertfeşte cea mai mare parte a averilor sale în numele lui Dumnezeu 
pentru fericirea săracilor meritează numele [...] de adevărat creştin. Cât este de fericit 
bărbatul care pe lângă bogăţii are şi destulă înţelepciune ca să urmeze milostivirii 
cei făcătoare de bine a Ziditorului şi să nu piarză niciodată din vedere trebuinţele 
săracului şi folosurile soţietăţii [...]”18. Ori, folosurile soţietăţii, aşa cum o gândea Simion 
Marcovici, presupun cu necesitate existenţa unei importante categorii de cetăţeni-
creştini, să le spunem, conştienţi de rolul lor social şi implicaţi activ în dinamica 
bunurilor: „Dar ca să se jerfească cineva pentru binele obştesc, trebuie mai întâi a se 
pune în stare de a fi folositor. Ca să ajute cineva pe ceilalţi trebuie să aibă ceia ce le 
lipseşte [...]. Ca să vă puteţi jertfi pentru binele obştii, trebuie mai întâi să fi agonisit 
mĳloace prin care să ajutaţi la fericirea familiei, a oraşului şi a naţiei voastre. Lipsiţi de 
aceste miljoace veţi fi pentru soţietate o povară nefolositoare. Nu socotiţi că soţietatea 
vă este datoare răsplătire, când fără a vă sili în tot chipul să scăpaţi de neştiinţă sau 
de sărăcie, vă mărginiţi într-o vieţuire trândavă”19. 

Idealul social este mai întâi de a avea, abia apoi de a da, iar darul, deşi cu titlu 
individual rămâne, cum religia ne învaţă, o datorie universală şi a bogatului, dar 
şi a săracului, la nivel general, el nu se poate transforma în îndatorire socială decât 
atâta timp cât săracul îşi asumă, ca oricare alt membru al societăţii, statutul propriu, 
şi anume acela de sărac muncitor: „Fieşcare slujbă are semnele sale ce o deosibesc 
şi care sânt trebuincioase bunei orânduieli în soţietate. De aceia şi tot creştinul este 
dator a să supune aceştii orânduieli, ori măcar cât de smerit va fi. Pompa cea din afară 

 Comité d’histoire de la sécurité social, Paris, 1997, p. 1192-1193). Pentru exemplificare, Jean-
Marie de GÉRANDO: “Desfrâul, lipsa de cumpătare, fac ele singure mai mulţi săraci decât 
toate celelalte cauze la un loc”, astfel încât “ameliorarea moravurilor populare [devine] 
mĳlocul cel mai puternic de a preveni sărăcia” (apud ibidem).

16 Simeon MARCOVICI, Datoriile omului creştin, ed. îngrĳită, studiu introductiv şi note de 
Nicolae ISAR, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 151.

17 Catherine DUPRAT, Le temps des philantropes, vol. I, Ed. Du Comité des Travaux historiques 
et scientifiques, Paris, 1993, p. XIX.

18 Simeon MARCOVICI, op. cit., p. 153.
19 Ibidem, p. 212-213.
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şi cheltuielele ei, deşi se împilează de filosofii cei prea straşnici, dar sânt un izvor 
îmbilşugat pentru multe familii silite să trăiască cu lucrul mâinilor lor şi un canal 
prin care curg de la ceata bogaţilor către a săracilor, ajutoare însemnate care, de nu 
ar fi fost această pompă, s-ar fi împărţit pe la săraci leneşi sau pe la cerşitori sănătoşi 
şi în stare de a munci”20. 

Sărăcia în sine nu este o virtute şi nu a fost nicicând percepută ca atare. Creştinismul 
valorizase doar sărăcia voluntar asumată şi umilinţa ca virtute generală, cerută în 
egală măsură bogaţilor, ca şi săracilor. Simion Marcovici o percepe la rândul lui, de 
o manieră explicit negativă, ca pe o stare degradantă, aşa cum aceasta se conturase 
deja în gândirea socială europeană încă din veacul al XVIII-lea: „Sărăcia oboseşte 
sufletul. Cel ce nu are nimic nu se prea cinsteşte de public [...] pentru că norodul se 
amăgeşte de strălucirea aurului şi a mărirei”21. Ceea ce propune Marcovici, în total 
acord cu ideile secolului său despre mĳloacele de combatere a pauperismului, dar 
uzând de motivaţia religioasă tradiţională şi de un clasic exemplu biblic, este cultivarea 
şi practicarea, la nivelul tuturor eşaloanelor sociale, a valorilor burgheze de cumpătare, 
capacitate de prevedere şi economie: „Ca să o dobândească [fericirea veşnică, n.n.] 
bogatul să înveţe a fi sărac în bogăţiile sale, săracul iarăşi să se facă bogat în sărăcia 
sa, împuţinându-şi trebuinţele, căci totdeauna prin iconomie va găsi mĳloc a revărsa 
fericirea împrejuru-i. Văduva depuse cu mulţumire dinarul său în cutia săracilor şi 
cu aceasta fu şi ea bogată în sărăcia ei şi se bucură de desfătătoarea plăcere de a face 
bine”22. Virtuţile fără de care bogăţia nu poate exista, moderaţie, prevedere, economie, 
sunt vitale pentru popor, iar clasa posedantă este mentorul cel mai indicat pentru a 
impune poporului aceste valori23.

Dacă Simion Marcovici poate fi considerat reprezentativ pentru modelul cetăţenesc 
propus şi vehiculat în principal prin şcoală, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
numele lui Mihail Kogălniceanu poate fi adus în discuţie din perspectiva modului în 
care acesta urma să fie impus în societate, prin intermediul pârghiilor legislative. Cu 
atât mai mult cu cât Kogălniceanu însuşi era adeptul privilegierii educaţiei morale 
a individului-cetăţean: „instrucţia face învăţaţi, dar numai educaţia morală face 
cetăţeni”24. 

Om politic aplecat cu precădere asupra reglementării problemelor de ordin social, 
el este autorul unui număr considerabil de articole, propuneri, rapoarte şi proiecte 
legislative referitoare la acordarea unor ajutoare individuale în cazuri bine determinate, 
la organizarea ajutoarelor pentru sătenii loviţi de calamităţi naturale, la eradicarea 
cerşetoriei şi vagabondajului, la înfiinţarea de aşezăminte specializate pentru cerşetorii 
invalizi (ospiciile de cerşetori de la Orgoeşti şi Lipova), pentru cerşetorii de profesie 

20 Ibidem, p. 156.
21 Ibidem.
22 Ibidem, p. 157.
23 Ph. SASSIER, op. cit., p. 233.
24 Apud Luminiţa-Mirela MURGESCU, Între “bunul creştin” şi “bravul român”. Rolul şcolii primare 

în construirea identităţii naţionale româneşti (1831-1878), Ed. A 92, Iaşi, 1999, p. 56.
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(penitenciarul de cerşetori de profesie din Ismail) sau pentru vagabonzi (închisoarea 
corecţională de la Floreşti)25.

Între scrierile lui Mihail Kogălniceanu se numără un mic articol intitulat Despre 
pauperism publicat iniţial în Calendar pentru poporul românesc pe anul 1845, reluat 
apoi în publicaţia similară pe anul următor (1846) şi în Album istoric şi literar (Iaşi, 
1854)26. Curentul de gândire căruia i se raliază Kogălniceanu, din perspectiva acestui 
articol, aparţine filonului filantropic revoluţionar (anterior legislaţiei din 1796), care 
recunoştea dreptul săracului la muncă şi dreptul la ajutoare (inclusiv ajutoare în 
muncă) din partea statului. 

El citează o serie de pasaje dintr-un raport al preşedintelui Comitetului pentru 
eradicarea cerşetoriei, înfiinţat în 1790 din iniţiativa Adunării naţionale, François, 
Alexandre, Frédéric duce de La Rochefoucault-Liancourt (1747-1827), din 12 iunie 
1790, făcând dovada receptării directe a doctrinei revoluţionare a asistării săracului27. 
Comitetul pentru cerşetorie (denumire prescurtată preferată chiar de la înfiinţarea 
sa) va formula doctrina asistenţei liberale de la care se vor reclama toate tipurile 
de guvernare şi cea mai mare parte a operelor de binefacere din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea28. Redăm în continuare câteva din fragmentele preluate de 
Kogălniceanu din lucrările Comitetului pentru cerşetorie: «Stingerea caliciei este cel 
mai important problem politic de hotărât; dar soluţia sa se face o datorie pentru o 
naţie înţăleaptă şi luminată (...). Până acum această venire în ajutor s’au privit ca o 
binefacere, când ea nu este decât o datorie, dar această datorie nu poate fi îndeplinită 
de cât când ajutorurile date de către societate vor fi îndreptate către folosul obştesc. 
Dacă s’ar putea închipui un stat destul de bogat spre a răspândi ajutoruri gratuite 
asupra tutulor acelor ce n’ar avea proprietate, eccepţând această stricăcioasă bine-
facere, acel stat s’ar face vinovat de cea mai mare crimă politică, şi dacă cel ce trăeşte 
are dreptate a zice societăţii: dă’mi cu ce să trăesc, şi societatea are deopotrivă dritul 
sẳ’i răspundă: dă’mi mie munca ta»29. 

Articolul lui Mihail Kogălniceanu cuprinde, de asemenea, o schiţă a evoluţiei 
istorice a sărăciei în Ţările române şi câteva propuneri instituţionale concrete «spre 
ajutorul săracilor de faţă, cât şi spre oprirea sporirii lor»30. Kogălniceanu sesizeză 
diferenţa fundamentală care există între pauperismul occidental, corolar al dezvoltării 

25 Pentru propunerile legislative ale lui Mihail Kogălniceanu, vezi Alexandru ZUB, Mihail 
Kogălniceanu, 1817-1891; Bibliografie., Bucureşti, 1971. 

26 Mihail KOGĂLNICEANU, Scrieri sociale, ediţie comentată de Dan SIMONESCU, Vatra, 
1947, p. 108.

27 Pentru identificarea acestora vezi studiul nostru, Ligia LIVADĂ-CADESCHI, Filantropie 
şi asistenţă socială. Influenţe franceze în spaţiul social românesc, în Florin ŢURCANU (coord.), 
Modèles français et experiences de la modernisation. Roumanie, 19e-20e siècles / Modelul francez 
şi experienţele modernizării. România, secolele XIX-XX, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 
2006, pp. 66-67. 

28 Catherine Duprat, Le temps des Philanthropes..., p. 296.
29 Mihail KOGĂLNICEANU, Despre pauperism, p. 181-182.
30 Ibidem.
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industriale şi sărăcia din spaţiul românesc, cantonată mai ales în mediul urban, unde 
se confundă cu cerşetoria. Am putea găsi în această diferenţă motivele pentru care 
omul politic român pare mai ataşat de modelul legal al asistenţei franceze din prima 
perioadă a Revoluţiei, care are un caracter represiv mult mai accentuat. la adresa 
cerşetoriei şi a vagabondajului 

Măsurile pe care Kogălniceanu le propune sunt înfiinţarea unui spital de incurabili, a 
unui orfelinat care să se preocupe şi de viitorul copiilor, astfel încât aceştia să nu fie «siliţi 
a se deda cerşetoriei», a unui «deposit de cerşători» pentru bătrâni şi invalizi, a atelierelor 
cu plată în închisori, pentru ca în momentul eliberării foştii deţinuţi să beneficieze de 
un capital propriu, a unei case de economii pentru lucrătorii sezonieri, identificarea de 
activităţi retribuite de utilitate publică pentru sezonieri (curăţarea uliţelor, de exemplu), 
măsuri energice pentru eradicarea bolilor venerice şi a alcoolismului, «care mai mult 
decât toate celelalte destrămări sunt pricinuitoarele sărăciei», înfiinţarea de case de 
îndreptare «pentru leneşii cerşători, pentru vagabonzii în stare de a munci <....> unde 
să fie siliţi a munci; căci acestoră societatea nu le este datoare cu nimică, şi ei cu drept 
cuvânt se pot numi furi a muncii şi prin urmare şi a avuţiei altora»31. 

Propunerile practice, ca şi poziţia teoretică asumată, îl includ pe Mihail Kogălniceanu 
în galeria gânditorilor de tip contractualist pentru care datoria socială a asistării sărăciei 
este condiţionată de respectul valorilor legate de muncă, moralitate, cumpătare. Utilitatea 
săracului trece prin capacitatea acestuia de a deveni un sărac-muncitor. Singurul dar 
socialmente util pe care societatea i-l poate face, este darul în muncă.

La capătul acestor scurte incursiuni în ceea ce va fi fost optica elitelor faţă de săraci, 
credem că putem formula câteva consideraţii generale, cu valoare de concluzii. Orice 
raportare la sărăcie implică un anume tip de logică a utilităţii sociale. Iar utilitatea 
socială, la rândul ei, se judecă diferit în funcţie de rolurile pe care societatea dominantă le 
atribuie diferitelor sale segmente. În secolele XVI-XVIII, între săracul popular, la limită 
cerşetor şi scăpătatul care nu îşi expune public sărăcia este favorizat în mod evident 
cel din urmă. Tratamentul privilegiat de care acesta se bucură, ca potenţial beneficiar 
al unui ajutor, permite, pe termen relativ scurt şi individual, evitarea declasării, iar pe 
termen lung şi la nivel general, perpetuarea ideii de mobilitate socială redusă şi prin 
urmare de stabilitate socială crescută. Aceeaşi preocupare constantă pentru asigurarea 
stabilităţii, de astă dată prin prisma ordinii publice, face ca cerşetorul, perceput din 
în ce mai mult ca un profesionist al tehnicilor de stors milostenie, să nu intereseze 
elitele decât din perspectiva accentuat represivă a îndepărtării sale din spaţiul public 
şi eventual a reeducării sale prin muncă.

Secolul următor dezvoltă practic toate iniţiativele anterioare, dar descoperă în 
plus, sărăcia generalizată a claselor populare. Munca devine o referinţă constantă 
a discursului social despre sărăcie. Altoită pe etosul binelui comun, ea nu mai este 
penitenţa creştină impusă tuturor urmaşilor lui Adam, în virtutea păcatului originar, ci 
parte a contractului social : săracul îi datorează societăţii munca sa şi nu poate pretinde 
nimic de la aceasta, atâta timp cât nu îşi îndeplineşte propria funcţie socială. 

31 Ibidem, p. 184.




