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XLPŢIALITATEA ŞI MODELUL CULTURAL 

Y ladimir Trcbici

S-a făcut, recent afirmaţia că demografia familiei se află încă î n  sta
diu de copilărie şi că la această situaţie contribuie nu numai lipsa unor cer
cetări adecvate şi a dalelor statistice, prelucrate corespunzător, ci şi 
absent a unei conceptualizări trainice care să orienteze cercetările. Constat a- 
rea este valabilă pe plan mondial ca şi pe plan naţional. Progrese promiţă
toare s-au înregistrat in studiul căsătoriei şi nupţialilăţii, precum şi al r i
dului de viaţă familială, a cărui primă secvenţă este marcată de încheierea 
căsătoriei. La Conferinţa Internaţională a Populaţiei (Mexic, 198-1), pro
blemei familiei şi căsătoriei i s-a acordai o mare importanţă1; problema a. 
fost prezentă si la al XX-lea Congres general al Uniunii Internaţionale pentru 
studiul ştiinţific al populaţiei (Florenţa, iunie 1985), în cadrul căruia o sec
ţie specializată „Demografia familiei, ciclul do viaţă şi nuptialitatea”2 s-a 
ocupat de aceste probleme, pe baza unor valoroase comunicări susţinute 
de Normau 11. Ryder, John Bongaarts, Louis Rousse-1, Palrick Festy şi 
Thomas K. Burcii, nume binecunoscute în domeniul de care ne ocupăm.

în rindurile ce urinează încercăm să prezentăm unele trăsături ale 
nupţialilăţii populaţiei României, să indenlil'ieăm „tipul” („paltern”) nup- 
ţialităţii şi diferitele „subtipuri” şi să sugerăm, în final, ideea unui model 
cultural care să explice particularităţile nupţialilăţii, trăsăturile sale con
stante de-a lungul timpului.

Principiul sistemic ne obligă să începem cu o scurtă, caracterizare 
a situaţiei demografice din România, pentru a plasa în acest context pro
blema nupţialităţii.

Perioada postbelică s-a caracterizat printr-o rapidă evoluţie, uneori 
contradictorie, a fenomenelor demografice, a populaţiei şi structurii sale 
demografice şi sbcial-ecououiice în cadrul unor ample transformări ale soci
etăţii româneşti. în  ultimele patru decenii s-a produs modificarea compor
tamentului demografic al populaţiei, mareînd faza cea mai importantă a 
tranziţiei demografice, iu cadrul procesului de modernizare. Cum tranziţia 
nu se referă numai la natalitate, mortalitate şi spor natural, în perioada 
amintită s-au produs tranziţia structurii pe virste a populaţiei, tranziţia 
mobilităţii teritoriale, tranziţia ratelor de activitate economică apopulaţi- 

i ei, tranziţia familiei şi altele. Ne va interesa — cum am spus — nupţiali- 
tatea pentru a vedea în ce măsură „tipul” s-a modificat în cursul tranziţi
ei demografice.

1 O.N.U. Fertility and Family. Proceedings of the Expert Group ori Fertility and Family, 
New Deliu, 5 — 11 january 1983, International Conference on Population, 1984, New York, 
1984, 476 p. (In special: Normun B. Ryder, Fertility and fam ily structurc).

2 International Population Conference, Florence, 1985, Voi. 3 (Family demography, life 
eyele and nuptiality, p. 203— 308).
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Dacă trecerea, de la niveluri ridicate ale mortalităţii (circa 20 decese 
la 1000 locuitori) şi ale natalităţii (circa 32 născuţi vii la 1000 locuitori, 
în perioada 1030—1935) la nivelurile scăzute ale perioadei postbelice se 
înscrie in procesul firesc al tranziţiei demografice, aşa cum s-a produs si 
in celelalte ţări europene, în schimb viteza de reducere a natalităţii, osci
laţiile anuale ale numărului de născuţi creează consecinţe negative, printre ! 
care accentuarea îmbătrânirii demografice, disproporţii îu asigurarea resur
selor de muncă necesare dezvoltării economiei naţionale.

Dacă luăm perioadele cincinale 1070—1971 şi 1980—1981, principa
lele fenomene demografice se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1 
(medii anuale)

1970-1974 1980-1984 -f- sau —

Născu ţi-vii 404552 359923 -44517
Decese 194440 229644 35204
Spor natural 210112 130279 -7 9 8 3 3
Căsătorii 159703 173606 13903
Divorţuri 12222 33663 21441
Decese sub 1 an 16608 9623 -6 9 8 1

Cea mai accentuată scădere înregistrează sporul natural, cu aproape 
80 000 persoane anual, atît ca urmare a reducerii numărului de născuţi cit 
şi a creşterii numărului absolut de decese. Creşterea numărului de divor
ţuri se explică prin efectul legislaţiei: în perioada 1970—1974, aplicarea 
riguroasă a Decretului Nb.779/1906 a avut ca rezultat scăderea bruscă a 
divorţurilor ; îu perioada 1980 —1984, divorţialitatea a avut un caracter oa
recum „normal”.

Dacă luăm însă unele rate demografice, tabloul demografic capătă 
contururi mai clare.

în  examinarea mai aprofundată a nupţialităţii folosim atît indicele 
cel mai general care este rata brută de nupţialilate, cit şi indiei mai perfec
ţionaţi cum sînt rat a de primonupţialitate a populaţiei feminine şi mas
culine, vîrsta medie şi mediană la prima căsătorie, vîrsta medie a persoane
lor celibatare pe baza recensămintelor populaţiei3, cu ajutorul cărora spe
răm să determinăm tipologia nupţialităţii pe mediile urban şi rural, pe 
provincii istorice, pe judeţe.

începem cu imaginea cea mai generală. ■ :
Să amintim că rata brută de nupţialilate ca şi cea de divorţ ialitate \ 

au un caracter aproximativ, fiind influenţate în primul rînd de structura pe j 
sexe şi vîrste a populaţiei, de efectivele nupţiabile ale populaţiei şi d e nurnă- j 
rul şi durata căsătoriei (pentru divorţialitate). i

De aceea, in acest cadru foarte general, se cuvine remarcat nivelul | 
înalt al nupţialităţii populaţiei urbane: ou 52% mai mare decît al 
populaţiei rurale, foarte înalt al populaţiei Muncipiului Bucureşti şi ; 
foarte scăzut al provinciei Oltenia. La divorţialitate situaţia apare 
şi mai diferenţiată: nivelul divorţialităţii din mediul urban este 
de 3,2 ori mai înalt ca în mediul rural; pe provincii, nivelurile'

3 A se vedea şi : VI. Trebici, NupfialUalea populaţiei României, in „Viitorul social”, ur. 4, , 
1979, p. 762 — 770 ; VI. Trebici, N uplialily and Demographie Transilion in Romania, ln : Parviz 
Khalalbari (ed.), „Demographie Transition, Beiträge zur Demographie” nr. 7, 1983, Akademie- 
Verlag, Berlin, 1983, p. 219 -2 3 7 .
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Tabelul nr. 3

1970-1974 1980-1984 +  sau — 
(tn%)

1 . Ruin de natalitate (la 
1000 persoane) 1 9 , 6 1 6 , 0 - 1 8 ,4

2, Rata de mortalitate 
(la 1000 persoane) 0 ,4 10,2 8 ,5

3. Rata sporului natural 
(la 1000 persoane) 10,2 5 ,8 - 4 3 ,1

4. Rata de nupţialitate 
(la 1000 persoane) 7 ,7 7 ,7 —

5. Rata de divorţialitate 
(la 1000 persoane) 0 ,59 1,50 154,2

0. Rata totală de fertilitate 
(număr de copii) 2 .65 2 .26 - 1 5 ,0

7. Durata medie de viaţă 68,58 69,77 1 , 1 0
8. — Masculin 6ti ,27 66,98 0,71
9 . — Feminin 70,85 72,61 1,76

10 . Mortalitatea infantilă 
(decese la 1000 născuţi) 41 .1 26,7 - 3 5 ,0

Notă. Durata medie dc viaţă pentru, 1970—1972 şi 1982—1984 s-a 
luat din Anuarul statistic al R.S.România 1985, p. 40.
Scăderea mortalităţii infantile şi creşterea duratei medii dc viată se 
înscriu printre tendinţele pozitive, deşi aceasta din urmă a crescut 
modest, mai eu seamă pentru populaţia masculină.
Diminuarea ratei sporului natural şi a ratei de mortalitate reţin 
atenţia prin consecinţele lor dc lungă durată.
Nupţiali lat ea are acelaşi nivel in ambele perioade, în timp ee rata 
de divorUalitate a crescut considerabil faţă de 1970—1974 ; dacă 
insă luăm perioada 1900—1965, cînd rata de divorţialitate a fost 
de 1,98 divorţuri la 1000 locuitori, nivelul din 1980—1984 a fost 
cu 22,3% mai scăzut.

Tabelul nr. 3
Nupţialitatca şi divorţialitatca 1980 — 1984 (la 1000 locuitori)

Provincia istorică
Nupţiali ta tea Divorţialitatea

Rata Rangul Rata Rangul

ROMÂNIA 7,7 1,50 _
Populaţie urbană 0 ,4 — 2 ,33 —
Populaţie rurală 6 ,2 — 0 ,73 —
Oltenia 7,1 7 1,14 8
Muntenia 6 ,9 8 1 ,33 5
Dobrogea 8 ,9 2 1,61 3
Moldova 7,3 6 1 ,35 4
Banat 8 ,5 3 1 ,93 2
Transilva nia 7 ,9 4 1,31 7
Cri şana-Maramureş 7 ,5 5 1,32 C
Municipiul Bucureşti 10,2 1 2,99 1

Notă. Populaţia urbană cuprinde municipiile şi oraşele, plus comunele 
suburbane.

cele mai înalte se înregistrează în municipiul Bucureşti, Banat şi 
Dobrogea, cel mai scăzut în Transilvania şi Oltenia. Virata mediană la 
încheierea primei căsătorii şi la desfacerea căsătoriei prin divorţ au o mai 
mare importanţă pentru ciclul de viaţă familială şi pentru fertilitate 4.

* VI. Trebiel, Ciclul de viaţă familială, In'„Viitorul social”, nr. 2, 1982.
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Pentru explicaţia diferenţelor menţionate, unii factori pot fi invocaţi 
imediat. Populaţia oraşelor a beneficiat de imigraţia cohortelor tinere 
nupţiabile din rural, ceea ce este valabil şi pentru judeţele cele mai urba
nizate şi industrializate. De asemenea, o contribuţie importantă la nivelul 
mai ridicat al nupţialitâţii populaţiei urbane şi a judeţelor amintite are 
şi frecvenţa mai mare a recăsătoriilor, legată de nivelul ridicat al divor- 
ţialităţii.

Tabelul nr. 4

J ude | ele cu nivelurile cele mai ridicate şi cele mai scăzute ale nupţiali lăţii şi divorţialilăţii

NTr.
CTt.

Judeţul
Rata de nup-!L. 
ţialitale (la 

1000) ||crl-
Judeţul

Rata de di- 
vorţialilate 

(la 1000)

i Municipiul Bucureşti 10,2 ' 1 Municipiul Bucureşti 2 .99
2 Braşov 9 ,8 2 Timiş 2 ,05
3 Constanţa 9 ,3 3 Prahova 1 ,93
4 Timiş 9,0 4 Hunedoara 1 ,87
5 Sibiu 8,5 5 Braşov 1,82
0 Cluj 8,1 6 Arad 1 ,81

36 Sălaj 6,7 36 Ialomiţa 0.88
37 Vaslu i 6 ,7 37 Covasna 0,88
38 Călăraşi 6 ,6 38 Buzău 0,88
39 Ialomiţa 6,4 39 Vaslui 0,80
40 Giurgiu 6,2 40 Olt 0,81
41 Teleorman 5,9 41 Sălaj 0,69

Corelaţia dintre nupţialitate şi divorţialitate, pe de o parte şi indus
trializare şi urbanizare, pe de altă parte, apare eu claritate. Despre „pro
pensiunea” pentru căsă torie ea şi pentru divor ţ, ca şi despre exist enţa unor 
modele culturale nu se poate spune nimic decît cel mult sul) forma unor 
ipoteze în legătură cu existenţa unui model cultural urban şi a unuia rural. 
Abia prin folosirea altor indici se poate ajunge la o aproximare a acestor 
modele. Să începem cu rata totală de nupţialitate a populaţiei masculine şi 
feminine în perioada 1901—1084, pent ru care dispunem de informaţii statis
tice privind primele căsătorii şi repartiţia acestora după sex şi vîrstă.

Se cuvine făcută o precizare. Kala totală de priino-nupţialitate 
reprezintă numărul de prime căsătorii contractate de 1000 persoane celi
batare între vîrstele de 15 şi 49 ani (cînd se consideră convenţional că o 
persoană devine celibatară definitiv). Dacă este vorba de o generaţie reală 
atunci 1000 de persoane iniţial necăsătorite nu pot contracta decît maxi
mum 1000 prime căsătorii. Întrucît datele pe care le-am calculat sînt 
transversale, uneori rata totală de primo-nupţialitate depăşeşte 1000, ceea 
ce are nevoie de o explicaţie particulară.

Diferenţa dintre 1000 şi rata totală de primo-nupţ ialitate este o mă
sură aproximativă a proporţiei celibatului definitiv. De pildă, în anul .1984 
această frecvenţă este, pentru bărbaţi de 1000 — 852 =  148 sau 14,8% din 
efectivul generaţiei ipotetice ar rămîne definitiv necăsătorit dacă s-ar 
menţine modelul nupţial din 1984. Pentru femei, acest indice este de 12,9%; 
în 1982 el a fost de 0,6 %.

Fiind rezultatul unei repartiţii statistice interesează nu numai rata 
totală, ci şi media, precum şi forma curbei de repartiţie. Din tabelul nostru
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Raia totală de priino-nupţialilate, virsta medic pe sexe şi vtrsta mediană a femeilor 
la virstele de 15 — 49 ani

Tabelul ne. 5

Anii
Rata totală de nupţialilalc Virsta medie Diferenţă Virsta 

mediană 
a femeiiMasculin Feminin Masculin Feminin barba ţi-lcmei

1961 980 1067 25,12 22,03 3,09 20,88
1962 1005 1093 25,24 21,89 3 ,25 20,68
1963 4*49 1035 25,17 21,79 3 ,38 20,49
1964 922 984 25,22 21,83 3 ,39 20,60
1965 910 943 25,18 21,79 3 ,39 20,63
1966 982 988 25,12 21,73 3,39 20,64
1967 948 914 25,15 21,63 3,52 20,62
1968 927 876 25,14 21,59 3 ,55 20,63
1969 878 828 ■ 25,17 21,66 3,51 20,86
1970 891 841 25,14 21,71 3,43 21,04
1971 900 849 25,13 21,74 3,39 21,14
1972 920 872 25,17 21,83 3,34 21,25
1973 965 925 25,15 21,79 3,36 21,25
1974 974 948 25,24 21,87 3,37 21,28
1975 993 998 25,28 22,06 3,22 21,43
1976 981 1018 25,42 22,29 3,15 21 ,57
1977 999 1061 25,30 22,20 3,10 21 .49
1978 985 1073 25,35 22,12 3,23 21,41
1979 955 1072 25,35 21,98 3,37 21 ,30
1980 895 1017 24,87 21,49 3 ,38 21 ,15
1981 912 1034 25,26 21,85 3,41 20,59
1982 880 994 25,32 21,82 3,50 21,13
1983 834 885 25,37 22,11 3,26 21,50
1984 852 871 25,30 22,13 3,17 21,54

se observă că frecvenţa celibatului definitiv a fost redusă atît la bărbaţi 
cît şi la femei: maximum 16,6 % (bărbaţi) şi 17,2 % (femei). Sensul acestui 
indice va apare precizat atunci cind vom face comparaţia cu datele de 
la recensămintele populaţiei şi unele date privind Europa occidentală. 
Cît priveşte virsta medie în perioada 196.1—1984, ea este de 25,21 ani 
pentru bărbaţi (variaţie intre 24,87 şi 25,42 ani), şi de 21,87 pentru femei 
(variaţie între 21,59 şi 22,29 ani). Diferenţa dintre bărbaţi şi femei la prima 
căsătorie a fost de .3,34 ani, valoare oarecum constantă. Virsta mediană a 
femeii la prima căsătorie a fost de aproximativ 21 ani, ceea ce înseamnă 
că în termenii unei generaţii .feminine care începe să se căsătorească la 
16 (15) ani, jumătate din efectiv contractează o primă căsătorie pînă la 
virsta de 21 ani, iar cealaltă jumătate se căsătoreşte după această vîrstă.

Oscilaţiile anuale ale ratei totale de primo-nupţialitate şi ale vîrstei 
medii (mediane) în această perioadă — scurtă, ce-i drept — nu ne permit 
să degajăm o tendinţă fermă de scădere a vîrstei la căsătorie şi de reducere 
a frecvenţei celibatului definitiv, trăsături care definesc „explozia nupţială” 
(„marriage boom” ) din Europa occidentală, fenomen studiat de demograful 
englez J. Hajnal 5 şi alţii.

Pentru o perioadă mai îndelungată de timp, trebuie să folosim recen
sămintele. Datele calculate după metoda lui J. Hajnal6 („singulate mean 
age at marriage”) ne arată următoarele :

5 .1. Hajnal, European Marriage Patterns in Perspective, In : D. V. Glass and D.K.C. 
Evcrslev(cds.) „Population in History” , Loudon, 1905.

6 T. Hajnal. Age at Marriage and Proportion Marrying, in „Population Studies” (Lou
don), November 195:>.
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Tabelul nr. 6

Proporţia (%) femeilor celibatare Şi vtrsta me<iie la 
prima căsătorie

Anii
Vîrsta medie la 
prima căsătorie 
(ani şi sutimi)

Proporţia (%) a femeilor 
necăsătorite

20 24 ani 45 49 ani

1899 20,82 20 ,0 3 .0
1912 21,71 83 ,9 2 ,8
1956 21 ,38 33 ,5 4,3*
1900 20,23 24,1 4 ,3
1977 21,07 33 ,5 3 ,5

* Grapa 4 0 -1 9  ani.

Datele la recensămîntul din 1899 au un caracter aproximativ. Putem 
spune că cele din anii 1912 -1977 indică o stabilitate a vîrstei medii la 
prima căsătorie, un ritm rapid de încheiere a primelor căsătorii şi o frec
venţă redusă a celibatului definitiv ; 2,8% pînă la 4,8% din femei, ajunse 
la vîrsta de 49 ani, rămîn definitiv necăsătorite, proporţie foarte redusă.

Tipul de nupţialitate stabilit de J. Hajnal pentru Europa de est, din 
care face parte şi Komânia („Eastem Marriage Pattern”) s-a menţinut 
fără schimbări esenţiale în ultimele opt decenii.

Dacă ne rezumăm numai la recensămîntul din 1977, pe medii situaţia 
se prezintă astfel:

Tabelul nr. 7
Masculin Feminin

Vîrsta medie
Proporţia (%) 
necăsătoriţilor 
ia 45 - -49ani

Vîrsta
medic

Proporţia ( %)
nepăsători - 

telor
la 45 — 49 ani

România 24,93 2 ,5 21 .07 3 ,5
Urban* 24,83 2 ,5 21 .59 4 .4
Rural 25,02 1 ,8 20 .38 3 .3

* Municipii şi oraşe
între populaţia urbană şi cea rurală există diferenţe, dar ele sînt 

reduse. Vîrsta medie a femeilor la prima căsătorie este mai mare în mediul 
urban, ca şi frecvenţa celibatului definitiv.

Dacă extindem datele la provinciile istorice, situaţia se prezintă astfel:
Tabelul nr. 8

Masculin Feminin

Vîrsta medie
Proporţia (%) 
necăsătoriţilor 
la 45 — 49 ani

Vîrsta medie
Proporţia (%) 
nccăsălori telor 

la 45—49 ani

ROMÂNIA 24,93 2 .5 21,07 3 ,5
Oltenia 24,49 1 ,5 20,34 3 ,3
Muntenia 24,63 1 ,8 20,44 3,1
Dobrogea 24,56 2 ,0 20,55 2,1
Moldova 24,61 1 ,8 21,21 4,1
Banat 24,86 3 ,4 21,10 3 ,0
Transilvania 25,62 3 ,3 21.35 3 ,5
Crişana-Mara
mureş 25,01 3 ,0 20,85 3 ,2
Municipiul
Bucureşti 25,07 3 ,5 22,26 4 ,5
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„Abaterile” de la tipul naţional sînt modeste. Vîrsta medie mai 
înaltă la prima căsătorie a bărbaţilor se înregistrează în Transilvania, 
Municipiul Bucureşti şi Crişana-Maramureş; cea mai tînără o întîlnim în 
Oltenia şi Dobrogea. La femei, vîrsta cea mai tînără se întîlneşte în Oltenia 
şi Muntenia; cea mai mare, în municipiul Bucureşti şi Transilvania.

Importantă este — cum am spus — forma repartiţiei ratelor de 
primo-nupţialitate. La nivel naţional, frecvenţa maximă a nupţialităţii 
bărbaţilor se înregistrează la grupa de vîrstă de 20—24 ani; la femei, 
această frecvenţă se împarte între grupele de 15—19 ani şi 20—24 ani. 
I» provinciile istorice Dobrogea şi Banat se înregistrează frecvenţa maximă 
a căsătoriilor femeilor la grupa de vîrstă de 15—19 ani.

Revenind la rata totală de primo-nupţialitate pe provincii istorice 
(1982), constatăm că la nivelul României ea a fost, pentru bărbaţi de 879 
cp o vîrstă medie de 25,30 ani, dar pentru femei, a fost de 994, cu o vîrstă 
medie de 21,83 ani.

Diferenţele pe provincii nu sînt importante, cu excepţia Municipiului 
Bucureşti.

Tabelul nr. 9

Rata totală de primo-nupţialitate

Ţări 1965 1975 1980 1981 1982 1983

R.F. Germania M 913 734 644 620 609

F 1102 764 656 632 622

Danemarca
M 1002 624 492 469 448 496

F 1005 663 532 501 480 525

Franţa
M 1013 822 689 643 634 601

F 993 858 706 658 648 627

Norvegia
M 917 756 615 611 590 557

F 890 797 647 651 622 588

Suedia
M 987 569 487 493

F 959 629 523 526

ROMÂNIA
M 910 993 895 912 880 834

F 943 998 1017 1034 994 885

Nupţiali tatea populaţiei României este de tip tinăr, concentrarea 
ei are loc la grupa de vîrstă 20 —24 ani, ritmul de încheiere a căsătoriei este 
foarte rapid, iar celibatul definitiv foarte redus. Acest tip, cu o mare stabili
tate în timp, este expresia modelului cultural românesc cu privire la căsă
torie şi familie 7. El este unitar, cu variaţii nesemnificative din punct de 
vedere teritorial.

7 Vi. Trcbici, Model demografie national şi submodele regionale, In „Viitorul social” nr . 1, 
1984, p. 4 8 -5 7 .
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Putem vorbi deci de o „propensiune” puternică pentru căsătorie şi 
familie şi de o rezistenţă faţă de încercările de erodare a acestui model. în  
Europa Occidentală se înregistrează, în ultimele decenii, tendinţe noi în 
evoluţia căsătoriei şi familiei; s-a răspîndit aşa-numitul model de „uniune 
consensuală” şi de „coabitare juvenilă” şi deci de refuz al căsătoriei 
oficiale. Să luăm numai cîteva ţări 8.

De plidă, pentru Suedia, dacă se menţine modelul din 1981, înseamnă 
că aproximativ 51% din bărbaţi şi 4 7% din femei rămîn definitiv necăsătorite.

în  Franţa, această tendinţă s-a acentuat rapid în ultimii ani, ratele 
de primo -nupţialitate pentru anul 1984 (rezultate provizorii) fiind de 
555 (masculin) şi 580 (feminin), ceea ce înseamnă că proporţia persoanelor 
necăsătorite definitiv ar fi de 44,5 % (bărbaţi) şi 42 % (femei)9.

Cum modelul cultural românesc face parte din aria culturală euro
peană se impun studii comparatiste, aşa cum se fac în etnografie şi folclo
ristică, de pildă, pentru a se putea proceda 1a. estimaţii prospective. Pînă 
în prezent, este remarcabilă stabilitatea modelului românesc în ce priveşte 
nupţialitatea.

Consideraţiile de mai sus care s-ar dori o prefaţă la studiul apro
fundat al familiei — domeniu neglijat nu numai de demografie, dar şi de 
celelalte ştiinţe — , încearcă să atragă atenţia asupra necesităţii inexo
rabile a cercetării nraltidisciplinare a familiei „nucleul de bază al societăţii” 
şi a ciclului de viaţă familiale, a elaborării unor teorii şi a unor modele expli
cative. Contribuţia antropologiei culturale, a etnografiei şi folcloristicii — 
aşa cum am afirmat cu alt prilej — ar fi de cea mai mare importanţă.

8 A. Monnier, La conjoncture démographique : l ’Europe elles pays développés d'oulrc-mer, 
In. „Population” , Numéro 4 — 5, 1985, p. 758.

8 Quatorzième rapport sur la situation démographique de la France. In : „Population”, 
Numéro 4—5, 1985.
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