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Nebuni şi cerşetori. Oricât de inedită 
ar părea astăzi asocierea celor doi termeni, 
ea nu este nici aleatorie, nici lipsită de 
semnificaţie în raport cu imaginarul 
social de acum un veac şi jumătate. 
Lipsiţi real de discermământ, în primul 
caz sau doar percepuţi de societate ca 
atare, în al doilea şi unii şi ceilalţi se 
impun treptat percepţiei comune drept 
personaje a căror prezenţă în spaţiul 
public este, dacă nu întotdeauna vădit 
periculoasă, cel puţin indezirabilă. 
Anomici sau antinomici faţă de norma 
general acceptată, cerşetorii şi nebunii se 
constituie într-un celălalt interior care, 
neputând fi expulzat dincolo de zidurile 
cetăţii, trebuie riguros supravegheat şi 

îngrădit înăuntrul acestora. Personaje particulare în marea familie a marginalilor de 
tot felul, ei devin cu timpul şi din raţiuni diferite prin ipoteză, dar convergente în 
concluzii, subiecţi siguri ai tuturor terapiilor sociale bazate pe izolare şi claustrare 
mai mult sau mai puţin coercitivă. 

Chiar dacă nebunii şi cerşetorii se plasează pe traiectorii uneori izbitor de 
asemănătoare, de la săracii cu duhul ai primelor timpuri creştine, la clienţii 
predilecţi ai spitalelor-azil de la începutul timpurilor moderne, evoluţiile lor istorice 
sunt guvernate de logici diferite, care impun tratarea lor drept teme distincte de 
cercetare. În ceea ce ne priveşte, interesul nostru se îndreaptă către cerşetori şi 
aşezămintele ori instituţiile care le sunt destinate. Referirile la nebuni apar în 
textul nostru în măsura în care nebunii şi cerşetorii sunt menţionaţi împreună în 
documentele folosite. 
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Figură ambivalentă, subiect pasiv, dar necesar al relaţiei caritabile sau solicitant 
impertinent şi adesea agresiv al unei pomeni pe care comportamentul său însuşi 
i-o interzice, săracul cerşetor se impune treptat interesului diferitelor alcătuiri 
politice, pe măsură ce acestea evoluează spre statul modern. Crizele care au lovit 
Europa la începutul epocii moderne (1480-1482, 1525-1526) au determinat o 
creştere fără precedent a numărului de săraci transformaţi rapid în hoarde de 
cerşetori şi percepuţi în scurtă vreme drept vectori principali ai bolilor contagioase 
şi ai tulburărilor sociale. Măsurile împotriva cerşetoriei trec în domeniul represiunii 
propriu-zise, dar violenţa pe care o atinge această represiune în secolele al XVI-lea 
şi al XVII-lea, nu este nici pe departe direct proporţională cu dimensiunile reale ale 
fenomenului pauperizării şi marginalizării anumitor categorii sociale1. „Reprimarea 
vagabondajului la începutul timpurilor moderne stă sub semnul neliniştii sociale a 
epocii şi al exigenţelor pieţei muncii, dar ea exprimă în acelaşi timp preocupările 
statului modern, avid să-şi afirme concret propria influenţă asupra vieţii sociale”2. În 
secolul al XVII-lea, reforma asistenţei devine un element al ideologiei statului modern, 
care îşi constituie propriului aparat represiv inclusiv pe seama diferitelor experienţe 
din lupta împotriva vagabondajului şi a cerşetoriei. „Amploarea dezbaterilor asupra 
problemelor cerşetoriei se explică tocmai prin caracterul public şi etatist al reformei 
asistenţei: secolul care a elaborat noţiunea şi doctrina raţiunii de stat a făcut din 
această reformă un instrument al politicii statului modern”3.

*
În Ţara Românească, primele raportări clare ale puterii politice la problemele 

ridicate de prezenţa, probabil deja semnificativă, a cerşetorilor în spaţiul public, 
datează din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. Din punct de vedere 
al organizării politice, ele corespund ultimelor faze ale domniilor fanariote, 
promotoare ale unui tip de putere monarhică atotcuprinzătoare, dar cu veleităţi 
modernizatoare, sprijinită pe un destul de nou şi foarte numeros aparat birocratic-
administrativ. Ataşamentul faţă de gândirea elenistică şi de raţionalismul antichităţii 
greceşti a deschis spiritul fanariot filosofiei europene a secolului al XVII-lea. 
Fanarioţii au introdus în sud-estul Europei ideile dreptului natural, utilitarismului 
şi raţionalismului, i-au admirat pe filosofii moderni şi pe materialiştii francezi 
ai secolului al XVIII-lea asumându-şi deopotrivă un pragmatism politic al cărui 
obiectiv principal era binele comun4. În pas cu gândirea europeană a timpului lor, 
ei păstrează legătura cu trecutul de la care se revendică prin ortodoxie. „Burghezul 
francez este honnête homme fără a fi şi creştin, în timp ce pentru un honnête homme 
balcanic ‹...› creştinismul însoţeşte celelalte componente ale vieţii burgheze”5. 

1  Pentru problema cerşetorilor în spaţiul românesc în raport cu cel european, vezi Ligia 
Livadă-Cadeschi, „Făr΄de treabă în politie. Cerşetorii în secolul al XVIII-lea românesc”, 
în Studia Politica. Revista Română de Ştiinţă Politică, III, 1, 2003, pp. 201-218. 

2  Bronislaw Geremek, „Marginalità”, în Enciclopedia Einaudi, Torino, 1977-1984, VIII, p. 
762. 

3  Idem, La potence ou la pitié. L΄Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Gallimard, 
Paris, 1987, pp. 261-262. 

4  Roxane D. Argyropoulos, „Modifications du mode de vie et rộle des mentalités dans les 
Balkans (XVIIIe-XIXe siècles)”, în Études Balkaniques, 1, 1991, pp. 52-60. 

5  Ibidem, p. 55. 



283

Asumarea publică a sprijinului acordat săracului va uza astfel până târziu, la 
jumătatea secolului al XIX-lea, de argumente deopotrivă civice şi religioase. 

Prima slujbă domnească, Departamentul Epitropiei Obşteşti, în a cărei sarcină 
cădeau săracii (bolnavi şi invalizi din păturile populare ori scăpătaţi din straturile 
medii sau chiar superioare ale societăţii), orfanii, şcolile şi problemele edilitar-
gospodăreşti ale Bucureştilor, datează din 1775. În ultimele decenii ale secolului al 
XVIII-lea, domnii Ţării Româneşti încep să ia o serie de măsuri concrete împotriva 
cerşetorilor din stradă. Pitacele lor se succed cu o cadenţă care dă seamă nu numai 
de constanţa preocupărilor princiare pentru sănătatea supuşilor şi igiena socială, 
ci şi de îndârjirea cu care domnia tinde să se înstăpânească în spaţiul public. Ele 
revin în 1780, 1781, 1784, 1792, 1794, 1797, 1803, 1814, 1819 etc. Pitacul din 1794 
defineşte fără echivoc prezenţa cerşetorilor pe străzile Bucureştilor drept catahrisis6, 
ori semnificaţia acestui termen grecesc e cea de „abuz, ieşire din legalitate”7. Ca 
regulă generală, cerşitul public era interzis cu desăvârşire, bolnavii necontagioşi 
erau internaţi în spitalele pentru săraci, cerşetorii estropiaţi erau trimişi în ţară pe 
la mănăstiri, iar cei valizi erau obligaţi să-şi găsească de lucru, sub ameninţarea 
pedepselor corporale ori a expulzării dincolo de graniţa principatului. 

*
Aşezămintele pentru bolnavii săraci (spitalele de la Colţea, Pantelimon, 

Filantropia) sau întocmirile instituţionale destinate orfanilor şi scăpătaţilor 
(Orfanotrofia, Cutia Milelor) au supravieţuit fanarioţilor, pentru a fi în cele din 
urmă preluate şi reorganizate de Regulamentele Organice (1831-1832). Obicinuita 
Obştească Adunare „va aşeza dinpreună cu Domnul orice va privi <…> la 
tocmirea şi buna orânduială a şcolilor, spitalurilor şi a altor aşăzări ce sunt clădite 
pentru faceri <de bine>, a cişmelelor, a drumurilor, a închisorilor, a carantinilor, 
a avuturilor bisericeşti, a ţinerii unui trup de jandarmerie naţională”8. Spitalele, 
şcolile publice şi casele făcătoare de bine şi de folos obştesc cădeau, conform 
Regulamentului Organic al Valahiei, în sarcina ministrului Trebilor din Lăuntru; 
el „este mădular al Comitetului General care este însărcinat cu purtarea de grijă 
a spitalurilor, a şcoalelor publice şi a tuturor caselor făcătoare de bine, după 
cuprinderea secţii dintâiu a capului dintâiu din regulamentul caselor făcătoare de 
bine şi de folos obştesc”; aceste atribuţii s-au luat ministrului Trebilor din Lăuntru 
prin legea din 1831 asupra Îndatoririlor Logofeţii Trebilor Bisericeşti9. Bugetul 
regulamentar prevedea şi o seamă de cheltuieli sociale: seminariile din Bucureşti 
şi Craiova, şcolile publice din Bucureşti şi din celelalte oraşe (350000 lei), pensii 
pentru văduvele ale căror bărbaţi avuseseră un rang oarecare sau pentru văduve 
scăpătate şi alte obraze, cum se obişnuise şi în trecut, mile ce se împart la săraci 
în zile mari ale anului, după un obicei întotdeauna păzit (50000 lei), cheltuiala 
tuturor cerşătorilor carii să vor aşăza la un loc (50000 lei), Orfanotrofia din 

6  V.A. Urechia, Istoria Românilor, V, Bucureşti, 1893, p. 46. 
7  Acte judiciare din Ţara Românească (1775-1781), ed. de Gh. Cronţ, Al. Constantinescu, 

A. Popescu, Th. Rădulescu, Ctin. Ţegăneanu, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, p. 
1062. 

8  Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, ed. Paul Negulescu, George Alexianu, 
Bucureşti, 1944, p. 11. 

9  Ibidem, p. 69. 
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Bucureşti (100000 lei), bani pentru trei spitale (unul în Bucureşti, unul în Craiova 
şi altul într-un al treilea oraş ce se va hotărâ ulterior; 150000 lei)10. În Regulamentul 
Organic, ediţia din 1847, menţinându-se sumele de mai sus, se specifică lămurit că 
din toate acestea vistieria dă numai 200000 lei, restul urmând să se plătească din 
Casa Centrală a Mitropoliei11. 

Aşadar, asistenţa socială era acordată, conform prevederilor Regulamentului 
Organic, de Eforia Caselor Făcătoare de Bine12. Instituţia fusese creată în 1832, iar 
responsabilitatea bunei funcţionări a activităţii sale revenea logofătului Trebilor 
Bisericeşti, mijlocitor între aceste case şi domnie. Eforia era condusă de trei efori, 
sub controlul cărora se afla Direcţia Caselor Făcătoare de Bine alcătuită dintr-un 
director, un casier, un secretar, un registrator şi doi logofeţi. Casele Făcătoare de 
Bine erau alcătuite din Casa copiilor sărmani, Casa milelor, Casa schiturilor şi 
bisericilor, Casa rezervei, Casa cerşetorilor13. 

Organizarea efectivă a noii instituţii şi mai ales îndeplinirea practică a 
atributelor ce-i reveneau este dificilă şi deloc lipsită de sincope care lovesc 
întotdeauna dramatic destinele deja fragile ale beneficiarilor ei. Principalele piedici 
în transformarea Eforiei într-o instituţie realmente eficientă au fost centralizarea 
excesivă şi finanţarea, întotdeauna defectuasă, de la bugetul statului. Activitatea 
Eforiei, apoi a direcţiei, viza trei obiective principale: punerea în funcţiune a două 
instituturi, unul pentru cerşetori, celălalt pentru copiii orfani mai mari de trei ani, 
alcătuirea listelor de săraci care urmau să primească milă, fără a fi adăpostiţi în sus 
numitul institut şi organizarea ajutoarelor pentru copiii mai mici de trei ani (plasarea 
la doici). Eforturile noii instituţii, deşi reale şi susţinute, nu produc rezultate 
semnificative, din cauza lipsei autonomiei financiare şi a dreptului de decizie. 
Dacă în ceea ce priveşte plasarea copiilor abandonaţi la doici şi înmormântarea 
morţilor săraci, Eforia este silită prin însuşi caracterul intempestiv al respectivelor 
evenimente să se mişte eficient, în ceea ce priveşte asistarea permanentă a săracilor 
şi mai cu seamă înfiinţarea institutului cerşetorilor, rezultatele sunt modeste şi 
sortite unui eşec aproape permanent. 

*
În februarie 1832, Direcţia Caselor Făcătoare de Bine înştiinţează Marea 

Logofeţie a Pricinilor Bisericeşti că locul cel mai indicat pentru adăpostirea 
celor două institute sunt chiliile din jurul bisericii Manea Brutaru din mahalaua 
Popii Radului, care iniţial fuseseră destinate Orfanotrofiei (încă de pe vremea lui 
Constantin Vodă Hangherliu), dar care la data cercetării Eforiei erau închiriate, 
aparent abuziv, unor mahalagii14. Chiar dacă ar fi obţinut eliberarea odăilor cu 
pricina, spaţiul oferit de ele era insuficient pentru internarea celor 70 de cerşetori 
prevăzuţi de Regulament. Chiliile puteau adăposti cel mult 38 de cerşetori; pentru 

10  Ibidem, pp. 17-18. 
11  Ibidem, p. 18, nota 3. 
12  Pentru începuturile acestei instituţii, vezi Ligia Livadă-Cadeschi, „Prima instituţie de 

asistenţă socială publică din Ţara Românească: Eforia Caselor Făcătoare de Bine, 1832-
1850”, în Studia Politica. Revista Română de Ştiinţă Politică, II, 3, 2002, pp. 837-849.

13  Arhivele Naţionale, Bucureşti, inv. 2347, fond „Eforia Caselor Făcătoare de Bine”, 
prefaţă. 

14  Ibidem, dosar 24 / 1832, f. 1. 
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alţi 30 de cerşetori şezători cu casele prin mahalalele bucureştene, Eforia propune 
să li se dea leafă 15 taleri pe lună, socotiţi din ziua în care ceilalţi 38 vor intra în 
institut; de asemenea Eforia cerea „să să poruncească dă către cine să va cuveni 
tuturor dregătorilor politiei de a nu mai lăsa nici pă uliţă nici pă la biserci asămenea 
cerşători”15. Încercările eforiei de a instala cele două institute la Manea Brutaru vor 
fi zădărnicite de reacţia promptă şi foarte dură a mahalagiilor care invocă originea 
privată, reală, a ctitoriei de la Manea Brutaru, asupra căreia stăpânirea nu are nici 
un temei legal să intervină şi faptul că e „lucru învederat a nu putea cinevaşi trăi 
la un loc cu cei nebuni, buboşi şi puturoşi”16. 

În octombrie 1832, eforia înaintează Logofeţiei Bisericeştilor un Proect spre 
îndeplinirea celor de trebuinţă la Casele Făcătoare de Bine17, care prevede aşezarea 
temporară a celor două institute în mănăstirea Sfântul Spiridon cel Nou de pe 
Podul Şerban Vodă. Ele nu existau însă nici în 1835. Cauza fundamentală a tuturor 
amânărilor care lovesc începerea lucrărilor la cele două construcţii este lipsa 
banilor. Banii de la vistierie sosesc greu şi adesea cu mari întârzieri. Banii de la 
mănăstirile închinate, cu care ele ar fi trebuit să contribuie, prin intermediul Casei 
Centrale a Mitropoliei, la susţinerea operei de binefacere, nu sosesc niciodată. 

*
În bugetul Valahiei pe 1835 apar cheltuielile Casei cerşetorilor mai întâi la 

Plumbuita, apoi la schitul Malamucu18. De la sfârşitul aceluiaşi an, documentele 
din inventarul 2347, fond „Eforia Caselor Făcătoare de Bine” de la Arhivele 
Naţionale din Bucureşti înregistrează cazuri de cerşetori trimişi sau eliberaţi la şi 
de la schitul Malamoc (dosarele 170 / 1835; 172 / 1835-1837; 195 / 1836; 196, 199 
/ 1836-1837; 203, 219 / 1837; 229, 239 / 1838; 243, 247 / 1838-1839). Sume pentru 
hrana cerşetorilor şezători în Bucureşti şi pentru a celor de la Malamuci apar şi 
în bugetele pe anii 1839-1841 inclusiv. În anul 1839 casa cerşetorilor ajuta 41 de 
cerşetori din Bucureşti cu câte 15 lei pe lună şi întreţinea 60 de cerşetori în schitul 
Malamuci cu câte 1 leu pe zi19. 

Deşi pare o soluţie de ceva mai lungă durată, găzduirea cerşetorilor la Malamuc-
Prahova stă sub semnul provizoratului. Un schimb de rapoarte între eforie şi 
Mitropolie, din septembrie 1838, precizează că „institutul este vremelniceşte aşezat 
de înalta stăpânire la acest loc”20. Oricum zilele aşezământului erau numărate; de 
această dată indolenţei sau neputinţei administrative i se substituise furia apelor. 
În iulie 1838, îngrijitorul cerşetorilor de la Malamuc anunţa cinstita Eforie că „ de 
la leat 1837 cu plinirea apelor şi până acum, mâncături şi stricăciune s-au făcut de 
apa Prahovii cu surparea malurilor încât de va mai veni încă de vreo 2, 3 ori după 
cum au venit şi acum, cu adevărat că trebue să se surpe şi odăile unde lăcuiesc 

15  Ibidem, f. 24. 
16  Ibidem, f. 42. 
17  Ibidem, dosar 30 / 1832, ff. 37-38. 
18  Ioan C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848, Librăriile Socec & 

Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1915, p. 177. 
19  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. 
20  Arhivele Naţionale, Bucureşti, inv. 2347, fond „Eforia Caselor Făcătoare de Bine”, dosar 

243 / 1838-1839, f. 7. 
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cerşătorii, cât şi sfânta biserică”21. În primăvara lui 1839, din februarie până în mai 
situaţia devine dramatică. În ciuda corespondenţei asidue dintre cei presupuşi a 
fi răspunzători de întreţinerea institutului (Eforia, Logofeţia Treburilor Bisericeşti, 
Mitropolia, otcârmuitorul judeţului Prahova), a întocmirii de diferite planuri de 
indiguire, a cumpărării unei părţi din materialele necesare şi chiar a publicării 
licitaţiei pentru efectuarea lucrării, aceasta întârzie să înceapă. Iar inevitabilul se 
produce. În mai 1839, îngrijitorul cerşetorilor anunţă disperat că „n-au mai rămas 
măcar 6 paşi până în pereţi din multa venire a apei, silindu-se din ceas în ceas cu 
mâncătura, şi ca să nu ne prididească sila ei cu cotropirea <...> mă rog <...> să 
mi să dea o cinstită dezlegare ca sosind cotropirea apii peste noi să am unde aşeza 
cerşetorii acestui institut”22. Nu ştim cum se va fi sfârşit, pe termen scurt, această 
poveste care risca să devină tragică. Ştim doar că schitul Malamuc a dispărut în 
cele din urmă, surpat într-adevăr de apa Prahovei. 

Posteritatea numelui său e însă surprinzătoare. Cu atât mai mult cu cât nu se 
leagă deloc de seculara istorie a schitului prahovean, fondat în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea23, ci de un episod aleatoriu de la sfârşitul existenţei sale. Prin 
confuzie şi contaminare lingvistică, Malamoc a dat naştere substantivului balamuc. 
În noiembrie 1838, forurile administrative ale Ţării Româneşti, cu aprobarea 
domnului, hotărăsc „mutarea smintiţilor de la mănăstirea Negoeşti şi trimiterea în 
viitorime vremelniceşte la schitul Malamuc din sud Ilfov”24 (localizarea Malamucului 
în Ilfov este valabilă pentru secolul al XVIII-lea; azi ar aparţine de judeţul Prahova). 
Dicţionarul Limbii Române admite că balamuc este disimilat din Malamuc, localitate 
lângă Gherghiţa unde era casa de nebuni, care mai târziu a fost mutată la Mărcuţa, 
în comuna Pantelimon”, Balamuc este la origine un nume propriu de localitate şi 
numai prin generalizarea a ajuns să fie folosit pentru casă de nebuni25. Această 
generalizare se combină însă şi cu confuzia între două mănăstiri diferite, dar cu 
nume asemănătoare până la identitate: Malamuci / Balamuci (schit din secolul al 
XVII-lea, comuna Micşuneşti - Moara, jud. Ilfov26). Odată cu aducerea nebunilor de 
la Malamuc la Mărcuţa, cuvântul balamuc a început să fie folosit pentru a desemna 
în mod uzual casa de nebuni; bucureştenii confundaseră probabil Malamucul de 
pe Prahova, destul de îndepărtat pentru ei, cu schitul Balamuci, vecin spre nord al 
mănăstirii Căldăruşani şi mult mai apropiat de Bucureşti27. 

*
În jurul anilor 1840 sunt menţionaţi în documente bolnavi săraci sau cerşetori 

trimişi la Mărcuţa, pentru ca din 1843 să apară constant în acte Institutul 
smintiţilor şi cerşătorilor de la Mărcuţa. Ctitorie boierească de la sfârşitul secolului al 

21  Ibidem, f. 1. 
22  Ibidem, f. 25. 
23  Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, partea 

I-a, 1, Mitropolia Olteniei, 1970, p. 331. 
24  Buletin. Gazetă Oficială a Ţării Rumâneşti, 80 (21 nov.) / 1838, pp. 321-323. 
25  Dicţionarul Limbii Române, I, A-B, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1913, 

sv. balamuc, p. 447. 
26  Nicolae Stoicescu, op. cit., p.50. 
27  „Despre cuvântul „balamuc”. Din scrierile inedite ale lui Ştefan Grecianu”, în Săptămâna 

politică şi culturală, 5 martie 1911, pp. 150-152. 
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XVI-lea, mănăstirea Mărcuţa ajunge, la sfârşitul secolului următor în proprietatea 
Mitropoliei, pentru ca între 1774-1863 să devină ctitorie a familiei Ipsilanti. În 
1782 este deschis aici un spital pentru sărmani, în 1813 sunt reparate clădirile 
pentru adăpostirea spitalului Filantropia, iar în 1828 este mutat aici ospiciul de 
alienaţi de la mănăstirea Malamuci, administrat apoi de Eforia Spitalelor Civile28. 
În 1848 este adusă de la schitul Malamuc - Buzău o icoană făcătoare de minuni, 
considerată nu fără legătură cu răspândirea termenului balamuc pentru ospiciul 
de alienaţi care a funcţionat între 1820 / 1840-192529. 

Vocaţia socială a Mărcuţei era deja confirmată în epocă. Marele Vornic din 
Lăuntru, Matei Ghica menţionează la 1836 bolnavii săraci din Bucureşti, atinşi 
de boala lumească, internaţi şi trataţi gratuit aici30. În 1839, un Petru damblalîu 
ciungu ot mahalaua Silivestru, sărac, bătrân şi neputincios, solicita să fie înscris 
între cerşetorii pensionari ai eforiei, care primeau câte 15 lei pe lună, amintind că 
fusese anterior „trimis şi între cerşetorii de la Mărcuţa, dar acum umblu încoace 
şi încolo, neavând nici ce mânca”31. Din 1841-1842, apare în bugetul Valahiei 
Institutul de smintiţi de la Mărcuţa32, pentru ca din 1843 să întâlnim Institutul 
smintiţilor şi cerşătorilor de la Mărcuţa33.

Fără a avea pentru moment şi alte informaţii despre înfiinţarea, organizarea 
şi modul de funcţionare al respectivului institut, putem bănui că ea datează din 
1843, dată după care apare aproape în fiecare an în Buletin. Gazetă Oficială a Ţării 
Româneşti (cu prilejul anunţării licitaţiilor organizate de Eforia Caselor Făcătoare 
de Bine pentru hrana sau îmbrăcămintea pensionarilor săi). Un argument în 
plus în favoarea acestei ipoteze ar fi şi faptul că în acel an Obicinuita Obştească 
Adunare şi Departamentul Credinţei s-au interesat în mod vădit de reorganizarea şi 
raţionalizarea binefacerii de stat printr-un control mai strict al admiterii orfanilor 
pe listele de subvenţii ale statului şi prin elaborarea unui proiect de finanţare a 
Caselor Făcătoare de Bine pe seama veniturilor bisericeşti34. În acest context e 

28  Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Dan D. Ionescu, Cecilia Luminea, Petre Iliescu, 
Minerva Georgescu, Atlas-ghid. Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti din 
cele mai vechi timpuri până astăzi, Tabele şi planuri, I, Editura Ergorom΄79, Bucureşti, 
1999, pp. 50-51. 

29  Idem, Atlas-ghid. Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti din cele mai vechi 
timpuri până în anul 2000. Biserici ortodoxe, II, Editura Ergorom΄79, Bucureşti, 2000, p. 48. 

30  Buletin. Gazetă Oficială a Ţării Rumâneşti, 22-24 (10-17 aug.) / 1836, pp. 85-97. 
31  Arhivele Naţionale, Bucureşti, inv. 2347, fond „Eforia Caselor Făcătoare de Bine”, dosar 

257 / 1839, f. 22. 
32  Ioan C. Filitti, op. cit., p. 185, nota 4. 
33  Buletin. Gazetă Oficială a Ţării Rumâneşti, 105 (22 nov.) / 1843, p. 421. 
34  Ibidem, 35 (19 apr.) / 1843, pp. 137-140, „Proect pentru suma de lei 310000 cuveniţi a-i 

răspunde Vistieria pe tot anul la casele făcătoare de bine şi de obştesc folos”; conform 
Regulamentului Organic acestea trebuiau să primească 310000 lei de la Vistierie şi 
400000 lei „din veniturile averilor nemişcătoare a Mitropoliei, ale Episcopiilor şi a 
tutulor mănăstirilor fără osebire. <…> De la anul 1836 încoace mijloacele vistieriei însă 
neertând ca să mai răspunză acei lei 310000 pe fieştecare an s-au răspuns aceşti bani 
pe tot anul până acum la sfâşitul anului 1839, după neapărata trebuinţă ce au urmat 
prin chibzuirile Sfatului Administrativ Ecstraordinar şi întărirea Domnului, când din 
veniturile casei Sfintei Mitropolii şi când din prisosul Casii Centrale”; Casa Centrală 
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posibil ca administraţia centrală să fi reuşit, în cele din urmă, să pună pe picioare 
şi de mult doritul institut al cerşetorilor. Acesta adăpostea numai pe cei lipsiţi de 
locuinţă, de vreme ce una dintre licitaţiile organizate de Eforie pentru confecţionarea 
a 110 rânduri de haine menţionează „cerşetorii pensionari din Bucureşti şi cei 
din institutul de la Mărcuţa”35. Anul următor sunt comandate „47 tacâmuri de 
haine pentru cerşetorii pensionari de aici din Bucureşti, însă 37 bărbăteşti şi 10 
femeeşti; 51 tacâmuri de haine pentru cerşetorii din institut de la Mărcuţa, însă 23 
bărbăteşti şi 28 femeeşti şi 25 tacâmuri pentru 17 zmintiţi şi 8 zmintite”36, iar în 
1848, 350 tacâmuri de haine, însă 200 pentru copiii sărmani, 100 pentru cerşetorii 
pensionari şi cei din institutul Mărcuţa şi 50 pentru smintiţi37. În linii generale, 
credem că putem presupune că numărul hainelor comandate reprezenta numărul 
cerşetorilor asistaţi într-un an de zile care primeau la Paşti, comform tradiţiei, un 
rând de haine noi. Către jumătatea secolului al XIX-lea, statul asista deci, în Ţara 
Românească, de o manieră sau alta, circa 100 de cerşetori pe an. 

*
Despre pensionarii institutului de la Mărcuţa sau despre funcţionarea propiru-

zisă a acestuia nu avem deocamdată prea multe ştiri. Publicarea licitaţiei pentru 
îndestularea cerşetorilor şi a smintiţilor de la institutul Mărcuţa, pentru anul 
1849 cuprinde o seamă de „condiţii pentru porţia şi osebit alte trebuincioase ce 
sânt a se da <...> atât pentru cerşători cât şi pentru smintiţi din instituturile 
de la Mărcuţa”38, care pot contura măcar teoretic limitele între care autorităţile 
administrative îşi propuneau să circumscrie funcţionarea celor două aşezăminte. 
Personajul care s-ar fi însărcinat în urma licitaţiei cu aprovizionarea institutelor, 
devenea răspunzător cu asigurarea tuturor produselor necesare traiului zilnic al 
pensionarilor acestora, de la alimente la materiale necesare încălzirii, iluminatului 
sau asigurării şi menţinerii curăţeniei. Reglementarea în amănunt a obligaţiilor 
licitantului ne permite să ne imaginăm măcar în oarecare măsură, cum funcţiona 
cel puţin la modul ideal un astfel de aşezământ. 

Documentul la care ne referim cuprinde 18 articole, dintre care art. 1-4 şi 9-
10 privesc alimentaţia (aici incluzând şi tutunul) pensionarilor, art. 6 lumânările 
necesare iluminatului încăperilor, art. 7-8 şi 14 igiena şi îngrijirea „paramedicală” 

 strângea venitul averilor mănăstirilor neînchinate şi pe cel al mănăstirilor care ţineau de 
Casele Făcătoare de Bine (Glavacioc, Arnota, Govora şi Strehaia); pe viitor Casa Centrală 
va răspunde sumele necesare renovării schiturilor şi bisericilor sărace, ca şi cei 310000 
lei pentru Casele Făcătoare de Bine (în caz de deficit al acestei Case Centrale, cei 310000 
lei se vor răspunde din Vistierie; „această răspundere de lei 310000 din prisosul Casii 
Centrale <…> se va urma vremelniceşte până ce va intra şi mănăstirile închinate în 
orânduiala mănăstirilor pământeşti, când cunoscându-se după aceasta legiuitul prisos al 
aceştii case se va hotărâ prin obştească chibzuire apărarea vistieriei de orice răspundere 
pentru aşezările făcătoare de bine şi de obştesc folos”; domnitorul Gheorghe Bibescu 
aprobă acest proiect. 

35  Ibidem, 4 (29 fevr.) / 1844, p. 83. 
36  Ibidem, 33 (24 martie) / 1845, pp. 129-130. 
37  Ibidem, 13 (13 martie) / 1848, p. 51. 
38  Ibidem, 57 (12 nov.) / 1848, pp. 227-228. 
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a pensionarilor, iar restul diferite chestiuni de organizare interioară, de alcătuire a 
evidenţei persoanelor şi de gestionare financiară a aşezămintelor. 

Serviciile prestate de cel care ar fi preluat aprovizionarea acestora, contracciul, 
se aflau sub supravegherea strictă a „îngrijitorilor de la amândouă instituturile” 
ţinuţi „să fie cu deaproape priveghere la îndestularea acestor sărmani a se da de 
contracciu întocmai după condiţiile mai sus zise, căci la orice revizie învinovăţirea 
cea mai mare şi răspunderea se va socoti asupra îngrijitorilor”. Forul tutelar al 
aşezămintelor era Departamentul Credinţei, prezidat la data emiterii documentului 
de Costache Belu. Departamentului urmau să i se adreseze eventualele reclamaţii 
ale îngrijitorilor şi tot el era cel care plătea contracciului, la sfârşitul fiecărei luni, 
sumele cuvenite, în funcţie de cantităţile de produse folosite. Plata se făcea pe baza 
evidenţelor de persoane întocmite zilnic de îngrijitori „îndatoraţi să ţie socoteală 
curată de numele cerşetorilor şi smintiţilor câţi intră şi esu pe fiecare zi pentru 
zilele ce se va hrăni fiecare, alcătuind catastihuri cu desluşire, le vor adresa către 
Departament”. Tot la cancelaria Departamentului Credinţei urma să se înregistreze 
„un chezaş destoinic”, răspunzător solidar, conform uzanţelor epocii, cu contracciul 
pentru buna îndeplinire a obligaţiilor contractuale ale acestuia. 

Cât priveşte pensionarii institutelor, numărul acestora „neputând fi statornic”, 
ei urmau să fie înregistraţi zilnic în scris de către îngrijitori. Înregistrările slujeau 
la calcularea numărului de porţii de mâncare pentru ziua imediat următoare, iar la 
sfârşitul lunii la efectuarea deconturilor, de către Departamentul Credinţei. Această 
informaţie sugerează că şederile în institut nu erau de lungă durată, iar fluxul de 
pensionari destul de intens, mai cu seamă evident în cazul cerşetorilor.

În interiorul institutelor, autorităţile se străduiesc să asigure un regim de viaţă 
satisfăcător. Internaţii urmau să primească o singură masă pe zi, la ora prânzului, 
dar aceea era, vom vedea în continuare, destul de consistentă. Contracciul era 
dator „ca îndestularea oamenilor din institut să o aducă deodată cu ziua ca să aibă 
vreme bucătarul a o găti şi a o da totdauna la 12 ceasuri”. Pentru asigurarea igienei 
pensionarilor, îngrijitorii primeau de la contracciu „pentru fiecare bărbat sau femee 
pe fiecare lună câte 200 dramuri săpun prost pentru spălatul rufelor”, iar bărbaţii 
erau bărbieriţi săptămânal, de către un bărbier, pe cheltuiala concesionarului. Era 
obligat de asemenea să asigure aţa şi acele pentru cârpitul rufelor, „precum şi răşină 
de afumat prin odăi de doă ori pe zi sau de mai multe ori de va fi trebuinţă”. Vasele 
de orice fel trebuincioase institutelor aparţineau acestora, dar contracciul era 
obligat să le spoiască lunar. Aparent cele două aşezăminte beneficiau de serviciile 
unui medic, dacă nu permanent, măcar la nevoie, căci acesta apare menţionat în 
stabilirea dietei pensionarilor, iar în contractul de arendare–licitare este prevăzută 
aprovizionarea cu „floare de muşeţel şi de soc ca la trebuinţă grabnică să se poată 
găsi de îndată acolo de acestea spre a se întrebuinţa după povaţa doctorului”39. 

Regimul alimentar pe care administraţia îl doreşte introdus în cele două 
institute este descris aproape în detaliu. Astfel, „în zilele de dulce contracciul va 
da pentru un om pe zi câte o pâine de una oca de cea mai bună ce se va afla în 
târg şi carne de vacă una litră. Sare şi ceapă câte 8 dramuri, legume câte o litră şi 

39  Ibidem. 
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oţet câte 15 dramuri. <...> Legumile se socotesc grâu, bulgur, arpăcaş, varză dulce 
sau acră, cartofi, brojbe (napi, gulii, n.n.), prune, fasole verde, mazăre, bob verde 
sau uscat, după timp, castraveţi acri, însă aceştia cum şi varza acră să se dea câte 
o litră legume şi o litră zeamă de fieşcare om, orez şi fidea pentru cei bolnavi după 
găsirea cu cale a doctorului. În zile de post pentru un om va da pâine iarăşi de una 
ocă <...> fasole sau linte 80 dramuri, ceapă, sare, pătrunjel câte 8 dramuri, oţet 
câte 15, praz câte un fir de mijloc sau câte o ridiche mare, varză acră sau castraveţi 
acrii, precum s-au zis mai sus. Aceste legume precum şi cele în zi de dulce ce s-au 
numit mai sus se vor schimba în toate zilele astfel încât să se dea pe rând toate 
câte aici se numesc după timpuri. <...> La toate sărbătorile în post precum şi la 
praznicile zilelor de peşte, va da şi acestora câte o litră peşte gătit, de va fi sărat 
cu orez şi cu unt-de-lemn, iar de va proaspăt cu borş sau zeamă de varză. Va da în 
zioa praznicului Învierii Domnului tutulor sărmanilor câte un cozonac mic şi doă 
ouă roşii. <..> În toate duminicile şi sărbătorile cele mari va da fiecăruia cerşător 
şi cerşătoare câte o litră vin, asemenea şi la toate sărbătorile cele mari de peste an 
câte 25 dramuri rachiu de prune, iar la smintiţi vin, rachiu numai după povaţa 
doctorului institutului. La toţi cerşătorii va da pe fiecare lună câte 5 ocă tutun 
rumânesc în priimirea îngrijitorului, iar la smintiţi se va da osebit după povaţa 
doctorului”40. 

Câştigătorul licitaţiei urma să asigure şi hrana personalului aşezămintelor 
(pentru îngrijitori câte o oca şi jumătate de carne de vacă şi o jimblă pe zi, „precum 
şi în zi de post porţia de legume cu asemenea analoghie”, iar pentru ceilalţi angajaţi, 
la fel ca pentru internaţi). 

Orice abatere de la recomandările de mai sus se sancţiona cu înjumătăţirea 
sumei plătită de departament pentru serviciul respectiv. Deşi impresionante prin 
grija cu care tratează aspectul aprovizionării aşezămintelor pentru săraci şi nebuni 
şi reglementează în fond problema cea mai stringentă a acestora, hrana de zi cu zi, 
condiţiile de mai sus au avut, cel puţin într-o primă fază, exact efectul contrar celui 
scontat de autorităţi: la licitaţie nu s-a înfăţişat nimeni. 

*
În descrierea destul de amănunţită a consumului cotidian al pensionarilor de 

la Mărcuţa, preocupările legate de alimentaţie ocupă un loc consistent. Nu ştim 
în ce măsură autorităţile reuşeau să asigure cerşetorilor şi alienaţilor mâncarea 
descrisă în contractul de licitaţie, dar cantitatea, calitatea şi mai cu seamă varietatea 
alimentelor prescrise nu poate să nu ne uimească. Plasaţi în partea cea mai umilă 
a oricărei scale sociale, prin acest regim alimentar ei s-ar disocia net de multe din 
categoriile păturilor sociale populare, cărora de fapt le aparţin. 

Vom face apel pentru a ne justifica afirmaţia, la mărturiile unui personaj care, 
deşi legat de primele decenii ale secolului al XIX-lea, are enormul avantaj de a fi 
autorul unei descrieri destul de detaliată şi mai ales pertinentă despre alimentele 
consumate de români şi despre obiceiurile lor alimentare; este vorba despre 
doctorul Constantin Caracaş, medic al politiei, la începutul secolului al XIX-lea 
şi prin urmare familiarizat cu modul de viaţă al contemporanilor săi. Atent la 
faptul că „hrana ţăranilor şi a claselor inferioare diferă mult de cea a boierilor şi a 

40  Ibidem. 
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orăşenilor”, el scria despre cea dintâi că „este sobră, neîngrijită şi neregulată căci 
constă mai mult în mămăligă făcută din făină de porumb, pe care o întrebuinţează 
ca pâine, iar în zilele de post numai cu ceapă, sare sau usturoi. Uneori gătesc şi 
bucate făcute din diferite ierburi, numai cu apă şi puţină făină sau din ciuperci şi 
fructe sălbatice, adunate din vreme şi uscate; mai rar gătesc fasole, bob sau varză 
acră. Cu acest sobru şi sărăcăcios nutriment trăiesc două din trei părţi ale anului 
<...>. În restul timpului, numai trei luni de dulce, mănâncă ceva mai mult: lapte 
acru, brânză vârtoasă, ouă şi peşte, mai ales sărat, care le place mult; foarte rar 
carne, pe care o gătesc simplu de tot, numai cu apă şi puţină ceapă sau friptă”41. 

Convins că „hrana are influenţă asupra stărei fizice şi morale a oamenilor” şi că 
„cele mai multe patimi cronice, ca şi boalele sporadice, endemice sau epidemice, 
isvorăsc din cantitatea şi calitatea cu care se hrănesc”42 aceştia, doctorul Caracaş 
face un inventar destul de bogat al „soiurilor de leguminoase”, predominante în 
alimentaţia populară şi foarte importante pentru toţi oamenii vremii, datorită 
multelor posturi de peste an care se respectau cu stricteţe. Efectele consumului lor 
sunt însă diferite. „La ţărani din cauza mişcării corpului şi a muncii, nu produc 
nici un fel de turburare sau stricăciune, din contră îi nutreşte, dar orăşenilor, mai 
ales celor ce stau locului, mistuirea se face greu, din cauza compoziţiei făinoase 
care aduce indigestie, vânturi şi dureri la pântece”43. 

În această descriere în care alimentaţia populară apare fie insuficientă, în cazul 
ţăranilor, fie nesănătoasă, în cazul orăşenilor, există două exemple care frapează 
prin ineditul şi pitorescul lor: puşcăriaşii din Bucureşti şi bolnavii de la Colţea. 
Despre cei dintâi, doctorul Constantin Caracaş spunea că nu sunt trataţi diferenţiat, 
„primesc prea multă mâncare şi băutură şi nu sunt puşi la muncă”, astfel încât 
puşcăria din Bucureşti nu este decât un focar de infecţii sociale (prin depravarea 
deţinuţilor) şi medicale (prin lipsa lor de igienă)44. Dacă de această dată suntem 
siliţi să ne mulţumim doar cu o afirmaţie mult prea generală pentru contextul care 
ne interesează, chiar dacă extrem de sugestivă, situaţia de la Colţea este în schimb 
zugrăvită infinit mai convingător. „Hrana bolnavilor este neregulată, proastă şi 
neconformă cu dieta rânduită de medic după împrejurări. Regimul obişnuit al 
mâncărei este următorul: toţi bolnavii, fără nici o excepţiune, capătă câte trei 
litre de pâine bună, câte două de carne de oaie gătită cu orez, arpacaş, varză, 
dovlecei, prune, spanac şi alte legume de acest fel. Fiecare bolnav capătă o porţie 
îndestulătoare, chiar de ar suferi de dizenterie sau altă boală acută şi periculoasă; 
iar miercurea şi vinerea capătă bucate de post: prune, mazăre, varză şi altele la fel. 
Deosebit de asta li se dă şi câte o litră de vin”45. 

Pentru a evita reproducerea scenariului de mai sus, în cazul spitalului 
Filantropia, la a cărui înfiinţare şi organizare a avut un rol covârşitor, doctorul 
Constantin Caracaş introduce un capitol special, „Despre hrana bolnavilor”, în 

41  Pompei Samarian, O veche monogrfie sanitară a Munteniei. „Topografia Ţării Româneşti” 
de doctor Constantin Caracaş (1800-1828), Bucureşti, 1937, p. 100. 

42  Ibidem. 
43  Ibidem, p. 49. 
44  Ibidem, pp. 178-179. 
45  Ibidem, p. 145. 
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regulamentul de funcţionare al noului aşezământ, din aprilie 1817. Acesta prevede 
că „toţi bolnavii vor avea dimineaţa la dejun bulion, adică supă <...> din orez, 
fidea, arpăcaş sau griş cu apă sau zeamă de carne, după ordinul medicului”; 
bolnavii „slabi” primeau în plus un sfert de jimblă; „convalescenţilor li se vor da 
bulion şi un fel de mâncare conţinând 75 dramuri de carne şi vegetale la dejun, 
iar la prânz aceeaşi mâncare şi 150 dramuri de jimblă. Se va da şi friptură când 
medicul va prescrie. Acei care primesc vin, vor avea 100 dramuri vin şi 10 rachiu 
şi chiar mai mult dacă va fi trebuinţă”46. 

Comparaţia pe care ne propunem să o facem între aşezămintele destinate explicit 
cerşetorilor şi cele denumite în epocă prin termenul de „spital” este justificată prin 
faptul că, cel puţin până către jumătatea secolului al XIX-lea, beneficiarul predilect 
al acestuia din urmă, săracul bolnav, este lesne asimilabil cerşetorului. Hrisovul de 
înfiinţare al Filantropiei, din iulie 1813, îl consideră explicit „o casă a săracilor”, 
devenită necesară datorită înmulţirii „bolnavilor celor străini şi nemernici, 
cari ajunseseră de zăcea pe poduri şi pe la adăposte făr’ de nici o căutare”47. Iar 
regulamentul de funcţionare din octombrie 1817, din care este preluată şi dieta 
pacienţilor, pe care am citat-o mai sus, nu lasă nici un dubiu asupra extracţiei 
sociale a acestora. El interzicea bolnavilor „să ceară elemoisină (pomană, din gr. 
eleēmosynē, n.n.) de la vizitatorii spitalului şi chiar dacă vreunul dintre aceştia i-ar 
oferi ceva, nu trebue să primească, fiindcă de la spital are tot ce-i trebueşte”48. 

Informaţiile despre regimurile alimentare ale săracilor bolnavi sau cerşetori de 
la Colţea, Filantropia şi Mărcuţa sunt comparabile, între anumite limite evident. Ei 
primeau între un kilogram şi jumătate şi două kilograme de mâncare pe zi (legume, 
carne şi pâine) şi un sfert de litru de vin, în cazul Mărcuţei doar duminica şi de 
sărbători. La Colţea şi la Mărcuţa pâinea avea un rol predominant (aproximativ un 
kilogram, respectiv unul şi un sfert), în timp ce la Filantropia doctorul Constantin 
Caracaş încercase să impună un regim mai uşor şi mai echilibrat (pâine şi carne 
gătită cu legume în cantităţi egale, cca. 500 de grame din fiecare), completat cu 
supă şi împărţit în două mese principale. La Mărcuţa fiecare persoană primea 
zilnic cca. 320 grame de legume şi tot atâta carne de vită sau de peşte la sărbătorile 
din posturi, în timp ce la Colţea legumele erau „îndestulătoare”, iar carnea, de oaie 
de această dată, de două ori mai multă decât la Mărcuţa49. 

Cantitatea şi calitatea mâncării erau un semn de recunoaştere socială; îngrijitorii 
de la Mărcuţa ar fi trebuit să primească zilnic o oca şi jumătate de carne de vacă 
(aproximativ 2 kilograme!) şi o jimblă (pâine albă de calitate superioară), precum 

46  Ibidem, p. 160. 
47  V. A. Urechia, Istoria Românilor, X-A, Bucureşti, 1900, pp. 1030-1035. 
48  Pompei Samarian, op. cit., p. 155. 
49  Pentru transformarea măsurilor de greutate am folosit Dicţionarul Limbii Române, II, 

partea a II-a, fasc. a III-a, Tipografia Universul, Bucureşti, 1948, sv. litră (pp. 221-222), 
măsură veche de greutate, de cca. 318 grame în Muntenia; măsură de capacitate de cca. 
un sfert de litru; Dicţionarul Limbii Române, serie nouă, VII, partea a II-a, litera O, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1969, sv. oca (p. 80), veche unitate de măsură a capacităţii 
şi greutăţii, egală cu cca. un litru (un kilogram) şi un sfert; Lucian Predescu, Enciclopedia 
Cugetarea. Material Românesc. Oameni şi înfăptuiri, Cugetarea-Georgescu Delafras, f.d., 
Bucureşti, sv. litra (p. 492), măsură veche curentă de 100 de dramuri. 
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şi o porţie de legume proporţională cu această cantitate de carne, în timp ce ceilalţi 
angajaţi, care depuneau în mod evident mai mult efort fizic, cel puţin, în îngrijirea 
efectivă a institutului şi a internaţilor lui, primeau aceeaşi porţie ca aceştia din 
urmă. Pe de altă parte, identitatea de raţii alimentare între nebuni, cerşetori şi 
personalul aşezământului, ar putea sugera că acesta era în epocă standardul de 
hrană considerat necesar pentru o persoană validă şi perfect aptă de muncă fizică. 
El trimite în egală măsură la tipul de alimentaţie populară, bazat în primul rând 
pe o cantitate mare de pâine şi derivate din cereale (fidea, arpăcaş (orz), bulgur 
(uruială mare de grâu) şi apoi pe legume în mare parte făinoase, cât şi la un tip de 
alimentaţie urbană de bună calitate, cu consum zilnic de carne. 

Dacă acesta va fi fost cu adevărat felul în care mâncau cerşetorii bucureşteni 
instituţionalizaţi de la jumătatea secolului al XIX-lea, atunci ei se constituiau cu 
certitudine într-un fel de aristocraţie cerşetorească ale cărei obiceiuri alimentare se 
îndepărtau semnificativ de cele ale populaţiei mărunte din care provenea. Statul 
aloca pentru întreţinerea unui cerşetor internat un leu pe zi, în timp ce pensia unui 
cerşetor „şezător” în Bucureşti era de 15 lei pe lună. Evident, proporţia de unu la doi 
nu funcţionează în totalitate, pentru că în cazul aşezămintelor destinate săracilor, 
administratorii trebuiau să facă faţă şi altor cheltuieli decât cele alimentare. Ea 
ni se pare totuşi semnificativă, pentru că doar plata personalului, care nu era 
deloc numeros, ar constitui o diferenţă notabilă între cele două situaţii. Altminteri 
cheltuielile locative (lemne pentru încălzit, eventuale chirii) funcţionează în 
ambele cazuri, iar parte din cele legate de îmbrăcăminte sunt acoperite de Eforie 
din alţi bani, toţi cerşetorii, atât cei internaţi cât şi beneficiarii pensiilor primind 
câte un rând de haine pe an (într-o vreme în care articolele vestimentare erau un 
bun de folosinţă foarte îndelungată, raportat la percepţiile contemporane). Pe de 
altă parte, regimul de hrană descris sau prescris în cazul celor două spitale pentru 
săraci bolnavi şi al institutului pentru cerşetori, putea funcţiona şi ca un fel de 
dietă de recuperare, atâta timp cât documentele sugerează că internările erau de 
scurtă durată, iar fluxul intrărilor şi al ieşirilor destul de important. 

*
Personaje dintotdeauna foarte prezente, în spaţiul urban, mai ales, cerşetorii 

au trecut cu timpul din sfera interesului individual al bunului creştin în cea a 
îndatoririlor civice şi patriotice ale bunului cetăţean. În spaţiul muntean această 
mutaţie se produce mai cu seamă în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi se 
traduce prin înfiinţarea primelor instituţii publice de asistenţă. Trecerea lor de la 
stadiul de proiect la cel de realizare practică efectivă nu e lipsită de tatonări, ezitări 
şi eşecuri, nu doar din cele inerente oricăror începuturi. Etatismul structural al 
acestor alcătuiri le-a condamnat dintru bun început la incapacitate decizională, 
anchiloză administrativă şi deficite financiare cronice. 

La sfârşitul deceniului al treilea al secolului al XIX-lea începe să funcţioneze 
mult doritul Institut al cerşetorilor, mai întâi la Malamuc, apoi la Mărcuţa (cuplat 
cu azilul de alienaţi). Informaţiile noastre despre felul în care el era organizat 
şi despre traiul cotidian al beneficiarilor săi nu sunt exhaustive. Ceea ce nu 
însemnă că nu sunt sugestive. Impresia de ansamblu pe care o lasă parcurgerea 
lor este aceea că atunci când institutul cerşetorilor ajunge să funcţioneze efectiv, 
autorităţile competente se implică insistent în reglementarea detaliată a tuturor 
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activităţilor desfăşurate aici. Regimul de viaţă preconizat pentru institutul de la 
Mărcuţa, ultima şi cea mai elaborată încercare de acest fel din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, denotă preocupări importante legate de sănătatea internaţilor 
supravegheată igienic, epidemiologic şi nu în ultimul rând, alimentar. 

Mâncarea pe care responsabilii îşi doreau să o poată oferi pensionarilor 
de la Mărcuţa, îi transformă pe aceştia, măcar pentru scurt timp, în exponenţi 
privilegiaţi ai propriei categorii sociale. În egală măsură, ea poate funcţiona şi ca 
dietă de recuperare în condiţiile în care sejururile în respectivul aşezământ nu 
erau îndelungate, iar problema principală a vieţii de zi cu zi a beneficiarilor săi era 
asigurarea unui minim de hrană. 

Chiar dacă, până la urmă, nu ştim cu adevărat ce şi cât mâncau cerşetorii de la 
Mărcuţa, accentul pus pe satisfacerea nevoilor alimentare ale săracului rămâne o 
constantă a oricărui gest de asistenţă, pe care mărturia doctorului Constantin Caracaş 
nu face decât să o confirme. Ea nu este doar ecoul distorsionat al rugăciunilor pe 
care o întreagă lume creştină le înalţă pentru a nu fi lipsită de „pâinea cea de 
toate zilele”. Ci stă deopotrivă sub semnul unei angoase sociale extrem de acute 
în lumile în care predicţia, prognoza şi capacitatea de acumulare pentru situaţii 
critice erau doar deziderate îndepărtate, iar imposibiliatea de asigurare constantă 
a hranei cotidiene, o realitate mult mai prezentă decât ne-o putem închipui noi 
astăzi.


