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Abstract:
In 1860, Alexandru Ioan Cuza promulgated the law that dissolved two
monasteries and twenty-nine hermitages from Moldavia. In the course of the same
month, he promulgated the law that forbade beggary, which also stipulated the
establishment of an asylum for male beggars with physical disabilities that made
earning a living impossible. The asylum functioned on a special set of regulations in
the former hennitage from 1860 until 1871, when its inmates were transferred to the
Răchitoasa Monastery, in the Tecuci district.
Politica de modernizare a societăţii româneşti, susţinută de către forţele
politice liberale, care impuseseră alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Principatelor Unite, presupunea, în primul rând, modificarea relaţiilor dintre ţăranimea
dependentă şi marii proprietari de pământ (boieri sau mănăstiri) ce ar fi avut ca
rezultat punerea clăcaşilor în stăpânirea pământurilor pe care le lucrau şi modificarea
caracterului marii proprietăţi funciare. Înfăptuirea acestui obiectiv depindea de
realizarea unei reforme agrare, care, în concepţia forţelor ce o susţineau, trebuia să se
producă prin sacrificarea proprietăţilor boiereşti şi mănăstireşti. Totodată,
modernizarea iniţiată de către forţele liberale viza şi transformarea instituţională a
ţării, acţiune ce presupunea, în mod obligatoriu, sporirea veniturilor statului în vederea
acoperirii costurilor pe care această reformă le impunea. Pornind de la constatarea că
biserica dispunea atât de pământul necesar pentru împroprietărirea clăcaşilor săi, cât şi
de alte venituri consistente, forţele politice liberale au făcut din problema secularizării
averilor mănăstireşti un pilon de bază al procesului de modernizare.
Chiar dacă, în primii ani de domnie, Alexandru Ioan Cuza şi susţinătorii săi s-au
preocupat în special de obţinerea recunoaşterii unirii depline a Principatelor de către
marile puteri garante, nici obiectivele ce vizau modernizarea societăţii nu au fost
neglijate. Acest fapt este dovedit de promulgarea, în august 1 860, a Legii pentru
desfiinţarea a două mănăstiri şi a 29 de schituri din Moldova. Potrivit acestei legi, ce a
anticipa secularizarea din decembrie 1 863, averile mănăstirilor şi ale schiturilor
desfiinţate treceau în administrarea statului, vieţuitorii lor erau strămutaţi la
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"mănăstirile clasate prin legea din 1 83 5 , lăcaşurile de închinăciune deveneau biserici
de mir "pentru trebuinta satelor", iar dependinţele acestora urmau a se "transforma în
şcoli săteşti sau în alte aşezăminte de folosinţă obştească. " 1
Motivată prin acuzaţiile că vieţuitorii mănăstirilor şi ai schiturilor desfiinţate
ar fi fost " călugăriţi contra canoanelor" şi ar fi avur o purtare "abătută de la morală" , 2
legea publicată la 1 6 august 1 860 era corelată cu o altă iniţiativă a forţelor politice
guvemante ilustrată de Legea pentru stârpirea cerşetoriei, adoptată la 9 august 1 860 şi
publicată în acelaşi număr al ,,Monitorului Oficial" ca şi legea prezentată mai sus.
Completată prin decretul domnesc din 24 octombrie 1 860, legea interzicea practicarea
cerşetoriei pe "toată întinderea Moldovei", îndatorând autorităţile poliţieneşti cu
arestarea celor ce ar fi făptuit acest delict într-un loc public. Cei arestaţi, după ce erau
identificaţi, puteau fi eliberaţi numai dacă, în termen de zece zile, puteau face dovada
unor mijloace de vieţuire pentru a nu se "mai deda cerşetoriei" . În caz contrar, bărbaţii
urmau a fi trimişi la penitenciarul din Ismail, în timp ce femeile trebuiau a se "da spre
slujbă la mănăstirile de călugăriţe" 3
Legea pentru stârpirea cerşetoriei avea în vedere şi faptul că unele persoane
recurgeau la această cale de a-şi câştiga existenţa pentru că sufereau " de vreo boală
trupească" care îi punea "în neputinţă de a-şi câştiga hrana vieţii". Pentru cerşetorii
care se încadrau în această categorie, legea prevedea ca bărbaţii să fie trimişi la
Orgoeşti, iar femeile la Lipova, două din cele 29 de schituri desfiinţate ce urmau a fi
transformate în "ospiţii pentru cerşetorii invalizi " 4
În ceea ce priveşte schitul Orgoeştii Noi, acesta fusese ctitorit la siarşitul
secolului al XVIII-lea, de către spătăreasa Safta Bogdan, pe cele două părţi din moşia
Orgoeşti ce aparţinuseră primului său soţ, medelnicerul Constantin Costachi. Una din
cele două părţi de moşie, pe care fusese edificat schitul, se afla la nord de satul
Orgoeşti, în timp ce cealaltă parte se afla la sud de respectivul sat, acolo unde, în
timpul existenţei schitului, s-a constituit satul Limbăieşti (astăzi Vişinari), locuit de
posluşnicii şi de robii care lucrau moşia mănăstirească.5 Pentru mai multă precizie,
vom adăuga că schitul era situat acolo unde se află astăzi biserica de lemn din satul
Căpuşneni, comuna Lipovăţ, aceasta reprezentând tot ceea ce a supravieţuit din
vechiul aşezământ monahal.
În concordanţă cu prevederile legii, în cele 66 de "odăi în stare bună" 6 ce
rămâneau de pe urma desfiinţării schitului, destinate iniţial cerşetoarelor, urmau a fi
instalaţi maximum 1 00 de bărbaţi, excedentul cerşetorilor invalizi, "până la facerea
încăperilor trebuitoare pentru a primi un număr mai mare", urmând a se "împărţi pe la
mănăstiri" 7 Pentru "înfiinţarea şi întâile cheltuieli de instalare" a celor două "ospiţuri"
era destinată suma de 50 mii lei, iar pentru "anuala lor întreţinere" erau alocaţi
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provizoriu 70 mii lei, aceste sume fiind puse la dispoziţie de către Casa Clerului, până
la 1 ianuarie 1 86 1 , după această dată banii necesari pentru funcţionarea celor
aşezăminte sociale urmând a fi prevăzuţi în bugetul anual al statului. 8
Articolul V al Legii pentru desfiinţarea cerşetoriei stabilea că "organizarea din
lăuntru al acestor ospiţii se va face după modelul ospiţului de la Galata", pe baza unui
regulament administrativ ce trebuia elaborat. Sarcina redactării acestui regulament şi-a
asumat-o Mihail Kogălniceanu care, în întreita sa calitate de Preşedinte al Consiliului
Miniştrilor din Moldova, de Ministru Secretar de Stat la Departamentul Interior şi de
Ministru Secretar de Stat ad-interim la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
elaborase şi textele celor două legi pomenite până acum. Odată redactat, regulamentul
de funcţionare a celor două ospicii a fost prezentat domnitorului ţării, care l-a aprobat
la 25 octombrie 1 860, încredinţându-1 spre punere în aplicare aceluiaşi Mihail
Kogălniceanu, în calitatea sa de titular al Departamentului din Năuntru. Publicat în
"
"Monitorul Oficial al Moldovei , numărul 59 din 1 5 decembrie 1 860, regulamentul
cuprindea mai multe capitole referitoare la:
- componenţa personalului admininistrativ şi de priveghere,
- atribuţiile personalului, precum şi condiţiile de numire/revocare a slujbaşilor
acestui aşezământ,
- îmbrăcămintea şi aşternuturile ce trebuiau asigurate internaţilor,
- condiţiile de care trebuiau să beneficieze bolnavii,
- hrana ce urma să fie asigurată în mod obişnuit celor internaţi,
- serviciul "refectoriului", adică al spaţiului unde se servea masa,
- serviciul de ordine interioară,
- cheltuielile efectuate.
În conformitate cu prevederile regulamentului, "personalul administrativ şi de
priveghiere din ospiciu! de Orgoeşti", destinat bărbaţilor, se compunea din:
- un director, cu o leafă de 800 lei pe lună, căruia i se subordona şi directorul
ospiciului de la Lipova, destinat femeilor,
- un "scriitor" , cu o leafă de 250 lei pe lună,
- un gardian "primariu", cu o leafă de 220 lei pe lună,
trei gardieni "ordinari", plătiţi cu câte 1 30 lei pe lună şi hrană de la
aşezământ,
- un "spiritual" , plătit cu 1 00 lei pe lună,
- un cadru medical, reprezentat de medicul din Vaslui, plătit cu 1 50 lei pe
lună.
Directorul ospiciului de la Orgoeşti, la fel ca şi cel de la Lipova, era numit de
către domnitor, pe baza propunerii ministrului "din năuntru", şi avea ca principală
îndatorire "stricta păzire" a regulamentului de funcţionare, competenţa sa întinzându
se "asupra tuturor ramurilor de serviciu" Întrucât directorul de la Orgoeşti era
8 Ibidem.
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împuternicit şi cu privegherea activităţii directorului de la Lipova, regulamentul
prevedea să i se pună la dispoziţie un cal a căruia întreţinere va fi cu cheltuiala
"
aşezământului"
Ceilalţi salariaţi ai ospiciului erau numiţi de către ministrul din năuntru, după
"
propunerea în scris a inspectorului general al arestelor", iar îndepărtarea lor nu se
putea face decât de către acelaşi ministru, pe baza unui ,,raport motivat al
inspectorului general", -însă, "în caz de vină vederată", ei puteau fi suspendaţi din
"
funcţie direct de către inspectorul care, la aşa caz", era obligat a raporta, în curgere
"
de 24 ore, despre motivele ce I-au autorizat la aceasta". Pentru a-şi putea îndeplini
obligaţiile ce le reveneau, toţi amploaiaţii" erau obligaţi să locuiască în cadrul
"
ospiciului, lemnele şi lumânările necesare pentru încălzit şi iluminat fiindu-le puse la
dispoziţie pe cheltuiala aşezământului.
Pentru ca ordinea din ospiciu să fie pe deplin respectată, în afară de cei patru
gardieni, la dispoziţia directorului erau puşi şi trei jandarmi călăreţi" ce aveau
"
îndatorirea de sta în permanenţă la Orgoeşti, în cazul lor directorul având obligaţia de
a nu se abate de la instrucţiile jandarmereşti în însărcinările ce li se vor pune"
"
Îmbrăcămintea pusă la dispoziţia cerşetorilor internaţi la Orgoeşi, potrivit
prevederilor reglamentului, era alcătuită din:
- trei cămăşi de pânză,
- trei izmene de pânză,
- o pereche pantaloni de lână pentru iarnă,
- o pereche pantaloni de pânză boită" pentru vară,
"
- un suman pentru iarnă,
- două veste din pânză pentru vară,
- o pereche opinci şi pânza trebuitoare pentru oghiele",
"
- o căciulă postav pentru iarnă,
- o pălărie paie, proastă", pentru vară,
"
- trei basmale de buzunar,
- trei legători de gât.
În privinţa îmbrăcămintei, regulamentul prevedea în mod expres că "în toată
duminica, şi mai des dacă trebuinţa o va cere", cămaşa, basmaua, izmana şi legătura
de gât se vor schimba"
"
Cât priveşte aşternutul de care trebuiau să beneficieze cerşetorii bărbaţi, acesta
trebuia să cuprindă:
- un pat,
- un mindir umplut cu paie,
- o pernă umplută cu paie,
- trei feţe de pernă,
- o învelitoare de lână,
- trei prostiri",
"
- un vas de noapte,
- o poliţă de scândură, instalată deasupra fiecărui pat pe care internaţii să-şi
ţină lucrurile personale.
Şi în acest caz, se prevedea că mindirele şi pernele vor fi schimbate de câte ori
"
va cere trebuinţa"
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Potrivit regulamentului, ospiciu! de la Orgoeşti trebuia să beneficieze şi de un
spaţiu amenajat ca spital pentru cerşetorii bolnavi, cărora wma să li se asigure
aşternutul şi alimentaţia de care se bucurau bolnavii din ospitalele penitenciarelor"
În privinţa nutrimentului " cerşetorilor sănătoşi," acesta trebuia să cuprindă câte
"
"
o ocă de mămăligă" pe zi, pregătită din trei sute dramuri făină de păpuşoi", această
"
câtime de mămăligă" putând fi înlocuită, numai cu autorizaţia ministrului
"
"
competent", printr-o ocă de mălaiu, sau prin 250 dramuri de pâine de făină de grâu
"
şi de sacară" . În completarea meniului era prevăzută mâncare de frupt pentru două
"
zile din săptămână" , în acest caz fiind alocate de la 80 până la 1 00 dramuri de un
"
individ" şi două ocă 200 dramuri de legume verzi pentru 50 indivizi", pe timp de
"
iarnă cantitatea de legume fiind redusă la o ocă şi 200 dramuri de legume păstrate"
"
Din aceste componente urma a se prepara o supă, din care jumătate, incluzând şi
porţia de carne, reprezenta masa de dimineaţă, iar cealaltă jumătate constituia masa
de seară. În funcţie de situaţie, carnea putea fi înlocuită cu brânză de oi, 60 dramuri
"
de individ", sau lapte acru în cantitate de "80 dramuri" În celelalte cinci zile, în care
se servea mâncare de post, meniul era reprezentat - în afara porţiei de mămăligă sau
de pâine - de un borş preparat alternativ din cartofi, fasole, linte, curechiu" sau
"
sfeclă, în cantităţi precis indicate per individ, din care jumătate de porţie se servea
dimineaţa, iar cealaltă jumătate, seara. Pentru completarea meniului, internaţii mai
puteau beneficia de murături - castraveţi sau curechiu" - în cantităţi stabilite de
"
director. Pentru servirea acestor bucate, internaţilor li se asigura masă cu laiţă", o
"
strachină de lut sau un castron de zinc, un păhăruţ de zinc, o lingură şi o furculiţă.
Mult mai numeroase erau prevederile de ordine interioară, acestea referindu-se
la condiţiile de primire/ieşire în/din ospiciu, la modalitatea concretă de primire
(înregistrare, îmbăiere, deparazitare, îmbrăcarea ţinutei ospiciului, consemnarea şi
păstrarea lucrurilor personale, atribuirea unui număr ce trebuia purtat pe braţ şi
indicarea locului de instalare), efectuarea prezenţei zilnice, regimul vizitelor permise
numai rudelor cele mai apropiate, expedierea şi primirea corespondenţei, programul
de culcare şi deşteptare, orele pentru servirea mesei, programul de plimbare (de la 30
până la 60 minute) de după fiecare masă, orele de rugăciune desfăşurate în prezenţa
preotului ce efectua serviciul religios în fosta biserică a schitului, interzicerea
jocurilor de orice fel şi a băuturilor spirtoase (vinul era permis ca răsplată acordată de
director pentru muncă şi bune purtări), dreptul internaţilor care dispuneau de bani de
a-şi cumpăra tutiun, fructe verzi, sopon, pieptini etc. "
"
Demn de reţinut era articolul 45, care prevedea că toţi internaţii, rară deosebire,
"
sunt supuşi muncii" pe baza unui regulament elaborat pentru a statomici natura şi
"
condiţiile acesteia"
La rândul său, articolul 57 prevedea că toate călcările la aceste dispoziţii,
"
ameninţările, bătăile, îndărătniciile, sudălmile adresate impiegaţilor sau păzitorilor"
trebuiau raportate zilnic directorului care, în fiecare dimineaţă, "în prezenţa
spiritualului, a scriitorului şi a gardianului primariu" , analiza gravitatea abaterilor şi
aplica pedepse cum ar fi: interzicerea vizitelor familiei sau a corespondenţei cu
familia, interzicerea tutunului, anularea dreptului de plimbare, suspendarea unei
mese, punerea la "pâne sacă", punerea în închisoare, care putea fi de patru feluri
(simplă, cu feră la picioare", cu feră la mâni ", cu feră la mâni după spate"). Deşi
"
"
"
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loviturile erau "oprite sub orice cuvânt" prin articolul 60, acelaşi articol lăsa o
posibilitate şi pentru aplicarea acestei pedepse, prevăzând că dacă "vreun individ
refuză de a se supune la regulile de înfrânare aice prescrise, se poate întrebuinţa
puterea"
Regulamentul nu scăpa din vedere nici posibilitatea ca pe unii internaţi să-i
ajungă ceasul obştescului srarşit înainte de a primi ordinul de ieşire, pe care îl putea
elibera numai "prefectul competent", în situaţia că solicitanţii putea dovedi " că au
agonisit mijloace de vieţuire" În consecinţă, articolul 3 8 prevedea că, în cazul morţii
unui individ aflat în ospiciu, directorul avea obligaţia de a întocmi şi de a trimite la
Prefectură un proces verbal în care să fie specificate împrejurările morţii. Pentru a fi
valabil, acest document trebuia să fie subscris de "spiritualul ospiciului şi de
scriitoriu" , iar dacă întâmplarea ar fi făcut să se afle acolo într-un astfel de moment,
şi medicul districtului Vaslui trebuia să redacteze un proces verbal.
Subordonarea celor două ospicii pentru cerşetori nevolnici faţă de inspectoratul
"
"arestelor din cadrul Ministerului din năuntru, precum şi parcurgerea regulamentului
de funcţionare a acestora, conduc la concluzia că ele nu se deosebeau de aşezămintele
cu regim penitenciar decât prin ceva mai multă libertate acordată intemaţilor,
concesie justificată, probabil, de invaliditatea care îi făcea incapabili de a-şi câştiga
existenţa prin forţe proprii.
Documentele, nu prea numeroase, găsite în depozitele Arhivelor Statului din Iaşi
şi Bucureşti, dovedesc că autorităţile au acţionat pentru punerea rapidă în aplicare a
celor două legi ce făceau posibilă transformarea schitului Orgoeştii Noi în azil de
cerşetori nevolnici. Astfel, în mai multe documente posterioare datei de 1 6 august
1 860, referitoare la acţiunile ce vizau vânzarea produselor şi a bunurilor ctitoriei
spătăresei Safta Bogdan, se face referire la "desfiinţatul schit Orgoeşti", consemnare
ce dovedeşte că punerea în aplicare a legii s-a făcut imediat după publicarea acesteia
în "Monitorul Oficial _ al Moldovei", graba manifestată în acest sens putându-se
explica prin interesul autorităţilor de a împiedica înstrăinarea inventarului ce trebuia
preluat. Totodată, dintr-un "Tablou de monastirile, chinoviile şi schiturile aflătoare în
districtul Tutova, plasa Simila", alcătuit în cea de-a doua parte a anului 1 860, aflăm
că la schitul Orgoeştii Noi mai existau doar doi monahi, fapt ce demonstrează că
ceilalţi vieţuitori fuseseră deja strămutaţi, Iară a se şti unde anume. 9
Cu aceeaşi operativitate au acţionat autorităţile şi pentru a da desfiinţatului schit
Orgoeşti destinaţia prevăzută prin Legea pentru stârpirea cerşetoriei. Un referat
întocmit la 20 august 1 860 (deci la doar patru zile de la publicarea legii) de către
Oficiul Administrativ al Secţiunii Clerului din Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice din Moldova, ne dovedeşte interesul instituţiei respective pentru finalizarea
celor 1 8 chilii noi, cu o lungime de 20 stânjeni, lucrare pe care nacealnicul Nechifor o
contractase cu arhitectul Mihai Popoiu din Bârlad. Interesul manifestat pentru
terminarea chiliilor respective, pe seama celor 50.000 lei prevăzuţi în lege pentru anul
1 860, era arătat în mod explicit prin precizarea că "la acest schit urmează a se aşeza

9Arh. St. Bucureşti, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Moldova, dos. 1 55/1 860, f. 2.
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cerşetoarele nevolnice " 1 0 Dintr-un alt referat al aceleiaşi instituţii, din

1 860,

14

august

aflăm că, în acelaşi scop, fusese deja contactat Ministerul Lucrărilor Publice

care, potrivit legii, avea obligaţia de a efectua toate reparaţiunile şi restaurările de
"
încăperi mănăstireşti " În consecinţă, pentru finalizarea chiliilor de la fostul schit
Orgoeşti, arhitectul Mihai Popoiu urma a fi plătit de către Ministerul Lucrărilor
Publice din cei
Tot la

50.000

lei pe care trebuia să-i furnizeze Casa Clerului. 1 1

august

1 860,

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova
se adresa preşedintelui Judecătoriei Tutova pentru a-1 înştiinţa că preţăluirea"
"
produselor aflătoare la schitul Orgoeşti " era anulată, deoarece se luase hotărârea ca
"
productele" respective să nu mai fie vândute, urmând a se păstra pentru întreţinerea
"
"
săracilor ce au a să aşăza în încăperile de acolo" 12 Înştiinţarea de mai sus era urmată

24

de adresa din

23

septembrie

1 860,

prin care prefectul districtului Tutova era

însărcinat ca, pentru ospiciu! de la Orgoeşti ", să oprească din productele aflătoare
"
"
acolo" cantităţile de " 1 03 kili popuşoi " şi " 1 2 kili grâu" , precum şi o pereche de boi
pe care trebuia să le predea directorului acelui ospiciu" 13 Din această ultimă adresă
"
rezultă şi faptul că în septembrie 1 860 exista deja un director al ospiciului care, aşa
cum aflăm dintr-o adresă, din

17

ianuarie

1 86 1 ,

a prefecturii Tutov a către Tribunalul

Tutova, luase în primire bunurile fostului schit ce nu fuseseră vândute până la data
respectivă. 1 4
Adresele de mai sus n u n e informează şi asupra numelui acestui prim director a l

"
" ospiţului d e la Orgoeşti, însă dintr-un act din

18 mai 1 864 aflăm că, l a data
respectivă, Ion Chirănuşu fusese rânduit de cătră înaltul guvern " în funcţiunea de
"
"
intendent" al aşezământului în cauză, motiv pentru care tatăl său garanta cu suma de
400 galbeni că fiul ,,nu va sfitarisi nici un ban din acei ce i se vor încredinţa" 1 5 Peste
numai câteva zile, la

acelaşi tată preocupat de slujba fiului său îşi
binale" pe care le avea în oraşul Bârlad, în
"
galbeni. Se pare că valoarea binalelor nu era suficientă pentru că,

27

mai

1 864,

reînnoia garanţia reprezentată de nişte
valoare de

300

peste câtvea zile, Tribunalul Tutova admitea garanţia pentru suma de

341

galbeni. 1 6

Funcţia de director al unui ospiciu de cerşetori nevolnici pare să nu-l fi
satisfăcut pe deplin pe numitul Ion Chirănuşu, deoarece, peste aproape trei ani, tatăl
său, Ioniţă, solicita Tribunalului Tutova restituirea garanţiei pe care o depusese,
întrucât fiul său demisionase din postul respectiv de mai multă vreme. 1 7 Dintr-un
document din

29

septembrie

1 867,

prin care Direcţiunea genrală a serviciul sanitar îl

informa pe preşedintele Tribunalului Tutova că garanţia solicitată nu putea fi
restituită decât după ce Înalta Curte de Conturi ar fi verificat "conturile acelui

10

11

Ibidem, dos. 422/1 860, f. 38.
Ibidem, f. 49.

12 Arh. St. Iaşi, Fond Tribunalul
1 3 Ibidem, f. 2 3 verso.

Tutova, tr. 1 769, opis 20 1 8, dos. 44 1 4, f. 1 7 1 .

14

Ibidem, f. 362.
Ibidem, dos. 6436. f.6.
1 6 Ibidem, f. 20.
1 7 Ibidem f. 23.
15
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ospiciu", aflăm că Ion Chirănuşu deţinuse funcţia respectivă doar in anii

1 864. 1 8

1 863

şi

Documentele cercetate nu permit identificarea altor directori sau salariaţi ai

ospiciului de la Orgoeşti. Dintre cei care au slujit această instituţie mai este cunoscut
doar preotul Hristofor Zaharia, cel care, conform încadrării prevăzute de lege, a
spiritual" Se născuse la Huşi, în 1 828, iar la vârsta de 1 5 ani,
"
orfan fiind, găsise adăpost la schitul Pârveşti, unde, de la monahii aflaţi acolo,
învăţase carte bisericească" La sfărşitul anului 1 849 fusese hirotonit diacon, iar
"
peste o zi, preot pentru biserica schitului, pe care a slujit-o timp de şase ani. De la
îndeplinit rolul de

schitul Pârveşti a plecat pentru a sluji la biserica pe care spătarul Ştefan Angheluţă o

ctitorise pe moşia sa de la Chiţoc, unde nu este exclus să fi activat şi în cadrul şcolii
pe care acelaşi proprietar avea să o înfiinţeze în
copiii de săteni din zona respectivă.

În 1 864,

1 857,

cu toată cheltuiala sa, pentru

s-a mutat la ospiciu! de la Orgoeşti,

unde a rămas şi după desfiinţarea acestuia ca preot al satului Căpuşneni . 1 9
Î n privinţa amplasamentului ospiţului ", edificatoare sunt Planul ş i Anexa de
"
delimitare a pământului cuvenit foştilor clăcaşi ai schitului Orgoeşti, pe baza
prevederilor Legii Rurale din

14

august

1 864.

Cu această ocazie, pe partea de moşie

pe care se aflase schitul au fost improprietăriţi locuitorii satului, care se constituise
din acei "liudi" ce fuseseră instalaţi în poiana situată în pădurea de pe versantul vestic
al văii, la circa 1 000 de metri de schit, sat care fusese numit Schitul Orgoeşti.

Deoarece în poiana respectivă clăcaşii schitului nu dispuneau de apă suficientă, cu
prilejul punerii in aplicare a reformei agrare din

1 864,

satul a fost strămutat pe valea

pârârului Horăiata, nurnindu-se după această dată Căpuşneni, după denumirea
aşezării transilvănene din care fuseseră aduşi (Căpuş). Cercetarea celor două

documente, care delimitează vatra satului ce se întemeia acum şi terenul ce era
ospiţului " depăşea incinta
"
fostului schit. Având o formă aproape dreptunghiulară, orientat pe direcţia nord-sud,

acordat locuitorilor săi, demonstrează că amplasamentul

terenul pe care se afla ospiciu} avea o lungime ce depăşea
peste

450

600

metri şi o lăţime de

metri. Latura sudică a acestui dreptunghi era situată la

950

metri nord de

hotarul dintre satul Orgoeşti şi partea de moşie pe care fuses schitul, fiind cuprinsă
între pârâul Horăiata şi pădurea de pe versantul vestic al văii. Din această linie

porneau cele două laturi mai lungi ale dreptunghiului, cea de vest urmând marginea
pădurii, iar cea de est cursul pârâului. Latura care închidea dreptunghiul dinspre nord

nu depăşea digul iazului ce fusese făcut de călugări (care rămâne a în afara incintei

ospiciului) şi urca spre vest, spre pădure, printre Izvorul Călugărilor şi biserica

fostului schit.20 În acest spaţiu, cu o suprafaţă de peste

20 ha,

se aflau biserica, fostele

chilii locuite acum de chiriaşii ospiciului, celelalte edificii rămase din vremea
schitului (trapeza, cuhnea, pităria, hambarul ş.a.), precum şi terenul destinat cultivării
legumelor,

pe

care

cei

internaţi

trebuiau

să

efectueze

munca

regulamentul de funcţionare.

1 8 Ibidem, f. 29.

19
20

Arh. St. Iaşi, Colecţia Manuscrise, pachet 1 28, document 1 28, f. 257-258.
Arh. St. Bucureşti, Fond Reforma
Agrară din 1 864,
,dos. 1 634, f. 1 8, respectiv f. 8.
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Născută dintr-o iniţiativă lăudabilă, ce urmărea lichidarea unui mod de trai
parazitar şi asigurarea unui trai decent celor aflaţi în imposibilitatea de a-şi câştiga
existenţa prin forţe proprii, Legea pentru stârpirea cerşetoriei nu putea avea o
existenţă prea îndelungată. Împotriva ei acţionau, în primul rând, insuficienţa
bugetară a unui stat naţional ale căruit baze abia fuseseră puse, dar şi comunicarea
defectuoasă între diversele compartimente ale aparatului de stat, situaţie determinată
de faptul că banii necesari pentru întreţinerea aşezămintelor sociale născute din legea
respectivă trebuiau acordaţi Ministerului din Lăuntru de către Ministerul de Finanţe,
pentru a ajunge apoi la Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, care, la rândul său,
urma să îi dirijeze spre locul unde urmau să fie cheltuiţi. Mai trebuie avută în vedere
şi situaţia creată de numărul mare al cerşetorilor voinici care, din motive lesne de
înţeles, nerenunţând la acest mod de vieţuire, aglomerau penitenciarul de la Ismail,
sporind astfel cheltuielile pentru întreţinerea acestuia,

în

ospicii. Această afirmaţie este susţinută de faptul că din cei

detrimentul celor două

7793 7

lei alocaţi în

1 862

pentru întreţinerea celor trei stabilimente, ospiciilor de la Orgoeşti şi Lipova le-au
fost destinaţi doar

1 4000

lei, restul de

63937

lei fiind canalizaţi spre penitenciarul din

Ismail,21 hărăzit cerşetorilor de profesie pentru o perioadă de şase luni, iar în caz de
recidivă pentru o perioadă de

1

an, care se pare că era suprapopulat, de vreme ce avea

nevoie de un buget atât de mare.
O adresă a Prefecturii Ismail către Ministerul din Lăuntru evidenţiază şi o altă

situaţie ce împovăra bugetul, şi aşa mic, destinat celor trei stabilimente: unii dintre

cerşetorii nevolnici care ajungeau la lsmail, de unde erau dirijaţi spre cele două
ospicii, erau lipsiţi aproape complet de îmbrăcăminte, încât era "peste putinţă a se
trimite acolo Iară a li se da o sumă pentru îmbrăcăminte şi transport" Cum niciun
paragraf de lege nu prevedea astfel de cheltuieli, acestea erau suportate "din banii
22
destinaţi pentru întreţinerea arestaţilor"
Documentele cercetate nu permit o reconstituire a numărului celor internaţi în
ospiciu! de la Orgoeşti, însă putem aprecia că numărul acestora a fost destul de mare
şi că foarte mulţi dintre aceştia au rămas acolo pentru totdeauna. Un argument în
susţinerea acestei afirmaţii ne este furnizat de pomenitele documente referitoare la
împroprietărirea locuitorilor din satul Căpuşneni, în conformitate cu prevederile
reformei agrare din

1 864.

În planul realizat de inginerul hotarnic însărcinat cu această

misiune, în colţul de sud-est al terenului ospiciului este schiţat un perimetru desemnat
şi în documentul respectiv şi în anexa acestuia cu numele de " Cimitirul Ospiţului"
2
Având o suprafaţă de 1 400 m (35 m x 40 m), cimitirul respectiv avea să rămână în
amintirea locuitorilor din Căpuşneni sub numele de "Cimitirul Săracilor" , denumire
menită a-l deosebi de cimitirul lor, situat în jurul bisericii fostului schit, la cea. 200 m
distanţă.
Dificultăţile financiare de care am pomenit anterior, precum şi imposibilitatea
de a lichida cauzele care generau cerşetoria au determinat autorităţile statului român
să decidă desfiinţarea ospiciului de la Orgoeşti. Dintr-o adresă a Administraţiei

21 Arh. St. Bucureşti. Fond Ministerul de Interne. Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, dos. 1 27/1 862,
f. 25-26.
22 Ibidem., f. 1 2.
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Domeniilor statului către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din anul

1 872,

aflăm că Ospiciu! Orgoeşti, din districtul Tutovei, nu mai exista deoarece internaţii
săi fuseseră strămutaţi în acel al mănăstirii Răchitoasa din districtul Tecuci " În
"
consecinţă, biserica cu toate odoarele ei, împreună cu acel stabiliment şi celelalte
"
dependinţe" au fost predate primarului comunei Vlădeşti de cătrei d-lui intendentul
"
acelui ospiciu, sub formare de inventariu şi astfel, închizând biserica, au pus spre
paza ei doi străj eri, de zi şi noapte, pentru ca să fie cu priveghere a nu se prăda"
Închiderea bisericii îi punea pe locuitorii din satul Căpuşneni în imposibilitatea de a
"
şi îndeplini datoriile religioase" , scopul adresei de mai sus fiind acela de a soluţiona
acest neajuns, preotului ce ar fi acceptat să vină în satul respectiv urmând a i se da
spre folosinţă locul ce a fost destinat pentru legumele internaţilor" 23
"
Dorinţa sătenilor din Căpuşneni de a li se atribui biserica fostului schit, apoi a
fostului ospiciu pentru efectuarea serviciului divin în folosul lor, a fost îndeplinită în
urma demersului întreprins de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice pe

lângă Episcopia Ruşilor, care a transmis sarcina Protoeriei Tutova. La cererea

protoereului, preotul Rristofor Zaharia a acceptat să revină în biserica
din

1 864,

în

care sluj ise

luând-o în primire pe baza inventarului prin care intendentul ospiciului o

predase primarului comunei Vlădeşti. Întrucât inventarul în cauză fusese întocmit în
februarie 1 872, se poate aprecia că ospiţul" de la Orgoeşti îşi încheiase existenţa la
"
sf'arşitul anului 1 87 1 sau la începutul anului 1 872. Cum strămutarea unor nevolnici "
"
dintr-un district în altul nu se putea efectua în timpul sezonului rece I
ară anumite
dificultăţi, este de presupus ca închiderea stabilimentului în cauză să se fi efectuat în
cea de-a doua parte a anului

1 87 1 ,

punându-se astfel capăt unui experiment ce viza

soluţionarea unei probleme ce nu şi-a găsit rezolvarea nici până în prezent.
Strămutarea ospiciului cerşetorilor nevolnici a deschis calea spre grabnica
părăginire a tuturor edificiilor (cu excepţia bisericii) pe care ospiciu! le preluase de la
schitul ctitorit de spătăreasa Safta Bogdan. În august

1 890,

episcopul Silvestru al

Ruşilor, însoţit de preotul Ioan Antonovici, vizita fostul schit cu intenţia de a constata
dacă putea strămuta acolo călugării de la Rafaila şi dacă el însuşi s-ar fi putut retrage
acolo pe timpul verii. Starea de degradare a fostelor chilii şi a celorlalte dependinţe I
au determinat să renunţe la intenţiile cu care mersese acolo.24 După această dată,
ritmul de degradare şi distrugere s-a accelerat, încât din fostul schit Orgoeştii Noi au
ospiţul" ce a funcţionat acolo,
"
începând din 1 860, niciun locuitor al satului Căpuşneni nu are ştiinţă despre aşa ceva,
mai rămas doar biserica şi clopotniţa. Cât priveşte

nici măcar cel care ştia că lângă cimitirul foştilor monahi a existat şi un cimitir al
în opinia sa "săracii " fiind primii locuitori ai satului întemeiat, aşa cwn ştim
dej a, în apropierea fostului schit de către persoane aduse din Transilvania, motiv

săracilor,

pentru care urmaşii lor au fost desemnaţi, până pe la mijlocul secolului trecut, cu
apelativul de ungureni "
"

23

Arh. St. Vaslui, Fond Episcopia Huşilor, dos. 2 1 11 872- 1 884. f. 3.
St. Iaşi, Colecţia Ioan Antonovici, dos. 1 9 1 bis, f. 5 .

24 Arh.
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