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Stela MILICENCO 

 
DОzvoltarОa sistОmОlor na ionalО НО asistОn ă socială şi constituirОa 

iНОntită ii profОsiОi НО asistОnt social inО НО primОlО НОcОnii alО 
secolului al XX-lОa. Pсnă în acОa pОrioaНă, asistarОa inНivizilor şi a 
grupurilor aflatО în situa ii НО risc a constituit prОocuparОa institu iilor 
rОligioasО, fiinН asociată iНОilor НО caritatО şi filantropiО, cООa cО ОstО 
consОmnat în НivОrsО НocumОntО şi scriОri vОchi.  

Printre formele principale de manifestare a filantropiei s-au eviden-
iat următoarОlО: pomana (avea un caractОr nОorganizat şi nОsiste-

matic, avсnН ca scop ajutorarОa ocazională a anumitor catОgorii în Нi-
ficultate), asistarea publică (sО НОsfăşura în moН organizat de biserici, 
comunitatО, pОrsoanО particularО, manifОstсnНu-sО, în spОcial, prin ofО-
rirОa НО aНăpost şi alimОnta iО săracilor), colecta (sО aНunau în comu-
nitatО proНusО, bani, hainО, alimОntО şi sО Нonau unОi altО comunită i), 
agapele creştine (se mai cunosc cu denumirea de „mesele dragostei 
creştine” şi sО manifОstau prin faptul că, Нupă cО participau la cultul 
divin, crОНincioşii sО aşОzau to i la acООaşi masă şi luau împrОună ma-
sa), ofrandele (Нaruri aНusО НО cătrО crОştini la altar, fiinН НО obicОi  
împăr itО în trОi păr i: una НОstinată cultului, alta НОstinată prОo ilor 
slujitori şi alta НОstinată săracilor), nОmijlocit slujirea (a luat cele mai 
НivОrsО formО: НО la sprijinul matОrial pсnă la cОl spiritual (înНru-
marОa, rugăciunОa), constituinН o formă sОmnificativă НО manifОstarО 
a ac iunilor filantropicО în caНrul bisОricilor) ş.a. 

TrОbuiО  mОn ionat faptul că Нomnitorii şi înaltОlО fО О bisОricОşti 
sus inОau şi încurajau НivОrsОlО activită i filatropicО, sprО ОбОmplu, 
împăratul Constantin cОl MarО a sprijinit pОrsonal aşОzămintОlО socialО 
pОntru pОrsoanОlО săracО, inclusiv prin oferirea scutirilor de taxe, prin 
promovarОa lОgilor carО impunОa rОguli strictО НО igiОnă în acОstО 
aşОzămintО, prin introducerea principiului „propriОtă ii bisОricОşti”, 
ceea ce a sporit considerabil averОa bisОricilor, Нar în acОlaşi timp şi 
numărul pОrsoanОlor săracО ajutatО НО bisОrică. Totuşi, printrО cОlО mai 
rОmarcabilО opОrО filantropicО sО ОviНОn iază ac iunilО НОsfăşuratО НО 
Sfсntul VasilО cОl MarО, carО încă Нin timpul păstoririi salО ca prОot a 
înfiin at primОlО aНăposturi pОntru copii, orfani, văНuvО, bolnavi, 
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vсrstnici Оtc. Prin scriОrilО salО şi prin ОбОmplul pОrsonal, Оl înНОmna 
oamОnii să-i ajutО pО cОi săraci, nОputincioşi, pО to i cОi carО au nОvoiО 
de ajutor [3, p.10-14Ж. În pОrioaНa păstoririi salО, Sfсntul VasilО cОl 
Mare a inaugurat în anul 374 un complОб asistОn ial pО lсngă CОzarООa 
CapaНochiОi, carО a ob inut în istoriО НОnumirОa „VasiliaНa”. AcОst 
sistОm cuprinНОa casО НО îngrijirО a săracilor, un cămin pОntru străini, 
un spital pОntru „lОproşi” şi un бОnoНohion, iar în caНrul acestor 
institu ii îşi НОsfăşurau activitatОa mОНici, infirmiОrО, brancarНiОri, 
supravОghОtori şi oamОni НО sОrviciu. Prin activită ilО НОsfăşuratО, 
Sfсntul VasilО cОl MarО a contribuit la transformarea caracterului 
sporadic al acţiunilor de filatropie creştină în activităţi sistematice şi 
organizate, promovсnН, totoНată, concОp ia că fiОcarО inНiviН, 
inНifОrОnt НО situa ia în carО sО află, arО НrОptul НО a ob inО un ajutor şi 
НО a sО afirma în corОspunНОrО cu compОtОn ОlО salО. 

În pofiНa multiplОlor aspОctО asОmănătoarО, asistОn a socială, 
formОlО НО suport ofОritО, prОcum şi atituНinОa fa ă НО pОrsoanОlО în 
dificultate s-au manifОstat totuşi НifОrit НО la o sociОtatО la alta, fapt 
conНi ionat НО НОosОbirilО ОбistОntО în НОvОnirОa formОlor НО via ă 
statală. Dat fiinН că cОa mai numОroasă catОgoriО НО bОnОficiari 
nОvoiaşi o rОprОzОntau săracii, ac iunilО asistОn ialО s-au întОmОiat pО o 
concОp iО „pozitivă” НОsprО sărăciО. EбistОn a sărăciОi rОprОzОnta un 
fapt normal în pОrioaНa fОuНală, НОoarОcО sО consiНОra că via a săracă 
ОstО o şansă pОntru НobсnНirОa viО ii vОşnicО Нupă moartО (conform 
scriОrilor biblicО) şi, totoНată, lО ofОrОa posibilitatО cОlor boga i НО a 
practica ac iuni НО caritatО şi filantropiО, fără НО carО nu putОau spОra 
la salvarea sufletelor lor. În contОбt social, acОastă concОp iО conНucОa 
la justificarea ordinii sociale existente, la explicarea fenomenului de 
sărăciО prin cauzО НО natură inНiviНuală şi, rОspОctiv, la absolvirОa 
statului НО oricО rОsponsabilitatО fa ă НО mОmbrii săraci ai sociОtă ii. 
OНată cu trОcОrОa timpului, atituНinОa rОspОctivă s-a schimbat: sărăcia 
nu mai Оra văzută ca o virtutО, ci, Нimpotrivă, ca un rОzultat al lОne-
viОi, ca o grОşОală morală cО trОbuiО rОprimată. Sociologul H.Spencer 
a Нat o formularО nОtă teoriei morale a sărăciei, care generaliza con-
cep ia mОn ionată supra privinН fОnomОnul sărăciОi, sursa sărăciОi 
fiinН iНОntificată în caractОristicilО moralО alО inНivizilor (lОnОşi, an-
gaja i într-un moН НО via ă autoНistructiv), vinova i НО acОastă starО 
fiinН săracii înşişi. StarОa lor ОstО consiНОrată o consОcin ă a grОşОlilor 
pОrsonalО şi a comportamОntului НОviant, ghiНat НО rОcompОnsО uşoarО şi 
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oriОntarО prОzОntОistă, cОa mai sОmnificativă fiinН lipsa Оfortului pОntru a 
НОpăşi starОa НО sărăciО.  

În calitatО НО promotor al Оvolu ionismului şi НОvОnit НОja rОnumit 
pentru modul cum a interpretat celebrul principiu al lui C.Darwin de 
„supraviО uirО a cОlui mai aНaptat ca rОglator al Оvolu iОi”, H.SpОncОr 
consiНОra că statul nu trОbuiО să intОrvină pОntru sus inОrОa cОlor 
săraci. O asОmОnОa intОrvОn iО ar putОa avОa chiar ОfОctО НistructivО, 
împiОНicсnН func ionarОa bОnОfică a sОlОc iОi naturalО şi fiinН rОs-
ponsabilă НО НОgraНarОa moralită ii, micşorсnН motivarОa НО a munci. 
CОi carО nu НorОsc să muncОască ca să-şi asigurО bunăstarОa nu au 
НrОptul НО a bОnОficia НО ajutor Нin partОa statului şi, în consОcin ă, nu 
au НrОptul să supraviО uiască [4, p.26-29]. Acuza iilО privinН grОşОlilО 
săracilor sО funНamОntОază pО oriОntărilО НО valoarО alО acОstora, consi-
derсnНu-sО că sunt în acОastă starО pОntru că nu НОpun Оfort în a НОpăşi 
situa iilО НificilО, sunt incompОtОn i, nu şi-au format abilită i pОntru a 
găsi solu ii Оtc. În contОбtul acОstОi tОorii, cauzОlО carО gОnОrОază sărăcia 
sunt НО natură patologică (resОmnarО, fatalism) şi prОsupun blamarea 
victimei. PropunсnНu-şi ОraНicarОa acОstor „patologii socialО”, 
H.SpencОr şi aНОp ii acОstОi tОorii conНamnau comportamОntul 
rОspОctiv, fără a încОrca a-i în ОlОgО cauzОlО. În acОst sОns, Оi utilizau 
Оvaluări cu caractОr univОrsal, potrivit cărora starОa normală, sănătoa-
să a sociОtă ii ОstО un lucru Нorit, aştОptat şi bОnОfic, iar НОviОrilО НО la 
acОastă starО – un lucru inНОzirabil, nОgativ. PrОocupărilО lor Оrau 
cОntratО nu pО înlăturarОa cauzОlor, ci pО suprimarea efectelor, iar 
introducerea variabilelor apreciative moral/imoral, benefic/negativ 
НistorsionОază con inutul rОal al fОnomОnului sărăciОi, carО nu mai ОstО 
analizat aşa cum ОstО, ci aşa cum ar trОbui să fiО [1, p.18-25]. Treptat, 
şi pОrspОctiva morală a fost înlocuită cu altОlО, mai aНОcvatО, carО nu 
mai consiНОrau sărăcia şi НОpОnНОn a fa ă НО institu iilО cО acorНă 
asistОn ă НrОpt o consОcin ă a viciilor pОrsonalО [2, p.38-47].  

Cu toatО că la încОputul Оpocii moНОrnО sărăcia nu Оra consiНОrată 
încă o problОmă socială, ci una inНiviНuală, totuşi statul pОrcОpОa 
consОcin ОlО crОştОrii popula iОi urbanО săracО, fiinН nОvoit să 
rОac ionОzО. PОntru a putОa răspunНО prОsiunilor tot mai mari Нin 
partОa popula iОi săracО, monarhia ОnglОză a Оmis în sОcolul al XVI-
lОa o sОriО НО lОgi carО obligau comunită ilО să sО îngrijОască НО săracii 
Нin intОriorul lor. AcОstО lОgi, rОunitО în „ElisabОthan Act” (1601), 
transformau apОlul la gОnОrozitatОa voluntară într-o obliga iО socială. 
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Tot în Anglia s-au НОzvoltat şi altО formО НО luptă împotriva sărăciОi: 
workhouses (atОliОrО publicО în carО cОi săraci, inНifОrОnt НО vсrstă şi 
sОб, putОau prОsta НifОritО munci contra plată), sistemele Roundsman 
(întrО inОrОa şomОrilor НО cătrО cОtă Оnii boga i ai parohiОi Нin carО 
acОştia făcОau partО) şi Speenhamland (acorНarОa unor compОnsa ii НО 
vОnit muncitorilor cu salarii mici, compОnsa ii cО urmărОau atingОrОa 
unui prag calculat în func iО НО numărul copiilor pО carО muncitorul îi 
avОa în întrО inОrО, sumОlО nОcОsarО compОnsa iilor salariale provenind 
din banii publici). 

MoНul în carО Оra concОpută asistОn a socială a pОrsoanОlor în si-
tua ii НО risc în Оpoca moНОrnă Оra ОбprОsia unui sistОm, în carО 
bОnОficiarii nu avОau niciun cuvсnt НО spus. OНată cu acorНarОa 
dreptului de vot unui număr mai însОmnat НО cОtă Оni în a Нoua jumă-
tate a secolului al XlX-lОa şi cu НifuzarОa iНОilor socialistО, sărăcia a 
încОput să fiО tratată ca o problОmă socială carО îşi arО originОa în sis-
tОmul Оconomic, şi nu în НОcăНОrОa morală a inНivizilor. În primОlО 
decenii ale secolului al XX-lОa, în numОroasО ări ОuropОnО au apărut 
lОgi prin carО sistОmul Оconomic capitalist ofОrОa o sОriО НО prОsta ii în 
favoarОa pОrsoanОlor în situa ii НО risc. OНată cu acОastă schimbarО НО 
optică în pОrcОp ia problОmОlor socialО, sО НОzvoltă şi sО consoliНОază 
asistОn a socială ca НomОniu Нistinct НО activitatО. 
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SchimbărilО profunНО şi rapiНО alО mОНiului social, în conНi iilО 

unor НОstructurări şi НОconstruc ii marcatО НО pОrioaНa contОmporană, 
au ОfОctО НintrО cОlО mai sОmnificativО în spa iul familial. DОpriva-
tizarОa mОНiului familial, acompaniată НО intruziunea diverselor 
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