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Cuvânt înainte

Lucrarea de faþã pune în discuþie una din problemele
importante ale vieþii sociale româneºti, cea a persoanelor
defavorizate ºi a mãsurilor iniþiate pentru îmbunãtãþirea soartei
lor. Este vorba aºadar de o temã care traverseazã istoria ºi nu
poate fi consideratã nicãieri ca rezolvatã, tratarea ei variind în
mod semnificativ de la o epocã la alta.

Situaþia din România se asemãnã în aceastã privinþã cu
aceea din regiunile vecine. În orice societate se vor gãsi oameni
sãraci, loviþi de boalã sau apãsaþi de batrâneþe. Toate aceste
categorii sunt amintite obiºnuit în principiile de moralã ale
bisericii, a cãrei misiune este sã aline durerile omenirii. Care
este, într-o atare perspectivã, situaþia concretã a celor loviþi de
vreo nenorocire?

Acolo unde vechile comunitãþi sãteºti îºi pãstraserã
privilegiile, au putut continua ºi acþiunile lor de asistenþã, de
ajutor pentru nevoiaºi. Desigur, nescrise, bazându-se pe tradiþii
orale, ele erau în fapt acþiuni de întrajutorare, fiecare la rândul
lui putând solicita în caz de nevoie sprijinul celorlalþi.

O deosebire însemnatã marcheazã situaþia þãrilor din
rãsãritul Europei de cele din Occident. Intr-adevãr, în apus
funcþioneazã încã din evul mediu un sistem social la care, la
solidaritatea bazatã pe rudenia de sânge sau pe principiile
creºtine, se adaugã acþiunea structuratã a „vecinãtãþilor”
(„voisinages” franceze, „vicinie” italiene, „Nachbarschaft”-uri
germane, „Neighborhood”-uri engleze etc.). Vecinãtãþile
prevãd obligaþiile precise ale întregii comunitãþi faþã de orice
om aflat în nevoie. Societãþi întregi purtau numele de vecinãtãþi,



6

Sãrãcie ºi asistenþã socialã în spaþiul românesc (sec. XVIII-XX)

locuitorii lor pe acela de „vecini”, cu sensul de cetãþeni, deºi
cuvântul pãstreazã ºi nuanþa de persoanã vecinã cu tine.

În regiunile româneºti acest sistem de întrajutorare ce obligã
membrii comunitãþilor sãteºti sã se ocupe de cei defavorizaþi
n-a funcþionat decât în câteva regiuni izolate din Transilvania,
impus fiind de administraþia imperiului austriac. Un astfel de
regulament de funcþionare, numit „articuluºul vecinãtãþii”, a
fost gãsit cu ocazia cercetãrilor efectuate la Drãguº, în Þara
Oltului. El prevedea mãsurile ce trebuiau luate în sat în diverse
împrejurãri, întru totul asemãnãtoare cu cele care funcþionau
în alte regiuni ale Europei (chiar dacã formele de exprimare nu
sunt întocmai aceleaºi); obligaþii precise de a ajuta bolnavii,
de a interveni în momentele esenþiale ale vieþii omeneºti
(naºterea, cãsãtoria, înmormântarea) când se ºtia precis ce
anume lucru trebuie sã îndeplineascã fiecare „vecin”. Aºadar,
regulamentul amintit precizeazã nu numai situaþiile generate
de muncã, dar ºi cele legate de viaþa familiilor.

Acest fel de întrajutorare, generalizat în multe regiuni ale
Occidentului ºi comportând reguli precise de intervenþie,
pedepse clare pentru cei ce nu îºi îndeplinesc obligaþiile, se
opreºte în general la zonele locuite de germani ºi austrieci.
Mai spre rãsãrit, statul austriac impunea „vecinãtãþile”, deºi
Nachbarschaft-urile sãseºti preexistau acestor intervenþii.

Se poate cita, caz singular, acela al Þãrii Vrancei, structurã
socialã suprasãteascã ce avea în posesie comunitarã un schit,
devenit între altele ºi azil de bãtrâni.

In România trebuie semnalate situaþii care creeazã condiþii
speciale pentru apariþia unei numeroase categorii de oameni
defavorizaþi. Nu mã gândesc aici doar la regiunile în care
stãpânirea boiereascã ducea puþin câte puþin la instalarea
mizeriei în lumea satului, ci la nãvãlirile periodice, la
traversarea regiunilor româneºti de cãtre armate strãine, la
existenþa robilor þigani sau la populaþia autohtonã sãracã ori
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bogatã, cãzutã în robie în urma navãlirilor tãtãreºti în primul
rând. Schimbãrile de stare socialã, pierderea totalã a bogaþiei
ºi averii datoratã rãscumpãrãrii unui membru al familiei erau
curente ºi marcheazã istoria româneascã pânã în secolul al
XIX-lea. Formele de întrajutorare spontanã care funcþionau în
sate (la muncile efectuate pe pãmântul vãduvelor fãrã soþ, sau
pentru o repartizare mai umanã a impozitelor ce apãsau fiecare
gospodãrie în parte) au fost numeroase, dar ele nu rãspundeau
la ansamblul problematicii.

Studiile grupate în acest volum vin sã completeze în chip
fericit informaþiile privind aceastã vastã problemã a trecutului
românesc. Astfel, aflãm noi date cu privire la modul diferit în
care fiecare chestiune socialã îºi gãsea sau nu rãspuns; la
vechile principii scrise ale bisericii, la care se adaugã dispoziþiile
legiuirilor scrise, mai ales începând din secolul al XVIII-lea. În
ce mãsurã vor fi fost ele efective? Este greu de aflat un rãspuns
cert în faza actualã a cercetãrilor, dar aceste prime indicaþii
scrise (care vin într-o societate bazatã încã în mare parte pe
oralitate) sunt preþioase prin cunoaºterea principiilor ce se
invocã ºi a mijloacelor de care se dispune. Cele trei studii ale
volumului aratã în chip evident diferenþele dintre modul de
gândire al problemei în trecut ºi cele care marcheazã asistenþa
socialã în zilele noastre. Atâtea câte sunt, limitate numai la
tratarea unor aspecte problematice, eseurile de faþã rãspund
unei nevoi reale de cunoaºtere ºi sunt binevenite.

Paul H. STAHL


