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CUV1NT ÎNAINTE

De la început trebuie spus că prezenţa etnografiei 
In sintagma „Demografie şi etnografie“ ■— care ar putea 
pe unii să surprindă —  este urmarea invitaţiei stăruitoare 
a demografilor, adresată unor discipline învecinate, de a 
colabora, intr-un autentic spirit interdisciplinar, la cer
cetarea şi explicarea fenomenelor demografice contempo
rane, a căror complexitate se refuză cunoaşterii unei sin
gure ştiinţe. Este această solicitare un semn de slăbiciune 
din partea demografiei ? Cîtuşi de puţin ! Să reamintim 
că populaţia a fost dintotdeauna un domeniu de cerce
tare al mai multor ştiinţe, fireşte, fiecare avînd optica 
sa, metode şi interese proprii. Demografia, stăpînă peste 
ceea ce astăzi numim populaţia ca sistem demografic re
lativ autonom, este prima dintre aceste ştiinţe. Cu o 
metodologie bine pusă la punct, asociindu-şi la 
disciplinele tradiţionale — statistica, teoria proba
bilităţilor —  o serie de ştiinţe moderne printre 
care teoria generală a sistemelor şi cibernetica, 
demografia reuşeşte să descrie cu o exactitate tot 
mai mare stările populaţiei şi fenomenele demografice, 
într-o strînsă relaţie, şi să pună în evidenţă trăsăturile 
principale ale obiectului său. Ştim astăzi mult despre 
structurile demografice ale populaţiei, despre fertilitate, 
despre migraţie, despre raporturile dintre ele, într-o op
tică integratoare. Acesta este de fapt primul păs al unui 
demers ştiinţific privind populaţia care se cere urmat 
de alţii, pentru simplul motiv că populaţia, ca sistem, 
este ..intersectată“ cu alte sisteme : societatea, economia, 
mediul înconjurător, habitatul — ca să nu amintim decît 
cîteva mal importante. Interferenţele ce se creează re
prezintă în fapt o textură căreia —  în limbaj modern — 
i-am spune o înlănţuire de variabile demografice, so
ciale, economice, ecologice, culturale şi psihologice pu-
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tind fi descifrate numai cu instrumente de mare rafina
ment, ajutate de luminile teoriei. Un singur exemplu 
este suficient pentru a ilustra teza mai sus formulată. 
Fertilitatea populaţiei —  problemă fundamentală a de
mografiei — are o faţă „văzută“ pe care demografia o 
pune relativ bine în evidenţă: nivelul şi dinamica aces
teia, variaţia ei după caracteristici demografice, sociale, 
educaţionale, raporturile cu structura demografică a 
populaţiei, cu alte fenomene cum ar fi, de pildă, nupţia- 
litatea sau mortalitatea, locul fertilităţii în cadrul „ci
clului de viaţă familială“ . Dar fertilitatea este determi
nată de o serie de factori extrademografici, începînd cu 
cei genetici şi mergînd pînă la cei culturali. Există astăzi 
teorii şi modele sociologice, economice, antropologice, 
psihologice ale fertilităţii, se operează cu zeci şi sute 
de variabile, într-un impresionant efort de a explica şti
inţific acest fenomen complex. Care sînt cauzele ferti
lităţii diferenţiale ? Cui se datorează scăderea fertilităţii 
—  ca tendinţă de lungă durată —  în ţările dezvoltate ? 
Un model explicativ satisfăcător care să pună în evi
denţă faţa „nevăzută“ a fertilităţii ar f i o condiţie sine 
qUa non pentru elaborarea unui model predictiv care să 
răspundă la întrebarea tulburătoare : Care va fi evoluţia 
fertilităţii in deceniile următoare ?

Iată deci probleme a căror simplă menţionare arată 
clar că explicarea lor nu poate fi realizată decit printr-o 
strînsâ conlucrare a mai multor ştiinţe. Care este însă lo
cul etnografiei în cadrul unui asemenea demers şi care 
ar putea fi contribuţia ei ? Să încercăm, în această suc
cintă introducere, să răspundem la întrebare.

Ne interesează bineînţeles populaţia României, tendin
ţele demografice din ţara noastră, aşa cum s-au afirmat 
ele în ultimele decenii, raportul dintre ele şi societatea 
globală aflată —  după cum se ştie — într-un dinamic 
proces de schimbare. De multă vreme demografia româ
nească se străduieşte să descrie şi să explice problemele 
amintite. S-au făcut paşi importanţi pe calea cunoaşterii 
lor, dar diurnul este lung şi anevoios. S-a amintit textura 
complicată în care se găsesc variabilele demografice. Este 
locul să arătăm că ele sînt expresia unor modele cultu
rale, făurite în decurs de secole. Inventarul problemelor 
fundamentale ale demografiei româneşti situează pe pri-
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mul plan scăderea fertilităţii, reducerea dimensiunii fa
miliei, nuclearizarea acesteia, scăderea mortalităţii, 
schimbarea structurii pe vîrste a populaţiei în sensul îrh- 
bfttrînirii demografice, fluxurile migratorii intense de la 
nat la oraş, intensificarea urbanizării, procese caracte
ristice de altfel tuturor ţărilor din Europa, în cadrul 
tranziţiei demografice. Or, toate aceste tendinţe, eviden
ţiate cu tărie în ultimele 3— 4 decenii, nu pot fi pe 
deplin înţelese decît numai dacă orizontul retrospectiv 
este împins cu decenii şi chiar cu secole în urmă. De 
amintit adevărul elementar că principalele fenomene 
demografice au un /caracter diual: ele sînt bio
logice şi în acelaşi timp sociale, că sînt înzestrate cu o 
remarcabilă inerţie, că în componenţa populaţiei, la fie
care moment dat, coexistă cel puţin o sută de genera
ţii apărute în condiţii istorice diferite. Familia cu 2— 3 
copii, a fost precedată de familia cu 4— 5 copii, care 
a dăinuit pînă în urmă cu două generaţii, mortalitatea, 
altădată foarte ridicată, a fost considerabil redusă în 
ultimele decenii. Cum s-au petrecut aceste schimbări ? 
Ce forţe sociale au contribuit ?

Pentru a analiza aspectele demografice contemporane 
colaborarea sociologiei şi economiei este absolut indis
pensabilă. Dar pentru a explica tendinţele de lungă du
rată, demografia este obligată să se adreseze istoriei, an
tropologiei fizice şi culturale, etnografiei şi folcloristicii. 
Dlntr-o asemenea conlucrare s-au născut şi s-au dezvol
tat demografia istorică, paleodemografia şi, mai recent, 
elnograliti demografică. Pentru această ultimă disciplină 
mal plodea/,il o împrejurare particulară a populaţiei Ro- 
liiAnlol. I,n Începutul acestui secol populaţia satelor Ro- 
iiiAnlo! reprezenta mai mult de 80% din populaţia to
tal A ; aproximativ aceeaşi era proporţia ei în urmă cu 
patru decenii (70,6% in 1948), ajungînd să fie în pre
zent ceva mai puţin de jumătate din populaţia totală 
(47,7%, în 1984). Or, modelele culturale’ ale ţărăni
mii, printre care şi modelul demografic, au fost diferite 
de cele ale populaţiei de la oraşe. Mai mult, ele se dove
desc a avea o vitalitate neobişnuită, aşa cum rezultă clin 
studiile de demografie diferenţială. Fertilitatea populaţiei 
rurale este şi astăzi cu 40—50% mai înaltă ca a populaţiei 
de la oraşe, nivelul divorţialităţii de la sate reprezintă 
mai puţin; de o treime comparativ cu cel urban, vîrsta
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la căsătorie a celor de la sate este mai redusă deeiî. a 
celor de la oraşe. Puţinele studii pe zone geografice sau 
chiar etnografice pun in evidenţă deosebiri care ţin de 
aşa-n urnitele submodele culturale sau de ceea ce socio
logia modernă designează ca „subculturi“ . Este permisă 
afirmaţia că asemenea modele şi submodele se „transferă“ 
şi populaţiei de la oraşe, vehiculate de fluxurile intense 
ale populaţiei de la sate la oraşe, se interferează eu cele 
existente în sînul populaţiei urbane.

Dacă în investigarea satului dintre cele două războaie 
mondiale sociologia românească s-a văzut obligată — 
după afirmaţia unui ilustru reprezentant al acesteia, pro
fesorul H. H. Stahl (1981) —  să facă „istorie de-and ara
tele“ , ajungînd la „arheologia socială” , tot aşa şi demo
grafia contemporană este pusă în situaţia de a „fora“ 
orizonturi istorice succesive, întru mai buna înţelegere a 
fenomenelor actuale. După demografia istorică, cu un 
orizont retrospectiv de cii*ca două secole, paleoantropolo- 
gia şi paleodemografia operînd cu milenii, i-a venit rin- 
dul etnografiei. Indiferent dacă îi spunem „etnografie“ 
sau „etnologie“ obiectul cercetării sale este „cultura 
populară“ sub toate aspectele acesteia în devenire isto
rică (Petrescu, 1981). Desigur, este vorba atît de cultura 
materială cît şi de cea spirituală, aceasta din urmă inte- 
resînd demografia în privinţa modelelor şi submodelelor 
culturale.

Credem că din colaborarea dintre demografie şi etno
grafie va trage foloase şi cea de a doua, mai ales prin 
împrumuturi metodologice. Cîştigul demografiei contem
porane este însă absolut cert.

Colaborarea dintre cele două discipline este la înce
putul ei. Ar fi fost ideal ca ambele să folosească acelaşi 
cadru teritorial : provincia istorică, zona etnografică, 
„ţara“ etc., ceea ce este încă imposibil în stadiul actual 
al informaţiilor. Demografia, tributară statisticii popu
laţiei, este obligată să-şi restringă optica — obişnuit ma- 
crodeniografică — la populaţia urbană si rurală, la ju
deţe şi, prin resiste maţi zări, la provincii istorice. De aceea 
în lucrarea noastră populaţia şi fenomenele demografice 
vor fi prezentate în această optică, cu referire la popu
laţia rurală. Demersul etnografic este diferit —  în analiza 
principalelor evenimente, demografice —  naştere, căsăto
rie, moarte — referirile na se vor face la un cadru te-
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I llorial strict delimitat (zonă, judeţ sau provincie isto- 
l'li'ii). De aici şi o oarecare dificultate de a stabili o legă
tură mai concretă dintre demografie şi etnografie, dintre 
«•xplicaţiile uneiaşi celeilalte.

( 'u această mărturisire, cartea se vrea doar o „treaptă“ , 
in ima a unui lung şi anevoios urcuş. Nădăjduim că ideile 
cuprinse în ea vor trezi interes şi că vor ajuta pe toţi cei 
< i ■ sc ocupă de populaţie, la consolidarea şi dezvoltarea 
iiccstei legături.

Gîndul care i-a călăuzit pe autori a fost acela de a 
contribui la-o mai bună cunoaştere a populaţiei şi a fe
nomenelor demografice contemporane şi de perspectivă, 
nlît de necesară practicii sociale.

Politica demografică a partidului şi statului nostru, 
parte integrantă din politica economico-socială, are un 
caracter complex, cuprinzînd în orbita sa laturile canti
tative şi calitative ale populaţiei. în centrul ei se situ
ează preocupările pentru creşterea natalităţii, asigurarea 
unui spor demografic corespunzător, consolidarea fami
liei — nucleul de bază al societăţii —  întărirea sănătă
ţii întregului popor. Aceasta corespunde intereselor ac
tuale şi de perspectivă ale societăţii noastre socialiste.

La şedinţa Consiliului Superior Sanitar din 7 martie 
1984, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a spus: „Cea mai 
înaltă îndatorire patriotică, cetăţenească a fiecărei fami
lii este de a avea şi a creşte copii. Nu se poate concepe 
o familie fără copii. Constituie cea mai înaltă cinste 
şi cea mai înaltă misiune socială pentru femei aceea 
de a naşte, de a da viaţă, de a creşte copii“ .

Modelul cultural românesc, caracterizat printr-un pro
fund ataşament faţă de familie, prin dragoste pentru 
copii, prin cultivarea virtuţilor morale care împlinesc 
personalitatea umană se defineşte printr-o puternică v i
talitate. în ultima analiză, lucrarea noastră, cu argumen
tele ştiinţifice ale demografiei şi etnografiei, pune în evi
denţă importanţa acestui model şi pledează pentru ac
centuarea mesajului său umanist şi dezvoltarea spiritu
lui de răspundere a fiecărui individ, a fiecărei familii, 
a întregului popor pentru destinele naţiunii noastre.

AUTORII
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INTRODUCERE

1. Populaţia naţionala şi subpopulaţii

;,Condominium”-ul pe care îl administrează demogra
fia şi etnografia este o subpopulaţie decupată din popu
laţia României. Ea se defineşte cu ajutorul a trei carac
teristici : habitatul, statutul social şi statutul economic. 
Este vorba de populaţia rurală, avînd drept habitat satul, 
ţărănimea, ca statut social şi populaţia activă din agri
cultură, cu îndeletniciri economice ţinînd de cultivarea 
pământului, creşterea animalelor, pescuit etc. Cantitativ 
vorbind, încă cu cîteva decenii în urmă, între cele trei 
categorii se putea pune semn de egalitate : populaţia de 
la sate cuprindea, aproape fără excepţie, pe ţărani, iar 
îndeletnicirea acestora era agricultura, în sensul larg al 
cuvîntului. In prezent, ca urmare a profundelor schimbări 
politice, sociale, economice care s-au produs în ultimele 
patru decenii, populaţia rurală se compune din ţărani, 
dar şi din alte categorii sociale (muncitori, intelectuali) 
avînd ca ocupaţie —  alături de agricultură —  industria, 
transporturile, circulaţia mărfurilor, ramuri din sectorul 
terţiar etc. în cadrul habitatului rural, s-a schimbat com
poziţia socială şi economică a populaţiei.

Potrivit specificului său metodologic, demografia are 
posibilitatea de a descrie şi analiza populaţia de la sate 
şi fenomenele demografice în felul următor : ca popu
laţie rurală, Ia nivelul ţării şi al unităţilor teritorial-ad- 
ministrative (judeţe), im- prin agregare, Ia nivelul provin
ciilor istorice, împreună cu fenomene demografice precum : 
natalitatea şi fertilitatea, nupţialitatea şi divorţialitatea, 
mortalitatea. Un asemenea studiu se bazează pe datele
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linii sticii curente şi are ca unitate de timp, în general, 
Inul. Recensămintele populaţiei furnizează informaţii pen
tru cunoaşterea unor structuri demografice şi social-eco- 
nomice, cum ar f i : repartiţia populaţiei rurale după sex, 
vl i-stă şi stare civilă, repartiţia ei după nivel de instruire, 
după ramura economiei naţionale (populaţia activă şi inac
tivă), după profesiune, după categoria socială (muncitori, 
ţărani cooperatori, intelectuali, ţărani cu gospodărie indi
viduală etc.), populaţia rurală (ca şi cea urbană, desigur) 
după domiciliul prezent la recensământ şi locul naşte
rii, premisă importantă pentru cunoaşterea migra- 
ţh‘i. Recensămintele mai furnizează informaţii cu 
privire la fertilitate, atît pe generaţii cit şi pe 
duse de virstă, pe mediile urban şi rural, după 
nivelul de instruire al femeilor. Ar mai fi o a 
treia sursă : anchetele demografice. Acestea sînt rela
tiv rare şi nu întotdeauna cu reprezentativitate naţională. 
Din cele mai importante menţionăm : studiul longitudi
nal al fertilităţii din România din anii 1967— 1968, 1974— 
1975 şi 1978 (Mureşan, 1978, 1981). Ancheta din 1978, 
afiliată la Ancheta mondială a fertilităţii (O.N.U.) a cu
prins 10 141 de persoane pe baza sondajului tipic stratifi
cat dintr-un număr de 450 de localităţi rurale şi 10 ur
bane. Mai există şi alte anchete, cu eşantion redus sau 
cu caracter local.

Din enumerarea succintă a principalelor surse ue in
formaţii privind populaţia rurală şi fenomenele demogra
fice ale acesteia rezultă că, în linii generale, restricţia 
cea mai importantă în privinţa informaţiei este cadrul 
teritorial : informaţia disponibilă se prezintă pe judeţe 
şi care, prin prelucrări succesive, permite agregarea pe 
mediile urban (municipii şi oraşe plus comunele subur
bane) şi rural (comune), precum şi pe provincii istorice. 
O altă formă de agregare este pe grupe de judeţe, consti
tuite după diferite caracteristici esenţiale, întrunite de 
obicei într-un indice sintetic care ar exprima ,,nivelul 
dezvoltării social-economice“ al acestora (Trebici şi Hris- 
tache, 1985). Altfel spus, optica demografică este rela
tiv limitată, datorită particularităţilor surselor informa
ţionale.

Care sînt obiectivele ştiinţifice ale demografiei în le
gătură cu populaţia rurală şi fenomenele ei demografice ?

13
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Să spunem de la început că există un interes .ştiinţific 
general pentru analiza populaţiei rurale (ceva mai pu
ţin de jumătate din populaţia României), a satelor (13 123, 
în 1984), a categoriei sociale „ţărani“ (26,8% din populaţia 
naţională, în 1977), a populaţiei active (ocupate) din agri
cultură (circa 29% din populaţia activă — ocupată — a 
României, în 1984). în afară de aceasta, interesul este 
concentrat asupra caracterului diferenţial al fenomenelor 
demografice populaţiei rurale.

Aceasta obligă analiza să opereze corelat cu populaţia 
naţională şi cu diferitele subpopulaţii, într-o optică sis- 
temieă.

Populaţia naţională este un sistem, cu toate elemen
tele ce-i sint caracteristice : stări şi fluxuri —  intrări şi 
ieşiri — , homeostazie, efecte de feed-back, structuri şi 
interdependenţe. Ea este deci un sistem cibernetic : în 
condiţiile regimului demografic primitiv este un sistem cu 
autoreglare, iar în timpurile moderne, cînd se exercită 
tot mai puternic controlul societăţii asupra mortalităţii şi 
natalităţii, prin intermediul politicilor sociale şi demo
grafice, populaţia tinde să devină un sistem cibernetic 
controlat sau cu comandă. Este de presupus că în viitor, 
ea va deveni un sistem optimal.

In aceeaşi optică sistemică, o populaţie naţională face 
pai te din sisteme supraordonate : populaţia României este 
o parte integrantă din sistemul populaţiei Europei, prin 
intermediul unui subsistem care este populaţia Europei 
de est sau est-centrale — problemă insuficient studiată 
şi precizată. în sfîrşit, populaţia Europei este un subsis
tem din populaţia mondială. La fiecare nivel de supra- 
ordonare anumite caracteristici şi proprietăţi devin mai 
generale, interdependenţele şi conexiunile inverse nu au 
forţa cu care este înzestrat sistemul demografie naţional.

La rîndul său, populaţia naţională se compune din o 
mulţime de subsisteme : populaţiile urbană şi rurală, 
populaţia activă, populaţia unităţilor teritorial-administra- 
tive etc. Caracteristicile subsistemelor reprezintă un fel 
de „devieri“ de la sistemul naţional, a căror expresie v i
zibilă este caracterul diferenţial al fenomenelor demogra
fice. Fertilitatea populaţiei rurale este mai înaltă ca a 
populaţiei urbane, divorţialitatea urbană depăşeşte de eî- 
teva ori pe cea de la sate, tipologia mortalităţii pe cauze 
de deces diferă între Banat, Grişana, Maramureş şi Do-
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lungea. Ideea este veche în demografie, interpretarea sis- 
Irmică este însă nouă.

In termenii logicii, vom vorbi despre differentiae 
tperificae şi genus proximum. Intre subsistemele unei 
populaţii naţionale şi sistemul naţional diferenţele sînt 
relativ reduse: este permisă folosirea noţiunii de 
„omogenitate demografică“, simetrică cu cea de „omoge
nitate naţională“ , „culturală“ etc., problemă bine pusă 
(11 evidenţă de istorici, filologi, filozofi, etnografi şi fol
clorişti. Dacă ne referim la „zone*1 în interiorul ţării, ca
racteristicile comune sînt incomparabil mai pregnante de
ed diferenţele specifice, ceea ce poate fi uşor demonstrat 
cu. ajutorul metodelor statisticii matematice. La scară in
ternaţională noţiunile de „zonă" şi „regiune“ au o altă 
semnificaţie. Vom remarca, de pildă, unele trăsături co
mune cu Bulgaria şi Iugoslavia. în ce priveşte nivelul şi 
tendinţele natalităţii şi mortalităţii. Altele sînt comune 
chiar cu întreaga Europă. în primul caz, poate fi vorba 
de „zone de convergenţă demografică“ , asemănătoare cu 
cele de „convergenţă culturală“ sau „spaţii de conver
genţă culturală“ (Fochi, 1984). Demografic vorbind, 
această situaţie îşi găseşte expresia în noţiuni precum : 
modelul european al tranziţiei demografice, tipul dc nup- 
ţiahtate est-european (Hajnal, 1965), tipologia europeană 
a fertilităţii (Coaie, 1973), tipologia teritorială O .NU. in 
ce priveşte fenomenele demografice (O.N.U., 1970 b). La 
scară naţională vorbim, de asemenea, de tipologii ale fe
nomenelor demografice. Esenţial, este absolut necesară 
selectarea variabilelor care stau la baza diferenţierilor 
amintite. Teoriile moderne avansează ideea unui mare nu
măr de variabile istorice, sociale, economice, geografice şi 
nu în ultimul rind a unor variabile culturale, psihologice 
şi comportamentale. S-a pus în evidenţă, de pildă, fap
tul că în domeniul mortalităţii infantile —  indicator cu 
o mare putere de caracterizare a gradului de civilizaţie 
— mai importante sînt variabilele culturale şi educaţio
nale decît cele economice. Ce să mai vorbim de nupţia- 
litate — fenomen prin excelenţă social ?

Ca un corolar al celor mai sus arătate demografia — 
după pilda etnografiei, lingvisticii şi folcloristicii —  ar 
trebui să întreprindă studii comparative internaţionale 
şi să ne dea cel puţin o analiză a demografiei româneşti 
in context european. Pe de altă parte, ea este datoare să
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intensifice studiile diferenţiale. Acestea din urmă ar tre
bui să pună bine în evidenţă caracterul unitar şi omogen 
românesc al fenomenelor demografice, pornind de la 
ideea „specificului etnic“ — dezbătută pe larg, dar con
tradictoriu în literatura noastră, şi eontinuncl cu diferen
ţele în funcţie de anumite caracteristici.

Constatarea caracterului diferenţial al fenomenelor 
demografice din sinul populaţiei de la sate se cere între
gită cu o analiză cauzai ă. Qr, posibilităţile demografiei 
sînt destul de limitate. Practic, ea poate examina rela
ţiile dintre variabilele demografice, şi aceasta o face bine. 
Important este însă să se pună în evidenţă influenţa fac
torilor sociali, economici, culturali si psihologici, sarcină 
ce nu poate fi dusă la bun sfîrşit decît cu ajutorul altor 
discipline.

Astfel, rolul etnografiei devine deosebit de important 
în acest demers interdisciplinar. „Cultura populară“ în
seamnă pentru noi cultura creată de ţăranii români de-a 
lungul veacurilor şi materializată în producţii materiale 
şi spirituale {deci inclusiv folclorul). Prin urmare, dome
niul comun al demografiei cu etnografia îl reprezintă 
satul şi ţărănimea. în  afară însă de specificul metodelor 
şi teoriei care diferenţiază cele două discipline, etnografia 
foloseşte alte unităţi teritoriale decît demografia şi care; 
în principal, este zona etnografică, cu alte limite decît 
cele impuse de organizarea administrativă a teritoriului.

2. Cadrul teritorial al analizei etnografice

Cadrul teritorial al etnografiei cuprinde mai multe 
niveluri (Butură, 1977). Pornind de la constatarea că de-a 
lungul timpului oamenii au transformat peisajul natu
ral într-un peisaj etnografic (peisaj cultural sau peisaj 
umanizat), el distinge regiunea etnografică, în care trăiesc 
mai multe etn ii; în patrimoniul etniilor se găsesc zonele 
etnografice. Cultura populară românească este o cultură 
carpato-danubiană; ea face parte din Europa mijlocie. 
Această precizare este foarte importantă pentru teoria 
modelelor culturale şi a submodelelor, pe care o vom 
trata ceva mai tîrziu. Şi zonele etnografice pot avea, la
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rîndul lor, subzone. După acelaşi autor, clasificarea este 
următoarea :

I. Zonele şi zubzonele din Transilvania (24 zone cu 
14 subzone) printre care : zona Maramureş, Ţara Oaşului, 
Ţara Bîrsei, Ţara Făgăraşului.

II. Oltenia, cu 6 zone.
III. Muntenia, cu 8 zone.
IV. Moldova, cu 9 zone, printre care : Bucovina,.

( '.împulung, Suceava, Neamţ, Vrancea.
V. Dobrogea, cu 2 zone.
După un alt etnograf (Dunăre, 1982 şi 1984), „unitatea 

teritorială etnoculturalâ este denumită, de obicei, zonă 
etnografică, iar mai rar ţarii (în sens restrîns) sau vale 
(superioară, mijlocie, inferioară). Acestora li se alătură no
ţiunile supraordonate de regiune sau de fam în sens larg 
(provincie istorică, stat), precum şi alte subordonate de 

| subzonă etnografica, mierozonă sau vale. Fiecare etnie tră- 
ieşte în cuprinsul mai multor zone etnografice. Concomi- 

.tent cu o arie geografică relativ stabilă, zona cumulează 
<r7un fond principal comun relativ constant de elemente ira- 
• " i  ditionale de civilizaţie şi cultură, reliefînd ponderea unu- 
#r\? mitor valori dezvoltate intr-un contest de coeziune, so- 
_ * lidaritate, stabilitate si continuitate etnică, etnolingvis- 

*>T^tică, etnopsihologicâ, comportamentală etc.“ Importantă 
este precizarea autorului câ ~...vatra etnoculturalâ... a- 

1 ""—constituit cea mai solidă imitate antropologică socio-cul- 
turală... Vatra etnoculturalâ poate fi comparată mai pe 
deplin cu un sistem**.

în cadrul zonelor, Dunăre distinge „trilogia" transil
văneană : 1. Curbura Carpatică Sud-Vestică (aproximativ 
situată In judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, G orj); 2, 
Curbura Centrală a Carpaţilor (judeţele Braşov, Argeş, 
Dîmboviţa, Buzău, Covasna, Vrancea); 3. Curbura Car
patică Nordică (judeţele Bistriţa-Năsâud, Maramureş, 
Suceava, Neamţ, Harghita, Mureş) 4

Cit priveşte Curbura Carpatică Nordică, aceasta cu
prinde circa 25 zone şi subzone etnografice, regrupate în 
7 zone (subzone) reprezentative : a. Ţara Oaşului, b. Ma
ramureşul istoric, c. Cîmpulung Moldovenesc, d. Ţara

1 Este vorba de părţi din judeţele amintite.

2 —  c . 302
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Domelor, e. Valea Gurghiului, f. Ţara Năsăudului, g. Ţara 
Lăpuşului.

Personalitatea populaţiei zonale — după acelaşi au
tor -— constituie o variantă a personalităţii regionale, iar 
în ultimă instanţă, naţionale. Această teză are o impor
tanţă deosebită pentru demografie în ceea ce priveşte 
modelul demografic naţional şi submodelele regionale.

Pentru studierea aspectelor demografice etnografia a 
constituit o disciplină numită „etnodemografia“, definită 
ca „disciplină care studiază la scară microdemografică 
unităţile etnice de factură restrînsâ ca şi grupuri te ca 
părţi constitutive ale unei populaţii statistice nedefinite" 
(Vulcănescu, 1979). După acelaşi autor, obiectul ei ar fi 
analiza genealogiilor pentru a surprinde ^gradul de con- 
sanguinitate etnică şi alcătuirea microistoriei, pentru a în
registra fecunditatea diferenţiată pe sexe şi vîrste, com
poziţia reproducţiei lărgite, natalitatea şi mortalitatea In 
grupurile săteşti ; ea urmăreşte stabilirea unui model ma
trimonial statistic care să studieze noi reguli formale pri
vind gradul de rudenie şi căsătorie, in contextul unei co
munităţi zonale de tip etnic, omogene sau alogene" (p. 
108). Să facturi remarca că acest program este prea am
biţios pentru „etn odemografie că studii în această optică 
pentru populaţia României lipsesc aproape cu desăvâr
şire. De altfel, obiectul şi tehnicile menţionate mai sus 
aparţin demografiei istorice, în special şcolii demografului 
francez L. Henry şi altor specialişti în demografia isto
rică {Trebici, 1984 c.)

Întrucît demografia este interesată în gradul cel mai 
înalt de modelul demografic ca mode! cultural, optica 
folcloristicii are o însemnătate particulară. Noţiunile cele 
mai importante sînt cele de „zonă de convergenţă cul
turală“ şi „principiul concentrici taţii", formulate de învă
ţatul M. Gaster.

Iată ce aflăm despre acestea într-o lucrare a unui emi
nent folclorist român (Fochi, 1984), plină de sugestii şi 
pentru demografie. Investigînd creaţia folclorică dintr-o 
regiune aparte (Carpaţii nordici, zonă tipică de conver
genţă culturală), autorul, în urma unui studiu istoric, 
filologic şi cultural comparativ, ajunge la constatarea im
portantă : „Pe această străveche bază a culturii rîaco-
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T
getice (reprezentată prin costoboci şi carpi) s-a creat cul
tura carpatică, formă tipică de manifestare în eîmpul cul
turii a tuturor popoarelor ce, de-a lungul vremurilor, s-au 
aşezat în zonă şi au convieţuit“ (p. 12). Spaţiul geografic 
este aproximativ egal cu cel investigat de Dunăre şi de
numit „Curbura Carpatică Nordică“ şi în care Fochi gă
seşte o „comunitate culturală într-un spaţiu de conver
genţă“. Zona Carpaţilor Păduroşi este — afirmă auto
rul — „o zonă de convergenţă culturală, în care rolul uni
ficator, prin excelenţă, l-a avut aşa-numita „cultură vla
hă“ (p. 46). In zonă, locuită şi de ucrainieni, cehi, polo
nezi, ruşi, maghiari şi saşi, se verifică „principiul concen- 
tricităţii“ . Să mai amintim că Fochi examinează şi mi- 
graţia — pe baza lucrărilor fundamentale ale unor isto
rici şi lingvişti ca Meteş, Nistor, Nandriş —  al cărei 
rol a fost atît de important în „unificarea culturală 
a zonei, conferindu-i o fizionomie proprie foarte mar
cată, care se defineşte prin caracterul «carpatic» al în
tregii zone“ (pp. 25—26). Vom adăuga că această idee a 
„convergenţei culturale“ este utilă în cel mai înalt grad 
şi demografiei. „Modele demografice“ comune au fost. 
puse în evidenţă de demograful Râmneamţu (1902— 
1981) pentru Banatul românesc, sîrbesc şi cel maghiar. 
Este, din păcate, singurul studiu de acest gen din demo
grafie.

O altă noţiune fundamentală cu care lucrează etnogra
fia ca şi demografia este satul. Această unitate de habi
tat rural, cu o îndelungată istorie, este supusă, in ulti
mele decenii, unui rapid şi profund proces de transfor
mare. Legea din 1975 privind sistematizarea teritoriului 
naţional, a localităţilor urbane şi rurale, în plină desfă
şurare, a stabilit cadrul general al acestei strategii care 
va avea drept efect —  printre altele —  modernizarea sa
tului românesc. Or, demografia contemporană operează 
cu satele de astăzi, grupate cel mult după mărimea lor. 
Pe de altă parte, nu avem suficiente informaţii despre 
structura populaţiei pe aceste grupe şi, cu atît mai puţin,, 
despre fenomenele demografice aferente lor.

Satul tradiţional cu care operează însă etnografia şi 
folcloristica, secundate de geografia istorică a localită
ţilor rurale, cunoaşte o tipologie ce ar trebui să intere
seze în mare măsură pe demograf, problemă amplu exa
minată în partea a doua, Capitolul V  al lucrării noastre.

19*

V.TREBICI



3. „Convergenţa" dintre demografie şi etnografie

Problemele prezentate succint ar putea sugera o 
„zonă de convergenţă“ dintre demografie şi etno
grafie. Cum ideea care interesează demografia cu priori
tate este cea de „model demografic“ , cu variante >nalt\ 
etnografia poate furniza informaţii pertinente asupra fe
nomenelor demografice pe zone etnografice. Desigur, de
mografia nu le poate folosi ca atare, pentru simplul motiv 
că ea nu poate adapta informaţia statistică contemporană 
la cadrul teritorial al zonelor etnografice decît parţial şi 
indirect. Cele mai importante şi rezistente zone ewegra- 
tice — vetre etnografice — sînt cele situate pe ambele 
versante ale Carpaţilor. Ele cuprind circa 600 sate, sînt 
populate de ţărănimea cu gospodării necooperativizate, 
poartă denumirea de „zona colinar-montană“ , cu pro
bleme economice şi sociale dîn cele mai interesante. Cu 
toate acestea demersul demografic contemporan foloseşte 
o grupare specială în care unitatea teritorială de bază 
rămîne judeţul (Trebici, 1982).

Să mai adăugăm că pentru definirea modelului demo
grafic naţional sînt necesare şi studii de etnopsi'noiogie 
care sâ pună in evidenţă „specificul naţional“, „trăsătu
rile psihologice“ ale poporului român. Or, în această pri
vinţă deosebirile de păreri exprimate de filozofi, psiho
logi, sociologi, istorici, poeţi (V. Pârvan, S. Mehedinţi, 
M. R.a!ea, C. Răduleseu-Motru, L. Blaga, M. Eliade, M, 
Vuleănescu, H. H. Stahl) sînt mari.

Idealul demografiei româneşti contemporane este să 
aibă, în retrospectivă istorică, informaţii asupra principa
lelor fenomene demografice, pe unităţi teritoriale bine de
limitate care să ajute la definirea modelelor sau compor
tamentelor demografice ale poporului român faţă de naş
tere, căsătorie, moarte, migraţie, faţă de familie, la în
ţelegerea genezei şi evoluţiei lor, la răspîndirea lor în te
ritoriu.

Deşi colaborarea sistematică dintre demografie şi et
nografie este de dată recentă, de pe acum rezultatele stu
diului etnografic al principalelor evenimente demogra
fice — naşterea, căsătoria, moartea — ale satului româ
nesc se dovedesc de importanţă majoră pentru demo-
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Khifuj contemporană. Vom evoca cîteva din acestea şi vom 
Mim* sugestiile pentru viitoarele cercetări interdiscipli-
IIUI'C.

Pornim de la ideea generală că demografia contempo- 
ilină este preocupată in cel mai înalt grad să explice mo
dificarea rapidă a comportamentelor demografice ale popu- 
luţlri României intr-un interval istoric relativ scurt şi 
i'iiiv îşi găsesc expresia sintetică în evoluţia natalităţii, 
mortalităţii şi nupţialităţii, a schimbării structurii demo
grafice a populaţiei. Care va fi evoluţia viitoare a acestor 
comportamente, mai ales în perspectiva profundelor 
schimbări pe care le va genera noua revoluţie ştiinţifică 
m tehnică, componentă esenţială în strategia făuririi soci
etăţii socialiste multilateral dezvoltate ? Vor înregistra 
mutaţii aceste comportamente demografice ? în caz afir
mativ, să ne întrebăm : Cit de „dezirabile" ar fi ele In 
ni port cu modelele tradiţionale ?

Constatările şi informaţiile etnografiei ne pot ajuta 
m mare măsură să dăm un răspuns la aceste întrebări.

Să începem cu naşterea şi, respectiv, cu natalitatea şi 
fertilitatea. In decursul întregii sale istorii, poporul ro
mân .■! avut o atitudine pe care, cu un neologism imper
f e c t .  am numi-o natalistă. Cum se va vedea în partea a 
doua, Capitolul II, obştea sătească exercita o puternică 
presiune asupra cuplurilor căsătorite în privinţa naşterilor. 
Familia cu muLU copii, sănătoşi şi bine dezvoltaţi, se 
lutcura de prestigiu sociaL Naşterile, în afara căsătoriei 
erau aspru condamnate, ca abateri de la modelul general. 
Respectul vieţii —  începînd cu produsul de concepţie, 
i«aniintitid celebrul adagiu din dreptul roman „infens 

pro 7kij.ii Imbeinr“ — era universal şi nu ad- 
inil.n.i practic nici o excepţie. Avortul ca şi abandonarea 
copilului —  fenomen foarte rar — erau judecate cu cea 
mai mare asprime. Este interesant de semnalat că poporul 
ii practicat ..planificarea familială*' — termen cu o conn- 
taţie astăzi antinatalistâ —  şi care era favorabil unei 
natalităţi ridicate. Această planificare se aplica mai ales 
în domeniul eşalonării naşterilor. în tradiţia poporului 
român, intervalul genezic era considerat între un an şi 
trei ani, idee cu care este de acord ginecologia modernă. 
Mai mult, alături de „planificarea familială“ , poporul ro

21V.TREBICI



mân a elaborat o adevărată instituţie de sfat prernarital,. 
idee care este astăzi de o actualitate deosebită. Practic» 
toate secvenţele din ciclul de viaţă planificată — noţiune 
la care sociologia şi demografia au ajuns tîrziu, cu 5— 6 
decenii în urmă — erau obiectul unor norme sociale prin 
care obştea sătească îşi exercita controlul şi care, de-a 
lungul istoriei, a asigurat supravieţuirea nu numai a fa
miliei ţărăneşti, ci şi a neamului nostru.

Nucleul de bază al societăţii — cum se recunoaşte as
tăzi — este familia a cărei întemeiere se realizează prin 
căsătorie. Şi aici, etnografia ne aduce informaţii dintre 
cele mai valoroase. Selecţia maritală — în care predomi
nau criterii morale, în sensul cel mai larg al cuvântului 
— acţiona cu mare eficienţă. Instituţii precum ceata mas
culină şi cea feminină — cu diverse denumiri şi forme 
regionale — contribuiau la pregătirea pentru căsătorie şi 
viaţa de familie. Diferenţa de vîrstă la căsătorie între bă
ieţi şi fete, de 5— 6 ani (astăzi ea este de 3— 3,5 ani) este 
încă o dovadă a grijii acordate căsătoriei şi familiei. Este 
deci firesc corolarul acestor concepţii care este refuzul 
categoric al divorţului. Demografia contemporană va găsi 
şi explicaţii pentru caracterul sezonier al nupţialităţii, fe
nomen prezent şi astăzi.

Ataşamentul pentru familie, dragostea şi responsabili
tatea faţă de copii, solidaritatea intergeneraţională sînt tot 
atîtea valori supreme pe care le-a cultivat poporul român 
şi care şi astăzi sînt trainice, mai ales în lumea satelor.

Pozitive sînt şi trăsăturile modelului ţărănesc în ra
port cu evenimentul demografic moartea. în afară de as
pectele filozofice, de cel mai mare interes, se reţin infor
maţiile etnografice în legătură cu farmacopeea şi medi
cina populară, asupra cărora se apleacă cu atenţie oame
nii de ştiinţă de astăzi.

Interesant că în concepţia poporului român „cumpăna“ 
dintre tinereţe şi bătrâneţe era vîrsta de 45 ani. La înce
putul acestui secol, durata medie a vieţii era de circa 3(1 
ani, pentru a ajunge astăzi la 70 de ani. în schimb, vîrsta 
modală de deces („viaţa normală“) era cuprinsă între 
45— 50 ani, ceea ce corespunde intuiţiei populare.
Şi în privinţa mortalităţii, demografia găseşte în 
cercetările etnografice elemente de mare importanţă^
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cum este sezonalitatea deceselor („la colţul ierbii“ şi „la 
căzutul frunzei“).

Reprezentarea timpului — variabilă fundamentală în 
demografie —  are aspecte din cele mai interesante ia po
porul român. Noţiuni moderne, precum „ciclul de viaţă 
individuală“ , lungimea unei generaţii, observarea longi
tudinală („spiţa de neam“) îşi au drept precursoare con
ceptele de „viaţă de om“, succesiunea generaţiilor în me
moria colectivă a obştei săteşti, cele de „tînăr“ şi „bă- 
trîn“ şi altele.

Informaţiile despre sat şi locuinţă, aşa cum ni le fur
nizează etnografia, prezintă nu doar interes istoric. Sa
tul —  afirmă istoricii şi etnografii —  reprezintă cea mai 
statornică formă de comunitate şi locuire a poporului ro
mân. însăşi terminologia este preromană. Aşa cum se 
arată în unele studii recente 2 vatra reprezintă la români 
un adevărat orizont filozofic, simbol de trăinicie ; locuinţa 
reprezintă o identitate dintre timp şi spaţiu. Se explică 
astfel interesul arhitecţilor, urbaniştilor, pictorilor şi sculp
torilor pentru casa de tip ţărănesc, în special în ce pri
veşte caracteristicile etice şi estetice ale acesteia.

Să mai amintim încă de o trăsătură dominantă a spi
ritualităţii româneşti, pusă în evidenţă de etnografie : 
solidaritatea cosmică, ataşamentul faţă de natură. In lim
baj modern s-ar putea vorbi de raportul dintre om şi me
diul său înconjurător, care îşi găseşte expresia în aşa-nu- 
mitele „variabile ecologice“ , problemă de stringentă ac
tualitate.

Se cere subliniat faptul că psihologia poporului ro
mân nu este marcată de misticism, că optimismul şi 
raţionalitatea sînt constante definitorii ale structurii psi
hice a poporului nostru.

Desigur, comportamentele demografice, ca întruchi
pări ale modelelor culturale tradiţionale se modifica — 
şi se vor modifica în viitor — în cadrul procesului gene
ral de modernizare a societăţii noastre. O pledoarie pen
tru menţinerea acestor modele nu ar fi mai întemeiată 
decît concepţiile sămănătoriste şi poporaniste de altă dată. 
Dar, studierea aprofundată a acestora este o condiţie m-

2 Ernest Bernea, Reprezentarea spaţiului la poporul rom ân;
Dan Hăulică. Un arhetip etnografic în variaţiuni contem

porane : Vatra, ambele în : Secolul 20, nr. 275—276, 1984.
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dispensabilă pentru înţelegerea tendinţelor demografice 
contemporane. Şi aceasta nu ar fi singura raţiune. Pen
tru realizarea unui regim demografic optim — obiectiv 
esenţial al politicii sociale şi demografice —  cultivarea ca
racteristicilor pozitive ale modelelor tradiţionale, în ca
drul unei ample acţiuni educaţionale, ar putea avea o- 
contribuţie importantă la realizarea acestui obiectiv. 
Avem în vedere acele valori care au constituit codul etic 
al poporului român şi care i-au asigurat dăinuirea în de
cursul istoriei sale.

24 V.TREBICI



T

PARTEA ÎNTÎI

DEMOGRAFIE

Capitolul I
TENDINŢE DEM OGRAFICE RECENTE

Populaţia nu este doar un agregat statistic, o sumă 
■de indivizi, un număr sau un sistem relativ autonom de
terminat de naşteri şi de decese; populaţia se caracteri
zează prmtr-o mare complexitate, prin interdependenţe în 
■care factorii biologici se înlănţuiesc cu cei sociali, econo
mici, culturali. în ultimă analiză, dimensiunii cantitative 
a populaţiei i se adaugă tot mai pregnant caracteristici ca
litative, pe măsura progresului social-economic. Este deci 
pe deplin explicabil de ce pe primul plan se situează as
tăzi calitatea pojmlaţiei, calitatea vieţii, iar măsura cea 
mai deplină a acesteia ne dau indicatorii sociali, O popu
laţie se deosebeşte de alta nu numai prin număr sau prin 
indici demografici, cantitativi: mult mai profunde sînt 
deosebirile determinate de caracteristici cum ar îi : „sto
cul de sănătate“ , „stocul de invăţămint", caracteristicile 
profesionale şi sociale ale membrilor săi. In lumina aces
tor consideraţii generale vom încerca să schiţăm un ta
blou succint al populaţiei României de azi, să punem în 
evidenţă unele caracteristici cantitative şi calitative ale 
acesteia.

Numărul populaţiei României a fost, la 1 ianuarie 1985, 
de 22 687 374 locuitori (la sfîrşitul anului 1985 fiind de 
22,8 milioane), ceea ce situează ţara noastră, din acest 
"punct de vedere, pe locul al nouălea din Europa. Den
sitatea a fost de 95,5 locuitori pe km2. La 1 ianuarie 
1975 numărul populaţiei a fost de 21 141 000 locuitori; 
■deci creşterea totală între aceste două date a fost de 
1546 374 locuitori, ceea ce înseamnă o creştere medie 
anuală de aproximativ 154 637 persoane. Rata creşterii 
medii anuale a fost, în această perioadă, de 0,7%, mai
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ridicată decît media populaţiei Europei. Faţă de alte pe
rioade, cînd rata medie de creştere a fost de un procent 
anual, ritmul din perioada 1975— 1984 este ceva mai scă
zut ; totuşi, dinamismul demografic al populaţiei Româ
niei este încă remarcabil. Cum indicii economici, în spe
cial venitul naţional pe locuitor, se caracterizează prin 
ritmuri de creştere de cite va ori mai ridicaţi decît cel 
al populaţiei, sîntem în prezenţa unei corelaţii pozitive 
între creşterea economică şi cea demografică, ceea ce îşi 
găseşte expresia finală în creşterea nivelului de trai al 
populaţiei.

Evoluţia numărului populaţiei naţionale, ca şi a struc
turii sale demografice este determinată de natalitate şi 
de mortalitate iar aceşti factori fundamentali ai mişcării 
naturale sînt condiţionaţi de factori sociali, economici, cul
turali, într-un cuvînt de întregul context economico-social. 
Or, acesta a cunoscut în întreaga perioadă a construcţiei 
socialismului un dinamism .fără precedent în istoria ţării 
noastre. Să amintim strategiile ample ale dezvoltării in
dustriei şi agriculturii, ale sistematizării localităţilor ur
bane şi rurale, strategiile educaţională şi cea sanitară, 
pentru a nu aminti decît pe cele mai importante prin 
impactul lor asupra populaţiei, a factorilor de creştere de
mografică, a mobilităţii spaţiale, profesionale şi sociale, 
a stratificării sociale. Creşterea numărului populaţiei a 
fost însoţit de modificări profunde în repartiţia acesteia 
pe sexe şi vîrste, în distribuţia teritorială a populaţiei, 
prin mecanisme demografice şi socio-economice. într-un 
ritm rapid s-au schimbat structurile populaţiei după ca
racteristici cum sînt : nivelul de instruire, profesia, par
ticipare la activitatea economică, apartenenţa la clase şi 
categorii sociale. Numai prin luarea în considerare a aces
tor schimbări vor putea fi înţelese tendinţele demograf ice, 
evoluţia mortalităţii şi natalităţii, a nupţialităţii şi a fa
miliei din această perioadă a istoriei patriei noastre*. Să 
ne referim numai la două structuri socio-economice fun
damentale.
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Ultimele trei recensăminte ale populaţiei ne dau ur
mătoarea structură socială a populaţiei active a Româ
niei :

Tabelai nr. 1

Structura populaţiei active totale a României pe principalele categorii
sociale (%)

1
Categoria socială 1956 1966 1977

Muncitori 20,0 32,6 50,4
j Ţărani cooperatori 7,6 45,7 25,5

Ţărani cu gospodării individuale 58,9 6,8 5,9
Intelectuali-funcţionari 10,4 11,8 13,9

In două decenii ponderea muncitorilor în populaţia 
activă totală a crescut de la o cincime (20%) la jumă
tate (50,4%), reprezentînd fără îndoială cea mai impor
tantă schimbare de statut social. Nu mai puţin semnifi
cative sînt modificările celorlalte categorii sociale.

Cît priveşte schimbările care au modificat structura 
economică, ele pot fi văzute din evoluţia populaţiei ocu
pate.

Tabelul nr. 2

Structura populaţiei ocupate pe sectoarele principale ale economiei naţionale
(%)

Sectoare principale 1950 1965 1980 1984

Agricultura 74,3 56,7 29,8 29,2
Industria şi construcţiile 14,2 25,5 43.8 44,2
Celelalte sectoare 11,5 17,8 26,4 26,6

Creşterea ponderii populaţiei ocupate în industrie şi 
construcţii trebuie considerată ca cea mai semnificativă 
din punctul de vedere al modernizării economiei naţio
nale şi a populaţiei ocupate. Să mai amintim că în în
treaga perioadă amintită a crescut sistematic numărul lo-
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cuxilor noi de muncă : dacă ne mărginim la perioada 
1965— 1984, au fost create 3 279 700 noi locuri de muncă, 
în medie 172 690 pe an, ceea ce a permis ocuparea inte
grală a sporului demografic şi a disponibilului de forţă 
de muncă provenit din agricultură şi din populaţia cas
nică. Gradul ridicat de ocupare a resurselor de munca 
este caracteristic deopotrivă populaţiei masculine cit şi 
celei feminine : la recensămîntul din 1977, 45% din popu
laţia feminină era ocupată în una din ramurile economiei 
naţionale.

Mobilitatea socială şi profesională a fost însoţită de o
amplă mobilitate teritorială : migraţia a transferat mi
lioane de persoane de la sate la oraşe, modificînd totodată 
statutul social şi profesional al persoanelor respectiv». 
Gradul de urbanizare a crescut sistematic : ponderea 
populaţiei municipiilor si oraşelor a crescut de la 22% 
în 1948’, la 49,2 în 1984.

Cît priveşte dimensiunea strategiei şcolare, vom aminti 
că în perioada 1981— 1985 s-au pregătit 1216,5 mii cadre 
prin învăţămîntul profesional, de maiştri şi liceal, iar 
prin învăţămîntul superior 184,2 mii ingineri, medici, 
profesori şi alte cadre cu pregătire superioară. Astfel, 
sistemul şcolar a mărit an de an stocul de învăţămînt al 
populaţiei totale şi al populaţiei active, adaptat la ce
rinţele unei societăţi dinamice.

Putem trage concluzia că populaţia României a asi
gurat în permanenţă forţa de muncă necesară economiei 
naţionale, cu caracteristici calitative îmbunătăţite, iar 
aceasta a îndeplinit rolul de principală forţă de produc
ţie, de factor hotărîtor al dinamismului economic.

Evocarea succintă a unor realizări social-economice şi 
a schimbărilor survenite, cu impact evident asupra po
pulaţiei şi tendinţelor demografice, este indispensabilă 
pentru explicarea evoluţiei fertilităţii, a comportamen
tului reproductiv, problemă fundamentală a demografiei 
româneşti şi, în mod corespunzător, a politicii social- 
economice şi demografice. Modernizarea economiei na
ţionale, a societăţii româneşti în ansamblul ei, mobi
litatea socială şi profesională, afirmarea tot mai largă 
a rolului femeii în conformitate cu statutul politic, so
cial şi economic conferit de societate nu puteau să nu 
influenţeze fertilitatea şi familia.
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Să începem cu evoluţia mortalităţii. Progresele în re
ducerea mortalităţii au fost cu adevărat spectaculari?, mai 
ales în perioada anilor postbelici pînă în 1965— 1966 ; un 
indice global cum este rata brută de mortalitate ne arată 
că mortalitatea generală a scăzut de la 13,2 decese la 
1 000 locuitori în anii 1948— 1952 la 8,5%o în 
anii 1962— 1966. In ultimii ani (1981— 1983), rata brută, 
de mortalitate este de aproximativ 10 decese la 1 009 lo
cuitori (10,3%a în 1984); în mare parte, această uşoară 
creştere se datorează îmbătrînirii demografice a popu
laţiei, mai exact creşterii ponderii populaţiei vîrstnice.

Dimensiunea reală a eficacităţii luptei împotriva morţii 
ne dă durata medie a vieţii. în anii 1930— 1932, mări
mea acesteia a fost de 42 ani, pentru a ajunge în 1956 — 
într-o perioadă foarte scurtă — la 63,2 ani. Creşterea din 
anii următori a fost mai lentă. în anii 1982— 1984, durata 
medie a vieţii populaţiei României a ajuns la 69,77 ani..

Mortalitatea infantilă a urmat şi ea o tendinţă formă 
de scădere : faţă de 1938 (în anii 1946— 1947 nivelul era 
aproximativ acelaşi cu cel din 1938), cînd valoarea ei a. 
fost de 179 decese sub un an la 1 000 născuţi-vii, s-a ajuns 
la 23,9%.;i în 1983, şi 23,4 în 1984, deci o reducere de peste 

t şapte ori a acestui important indicator. Desigur, contri
buţia sistemului sanitar, reconstruit şi perfecţionat în 
anii socialismului, este dincolo de orice îndoială cauza 
scăderii mortalităţii generale şi infantile ; pe de altă parte, 
creşterea nivelului de educaţie a populaţiei, progresele ge
nerale în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, explică 
în mare măsură succesele obţinute.

Cu valorile amintite ale duratei medii a vieţii şi ale 
mortalităţii infantile, România se situează în famila ţă
rilor dezvoltate sub acest raport; este adevărat, cu un 
decalaj faţă de ţări ca Suedia, Olanda, Franţa.

Mult mai complexă a fost evoluţia natalităţii, com
ponenta principală a mişcării demografice, practic singu
rul factor al excedentului natural în condiţiile în care- 
mortalitatea din ultimii ani se caracterizează printr-o re
lativă stabilitate. Natalitatea a început să scadă după pri
mul război mondial, populaţia României încadrîndu-se şi 
ea în procesul de trecere de la indici înalţi ai mortalităţii: 
şi natalităţii, caracteristici multă vreme istoriei noastre,
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la indici mai scăzuţi, caracteristici perioadei contempo
rane. Această trecere a avut loc în ţara noastră cu un de
calaj de cîteva decenii în raport cu ţările din Europa occi
dentală, iar ritmul cel mai rapid s-a produs în ultimele 
trei decenii care —  după cum se ştie —  au reprezentat

Voo

Fig. 1 Evoluţia natalităţii, mortalităţii şi excedentului natural al 
populaţiei României, 1958—1966 şi 1975—1983.

perioada celor mai ample transformări politice, sociale, 
economice, culturale. Cel mai elementar indice — rata 
brută de natalitate — ne dă cîteva informaţii globale în 
privinţa scăderii natalităţii. în anii 1937— 1938 acest in

30 V.TREBICI



dice era de 30 născuţi-vii la 1 000 locuitori ; în anii 1948— 
1951 nivelul natalităţii era încă de 25,7 născuţi la 1 000 
locuitori, marcînd o scădere de 14% ; în anii 1974— 1975- 
rata de natalitate a fost de 20%o, ajungînd în anii 1931— 
1982 la 16,2%o ; în 1983 rata de natalitate a fost de 14,3%or 
iar în 1984, de 15,5%o- Consecinţa directă a acestei evo
luţii a natalităţii a fost scăderea excedentului natural : 
în anii 1975— 1982, în medie, acesta a fost de 8,5 la 1000" 
de locuitori, corespunzînd unei rate de creştere de 0,85% ; 
în anii 1981— 1982 valoarea sa a fost de circa 6%o sau 
0,6%, în 1983 de 3,9%0, iar în 1984, de 5,2%0.

Indici mai perfecţionaţi — rata totală de fertilitate şi 
rata de reproducere — ne arată mai expresiv amploarea 
şi semnificaţia scăderii natalităţii. Rata totală de fertili
tate sau indicele sintetic al fertilităţii era de 4,4 copii de 
femeie în perioada ei fertilă (15— 49 ani), în anii 1930—  
1932, pentru a ajunge la 2,6— 2,9 copii în anii 1956— 
1958. Scăderea accentuată a natalităţii populaţiei în anii 
1958— 1966 a făcut ca rata totală a fertilităţii să coboare 
chiar sub 2 copii (anii 1964— 1966), neasigurînd simpla 
înlocuire a generaţiilor. în anii 1975— 1982, rata totală, 
a fertilităţii a scăzut de la 2,62 copii (1975) la 2,17 în 
anul 1982 ; în 1983 la 2 copii. Aceeaşi tendinţă este re
dată şi de evoluţia ratei brute de reproducere (număr de 
fete fără să se ia în consideraţie efectul mortalităţii) şi 
a ratei nete de reproducere (acelaşi indice dar cu luarea 
în considerare a efectului mortalităţii). Or, în 1975 rata 
brută de reproducere a fost de 1,27 fete, ceea ce înseamnă 
că generaţia fiică era cu 27% mai mare ca generaţia 
mamă ; în 1982 ea este de 1,053 fiice, în timp ce rata 
netă de reproducere este de 1,007 fiice, asigurindu-se 
încă înlocuirea generaţiilor sau, cu un termen general, 
reproducerea populaţiei. în schimb, în 1984 rata totală 
de fertilitate a fost de 2,19 copii, iar cea brută a fost de 
1,06 fete. Să amintim că aceşti indici sînt diferenţiaţi 
pe mediile urban şi rural, pe provincii (istorice, pe ju
deţe, ca şi după alte caracteristici. Fertilitatea populaţiei 
de la sate este mai înaltă ca a populaţiei urbane.
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Dacă în general, scăderea natalităţii este un proces le
gic în modernizarea societăţii, în schimb scăderea accen
tuată a acesteia nu poate să nu genereze consecinţe ne
gative pe plan economic, social, cultural. Să ne gîndim, 
de pildă, la implicaţiile scăderii natalităţii asupra volu
mului resurselor de muncă sau asupra perspectivelor de 
reproducere a populaţiei.

Cauzele care au determinat în ţara noastră — ca şi 
în celelalte ţări din Europa — scăderea natalităţii sînt 
numeroase ; de ele se ocupă numeroasele teorii soeio-eoo- 
nomice şi cultural-antropologice şi etnografice ale ferti
lităţii.

Natalitatea este în mare măsură legată de nupţiali- 
tate. Căsătoria, în concepţia noastră, este actul prin care 
se întemeiază familia, „nucleul de bază al societăţii“ . în 
^c^'ul, familiei se realizează procesul de procreare a co- 
piilor.. Or. trebuie spus că populaţia României s-a carac
terizat, în general, printr-o nupţialitate înaltă. Au fost 
perioade ca cea între anii 1949— 1958, cînd rata brută de 
nupţialitate oscila între 10 şi 12 căsătorii la 1 000 locuitori. 
Chiar şi în perioada 1975— 1982 nivelul ei era încă ri
dicat : 8,7 căsătorii la 1 000 locuitori; în anii 1980— 1984 
a fost de 7,7 căsătorii la 1000 locuitori. Semnificativ este 
şi faptul că în România căsătoriile se contractează la 
■vîrste foarte tinere. Se estimează că vîrşta medi.e a fer 
meilor la prima căsătorie a fost de 21,9 ani, iar a băr
baţilor de 25,2 ani. De altfel şi vîrsta medie a mamelor 
la  naşterea copiilor lor este de asemenea redusă : în 
ultimii ani ea oscilează în jurul valorii de 25 de ani.

O nupţialitate precoce ar fi trebuit să fie favorabilă 
unei fertilităţi ridicate ; tipul de fertilitate a fost în pe
rioada analizată de aproximativ doi copii. Studii de so
ciologie, antropologie culturală şi de etnografie au pus 
în evidenţă faptul că poporul român se caracterizează 
printr-o puternică „propensiune“ pentru căsătorie, fa
milie şi pentru natalitate. Este adevărat însă că familia
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este de dimensiuni reduse. în acelaşi timp, se cuvine 
semnalat faptul că, deşi natalitatea populaţiei urbane 
tinde să fie superioară populaţiei rurale, fertilitatea ei 
este — cum am mai spus — mai scăzută decît la sate.

Migraţi a intensă de la sat la oraş, creînd o structură 
demografică mai favorabilă a populaţiei urbane, explică 
în mare măsură nupţialitatea înaltă din urban, dar şi 
un nivel ridicat de divorţialitate. Este posibil ca însuşi 
modelul reproductiv al populaţiei urbane să fi suferit 
o modificare pozitivă ca urmare a influenţei persoanelor 
venite de la sate.

Evoluţiile amintite ale natalităţii şi mortalităţii —  scă
derea fertilităţii şi creşterea duratei medii de viaţă •— au 
avut, printre alte consecinţe, şi aceea de modificare a 
structurii populaţiei după sex şi vîrstă, în sensul creş
terii. proporţiei populaţiei vîrstnice şi al diminuării pon
derii populaţiei tinere. Proporţia persoanelor in vîrstă de 
60 ani şi peste a crescut de la 7,4% în 1930, la 14% 
în 1884 ; de asemenea, vîrstă medie a întregii popu
laţii a crescut de la 26,7 (1930) la 33,9 ani (1984). îmbă
trânirea demografică a populaţiei României generează o 
serie de consecinţe negative din punct de vedere econo
mic, social, sanitar, afectînd în primul rînd resursele de 
muncă (Trebici, 1983 c şi 1984 a). Reîntinerirea demogra
fică nu este cu putinţă decît printr-o redresare a natali
tăţii şi menţinerea ei la un nivel înalt, în următoarele 
decenii.

România aparţine —■ am mai spus — modelului cultu
ral european, ceea ce se regăseşte şi în caracteristicile de
mografice. Există însă şi diferenţe care se explică prin 
condiţiile istorice, prin faptul că România a intrat mai 
tîrziu în tranziţia demografică ; ele se mai explică şi prin 
aceea că România, ţară socialistă, este în acelaşi timp ţară 
în curs de dezvoltare.

Ritmul de creştere şi natalitatea populaţiei României 
sînt superioare mediei europene. Să amintim, de aseme
nea, că rata totală de fertilitate şi rata de reproducere 
nu mai asigură înlocuirea simplă a generaţiilor pentru 
marea majoritate a ţărilor europene, iar nupţialitatea a 
cunoscut o scădere accentuată în ultimii ani, în aceste 
ţări.

3 — C. 302
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Situaţia demografică a ţării noastre, aşa cum a fost 
ea succint schiţată în rîndurile de mai sus, atrage aten
ţia asupra faptului că alături de tendinţe pozitive există şi 
unele cu caracter negativ. Aceasta este valabil pentru na
talitate şi pentru excedentul natural. Problema a fost exa
minată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
martie 19843, indicîndu-se o serie de măsuri importante 
vizînd creşterea natalităţii şi a sporului demografic na
tural, măsuri ce se încadrează în sistemul mai general al 
politicii demografice — parte integrantă a politicii econo- 
mico-sociale a partidului şi statului.

Politica demografică a României în sensul de sistem 
de măsuri adoptat de stat, ca reprezentant al naţiunii, 
avînd drept scop să influenţeze tendinţele demografice 
şi, în primul rînd, natalitatea şi familia, şi cuprinzînd o 
serie de obiective cantitative şi calitative în domeniul 
populaţiei, a fost formulată în anul 1974 de către Congre
sul al Xl-lea al Partidului Comunist Român în Progra
mul de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvol
tate şi înaintare a României spre comunism.

Caracterul complex al acestei politici se vădeşte în op
ţiunile fundamentale asumate, în obiectivele stabilite, ca 
şi în mijloacele destinate realizării lor. Astfel, politica 
demografică urmăreşte creşterea numerică a populaţiei, 
asigurarea unui spor sau excedent natural corespunzător, 
reducerea morbidităţii şi mortalităţii, întărirea sănătă
ţii populaţiei, stimularea natalităţii, consolidarea familiei, 
asigurarea unei proporţii juste de vîrstă a populaţiei, 
menţinerea tinereţii şi vigorii poporului român. O în
treagă legislaţie a fost elaborată pentru traducerea în 
viaţă a acestor obiective. Se cuvine amintit faptul că pen
tru realizarea politicii demografice sînt afectate fonduri 
importante de la bugetul de stat. Statul suportă cheltuie
lile de sănătate pentru întreaga populaţie, iar în cadrul 
acestora un loc important îl au cheltuielile pentru ocroti
rea mamei şi a copilului ; statul asigură un sistem de în- 
văţămînt de toate gradele, cu un acces nelimitat al popu

3 Hotărîrea Comitetului Politri Ea ezutio al C.C. al P.C.R. cu 
privire la creşterea răspunderii coanelor şi organizaţiilor de par
tid, organelor de stat şi cadrelor medieo-sanitare în înfăptuirea 
politicii demografice şi asigurarea unui spor corespunzător al 
populaţiei („Scîntein“, 3 martie 1984).
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laţiei ; fondurile destinate alocaţiilor de stat pentru co
pii şi pentru ajutorarea familiilor cu mulţi copii cresc an 
de an.

De deosebită importanţă sînt măsurile adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al P.C.R. din 1 martie 1984. 
în Hotărîrea adoptată, se subliniază că „creşterea natali
tăţii, asigurarea unui spor corespunzător al populaţiei, 
întărirea familiei trebuie să constituie obiective priori
tare pentru dezvoltarea naţiunii noastre socialiste şi asi
gurarea progresului economic şi social al ţării, pentru 
păstrarea vigorii şi tinereţii întregului popor“ şi se adre
sează un apel întregii populaţii să înţeleagă „că asigu
rarea creşterii demografice normale a populaţiei repre
zintă o înaltă cinste şi o îndatorire patriotică pentru 
fiecare familie şi pentru întregul nostru popor, care în
totdeauna s-a mîndrit cu familii trainice, ou mulţi copii, 
pe care i-a crescut cu dragoste, asigurând astfel vitali
tatea, tinereţea şi vigoarea întregii naţiuni“ .

O nouă dovadă elocventă a grijii partidului şi statu
lui pentru ajutorarea familiilor cu mulţi copii îl con
stituie măsurile prevăzute în Decretul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România privind alocaţia de stat 
şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă 
mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în 
termen, precum şi Indemnizaţia de naştere, intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1986. în urma acestor reglementări, 
cuantumul alocaţiei de stat pentru copii sporeşte, în me
die, cu 26,8 la sută. Suma alocată corespunzător noilor 
majorări privind ajutoarele acordate familiilor cu copii 
totalizează 6,5 miliarde lei pe an, ceea ce reprezintă un 
spor de peste 46 la sută faţă de nivelul anterior al efor
turilor financiare făcute de stat în această privinţă.

Fondurile pentru alocaţii de care au beneficiat 4,8 
milioane copii au reprezentat în anul 1985 aproximativ 
14 miliarde lei, comparativ cu 10,7 miliarde lei în anul 
1980.
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Capitolul II
TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ 
A POPULAŢIEI ROMÂNIEI

Pentru înţelegerea problemei tranziţiei demografice, 
sînt necesare unele precizări preliminare. Populaţia uma
nă — avem în vedere, în general, populaţia naţională —  
este un sistem demografic relativ autonom, guvernat de 
legi ce-i sînt proprii. Ca sistem, populaţia se defineşte 
prin variabile de stare reprezentînd stocurile populaţiei 
—■ efective şi structuri demografice —  modificate în per
manenţă de fluxuri — naşteri şi decese —  formînd miş
carea naturală a populaţiei. Vom distinge astfel o stare 
iniţială şi una finală a populaţiei : la începutul anului şi 
sfîrşitul anului, la începutul tranziţiei şi la sfîrşitul aces
teia. Tranziţia demografică are în vedere populaţia de tip 
închis, prin urmare fără intervenţia migraţiei.

Sistemul demografic se caracterizează printr-o rela
tivă stabilitate, conferită atît de faptul că în populaţia 
din fiecare moment coexistă 100 de clase de vîrstă, cores- 
punzînd unui număr de 100 de generaţii, cit şi de persis
tenţa comportamentelor demografice, expresie a unor mo
dele culturale. Prin urmare, populaţia este înzestrată cu 
o inerţie — inerţia demografică — , mult mai puternică 
decît inerţia altor sisteme (economice sau sociale). De aici 
decurg două consecinţe teoretice şi metodologice. Unita
tea de timp cu care se măsoară modificările demografice 
este durata unei generaţii sau, mai exact, distanţa din
tre două generaţii succesive (valoarea internaţionaiâ este 
de 30 de ani, în România ea este de 25— 29 ani). Factorii 
exogeni —  printre care şi măsurile de politică demogra
fică — pot determina schimbări aşa-numitele efecte con- 
juncturale; cele mai importante şi persistente sînt cele
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pe termen lung. De aceea demografia se îndreaptă tot 
mai mult spre analiza longitudinală, pe generaţii sau, 
în general, pe cohorte ; bineînţeles, analiza transversală 
sau de moment rămîne o modalitate curentă cu atît mai 
mult cu cît informaţia statistică este asigurată cu precă
dere pentru nevoile analizei transversale.

1. Noţiuni şi concepte
Există un consens cvasiunanim în privinţa definiţiei 

generale a tranziţiei demografice. In ediţia a doua a Dic
ţionarului demografic multilingv (Henry, 1981) întîlnim 
următoarea definiţie (p. 118) : „Tranziţia demografică sau 
revoluţia demografică este un proces evolutiv, observat 
intr-un număr mare de populaţii, început în secolul al 
XVIII-lea, caracterizat printr-o scădere importantă a mor
talităţii şi natalităţii. Tranziţia demografică face ca popu
laţiile să treacă de la regimul demografic vechi, carac
terizat prin niveluri înalte ale natalităţii şi mortalităţii, 
la regimul demografic modern, cu natalitate şi mortalitate 
avînd niveluri joase. Unii autori... au sublimat decalajul 
în timp ce separă în mod obişnuit scăderea mortalităţii 
de scăderea natalităţii, prima precedind pe cea de-n doua, 
de unde rezultă faza numită de creştere tranzitorie'*.

într-un alt dicţionar de demografie (Pressat, 1979). 
după ce se arată că revoluţia demografică este sinonimă 
cu tranziţia demografică (p. 195), se spune despre tran
ziţia demografică că este „situaţia unei populaţii în care 
natalitatea şi mortalitatea, sau cel puţin unul din aceste 
fenomene, au părăsit nivelurile lor tradiţionale pentru 
a se îndrepta spre niveluri joase, asociate cu fertilitatea 
dirijată şi cu folosirea mijloacelor moderne de combatere 
a mortalităţii“ (p. 278). De obicei, tranziţia începe cu 
scăderea mortalităţii, Franţa constituind o excepţie.

Pentru un alt autor (Chesnais, 1979) tranziţia demogra
fică este trecerea, în decursul unui interval de timp, de la 
un regim tradiţional de echilibru demografic, cu niveluri 
ridicate ale fertlităţii şi mortalităţii, la un regim modern 
de echilibru, cu niveluri joase ale fertilităţii şi mortalită
ţii. Tranziţia este marcată de debutul scăderii mortalită
ţii, măsurată prin rata brută de mortalitate, iar în cazul 
cînd aceasta este oscilantă, prin rata de mortalitate in-
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îantilă ; sfîrşitul acestui proces istoric este marcat de în
toarcerea durabilă la o epocă caracterizată de un ritm me
diu de creştere naturală, egal sau inferior perioadei pre- 
tranziţionale, cu o speranţă de viaţă lâ naştere de 73 ani 
(femei). între cele două regimuri de echilibru, notate cu 
Ta şi Tea, creşterea naturală parcurge trei faze : „umfla
rea“ (gonflement) creşterii, faza „platoului“ creşterii ma
xime şi faza „îngustării“ creşterii corespunzând scăderii 
natalităţii. Prin urmare, durata tranziţiei este 
dată de segmentul de timp T©—Ta variabilă de la o popu
laţie la alta.

O imagine intuitivă, care ar reprezenta „modelul eu
ropean“ al tranziţiei, ne oferă figura 2.

Fig. 2 Fazele tranziţiei demografice (model european).

Presupunem că în epoca pretranziţională rata brută 
de natalitate (RBN) era de 40— 45 născuţi-vii la 1 000 de 
locuitori, iar rata brută de mortalitate (RBM) oscila în 
jurul valorii de 30 de decese la 1 000 de locuitori, rata 
excedentului natural fiind deci de aproximativ 10 la l 000 
locuitori, egală cu o rată medie anuală de creştere de 1%.
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în modelul prezentat, mortalitatea este prima care în
cepe să scadă, natalitatea rămînînd la nivelul anterior 
ridicat; în acest interval de timp, rata excedentului na
tural creşte, ajungînd la 15— 19 la 1 000 de locuitori, res
pectiv rata de creştere a populaţiei (de tip închis) ia va
lori de 1,5— 1,8% anual. Studiile privind tranziţia demo
grafică din Europa au constatat că valorile respective au 
fost sub 2% anual, cel mai adesea 1,5— 1,6%. Este pe
rioada aşa-numitei „explozii demografice“ , de proporţii 
modeste însă, în comparaţie cu ceea ce se întîmplă în 
ţările actuale în curs de dezvoltare. Fertilitatea începe să 
scadă şi ea după un decalaj faţă de mortalitate, dar au 
fost cazuri (Franţa, de pildă) cînd scăderea mortalităţii 
a fost precedată de cea a fertilităţii. După o perioadă de 
timp, natalitatea şi fertilitatea se echilibrează; în mo
delul nostru, rata brută de natalitate a ajuns la 20 la 
1 000, iar cea de mortalitate la 10 la 1000, de unde rata 
excedentului natural recapătă valoarea de 10 (rata de 
creştere 1%). Se spune în general, că tranziţia demogra
fică s-a încheiat, realizîndu-se trecerea de la regimul de
mografic vechi la cel modern.

Ce se întîmplă în continuare însă ? Evoluţia demogra
fică nu se opreşte. în unele ţări occidentale, natalitatea 
continuă să scadă, în timp ce mortalitatea, favorizată de 
îmbătrînirea demografică înregistrează o uşoară creştere. 
Curbele se întîlnesc ; rata creşterii naturale şi, respec
tiv, a creşterii populaţiei devine zero, putînd anunţa tre
cerea spre o populaţie staţionară. Este o nouă fază a tran
ziţiei demografice. Mai mult, în numeroase ţări europene 
occidentale, după 1965, scăderea natalităţii a fost accen
tuată, ajungîndu-se ca rata totală de fertilitate (RTF) să 
ajungă sub nivelul de înlocuire a generaţiilor (socotit egal 
cu 2,09— 2,11 copii în condiţiile mortalităţii slabe actuale) 
sau ca rata de reproducere să fie subunitară. Unii demo
grafi (Bourgeois-Picbat, 1979 b) se întreabă dacă o ase
menea situaţie, fără precedent în istoria demografică, nu 
semnifică cumva o nouă fază a tranziţiei demografice.

Deşi figura 2 este o reprezentare simplificată a tran
ziţiei demografice, ea ne permite să facem cîteva obser
vaţii şi să răspundem la eventuale întrebări.

Tranziţia demografică cuprinde de fapt trei tranziţii 
—  avem în vedere pentru moment numai natalitatea şi
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1

mortalitatea şi corolarul jocului dintre ele, anume exce
dentul natural:

a) tranziţia mortalităţii de la nivelurile ridicate !a ni
veluri scăzute ;

b) tranziţia natalităţii, de la nivelurile ridicate la ni
veluri scăzute ;

c) tranziţia excedentului natural de la vechiul echili
bru la noul echilibru.

In limbajul curent, prin tranziţie se subînţelege, în 
majoritatea cazurilor, tranziţia natalităţii, iar atunci cînd 
se spune despre o ţară că populaţia are o tranziţie înche
iată. se subînţelege că natalitatea a ajuns la un nivel scă
zut (regimul modem).

Factorul timp, de cea mai mare importanţă în tranzi
ţia demografică, se pune în termenii următori :

a) care este durata totală a tranziţiei demografice ?
b) care este intervalul de timp ce separă scăderea na

talităţii de scăderea mortalităţii ?
c) care este viteza cu care se produce scăderea morta

lităţii şi cea a natalităţii ?
Menţinîndu-ne în continuare la modelul european, 

vom spune că există tranziţie cu o durată foarte mare 
(pînă la 200 ani), cu o durată mijlocie (de un secol apro
ximativ) şi cu o durată relativ scurtă (70— 90 ani) şi chiar 
foarte scurtă. După unii autori (Chesnais, 1979) cele trei 
tipuri corespund modele!or : nordic, occidental şi meridio
nal (în care este inclus şi cel răsăritean).

Nu mai puţin importantă este problema :
d) care este decalajul de timp ce separă tranziţia de

mografică din diferitele ţări din Europa ? Observaţia cea 
mai generală este aceea că tranziţia demografică a avut 
loc mai întîi în ţările din nordul Europei (Suedia, Nor
vegia, Finlanda, Danemarca), apoi în ţările din occidentul 
Europei, cele mai tîrzii fiind ţările din sudul şi estul Eu
ropei. Decalajul exprimat în ani variază, bineînţeles, de 
la o ţară la alta.

Se cuvine făcută precizarea că tranziţia demografică 
■— în cazul ţărilor care au cunoscut primele acest pro
ces —  a început nu mai devreme de a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea.

Fiind un proces de durată şi de amploare, tranziţia 
demografică a fost determinată de o serie de cauze, ge-

40 V.TREBICI



nerînd, la rînclu-i, o serie de consecinţe. Analiza acestora, 
deosebit de laborioasă şi de complexă, constituie obiec
tul a numeroase studii care reprezintă tot atîtea teorii 
ale tranziţiei demografice. Dar, se poate face precizarea 
că tranziţia demografică s-a produs concomitent sau a 
fost precedată de o serie de tranziţii pe plan economie, 
social etc. Există riscul lui post hoc —  proptei- /ioc in 
interpretarea cauzalităţii. Un exemplu este instructiv în 
această privinţă. Era considerată drept axiomă teza câ 
tranziţia demografică este generată, în linii generale, de 
revoluţia industrială şi urbanizare, cu procesele asociate, 
denumite generic „modernizarea societăţii". Or, în studii 
recente (Caldwell, 1976) se argumentează că scăderea fer
tilităţii poate preceda industrializarea ; mai mult, ea poate 
favoriza dezvoltarea economică.

Strict demografic, este uşor de arătat că tranziţia de
mografică are, printre consecinţele sale, o tranziţie în ce 
priveşte structura pe vîrste a populaţiei, fiind cauza îm- 
bătrînirii demografice a acesteia (Bourgeois-Pichat, 
1979 a.). Se mai constată că odată cu tranziţia demogra
fică are loc şi o tranziţie a modelului ratelor de activitate 
a populaţiei active (Durând, 1975 ; Willekens, 1977) pre
cum şi o tranziţie a mobilităţii populaţiei, denumită „mo- 
bility revolution" (Rogers, 1977).

Tn concluzie trebuie spus că tranziţia demografică 
este mai puţin un ..model“ cît un „tip“ („pattem“ ), care 
reprezintă o statistică a evoluţiei natalităţii şi mortalită
ţii populaţiei într-o perioadă lungă de timp. „Tipul eu
ropean“ cunoaşte particularităţi de la o ţară la alta, în 
funcţie de istoria socială şl economică a fiecăreia în parte. 
Importantă este analiza eauzelor care au determinat 
„tranziţia demografică“ şi de care trebuie să se ocupe 
sociologia, economia politică, istoria, psihologia socială, 
demografia şi alte ştiinţe.

2. Aspecte generale ale tranziţiei demografice 
din România

Din cele trei faze ale demersului ştiinţific — descrie
rea, analiza şi predicţia — studiul privind tranziţia demo
grafică se reduce la descrierea ei, cu unele elemente de 
analiză demografică şi mai puţin social-economieă. Pen
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tru judecarea corectă a caracterului tranziţiei demogra
fice din România, sînt necesare lămuririle de mai jos.

1. Datele statistice oficiale, la teritoriul actual al ţă
rii, acoperă perioada 1930— 1940 şi 1946— 1984. Ele se 
referă la natalitate, mortalitate, excedent natural, nup- 
ţialitate şi mortalitatea infantilă, atît la nivelul populaţiei 
naţionale, cit şi pe mediile urban şi rural.

2. Serii pe perioade mai mari există în publicaţiile 
statistice mai vechi, pe perioada Î888— 1915 şi 1920— 1929, 
dar la teritoriu variabil.

3. Datele recensămintelor populaţiei (1899 şi 1912) se 
referă la teritoriul epocii respective ; datele recensămîn- 
tului din 1930 au fost recalculate la teritoriul actual, 
fiind comparabile cu cele ale recensămintelor din 1948, 
1956, 1966 si 1977.

4. Singura serie statistică reconstituită riguros ştiinţi
fic pe o perioadă mare (1900— 1960), la teritoriul actual 
este a lui G. Retegan (Şerbu, 1962) şi se referă la natali
tate şi fertilitate, populaţia feminină în virată de 13— 49 
ani, la nivelul ţării şi pe mediile urban şi rural, la nup
ţiali tatea în perioada 1920— 1940, pentru populaţia na
ţională, urbană şi rurală, la fertilitatea specifica, auto
rul calculînd ratele brute şi nete ale reproducţiei pentru 
unele perioade, ceea ce a implicat folosirea tabelelor de 
mortalitate, valabile insă la teritoriul actual.

5. Din păcate, o asemenea serie nu există pentru mor
talitatea populaţiei României şi nici pentru mortalitatea 
infantilă. în schimb, există un studiu (Gheţău, 1978) în 
care sint sistematizate datele din tabelele de mortalitate 
pe anii 1899— 1901, 1909— 1912 şi 1930— 1932 (la terito
riul epocii respective) şi pe anii 1956, 1961, 1964— 1967, 
1970— 1972, 1976— 1978 şi 1982— 1984 şi un alt studiu 
(Gheţău, 1983) cu o analiză aprofundată pentru perioada 
1956—1982,

în aceste condiţii, tranziţia demografică din România 
(Trebici, 1978 şi 1981) se bazează pe date la un teritoriu 
variabil, ceea ce este, fără îndoială, un element de ne- 
comparabilitate, asupra căruia cititorul trebuie prevenit. 
S-au folosit de asemenea unele informaţii statistice din 
publicaţiile O.N.U., mai ales cînd se încearcă comparaţii 
cu alte ţări din Europa.

6. Pentru descrierea tranziţiei demografice s-ati folo
sit cu precădere rata brută de mortalitate (RBM), rata
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brută de natalitate (RBN), rata excedentului natural 
(RBN-RBM). Ratele specifice de fertilitate (RSF) sînt în 
întregime preluate din studiul lui G. Retegan, dar pe 
baza lor se fac unele calcule pentru obţinerea modelu
lui populaţiei stabile. Datele privind rata totală de fer
tilitate (RTF) sînt transversale ; uneori s-a folosit şi des
cendenţa finală (Dăo). determinată pe baza recensăminte- 
lor populaţiei pe anii 1966 şi 1977, ca descendenţă a ge
neraţiilor feminine. Folosind deci mai mulţi indici, se în
cearcă astfel o descriere mai completă a evoluţiei ferti
lităţii şi mortalităţii.

Tabelul nr. â
E v o lu ţ ia  ra te lo r  brute de n a ta lita te , m orta lita te  şi exceden t n a tu ra l 1888—  

1984 (Ia  1000 lo c u ito r i)

Perioada Natalitate j Mortalitate Excedent
natural

1888—1890 40,5 28,7 11,8
1891-1895 41,0 31,0 10,0
1896-1900 40,2 27,4 12,8
1901-1905 39,2 25,5 13,7
1906-1910 40,3 26,0 14,3
1911-1915 42,1 24,4 17,7
1916-1919 — ____

1920-1924 37,6 24,0 13,6
1925-1929 35,4 21,6 13,8
1930-1934 32,9 19,8 13,1
1935-1940 29,3 19,1 10,2
1941-1945 — — —

1946-1950 25,2 16,5 8,7
1951-1955 24,8 11,4 13,4
1956-1960 21,6 9,6 12,0
1961-1965 15,8 8,6 7,2
1966-1970 22,6 9,3 13,3
1971-1975 19,3 9,4 9,9
1976-1980 18,9 9,8 9,1

1981 17,0 10,0 7,0
1982 15,3 10,0 5,3
1983 14,3 10,4 3,9
1984 15,5 10,3 5?2

1

Pe ani, evoluţia demografică în perioada 1888— 1983 
este redată în figura 3.

Dacă declinul mortalităţii şi cel al fertilităţii a început 
cu cîteva decenii în urmă, cea mai accentuată scădere se
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produce în perioada următoare celui de-al doilea război 
mondial.

Pentru judecarea evoluţiei demografice 1888— 1934 ar 
fi fost necesară o caracterizare social-economică a Româ
niei la începutul secolului al XX-lea şi la începutul pe-

Lg 1000 locuitori

Fig. 3 Evoluţia ratelor brute de natalitate, mortalitate şi ale 
excedentului natural, 1888—1983.

noadei postbelice (1948— 1950), precum şi a transformă
rilor care s-au produs în ultimele patru decenii, pe care 
nu o facem aici, dar unele referiri vor fi totuşi indispen
sabile. In al doilea rînd, ca observaţie de ansamblu, tre
buie precizat că în perioada analizată au avut loc eveni
mente care au influenţat evoluţia demografică, cum sîn t: 
cele două războaie mondiale (deficit de naşteri), cărora 
le-au urmat binecunoscutele perioade de recuperare (a 
căsătoriilor şi deci a naşterilor), precum şi măsurile de 
politică demografică de la sfîrşitul anului 1966, ^u un 
puternic impact nu numai asupra fertilităţii, ci şi a mor
talităţii. Or, în lipsa acestor evenimente, tendinţa „se
culară“ (în sensul terminologiei seriilor cronologice) ar fi 
apărut mai clară.

3. Tranziţia mortalităţii

La sfîrşitul secolului al XlX-lea (1888— 1900) rata brută 
de mortalitate a fost de 29 decese la 1 000 locuitori, în
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deceniile anterioare nivelul ei a fost superior cifrei de 
30%o (Populaţia României, C.I.C.R.E.D., 1974).

Scăderea ei, ca tendinţă fermă, poate fi datată la în
ceputul secolului al XX-lea : în perioada 1901— 1915 ni
velul ei este cu 13% sub cel al perioadei 1888— 1900. 
Scăderea ei este lentă în continuare : nivelul ei oscilează 
în jurul valorii de 20 decese în perioada 1930— 1940. Au 
fost necesari 50 de ani (1850— 1900) pentru a reduce ni
velul mortalităţii sub 30%u şi alţi 30 de ani (1900— 1929) 
pentru a-i obţine scăderea pînâ la valoarea de 20%o (1930 — 
1940), care s-a menţinut pînă aproximativ în 1947, după 
care, în decurs de 17 ani (1948— 1965), s-a realizat cea mai 
puternică scădere, nivelul ei ajungind la mai puţin de 9 
decese la 1000 locuitori. Creşterea uşoară din ultimii 
ani se datorează şi îmbătrînirii demografice, la care ne 
vom referi mai tîrziu.

Scăderea mortalităţii populaţiei României în perioada 
1900— 1984 se vede şi din evoluţia speranţei de viaţă la 
naştere.

Tabelul nr. 4

Speran ţa  de v ia ţă  la  n a ş te re , pe s e x e ,  1900— 1984

Anii Sexul masculin Sexul feminin

1899-1901 36,1 36,9
1909-1912 39,2 40,1
1930-1932 41,2 42.6

1956 61,5 65,0
1961 64,2 67,7

1964-1967 66,5 70,5
1970-1972 66,3 70,9
1976-1978 67,4 72,2
1982—1984 66,98 72,6

Tranziţia mortalităţii a durat deci aproximativ şase 
decenii, din care patru decenii pentru a trece de la 30%o 
la 20%o, dar mai puţin de un deceniu şi jumătate pentru
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a trece de la 16,5%0 (1946—1950) la 8,6%0 (1961— 196a), o 
scădere de aproape două ori (— 48%o).

Se cuvine făcută remarca că între cele două războaie 
mondiale, în condiţiile scăderii mortalităţii, nivelul ei era 
mai ridicat în România comparativ cu celelalte ţări din 
Europa de est.

Tabelai nr. 5

Speranţa de viaţă la naştere în ţările Europei de est între cele două războaie

Ţări Anii Sexul
masculin

Sexul
feminin

Bulgaria 1935-1939 50,98 52,56
Cehoslovacia 1937 54,90 58,70
R. D. Germană 1932-1934 59,86 62,81
Polonia ' 1931-1932 48,2 51,40
România 1930-1932 41,2 42,6
Ungaria 1930-1931 48,7 51,8

Sursa : Anuarul statistic al R.S.R., 1971.

Există un decalaj în. ce priveşte tranziţia mortalităţii 
din România nu numai in raport cu ţările din Europa oc
cidentală, dai' şi cu cele din Europa de est.

Făptui că mortalitatea infantilă este Încă ridicată în 
raport cu Europa (circa 31 decese sub un an la 1 000 năs- 
cuţi-vii în perioada 1976—-1980 şi 23(4%o, în 1984), iar spe
ranţa de viaţă la naştere este cu circa 5 ani mai mică la 
bărbaţi, faţă de nivelul cel mai ridicat în Europa şi cu 
6 ani mai mică la femei, îndreptăţeşte afirmaţia că tran
ziţia mortalităţii în România nu este încă încheiată. în 
sprijinul acestei afirmaţii vine şi constatarea că în Ro
mânia structura mortalităţii aparţine regimului interme
diar. S-a făcut constatarea (Gheţău, 1978) că în peroada 
1900—1940, România se afla în prima fază a trecerii de 
ia regimul premodern de mortalitate la cel moderai. în

în anii 1932—1936 decesele provocate de bolile infecţioase, 
parazitare şi ale aparatului respirator reprezentau 32% din nu
mărul total al deceselor, rata fiind de 2—3 ori mai ridicată ca în 
ţările europene dezvoltate.
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prezent, structura este mult schimbată, fără însă ca Ro
mânia să se încadreze încă în tipul modern.

Lucrul acesta n-ar trebui să surprindă dacă vom aminti 
că România mai este o ţară în curs de dezvoltare şi că 
abia în 1985— 1990 se proiectează trecerea ei în cadrul 
ţărilor cu dezvoltare medie. Deşi face parte din modelul 
cultural european, totuşi unii indici demografici exprimă 
situaţia României menţionată anterior.

4. Tranziţia fertilităţii
Vom începe cu indicele cel mai. simplu, anume nata

litatea 5. Dacă în perioada 1888— 1900 rata brută de na
talitate a fost de 40,6 născuţi-vii la 1 000 locuitori, nive
lul ei, in perioada 1901—-1915 a rămas acelaşi. Dar în 
această perioadă de început a secolului al XX-lea se în
registrează un fenomen interesant: natalitatea creşte de la 
39,2% (1901— 1905), la 40,3%„ (1906— 1910) şi la -12,1% 
(1911— 1915), atingînd valoarea maximă. Chiar dacă luăm 
seria Retegan (la teritoriul actual), creşterea este de la 
33,5% la 38,8%, pentru a atinge 39,7% (1910— 1914). 
Constatarea este că în perioada 1900—1915 natalitatea 
populaţiei României a crescut, fenomen întîlnit şi la alte 
populaţii din Europa. Există încercări de explicaţie a 
acestei tendinţe dar nu ne vom referi acum la această 
proWemă. Rămine totuşi să ne întrebăm ce s-ar fi in
tim plat cu această tendinţă dacă nu ar fi intervenit pri
mul război mondial care, la rîndu-i, a generat o serie de 
consecinţe politice, sociale, economice cu efect prezuma- 
bil asupra fertilităţii.

în orice caz, un lucru este cert în lumina datelor sta
tistice : fertilitatea începe să scadă după primul război 
mondial. Este adevărat, scăderea este relativ moderată 
între cele două războaie : 34,5% în deceniul 1920—1929 
şi 30,9% in anii 1930— 1940. Dar dacă natalitatea în 1921 
a fost de 39,4% (ce-i drept, an de recuperare a naşteri
lor) nivelul ei a ajuns la 26% în 1940, deci o scădere apre

5 Corect este să se vorbească despre fertilitate (a populaţiei 
feminine de vîrstă fertilă, a generaţiilor feminine, a promoţiilor 
de căsătorii etc.). Pentru generalizarea expunerii, folosim terme
nul de natalitate.
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ciabilă. Diminuarea natalităţii este mult mai accentuată 
decît a mortalităţii. Factori noi apar acum, motivaţii im
portante se afirmă care stau la baza scăderii natalităţii 
şi a trecerii la un nou comportament demografic. Oricum, 
odată instalată, tendinţa de scădere a fertilităţii este 
fermă. Totuşi, înainte de a o examina în perioada urmă
toare celui de-al doilea război mondial, este legitimă în
trebarea : cum ar fi evoluat fertilitatea dacă nu ar Xi 
avut loc cel de-al doilea război mondial ?

Scăderea se continuă după o mică redresare din anii 
1949— 1950 ; 24,8% (1951— 1955) şi 21,6%a (1956— 1960) : 
15,8% (1961— 1965). în cursa dintre mortalitate şi nata
litate în această perioadă, ritmul este mai alert pentru 
scăderea natalităţii {—36%) faţă de scăderea mortalităţii 
(— 25%).

Măsurile adoptate la sfîrşitul anului 1966 au modificat 
alura curbei natalităţii. După redresarea din anii 1967— 
1969, scăderea continuă, dar cu unele particularităţi. 
Nivelul natalităţii, de aproape 19%0 în anii 1976—> 
1980, a ajuns la 17% în 1981, 15,3%0 în 1982, 11,3% iu 
1983 şi 15,5% în 1984. La scară europeană, acesta este 
încă un nivel relativ ridipat.

Să recurgem şi la alţi indici pentru a urmări tran
ziţia fertilităţii. Vom utiliza rata totală de fertilitate 
(RTF). Din studiul Retegan rezultă că acest indice a fost 
de 5,075 copii (1905— 1909). Pentru perioada 1932 —1936 
de 3,964 copii. Dacă facem un calcul aproximativ pe baza 
datelor din studiul lui G. Retegan, obţinem cifrele de 
5,300 (1900), 5,062 (1910) şi 4,421 copii (1930). în perioada 
1920—1924, —  începutul scăderii fertilităţii — se esti
mează acest indice la 4,97 copii. în anul 1956, rara to
tală de fertilitate este de 2,888 copii, pentru a ajunge la 
1,903 în 1966, nivelul cel mai scăzut, corespunzând unei 
rate brute de reproducere de 0,925 fiice. In anul 1980 
RTF este de 2,45 copii (RBR =  1,2 fiice), iar în 1984 ea 
este de 2,19 copii (RBR =  1,06 fete).

Dacă la începutul tranziţiei fertilităţii, rata totală de 
fertilitate a fost de aproximativ 5 copii, care să fi fost 
valoarea maximă a acestui indice ? Nu avem decit infor
maţia statistică de la recensămintele din 1912, 1966 şi 
1977 în legătură cu numărul total de copii pe care l-au
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născut femeile în decursul vieţii lor, In vîrstă de 15 ani 
şi peste, la data recensămintelor respective. Or, pentru 
generaţiile 1875— 1879 (Recensămîntul 1966, voi. III), cu. 
fertilitatea încheiată între anii 1925— 1929, descendenţa 
finală a tuturor femeilor a fost cuprinsă între 4,8—4,5 
copii, a generaţiilor mai vechi de 1875, de circa 5,0 co
pii, valorile pentru populaţia rurală variind între 5,4—5,& 
copii. Generaţiile 1886— 1890 (Recensămîntul 1977, voL 
I) au avut o descendenţă finală de 3,5— 3,7 copii, mai ri
dicată în sînul populaţiei rurale (4—4,3 copii). Descen
denţa finală a femeilor căsătorite a fost mai ridicată. Prin 
urmare, nici indicii longitudinali şi nici cei transversali 
nu ne duc la constatarea că fertilitatea ar fi putut fi cu 
mult deasupra cifrei de 5 copii, ceea ce corespunde de 
altfel şi situaţiei din diferite ţări din Europa, în fazele res
pective ale tranziţiei.

Intr-un studiu consacrat fertilităţii din ţările Europei 
occidentale (Festy, 1979), întîlnim următoarele valori :

Tabelul nr. 6

B a t a  to ta lă  de fe rt ilita te  şi descendenţa  f in a lă  in  d iferite  ţă ri d in  E uropa- 
(v a lo r i  m a x im e ; n u m ă r  de cop ii)

Ţări Descendenţa
finală

Rata totală de 
fertilitate Perioada

Danemarca 4,42 4,31 1891-1895
Finlanda 4,96 4,84 1876-1880
Norvegia 4,48 4,67 1876-1880
Suedia 4,68 4,82 1821-1825
Anglia 4,90 4,94 1871-1875
Olanda 4,98 4,48 1901-1905

Dacă ratei totale de fertilitate îi asociem şi un alt 
indice important —  vîrsta medie a mamelor la naşterea 
copiilor lor. —  situaţia pentru unele ţări europene în 
perioade comparabile se prezintă astfel:

49
4 — C. 302

4
V.TREBICI



T a b e lu l  n r . 7

R a ta  to ta lă  de fe rt ilita te  şi v îrs ta  m ed ic  a  m a m e lo r  (a n i )

Ţara şi 
perioada

Rata
totala

de
fertilitate

Vîrsta
medie

a
mamelor

Ţara şi 
perioada

Rata 
totală de 
fertilitate

Vîrsta 
medie a 
mamelor

România
1

Franţa
1905-1909 5,075 29,2 1851-1855 3,38
1932-1936 3,964 29,2 1901-1905 2,79 29,3
Danemarca 1931-1935 2,16 28,1
1901-1905 4,24 30,9 Olanda
1931-1935 2,15 29,3 1901-1905 4,48 32,0

1931-1935 2,73 31,2
Suedia
1751-1755 4,96 31,9 Italia 3,06 30,6
1901-1905 3,91 31,8 1931-1935
1931-1935 1,77 29,9 Spania 3,06 30,6
Anglia şi 1931-1935 3,50 30,8

Ţara
Galilor

1851-1860 4,82
1901-1905 3,40 * * >
1931-1935 1,79 .  .  .

La o rată de fertilitate mult mai ridicată în Româ
nia, vîrsta medie la naştere este mai mică în raport cu 
alte ţări din Europa. Nu este numai influenţa tipului de 
nupţialitate, diferit pentru Europa şi Europa de est („Eu- 
Topean marriage pattern“ şi „Eastern marriage pattern“ , 
după teoria lui Hajnal), ci şi expresia unui model de fer
tilitate G. 6

6 Se remarcă pentru ţările europene occidentale că, chiar în 
»condiţiile scăderii fertilităţii, vîrsta medie se modifică puţin. în 
România, vîrsta medie a mamelor a scăzut de la 29,2 (1905— 1909) 
la 27,7 ani (1956) şi 25 ani (1984).
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Datele prezentate mai sus ne sugerează distanţe careL 
separă tranziţia fertilităţii din Europa occidentală de- 
tranziţia acesteia din România. Caracteristic pentru tran
ziţia fertilităţii din România este faptul că fertilitatea 
maximă —  în condiţiile scăderii ratei totale de fertili
tate —  continuă să se concentreze la grupa de vîrstă 20—  
24 ani.

Fig. 4 Curba ratelor de fertilitate după vîrstă, 1900, 1930, 195S-
şi 1981.

Intrucît fertilitatea este diferenţială, analiza tranziţiei 
ei trebuie examinată pe mediile urban şi rural, pe pro
vincii istorice şi pe categorii sociale, de care nu ne vom 
ocupa aici.

Se poate face afirmaţia că tranziţia fertilităţii din 
România este un proces încheiat ? înainte de a încerca 
un răspuns la această întrebare, să prezentăm unele date- 
şi aprecieri întîlnite în literatura demografică interna
ţională.
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După Chesnais (1979) tipurile de tranziţie demogra
fică ar fi următoarele :

Tabelul nr. 8

T ip u r i  de  tran z iţ ie  d em o g ra fic ă  în  E u ro p a

Tipul şi 
ţara

începutul
tranziţiei

,

Sfirşitul
tranziţiei

Durata 
în ani

Perioada
creşterii
naturale
maxime

Rata
creşterii
naturale

(% )

Model nordic 
Suedia 1815 1965 150 1855-1865 1,6

Model occi
dental
R.F. Germa
nia 1875 1965 90 1896-1905 1,5

Model meri
dional 
Italia 1875 1965 90 1911-1913

Şi
1921-1930

1,2

J. Bourgeois-Pichat, luind în studiul său (1981) numai 
cinci ţări (R. F. Germania, Anglia, Franţa, Suedia ţi Ro
mânia), face următoarea apreciere (p. 20): „România a 
fost aleasă ca exemplu de ţară care a pornit tranziţia sa 
demografică numai de curînd ţi a parcurs diferitele faze 
foarte rapid. Intre cele două războaie mondiale, fertili
tatea şi mortalitatea erau încă înalte în România, in mare 
măsură similare cu situaţia care prevalează astăzi in ţă
rile în curs de dezvoltare. România furnizează un bun 
exemplu pentru a arăta influenţa politicii de stat asupra 
tendinţelor demografice“ (se referă la măsurile din 1966 
—  n.n.j.

Dacă în România mortalitatea începe să scadă la în
ceputul secolului al XX-îea iar fertilitatea aproximativ 
din 1920, atunci reechilibrarea la niveluri scăzute se pro
duce în perioada 1961-—1965. Excedentul natural şi deci 
:rata creşterii naturale au cunoscut un maximum în anii 
1911— 1915 (17,7 la 1 000 sau 1,8%), iar în perioada post-
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F
belică, între 1951— 1955 (13,4 la 1 000 sau 1,3%), făcînd 
abstracţie de situaţia specială din anii 1967— 1969.

Afirmaţia că tranziţia fertilităţii şi deci tranziţia de
mografică s-ar fi încheiat în jurul anului 1965 este 
numai parţial justificată. Este necesară încă o perioadă 
de timp ca să se observe dacă noile niveluri au ton carac- 
der durabil. Studii aprofundate — cum am mai spus —  
asupra fertilităţii pe categorii sociale, pe provincii, ar pu
tea contribui la găsirea unui răspuns ştiinţific. Repetăm, 
contribuţia demografiei istorice şi a etnografiei ar fi de 
■cea mai mare importanţă.

In legătura cu caracterul tranziţiei demografice din 
România, cu durata ei, cu viteza eu care s-a produs, este 
util să reamintim unii indici sociali şi economici ai Ro
mâniei în 1938, valabili în parte şi pentru primii ani ai 
perioadei postbelice. Venitul naţional pe locuitor se esti
mează la 100 dolari (1938), proporţia populaţiei urbane a 
fost de 23,4% (1948), populaţia activă din sectorul pri
mar, circa 80% în 1943 (Haîus, 1901), proporţia persoane
lor analfabete, în cadrul populaţiei de 7 ani şi peste, a 
fost de 23,1% (1948), mortalitatea infantilă a fost de circa 
180 decese sub 1 an la 1 000 născuţi-vii, rata de natali- 

* tate (1936— 1940) a fost de 29,3, cea de mortalitate era 
■de 19%.

După aproximativ trei decenii, situaţia este profund 
schimbată. Produsul naţional brut (1979) este de 1900 do
lari, proporţia populaţiei urbane, circa 50%, proporţia 
populaţiei active din sectorul primar, aproximativ 30%, 
mortalitatea infantilă, circa 24%o, mortalitatea generală, 
aproximativ 10%o, iar natalitatea a fost cuprinsă între 
17—-14,3% în anii 1981— 1983.

5. Tranziţia structurii pe vîrste a populaţiei
In cursul tranziţiei demografice a unei populaţii are 

loc şi schimbarea structurii pe vîrsţe : se trece de Ia o 
populaţie tinără la una „bătrînă“, proces caracteristic şi 
populaţiei României. S-ar putea pune problema: cum 
este posibil ca populaţia unei ţări în curs de dezvoltare, 
cu o proporţie covîrşitoare a populaţiei rurale în popu
laţia totală a ţării (78,6% în 1930 şi 76,6% în 1948), avînd 

i o natalitate relativ ridicată şi cu o tranziţie demografică
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mult decalată faţă de Europa occidentală şi chiar faţă de 
unele ţări din Europa de est, să se înscrie într-un proces 
de îmbătrînire şi să parcurgă chiar o etapă importantă a 
acestuia ? Explicaţia constă în faptul că factorul princi
pal al acestui fenomen era scăderea fertilităţii; or, aceasta 
începuse să se reducă curînd după primul război mondial, 
tendinţă continuată în deceniile următoare, în ciuda unor 
oscilaţii cu caracter conjunctural.

Spre deosebire de îmbătrînirea individuală sau senes- 
cenţă, noţiune binecunoscută în gerontologie şi geriatrie,, 
îmbătrînirea demografică a unei populaţii naţionale — sau 
a unei subpopulaţii oarecare — are o semnificaţie simplă : 
creşterea proporţiei (adică a frecvenţei relative) persoane
lor bătrîne în populaţia totală. Noţiunea antinomică 2  îm- 
bătrînirii este întinerirea demografică a populaţiei : creş
terea ponderii populaţiei tinere în populaţia totală 
(Trebici, 1972).

Simplitatea noţiunii de îmbătrînire demografică explică, 
şi simplitatea indicilor şi a metodelor de descriere a aces
tui proces.

Populaţia se împarte convenţional în trei grupe : „tînă- 
ră“ , cuprinsă între 0— 14 ani (15 generaţii sau cohorte) \ 
„adultă“ , avînd 45 de generaţii, între 15— 59 ani, si „foă- 
trînă“ de la 69 ani în sus, cu 40 de generaţii7, numită 
şi „vîrsta a treia“ . Creşterea duratei medii de viaţă şi a 
numărului persoanelor bătrîne face necesară o detaliere 
a populaţiei „bătrîne“ . S-a ajuns astfel şi la „vîrsta a 
patra“ : de la 75 de ani în sus. Indicele cel mai general 
al gradului de îmbătrînire a unei populaţii este proporţia,, 
exprimată în procente, a populaţiei vîrstnice (de 60 de 
ani şi peste sau 65 de ani şi peste) în populaţia totală. Pi
ramida vîrstelor —  imagine clasică în demografie —  ne 
furnizează prima informaţie despre „tinereţea“ sau „bă- 
trîneţea" unei populaţii : o piramidă cu o bază largă şi 
cu un virf îngust este caracteristică primului tip, în timp 
ce o piramidă cu o bază îngustă şi cu un virf hipertrofiat 
caracterizează o populaţie îmbătrânită.

7 în  publicaţiile O.N.U. gruparea cea mai frecvent utilizată 
este: 0—14 ani, 15—64 ani şi 65 ani şi peste. O altă grupare 
este : 0—19 ani, 20—64 ani, 65 ani şi peste.
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La acest indice universal se adaugă unele valori ale 
tendinţei centrale (vîrsta medie, vîrsta mediană). Întrucît 
repartiţia populaţiei după vîrstă P(x) este o repartiţie 
statistică, ea poate fi caracterizată nu numai cu vîrsta 
medie şi vîrsta mediană, cu raportul dintre aceste două 
valori, ci şi cu alţi indici : cuartile, percentile, coeficienţi 
de asimetrie etc.

Pentru a pune în evidenţă, la modul cel mai general, 
consecinţele îmbătrînirii demografice a populaţiei, se re
curge la raportul de dependenţă de vîrstă, ce se calculează 
după formula :

BDV = F°-14 a"i+ P.60a"l Şi peste. loo sau 1000
-£*15—59 ani

Imaginea „presiunii“ exercitate de tineri şi de bătrîni 
asupra adulţilor (populaţiei de vîrstă de muncă) este bine 
sugerată de acest raport. O noţiune înrudită este raportul 
de dependenţă economică (RDE) ce se obţine din raporta
rea populaţiei inactive la populaţia activă, rezultat expri
mat în procente sau în promile.

Trecînd la cauzele îmbătrînirii demografice, trebuie 
făcută distincţia între cauzele directe, care sînt de ordin 
demografic, şi cauzele indirecte, care influenţează pe cele 
demografice, printr-un mecanism foarte complex.

în cazul unei populaţii închise (fără migraţie) îmbă- 
trînirea demografică este determinată de scăderea feiti- 
lităţii şi creşterea duratei medii de viaţă : primul factor 
duce la diminuarea proporţiei populaţiei tinere şi deci la 
creşterea ponderii populaţiei vîrstnice ; cel de-al doilea 
factor măreşte numărul populaţiei vîrstnice şi — ceteris 
paribus — poate contribui la creşterea ponderii acesteia 
în populaţia totală. Aceste două tipuri de îmbătrînire 
poartă denumirea de îmbătrînire prin baza piramidei şi 
de îmbătrînire prin vîrful piramidei populaţiei. Or, expe
rienţa istorică a populaţiilor care cunosc îmbătrânirea 
demografică arată cu toată claritatea că factorul hotârîtor 
este scăderea fertilităţii şi nu creşterea duratei medii de
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viaţă8 aşa cum de altfel va rezulta şi din analiza popu
laţiei României.

Dacă luăm o populaţie de tip deschis (cu mi graţie), 
un factor suplimentar —- uneori foarte important —  al 
îmbătrînirii demografice şi, respectiv, al reîntineririi aees-. 
teia este migraţia (internă sau internaţională). Populaţia, 
satelor, de pildă, îmbâtrîneşte -prin emigraţie netă, pier- 
zînd efective importante de tineret care pleacă la oraşe, 
în aceste condiţii, îmbătrîrdrea demografică a populaţiei, 
urbane poate fi încetinită şi, uneori, se înregistrează chiar 
o întinerire.

Atunci cind este vorba de diferite subpopulaţii cum ar 
fi populaţia activă, categoriile sociale, diferite subpopu— 
îaţii profesionale, un al patrulea factor de modificare a 
repartiţiei pe vîrste este mobilitatea socială şi profesională. 
Trecerea unor efective din populaţia activă agricolă - -  
mai ales tinere —  in populaţia activă industrială ooate 
avei ca rezultat îmbâtrînirea primei populaţii şi întinerirea, 
celei de a doua. Putem să ne imaginăm şi situaţia perso
nalului muncitor dintr-o întreprindere sau drntr-o insti
tuţie, supus unor modificări ale repartiţiei după vtrstâ..

Aceste cauze sint —  cu excepţia migraţiei şi mobilităţii 
profesionale —  de ordin demografic. Prin urmare, analiza 
este ţinută să exploreze, mai departe, cauzele care deter
mină scăderea fertilităţii şi creşterea duratei medii de 
viaţă. Or, aceasta înseamnă analiza condiţionării social- 
economice a fertilităţii, în care intervin numeroase vari
abile sociale, economice, culturale, psihologice cu rare se 
ocupă teoriile fertilităţii Şi familiei. Aceeaşi afirmaţie 
este valabilă şi pentru analiza factorilor social-economici 
ai mortalităţii. Studiul se extinde la factori care determina- 
migraţia şi mobilitatea socială. Sinteza unor asemenea- 
investigaţii se face în teoria tranziţiei demografice, înţe
leasă ca istorie socială, economică, culturală şi demografică..

în ce priveşte consecinţele sau implicaţiile îmbătrînirii, 
demografice sau, mai general, ale schimbării structurii 
populaţiei pe vîrstă, aici trebuie să precizăm că leza

8 Această situaţie aparent paradoxală se descifrează astfel: 
în timp ce creşterea duratei medii a vieţii are drept rezultat: 
creşterea numărului absolut al persoanelor bătrîne, scăderea fer
tilităţii diminuează efectivele generaţiilor noi ce se adaugă ba
zei piramidei şi deci ponderea populaţiei tinere şi —■ ipso fado  —- 
determină creşterea ponderii populaţiei vîrstnlce.
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•centrală este aceea că vîrsta este o variabilă fundamentală, 
nu numai din punct de vedere demografic. Activitatea 
economică, necesarul de alimente şi de medicamente, nece
sarul de locuri de muncă, de locuinţe etc., sînt tot ătîtea 
variabile de vîrsta.

în ansamblu, îmbătrînirea demografică, ca modificare 
a repartiţiei populaţiei după vîrstâ, are consecinţe pe 
multiple planuri. Sub raport strict demografic sînt de 
•consemnat efectele asupra fertilităţii populaţiei feminine, 
a mortalităţii generale în legătură directă cu creşterea 
numărului şi proporţiei populaţiei vîrstnice. Sub raport 
•economic, efectul se resimte la nivelul populaţiei active 
—  care îmbătrîneşte şi ea —  la nivelul sarcinii societăţii 
pentru fondul de pensii. Deci aproape toate subsistemele 
din societate sînt afectate de îmbătrînirea demografică.

Există metode statistico-matematice cu ajutorul cărora 
se estimează efectele îmbătrînirii demografice. Din parte-i, 
demografia pune la dispoziţie modelul matematic al po
pulaţiei stabile (Trebici, 1983 b) — o aplicaţie se va da în 
•continuare —  şi metoda proiectărilor demografice. în 
timp ce populaţia stabilă, ca model, reprezintă o populaţie * 
care ar evolua indefinit sub efectul unei legi de mortali
tate, reprezentată de o tabelă de mortalitate, şi al unei 
legi de fertilitate, proiectările demografice realizează ace
laşi lucru prin proiectarea unei populaţii pentru un oiizont 
•oarecare, în condiţiile unor anumite ipoteze cu privire la 
■evoluţia viitoare a mortalităţii şi fertilităţii. Combinînd 
aceste metode cu altele, cum ar fi tabela de activitate, 
•curbele de şcolaritate, ale necesarului de locuri de muncă, ' 
.ale necesarului de alimente sau servicii medicale, se pct 
identifica consecinţele economice, sociale, sanitare ale 
îmbătrînirii demografice, prin trecerea succesivă a unei 
populaţii de la o fertilitate înaltă la una scăzută, de la 
o durată a vieţii scăzută (circa 40 de ani), la una ridicată 

•(de 70 de ani). Asemenea combinaţii, facilitate de simulările 
electronice, pot arăta consecinţele îmbătrînirii în dife
rite ipoteze plauzibile. Un studiu al O.N.U. (1956), astăzi 
«clasic, se ocupă pe larg de aplicaţiile acestor metode.
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Tabelai nr. &

P o pu la ţii) pe g rupe  m a ri de virste ( % ) ,  v lrsta  m edie  şi m ed ian ă , ra p o rtu l  
-de dependenţă  de v iis tă  in  p erioada  1912— 1984 (a m b e le  se x e )

Anii

Proporţia populaţiei
(% ) Virsln (ani şi 

zecimi)

Raport de depen
denţă

0—14
ani

15-49
ani

50 ani 
Şi

peste
Total 0-14

ani
60 ani 

Şi
pestemedie mediană

1912 37,3 55,0 7,7 26,0 21,5 818 678 140 j
1930 33,5 59,1 7.4 26,7 22,6 690 565 125 '
1948 28,9 61,8 9,3 29,8 26,2 618 468 150
1956 27,5 62.6 9,9 30,0 25,0 597 439 158
1960 26,0 61 ,7 12.3 32,4 30,5 621 421 200
1977 25,6 60,4 14,0 33 ,0 30,5 660 425 235
1982 27 ,0 59,4 13.6 33.5 31,1 684 455 229
1984 25,1 60,8 14.1 33,9 31,5 645 413 232

Proporţia populaţiei de 60 ani şi peste a evoluat ast
fel : 7,7%, în 1912 şi aproximativ aceeaşi în 1930 (7,4%), 
ea creşte cu 26% intre 1930 şi 1948, ajungînd la 9,3% ; 
pină la recensămîntu] din 1956. schimbarea este nesem
nificativă, pentru a înregistra o creştere cu 24% in de
ceniul 1956— 1966 ; în 1977, ea era de 14% şi tot atît în 
1984. Cît priveşte vîrsta medie, sâ consemnăm că în cinci 
decenii (1930— 1984), aceasta a crescut de la 26,7 ani la 
33,9 ani, cu 27%.

Se cere consemnată creşterea „presiunii“ populaţiei 
bătrîne asupra populaţiei adulte : de Ia 125 persoane ba- 
trîne la 1 000 persoane în vîrstă de 15—59 ani (1930), la 
232 în 1984, adică cu 86%. Proporţia populaţiei tinere, de 
0— 34 ani, scade de la o treime (33,5%) în 1930, la 25,1% 
în 1984. Fapt semnificativ că populaţia adultă (15— 59 
ani) îşi păstrează ponderea aproape neschimbată : 1 0—  
62% ; se modifică deci numai grupele extreme.

Să recurgem si la piramidele vîrstelor în anii 1230, 
1966 şi 1982

n Pentru cornparabilifate, efectivele absolute au fost trans
formate in procente, populaţia masculină este egală cu 100%, de 
asemenea cea feminină.
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1

Baza este încă largă, dar grupele 10— 14 ani sînt mar
cate de deficitul de naşteri din anii 1916— 1920 consti
tuind un „intrînd“ („classes creuses“ , în demografia fran
ceză). Celelalte clase, în vîrstă de 0— 9 ani, reprezentînd

3930

Fig. 5 Piramida vîrstelor populaţiei României în 1930.

, generaţiile 1921— 1930, au apărut în perioada începutu- 
( lui declinului fertilităţii. Populaţia adultă şi vîrstnică a 

fost afectată de primul război mondial. Aşa se explică 
, faptul că îmbătrînii'ea nu a făcut progrese între 1912 şi
I 1930, dar proporţia populaţiei tinere a scăzut cu aproa

pe 4%. Baza piramidei este îngustată ; din populaţia tî- 
nără fac parte generaţiile 1951— 1965. Or, generaţiile 
.1958— 1965 s-au aflat sub impactul unei scăderi drastice 
a fertilităţii. Îmbătrînirea s-a accentuat ; proporţia bă- 

| trînilor a ajuns la 12,3% din populaţia totală. Populaţia
1 tînără are o pondere ceva mai mare ca în 1966, graţie
| aportului generaţiilor 1967— 1970, apărute în perioada de
I redresare a natalităţii, ca urmare a măsurilor legislative

adoptate la sfîrşitul anului 1966. în ciuda acestui fapt, 
datorită inerţiei demografice, îmbătrînirea se continuă, 
ca tendinţă de lungă durată.
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Cum fertilitatea populaţiei feminine din România a 
început să scadă după primul război mondial, îmbătrî- 
nirea demografică începe să se resimtă după 2— 3 dece
nii, aşa cum consemnează recensămîntul din 1948. Con-

1966
Vîrsta

Fig. 6 Piramida virstelor populaţiei României în 1966.

tinuarea în ritm rapid a scăderii fertilităţii între anii 
1958— 1966 a accelerat îmbătrînirea.

Imbătrînirea demografică este caracteristică fazei a 
treia a tranziţiei demografice, adică acelei faze în care 
fertilitatea şi mortalitatea se readaptează la niveluri scă
zute. Mai exact, ea se produce spre sfîrşitul acestei 
faze, ţinînd seama de efectul unor tendinţe de lungă du
rată în evoluţia fertilităţii.

Cum se situează România faţă de Europa în ce pri
veşte îmbătrînirea ? Răspunsul general este următorul : 
aşa cum în tranziţia demografică un decalaj de cîteva de
cenii separă România de Europa occidentală, tot aşa şi 
în privinţa îmbătrînirii se constată un decalaj.

Faţă de Franţa care a cunoscut de timpuriu îmbătrî
nirea demografică, decalajul României este de 7 —8 de
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cenii; în raport cu Europa, el este de 3—4 decenii (cu- 
aproximaţie).

Procesul de îmbătrînire are unele particularităţi în ce- 
priveşte populaţia masculină şi feminină. Datorită pro-

Ar.i

porţiei la naştere care este de 106 băieţi la 100 fete şi su- 
pramortalităţii masculine — ceea ce îşi găseşte expresia 
în valoarea mai ridicată a duratei medii de viaţă a fe
meilor — îmbătrînirea demografică este mai avansată în 
cadrul populaţiei feminine.

îmbătrînirea este mai avansată în cadrul populaţiei 
feminine, aşa cum arată proporţia populaţiei în vîrstă de 
60 ani şi peste precum şi vîrsta medie şi mediană. Feme
ile sînt” cu circa 2 ani mai „bătrîne" decît bărbaţii, dife
renţă care va creşte. De altfel, pe alt plan, dar ca rezultat 
al creşterii supramortalităţii masculine, se observă că dife
renţa dintre durata medie a vieţii la femei şi la bărbaţi 
a sporit sistematic de la 3,5 ani (1956), Ia 4,8 ani (1976—  
1978) şi la 5,6 ani (1982— 1984).
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T a b e lu l  n r . 10

"Proporţia populaţiei in virstă de 60 ani şi peste (% ), vîrsta medie şi virsta 
mediană a populaţiei masculine şi feminine In perioada 1913—1984

Anii

Proporţia ( %) popu
laţiei de 60 ani şi 

peste
Vîrsta medie Vîrsta mediană

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin

1912 8,2 7,4 26,2 25,7 21,7 21,3
1930 7,6 7,2 26,4 27,0 22,2 23,2
1948 8,3 10,3 28,9 30,6 25,2 27,2
1956 8,6 11,2 29,3 31,3 26,4 28,5
1966 11,0 13,6 31,4 33,5 29,4 31,7
1977 12,4 15,4 32,0 34,0 29,3 32,0
1982 11,8 15,3 32,5 34,6 29,9 32,2
1984 12,3 15,9 32,9 34,9 30,4 32,6

Faptul că populaţia feminină este afectată mai puter- 
:nic de îmbătrînire are o serie de consecinţe şi, în primul 
rînd, de ordin demografic : îmbătrîneşte potenţialul repro- 
ductiv (femeile în vîrstă de 15—49 ani), ceea ce influen
ţează nemijlocit fertilitatea, creşte numărul şi ponderea 
femeilor văduve. La recesămîntul din 1977 s-au înregistrat 
'293 650 văduvi şi 1 163 729 văduve, ceea ce înseamnă 4 
văduve la un văduv.

Tabelai nr. 11

Numărul persoanelor văduve după sex in populaţia de 60 ani şi peste, in 1977

Grupa de vîrstă Văduvi Văduve Văduve la 1 
văduv

60—64 ani 27 803 160 891 5,8
65—69 ,, 43 595 199 674 4,6
70-74 „ 50 078 193 255 3,9
75-79 „ 46 491 155 433 3,3
80-84 „ 25 621 85169 3,3
85-89 „ 11 553 34 538 3,0
90- 94 „ 3212 9 576 3,0
95-99 „ 500 1 490 3,0

<62 V.TREBICI



Îmbătrînirea demografică a populaţiei totale este pre
cedată de îmbătrînirea populaţiei în vîrstă de muncă. 
Această problemă, de importanţă capitală, merită să fie- 
examinată aprofundat, ceea ce însă depăşeşte cadrul stu—

1977
Vîrsta

Fig. 8 Piramida vîrstelor populaţiei văduve în vîrstă de 60 ani' 
şi peste, pe sexe, 1977.

diului nostru. Vom face însă o referire la populaţia 
activă.

Ca populaţie relativ puţin afectată de migraţia inter
naţională, populaţia României a fost influenţată, în ceea 
ce priveşte modificarea structurii pe vîrste, numai de evo
luţia fertilităţii şi a mortalităţii. Îmbătrînirea demografică, 
ca şi în alte ţări, a fost determinată aproape integral de 
scăderea fertilităţii. Scăderea mortalităţii şi, respectiv, 
creşterea speranţei de viaţă, au influenţat toate vîrstele 
şi, prin urmare, nu au o contribuţie notabilă la îmbătrî- 
nirea demografică, în timp ce scăderea fertilităţii a dus la 
diminuarea ponderii claselor tinere din populaţie şi Ia 
sporirea ponderii populaţiei bătrîne.
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Rata totală de fertilitate a cunoscut evoluţia urmă
toare :

Tabelul nr. 12

Bata totală de fertilitate şi vîrsta medie a mamelor Ia naşterea copiilor ier

1900 1910 1930 1956 1980 1984

Număr de copii 
Vîrsta medie (ani)

5,9
31,0

5,1 
29,5

4,4
29,2

2,9
27,7

2,5
25,3

2,2 
25,2

în decurs de opt decenii fertilitatea s-a redus de aproa
pe trei ori, ajungînd în 1984 la circa o treime din. nivelul 
•ei la începutul secolului.

Datele longitudinale, reconstituite pe baza recensă
mântului din 1977, ne dau descendenta finală —  numărul 
efectiv de copii pe care i-a născut o femeie în decursul 
perioadei sale fertile —- pe fiecare generaţie.

Tabelul nr. 13

D escendenţa  f in a lă  a  u n o r  g en era ţ ii 1875— 1930

Generaţia Anul încheierii 
fertilităţii Număr de copii

1875 1925 4,74
1880 1930 4,71
1890 1940 4,15
1900 1950 3,64
1910 1960 3,23
1920 1970 2,66
1930 1980 2,30

Şi aceste date învederează scăderea fertilităţii : gene
raţia 1930 care a adus pe lume copii în anii 1945—1980, 
a avut o descendenţă finală de 2,3 copii, adică aproxima' 
tiv jumătate din descendenţa finală a generaţiilor 1875— 
1880, După G. Retegan, rata totală a fertilităţii a fost de
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5,075 copii în anii 1905— 1909 şi de 3,965 în anii 1932— 
1936, o scădere cu 22%.

înainte de a estima efectul scăderii fertilităţii asupra 
îmbătrânirii, să prezentăm şi evoluţia mortalităţii, măsu
rată prin evoluţia speranţei de viaţă la naştere.

Tabe lu l  nv .  l i

E e o io t ia  spe ra te i de  v ia ţă  la  n aştere  in  p erioada  1 9 0 0 -1 9 8 4

A n i i

S p era n ţa  de v ia tă  la  n aş te re  (ani) Diferenţa
feminin-

niasculin
(ani)

A rab e le  sexe Masculin F em in in

1 8 9 9 - 1 9 0 1 3 6 , 4 3 6 . 1 3 6 , 9 0 , 8
1 9 0 9 - 1 9 1 2 3 9 , 6 3 9 . 2 4 0 , 1 0 , 9
1 9 3 0 - 1 9 3 2 4 2 , 0 4 1 . 2 4 2 , 6 1 , 4

1 9 5 6 6 3 , 1 7 6 1 , 4 8 6 4 , 9 9 3 , 5 1
1 9 6 1 6 5 , 9 6 6 4 , 1 9 6 7 , 7 0 3 , 5 1

1 9 6 4 - 1 9 6 7 6 8 , 1 6 6 , 4 5 7 0 , 5 1 4 , 0 6
1 9 7 0 - 1 9 7 2 6 8 , 5 8 6 6 , 2 7 7 0 , 8 5 4 , 5 8
1 9 7 6 — 197H 6 9 , 8 2 6 7 , 4 2 7 2 , 1 8 4 , 7 6
1 9 8 2 - 1 9 8 4 6 9 , 7 7 6 6 , 9 8 7 2 , 6 1 5 . 6 3

Pentru a răspunde la întrebarea : care este contribu
ţia scăderii fertilităţii la îmbătrînirea demografică şi în 
ce măsură a influenţat creşterea duratei medii de viaţă, 
vom recurge la modelul populaţiei stabile.

Exemplificăm calculul cu situaţia fertilităţii popu
laţiei feminine a României din 1980 şi cu tabela de mor
talitate din 1976— 1978. Valorile respective do intrare 
pentru calculul ratei intrinseci a creşterii naturale sini : 
rata totală de fertilitate (RTF) 2,449 copii, rata brută de 
reproducere (RBR) 1,19015 fiice, speranţa de viaţă la naş
tere pentru populaţia feminină 72,18 ani.

Prin urmare, rata totală de fertilitate este de 2,449 
copii, rata de fertilitate brută de reproducere este 1,19 
fiice, rata netă de reproducere este 1,13425 fiice. Vom 
avea :

1. Rata brută de reproducere (RBR) =  1,19015
2. Rata netă de reproducere E0 - 1,13425
3. R x =  28,6637

5  — e. sas
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4. E2 =  760,03115

5. Vîrsta medie a mamelor m =  =  j Ş’^637 _
E 0 1,1342

. =  25,27 ani

6. Dispersia Ym =  ma — — =  — 31,47
E0

7. Eata intrinsecă a creşterii naturale:

r =  — [ — m +  fm 2 +  2V m • In E0 ] =
* m

1
-31,47

[-25,27 +  Y638,59968 +  2(-31,47)(0,1257) ] ==

-0,1565
-31,47

0,0049729« 0,005 sau 5%o sau 0,5%.

O asemenea populaţie creşte indefinit cu o rată de 
0,5%. Se trece la calculul populaţiei stabile în care scop 
dăm numai schema :

T a b e la i  n r .  U

Schema de calcul a papalaţiei stabile fem inine 

(r  =  0,005)

Vîrsta
( i  la x  +  5)

V îrsta la 
m ijlocul 
in terva
lului (x )

r x e - i x L x

lo

L l
— .e"™  
*0

A 1 2 i> '1 5 6
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In mod similar se construieşte populaţia stabilă mas
culină, folosindu-se funcţiile de supravieţuire pentru 
populaţia masculină.

Ca rezultat, populaţia stabilă pe baza datelor statis
tice din 1980 se prezintă astfel:

Ta be lu l n t. 17

P oula ţ ia  stabi lă  to ta lă ,  m asenl in ă  şi fem in ină ( % , )  şi u n i t  
indie i dem ografie i

G ru p a  de s i r s tă
P o p u la ţ ia  

to ta lă  
(M + F )

P op u la ţ ia
masculină

P o p u la ţ ia
feminină

T O T A L 1 0 0 0 , 0 4 98 502
0 — 4  a n i 8 1 , 7 4 1 , 8 3 9 , 9
5 -  9  „ 7 9 , 3 4 0 , 6 3 8 . 7

1 0 - 1 4  „ 7 7 , 1 3 9 , 4 3 7 , 7
1 5 - 1 9  „ 7 5 , 0 3 8 , 3 3 6  .7
2 0 - M  „ 7 2 , 8 3 7 , 1 3 5 , 7
2 5 - 2 9  „ 7 0 , 6 3 5 , 9 3 4 . 6
3 0 - 3 4  „ 6 8 , 4 3 4 , 8 33  ,6
3 5 - 3 9  „ 6 6 , 1 3 3 , 5 3 2 , 6
4 0 - 4 4  „ 6 3 , 6 3 2 , 1 3 1 , 4
4 5 - 4 9  „ 6 0 , 8 3 0 , 5 3 0 , 3
5 0 -  5 4  „ 5 7 , 6 2 8 , 7 2 8 , 9
5 5 - 5 9  „ 5 3 , 6 2 6 , 4 2 7 , 3
60  -  6 4  „ 4 8 , 7 2 3 , 5 2 5 , 2
6 5 - 6 9  „ 4 2 , 5 1 9 , 9 2 2 , 6
7 0 - 7 4  „ 3 4 . 3 1 5 , 5 1 8 , 8
7 5 - 7 9  „ 2 4 , 4 1 0 , 4 1 3 , 9
8 0 - 8 4  „ 1 3 , 5 5 , o 8 , 0
8 5  a n i  şi peste 1 0 , 0 4 . 0 6 , 0

R a ta  in tr insecă a  creşteri i na-
tu ra le 5 5 5

R a t a  in tr insecă de  nata l i ta -
te 1 7 , 2 1 7 . 7 1 6 , 6

R a ta  in tr insecă de  m orta li -
t a te 1 2 , 2 1 2 , 7 1 1 , 6

Comparaţia cu populaţia observată 1980 este prezen
tată în tabelul 18.
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T a b e lu l  n r. ÎS

P o p u la ţ ia  R o m ân ie i 1980 $1 popu la ţia  s ta b ilă  ( % )  ş i u u i l  ind iei d em o gra fic i
( la  1000)

Grupe mari  
de v l rs tă

Popu la ţ ia
României

P o p u la ţ ia
stabilă

Diferenţa  
R  -  S

0  — 1 4  an i 2 6 , 6 2 3 , 8 2 , 8
1 5 - 5 9  „ 6 0 , 1 5 8 , 9 1 , 2
60 şi peste 1 3 , 3 1 7 , 3 - 4 , 0
Creşterea natura lă 7 , 6 5 , 0 2 , 6
Natali tatea 1 8 , 0 1 7 , 2 0 , 8
M orta l ita tea 1 0 , 4 1 2 , 2 - 1 , 8
R a p o r t  de depen-

dentă 664 697 - 3 3

Dacă populaţia României ar continua să evolueze in 
viitor cu mortalitatea şi fertilitatea din anul 1980 şi, res
pectiv, din 1976— 1978, îmbătrînirea demografică s-ar 
accentua : ar creşte de la 13,3%, la 17,3%, natalitatea s-ar 
reduce, iar mortalitatea ar creşte.

Populaţia stabilă pe baza datelor din 1930 — fertili
tatea din 1930 şi tabela de mortalitate 1930— 1932 — ceea 
ce înseamnă RTF =  4,4 copii, RBR — 2,149 fiice, e°o (fe
mei) =  42,64 ani, e°o (bărbaţi) 41,22, rata netă de repro
ducere 1,311, rata intrinsecă a creşterii naturale 9%o sau 
0,9%, este următoarea :

Tabe lu l nr. 1 »

P o p u la ţ ia  R o m â n ie i  1930 şi p o p u la ţia  s la b i lă  ( %1 
şi u n ii  in d ie i d em o g ra fie i ( l a  1000)

G rupe mari  
de virste

Popu la ţ ia
Rom ânie i

Populaţ ia
stabilă

D iferenţa  
R  -  S

0 — 1 4  ani 3 3 , 5 3 2 , 7 0 , 8
1 5 - 5 9  „ 59 ,1 5 7 . 2 1 , 9
60 ani -şi peste 7 . 4 1 0 , 1 - 2 . 7
Creştere n a tu ra lă 1 4 . 8 9 , 4 5 , 4
N ata l i ta tea 3 4 , 1 3 1 , 5 2 , 6
f. lortali tatea 1 9 , 3 2 2 , 1 - 2 , 8
R a p o r t  de depen-

denţă 690 7 4 8 - 5 8
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Populaţiile reale şi cele stabile 1930 şi 1980 sînt repre
zentate în figurile 9 şi 10. ,

1930
Vfrsia

Fig. 9 Populaţia României 1930 şi populaţia stabilă.:

1980
Vîrsta
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Diferenţa dintre cele două populaţii este cea dintre 
o populaţie cu structură tînără şi una cu o structură 
bătrînă. în cele cinci decenii populaţia României a trecut 
de la un regim de fertilitate caracterizat de o rată de re
producere de circa 2,2 fete, la unul de 1,2 fete, de la o 
mortalitate exprimată într-o durată medie a vieţii de 42 
ani, la una de aproape 70 ani.

S-ar părea că îmbătrînirea demografică a populaţiei 
României în 1980, produsă în decurs de decenii, s-ar dato
ra acţiunii conjugate a scăderii fertilităţii şi a creşterii 
duratei medii de viaţă. Aplicarea modelului populaţiei sta
bile, în diferite variantei ne dă posibilitatea să separăm 
influenţa fiecăruia din cei doi factori.

Tabe la i n r . 20

P o pu la ţii le  stab ile  1930 ş i 1930 şi e fectu l scăd e rii fe rt ilită ţii ş i creşterii 
du ra te i m e d ii de  v ia ţă

S t ru c tu ra  pop u la ţ ie i  ( % )

T o ta l 0 - 1 4
an i

1 5 - 5 9
ani

60  a n i  şi 
peste

1 .  P o p u la ţ ia  în m om entul  
p orn ir i i  ( R B R  =  2 , 1 5  

e® =  42  ani) 1 0 0 , 0 3 2 , 7 5 7 , 2 1 0 , 1
2 .  E fe c tu l  creşteri i duratei  

m edii  de v ia ţă  
(ejj 4 2  7 0  ani) 5 , 2 - 2 , 9 - 2 , 3

3 .  E f e c tu l  scăderii fe r t i l i tă 
ţii
( R B R  =  2 , 1 5  - *  1 , 1 9 ) - 1 4 , 1 - r  4 , 6 +  9 , 5

4. P o p u la ţ ia  în  m o m e n tu l  
sosirii

(R B R  =  1 , 1 9  ; e° =  70  ani) 1 0 0 , 0 2 3 , 8 58  ,9 1 7 , 3

Sold - 8 , 9 1 , 7 7 , 2

Creşterea duratei medii de viaţă nu numai că nu a 
avut nici o contribuţie la îmbătrînire, dar dimpotrivă, a 
favorizat întinerirea şi a redus îmbătrînirea (— 2,3%);

71
V.TREBICI



în schimb, scăderea fertilităţii a determinat îmbătrînirea
(+9.5%)-

Prin urmare, ca şi în alte ţări, în România scăderea 
fertilităţii este cauza hotărîtoare — dacă nu chiar unica 
pînă în prezent — a îmbătrînirii demografice. Este posibil 
ca într-un viitor îndepărtat, creşterea duratei medii a vieţii 
să aibă o contribuţie la îmbătrînirea demografică. Vom 
vedea ce ne arată în această privinţă proiectările popu
laţiei României cu orizontul 1990 şi 2000.

Numeroase sînt consecinţele îmbătrînirii demografice : 
economice, sociale, culturale, sanitare, psihologice. Ne vom 
limita la indicarea cîtorva din acestea.

Sub raport demografic este de semnalat, în primul 
rînd, creşterea mortalităţii generale —  măsurată cu rata 
brută de mortalitate — ca efect direct al creşterii popula
ţiei vîrstnice, avînd o frecvenţă mai mare a deceselor. 
Astfel, în cincinalul 1961— 1965 rata brută de mortalitate 
a fost de 8,6%o, în timp ce în perioada 1976—1980 s-a 
ridicat la 9,8%o, cu 14% mai mare, deşi durata medie a 
vieţii a crescut, în această perioadă, cu aproximativ 1,3 
ani. Dacă se face un calcul cu populaţia standard se pune 
în evidenţă faptul că această creştere a mortalităţii gene
rale este efectul creşterii ponderii populaţiei vîrstnice.

îmbătrînirea demografică, în cadrul procesului com
plex de modificare a structurii pe vîrste, cuprinde i n 
orbita sa şi populaţia în vîrstă nupţiabilă, ca şi populaţia 
de vîrstă fertilă, contribuind — ceteris paribus — la scă
derea nupţialităţii şi a fertilităţii.

Influenţa procesului asupra populaţiei în vîrstă de 
muncă merită un studiu special împreună cu cel al îmbă
trînirii populaţiei active, pe care nu putem să-l între
prindem aici. Semnalăm totuşi creşterea numărului de 
pensionari şi a „presiunii“ acestora asupra populaţiei 
ocupate.
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Cum producţia şi consumul venitului naţional, al dife
ritelor produse etc., sînt în funcţie de vîrstă se poate 
estima — cel puţin intuitiv —  unele consecinţe economice 
ale îmbătrînirii demografice. Sistemul sanitar va f i supus 
—  nu este nici o îndoială —  unei puternice solicitări din 
partea populaţiei vîrstnice, în permanentă creştere ca 
număr absolut şi ca pondere în populaţia totală.

Implicaţiile sociologice şi politice ale îmbătrînirii pot 
fi, şi ele, puse în evidenţă.

In condiţiile în care populaţia României creşte cu o 
rată redusă —  mai puţin de unu la sută — problema 
schimbărilor structurii pe vîrste a devenit cea mai im
portantă, fiind una ce vizează calitatea populaţiei. îmbă- 
trînirea demografică a devenit în ultimele decenii o rea
litate de care trebuie să se ţină seama într-o măsură 
tot mai mare.

Despre o reîntinerire a populaţiei României s-ar pu
tea vorbi cu condiţia ea natalitatea să crească sistematic 
cîteva decenii de acum înainte, să ducă la creşterea numă
rului şi ponderii populaţiei tinere şi, ca atare, la scăderea 
ponderii populaţiei bătrîne.

în încheiere, reamintim că îmbătrînirea demografică 
este un proces complex şi care trebuie cercetat mult şi 
interdisciplinar. Desigur, analiza procesului trebuie în
cepută cu metodele demografiei. Cum procesul are impli
caţii pe cele mai variate planuri, el trebuie să devină 
obiectul politicii demografice, sociale şi economice, al 
strategiilor pe termen lung menite să adapteze diferitele 
subsisteme din societate la schimbările profunde survenite 
în structura pe vîrste a populaţiei României.

*

Nu am examinat decît unele aspecte principale aie 
tranziţiei demografice din România. Altele vor fi prezen
tate în capitolele ee urmează, de pildă, tranziţia şi nupţi- 
alitatea, tranziţia pe provincii istorice. Ar mai rămîne
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să analizăm tranziţia populaţiei active, a migraţiei interne 
—  probleme pe care m i: le abordăm în lucrarea de faţă.

în legătură cu scăderea fertilităţii, dé pildă, sînt nece
sare studii privind planificarea familială, metodele folosite 
pentru limitarea naşterilor; modelele culturale tradiţio
nale, apariţia de noi modele, difuziunea lor.

Tranziţia demografică este un important capitol de 
istorie socială. Este limpede că studiul ei cere un important 
efort interdisciplinar şi multidisciplinar, la care să parti
cipe demografi, istorici, economişti, antropologi şi etno
grafi, geografi, medici, urbanişti, statisticieni.; Am în
cercat să atragem atenţia asupra întinderii şi complexi
tăţii problemei : fără studiul tranziţiei demografice nu 
este cu putinţă înţelegerea unor probleme fundamentale 
ale prezentului şi viitorului ţării noastră.

, . J  .

a>

i : ' y
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Capitolul III
CĂSĂTORIA SI CICLUL 

DE VIAJĂ FAMILIALĂ

Căsătoria, frecvenţa acesteia in sinul unei populaţii 
— nupţialitatea —  interesează numeroase ştiinţe, printre 
care : sociologia, antropologia culturală, etnografia, psiho
logia socială, dreptul şi, evident, demografia. Căsătoria 
este o instituţie socială, în primul rînd, o instituţie juri
dică ; ea se află sub influenţa unui mare număr de factori; 
juridici, sociali, economici, culturali, psihologici. La rîndul 
ei, nupţialitatea generează o serie de consecinţe şi impli
caţii pe diferite planuri;

Din numeroasele aspecte legate de căsătorie, demografia 
studiază cu predilecţie două : influenţa nupţialităţii asupra 
fertilităţii şi rolul ei în demografia familiei. Căsătoria 
este actul prin care se întemeiază familia, marcînd înce
putul primei secvenţe a „ciclului de viaţă familială“ . In 
cadrul acestui ciclu, au loc evenimente demografice pre
cum naşterile succesive ale copiilor, căsătoriile copiilor 
rezultaţi din căsătorie şi terminînd prin dizolvarea căsă
toriei prin divorţ sau prin decesul unuia din soţi.

în analiza nupţialităţii trebuie să se acorde atenţie şi 
aşa-numitor „uniuni consensuale“ (concubinaj) ca şi fertil 
lităţii nelegitime, componentă, 'uneori deloc neglijabilă, 
a fertilităţii generale, alături de fertilitatea legitimă (ma
trimonială). Atitudinea faţă de căsătorie, „propensiunea“ 
pentru căsătorie reprezintă „comportamentul nupţial“ 
care, împreună cu comportamentul procreator sau repro- 
ductiv, sînt expresia unui model cultural complex sau a 
unor submodele culturale, formate în decursul unei pe-
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noade îndelungate de timp şi caracterizate printr-o anu
mită inerţie.

Cu toată importanţa căsătoriei şi nupţialităţii, demogra
fia românească s-a ocupat relativ puţin de aceste feno
mene. Pentru perioada contemporană s-au publicat trei 
tabele de nupţialitate (Gîndac şi Gheţău, 1966 ; Gheţău, 
1969 şi Şerban, 1975); o tabelă de nupţialitate pe baza 
reeensămîntului din 1977 nu este încă disponibilă. Mai 
semnalăm un studiu general asupra nupţialităţii pentru 
perioada 1946— 1978 (Trebici, 1979). Cit priveşte analiza 
nupţialităţii populaţiei României în trecut, nu există 
decît studiul lui G.R. Şerbu (Retegan, 1962), în care aceas
ta este examinată ca factor al fertilităţii pe o perioadă de 
şase decenii (1900— 1960).

Vom examina nupţialitatea în cadrul mai general al 
tranziţiei demografice din România şi vom face totodată 
referiri la fertilitate şi la familie, ţinînd seama de strînsa 
legătură dintre ele.

Nupţialitatea va fi examinată numai ca factor potenţial 
al fertilităţii, potrivit tezei generale că nupţialitatea in
fluenţează fertilitatea prin : a) vîrsta la căsătorie (juridică 
şi statistică) ; b) ritmul de constituire a familiilor ; c) pro
porţia persoanelor căsătorite şi, respectiv, frecvenţa celi
batului definitiv, presupuse —  ceteris paribus ■— a influ
enţa fertilitatea căsătoriilor (în funcţie de durata acestora). 
După Coaie (1971 ; 1973), tranziţia fertilităţii unei popula
ţii de la niveluri ridicate (perioada pretranziţională) ia 
niveluri1 scăzute (posttranziţionale) poate avea două forme: 
malthusiană, caracterizată de scăderea proporţiei femeilor 
căsătorite, şi neomalthusiană —  reducerea fertilităţii prin 
aplicarea aşa-numitelor tehnici neomalthusiene (contra- 
cepţie, avort).

Dintre alte teze cu referire la nupţialitate, va fi exa
minată cea formulată de Hajnal (1965) relativă la tipul 
european de est („Eastern European Pattern“ ), cu o apli
caţie a lui Sklar (1974), precum şi teza lui Hajnal (1953) 
despre explozia nupţialităţii („marriage boom“), fenomen 
ce a avut loc în Europa occidentală, pentru a încerca să 
răspundem dacă acest fenomen a avut loc şi în România.

Indicii folosiţi în prezetul studiu sînt :
1. Rata brută de nupţialitate (RBG) —  proporţia căsă

toriilor la 1 000 locuitori — indice cu caracter aproximativ.
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2. Vîrsta medie la prima căsătorie (X e) şi vîrsta med5 - 
ană la prima căsătorie (Med).

3. Ratele specifice de nupţialitate după sex şi vîrstă 
la căsătoriile din toate stările civile şi la prima căsătorie.

4. Rata totală de nupţialitate („suma căsătoriilor re
duseli), atît pentru toate căsătoriile cit şi pentru primele 
căsătorii.

5. Frecvenţa populaţiei căsătorite la 20— 24 ani (femei) 
şi la 25— 29 ani (bărbaţi), ca indice al precocităţii căsă
toriei.

6. Proporţia populaţiei care a contractat o căsătorie 
<„ever married“ ), cuprinzînd persoanele căsătorite divor
ţate şi văduve, la vîrstele 15— 49 ani, ca indice al „pro
pensiunii“ pentru căsătorie.

7. Frecvenţa populaţiei necăsătorite la vîrstele de 
45—49 ani, ca indice al celibatului definitiv.

8. Vîrsta medie a persoanele«* celibatare la căsătorie pe 
baza recensămintelor, după metoda Hajnai („singulate 
mean age at marriage“ ).

9. Vîrsta medie, mediană şi modală la prima căsătorie, 
din tabelele de nupţialitate disponibile.

Analiza şi concluziile studiului de faţă sînt cc-le ale 
unei încercări preliminare, susceptibile de revizuiri, pe 
măsura îmbunătăţirii bazei informaţionale. Singura 
perioadă analizată mai aprofundat este 1961— 1984, pe 
baza statisticii primelor căsătorii. De altfel, din punct de 
vedere al tranziţiei demografice din România, perioada 
cea mai interesantă este cea a ultimelor trei decenii si 
jumătate, caracterizată prin ritmul foarte rapid al schim
bărilor principalilor indici demografici.

1. Evoluţia ratei brute a nupţialitâţii, 1900-1984

Intrucît nupţialitatea este analizată prin prisma influ
enţei sale posibile asupra fertilităţii, vom începe cu evo
carea succintă a acesteia din urmă. Informaţiile pentru 
perioada 1900— 1930 sînt extrase din studiul lui Şerbu 
<1962).
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T a b e lu l  n r . Z I

Xîata to ta lă  de fe rt i l i ta te  şi  v i rs ta  medie  a  m am elor  
la  naş te rea  cop ii lo r  lo r

Perioada
R a ta  to ta lă  de  

fe r t i l i t a te  (num ăr  
de copii)

V i rs ta  medie  a m am elor  
ia  naşterea  copiilor (ani  

şi sutimi)

19 0 0* o , 2 6 2 9 , 0 6
1 9 1 0 * o ,06 2 8 , 9 2
19 3 0* 4 , 4 2 2 9 , 1 6

1 9 5 8 - 1 9 6 6 2 , 1 5 2 6 , 2 7
1 9 6 7 - 1 9 7 4 2 , 9 6 2 6 , 6 0
1 9 7 5 - 1 9 7 9 2 , 5 7 2 5 , 7 4
1 9 8 0 - 1 9 8 1 2 , 4 1 2 5 , 2 8

1 9 8 2 2 , 1 7 2 4 , 9 5
1 9 8 4 2 , 1 9 2 5 , 2 4

* V a lo r i le  a u  fost  ca lcu la te  p e  baza  date lor  din stud iul lu i  Serbu  
(19 62 ) .

In condiţiile acestei evoluţii a fertilităţii se pune în
trebarea : care a fost rolul nupţialităţii în scăderea ferti
lităţii şi deci care a fost caracterul tranziţiei demo
grafice ?

In studiul amintit al lui Şerbu (1962), se face afirma
ţia că „o creştere a nivelului nupţialităţii nu s-a tradus, 
în toată perioada cercetată, printr-o creştere a nivelului 
natalităţii, respectiv printr-o creştere a numărului născu- 
ţilor-vii (p. 53) şi că între 1900— 1960 nu pare să se fi 
produs modificări brusce ale virstei la căsătorie care să 
provoace creşteri periodice ale numărului de născuţi-vii“ 
şi că „proporţia celibatarilor în rîndurile populaţiei în 
vîrstă de căsătorie, se pare că a fost extrem de redusă 
în întreaga perioadă cercetată, dar nu sînt date disponi
bile decît pentru recensămîntul populaţiei din 1956“ 
(p. 49).

Această afirmaţie este justă, cu excepţia perioadei 
1946— 1958. Cît priveşte însă recensămintele, cu toate 
lipsurile amintite —  suprafaţa ţării de atunci şi erorile 
la declararea vîrstei şi, eventual, a stării civile ■— cele din 
1899 şi 1912 oferă totuşi informaţii cu privire la repar
tiţia populaţiei după stare civilă, sex şi vîrstă. De altfel,
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unele studii internaţionale folosesc această informaţie 
(Hajnal, 1965 ; Sklar, 1974 ; O.N.U., 1975). însăşi teoria 
tipului european răsăritean de nupţialitate se bazează pe 
aceste informaţii.

Să începem cu rata brută de nupţialitate.

Ta be lu l n r. 22

B a ta  b ru tă  de n u p ţia lita te  a  popu la ţie i B o m â n ie i  
în  per ioada  1900— 1983

Perioada Căsătorii  la 
1 0 0 0  lo cu i to r i P er ioad a

Căsători i la  
1 0 0 0  locuitor i

1 9 0 0 - 1 9 0 4 8 , 3
1 9 0 5 - 1 9 0 9 9 , 4 1 9 4 6 - 1 9 5 0 ii  ,2

1 9 5 1 - 1 9 5 8 1 0 , 9
1 9 2 0 - 1 9 2 4 1 0 , 5 1 9 5 6 - 1 9 5 8 11  ,6
1 9 2 5 - 1 9 2 9 9 , 6 1 9 5 9 - 1 9 6 9 9 , 0
1 9 3 0 - 1 9 3 4 9 , 1 1 9 7 0 - 1 9 7 9 8 , 4
1 9 3 5 - 1 9 3 9 9 . 0 1 9 8 0 - 1 9 8 1 8 , 2

1 9 8 2 7 , 8
1 9 8 4 7 , 3

N o tă .  D ate le  p e n t ru  1 9 0 0  — 1 9 2 9 ,  din s tud iu l Ş e rb u  ( 1962 ) .

în general, lipsa de corelaţie între natalitate şi nup
ţialitate poate fi ilustrată cu faptul că în perioada de 
scădere a natalităţii, rata de nupţialitate se află la ace
laşi nivel ca în perioadele cînd natalitatea era relativ 
ridicată. Rata de nupţialitate din anii 1959— 1969 are ace
laşi nivel cu perioada 1930— 1939, deşi evoluţia natalităţii 
a fost diferită, iar rata de nupţialitate din anii 1970— 
1983 este la nivelul ei de la începutul secolului, deşi di
ferenţa în ceea ce priveşte fertilitatea este —  aşa cum 
s-a arătat — foarte mare.

Reţine însă atenţia nivelul ridicat al nupţialităţii în 
perioada 1946— 1958. De asemenea, examinînd datele pri
vind evoluţia nupţialităţii pe mediile urban şi rural, se 
remarcă o schimbare semnificativă, în sensul că după 
cel de-al doilea război mondial nupţialitatea populaţiei 
urbane este superioară celei rurale şi că pînă în 1958 ni
velul ei este foarte ridicat în raport cu perioada ante
belică.
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Ne vom referi în continuare la recensămintele din 
1899, 1912, 1956, 1966 şi 1977 care oferă date privind 
repartiţia populaţiei după stare civilă, pe sexe şi virste. 
Indicii folosiţi sînt proporţia persoanelor căsătorite şi, 
respectiv, a celor necăsătorite pe grupe de vîrstă semni
ficative, precum şi vîrsta persoanelor la prima căsătorie 
(metoda Hajnal). Ne vom ocupa în special de populaţia 
feminină.

In prealabil, este necesară prezentarea succintă a teo
riei lui Hajnal — preluată de majoritatea demografi
lor — cu privire la tipurile („pattern“) de nupţialitate şi 
la „explozia nupţială“ („marriage boom“).

După Hajnal (1965) există două tipuri europene ale 
căsătoriei („European Marriage Pattern“). Primul pe care 
îl numeşte „European Pattern“ , pentru Europa de vest, de 
nord şi de sud, s-a caracterizat vreme îndelungată prin- 
tr-o vârstă ridicată la căsătorie şi printr-o proporţie 
înaltă a populaţiei ce rămîne celibatară. A l doilea tip 
„Eastern European Pattern“ are drept trăsături caracte
ristice : vîrsta timpurie la căsătorie şi proporţia foarte 
scăzută a persoanelor ce rămîn necăsătorite. Hajnal 
propune drept indici proporţia persoanelor celibatare la 
vârstele de 20— 24 ani şi 25— 29 ani, ca indicaţie în legă
tură cu vîrsta la căsătorie, precum şi proporţia persoa
nelor celibatare la vîrsta de 45—49 ani.

Ga ilustrare se dau următoarele exemple :
T a b e lu l n r. 23

P ro ce n tu l fem e ilo r  celibatare  la  d ife rite  graţie  
de v irste  In  ju ru l a n u lu i ISHIO (In  % )

| 2 0  — 2 4  ani 2 5 -  2 9  ani 4 5 —49 ani

T ip u l  european
Belgia 71 41 17
Suedia 80 5 2 1 9

1 ip u l european de ru- r

să rii

Bulgaria 2 4 3 i
Se rb ia 1 6 2 î
U n garia 3 6 1 5 4
R om ânia 2 0 8 3
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Diferenţele între cele două grupe de ţări sint frapante 
în ce priveşte vîrsta la căsătorie. în cadrul tipului est- 
european face excepţie Ungaria pentru grupele de vîrsta 
de 20— 24 şi 25— 29 ani. Vîrsta medie la căsătorie a fe
meilor celibatare este apreciată la circa 20 ani, vîrsta 
medie la toate căsătoriile, 21— 21,5 ani (tipul european de 
răsărit) şi 26— 27 ani (tipul european).

Un studiu al lui Sklar (1975) examinează mai deta
liat tipul est-european şi comportamentul nupţial („mar
riage behaviour“). Autorul ajunge la constatarea că ţări 
precum actualele Cehoslovacia şi Polonia se încadrează 
mai curînd în tipul european decît în cel de est, în timp 
ce Bulgaria şi România ar reprezenta tipul est-european. 
Exemplul dat de autor este următorul :

T a b e lu l n r .  2 f

P ro p o rţ ia  fem e ilo r  ee iibata rc  la  d ife rite  virste ( % )

Ţ ă r i A n u l
C elibatare  ( %) [

2 0 - 2 9 4 0 - 4 9  l

Polon in 1 9 0 0 3 6 . 3 7 , 8
R o m â n ia 1 8 9 9 1 3 , 6 3 . 0

i

Cit priveşte teza lui Hajnal (1965) cu privire la „ex
plozia nupţială“ , ea este formulată astfel : „In ultimele 
două decade o bună parte din Europa a înregistrat Tin“ 
proces asemănător cu o î-evoluţie în obiceiurile legate de 
căsătorie („marriage habits“ ). Oamenii se căsătoresc în 
număr mai mare şi mai devreme decît altădată. Procentul 
persoanelor ce rămîn celibatare, în special în rîndul fe
meilor sub 30 ani, este în prezent mult mai redus decît 
în «tipul european» anterior, iar numărul persoanelor 
care rămîn necăsătorite definitiv s-a micşorat considera
bil şi va ajunge sub 5% în viitorul apropiat. «Tipul euro
pean» pare să dispară'1 (p. 104). Despre „revoluţia nup
ţială!4. Hajnal (1953) este de părere că ea constă în creş
terea bruscă. a ratelor de nupţialiţâte în centrul, nordul 
şi vestul Europei şi în ţările anglo-săxone din afara Euro
pei ; (S.U.Ä.,; Canada, Australia, Noua Zeelandă). în mare 
măsură, acest fenomen stă la baza redresării puternice a

«  — O. 302
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natalităţii („baby boom“). Ratele de nupţialitate aii cres
cut, în ţările amintite, de Ia 6— 8 căsătorii la 1 000 lo
cuitori, în perioada 1925— 1934, la 7— 9 căsătorii, în pe
rioada 1935— 1950, iar proporţia persoanelor celibatare la 
vîrstele tinere s-a redus simţitor.

Ce ne spun recensămintele noastre ?
Recensământul din 1899, republicat în 1944, a folosit 

-altă grupare pe vîrste decît recensămintele următoare şi 
anume 16— 20 ani, 21—25 ani etc. Întrucît însă vîrsta la 
recensământ s-a înregistrat altfel decît este obişnuit în 
practica recensămintelor10, gruparea folosită ar cores
punde, în linii mari, cu gruparea 15— 19, 20—24 ani etc. 
Dar chiar şi cu această precizare, o anumită eroare sub- 
sistă, de vreme ce raportul de masculinitate este supra
unitar (1,033).

Tabe lu l n r . 25

P ro p o rţ ia  ( % )  p e rso an e lo r n ecăsăto rite  la  g rupe le  de v îrs te  
Î S - 55 a n i,  pe sexe  (1899 )

G ru p a  de  v î rs tă Masculin F em in in

1 6  — 2 0  an i 9 6 , 9 7 8 , 0
2 1 - 2 5  ,. 6 6 , 7 2 0 , 3
2 6  -  3 0  „ 2 0 . 9 7 , 9
3 1 - 3 5  „ 1 0 . 6 4 , 8
3 6 - 4 0  „ 7 , 5 4 , 0
4 1 - 4 5  „ 5 . 6 3 . 2
4 6 - 5 0  ,, 4 . 9 2 . 8
5 1 - 5 5  „ 4 , 1 2 , 1

V î r s ta  m edie  la  p r im a
Căsătorie (ani şi su-
t im i) 2 4 , 5 1 2 0 , 3 2

,0 L. Golescu (1944) precizează (p. 63): „...pentru uniformitate, 
atît la culegerea datelor, cit şi la despoierea lor, anii s-au înscris 
întregi, socotindu-se ca împlinit şi acela în care a intrat per
soana recenzată : aşa, spre exemplu, o persoană în vîrstă de la 
10 ani şi jumătate s-a trecut la 11 ani etc.“ Cu alte cuvinte, per
soanele avînd vîrsta de 9 ani (la ultima aniversare) sînt înre
gistrate la 10 ani, cu excepţia celor care au vîrsta de 10 ani şi 
trec la grupa 11 ani şi peste. Acelaşi sistem s-a practicat şi în 

statistica căsătoriilor.
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Căsătoria timpurie a femeilor este atestată de propor
ţia redusă (20,3%) a femeilor necăsătorite la vîrstele de 
21— 25 an i; proporţia celibatarelor definitive (2,8% la 
vîrstele de 46—50 ani) arată universalitatea căsătoriei. 
Diferenţa între vîrsta medie la prima căsătorie a bărba
ţilor în raport cu femeile este de circ 4,2 ardi l .

La recensămîntul din 191212 situaţia a fost urmă
toarea :

Tabelul nr . 26

P ro p o r ţ ia  ( % )  persoanelor  necăsătorite  Ia grupele de 
v î r s ta  1 5 — 54 a n i ,  pe seve  ( 19 12 )

G ru p a  de v i rs tă
i

M asculin  1
!

l
Fem in in

1 5  — 1 9  ani 9 8 , 5 9 0 . 0
2 0 - 2 4  „ 7 5 , 5 3 3 , 9

\ 2 5 - 2 9  ,, 2 5 -,9 9 , 8
3 0 - 3 4  „ 1 0 , 0 5 , 8
3 5 - 3 9  „ 6 , 7 3 , 9
4 0 - 4 4  ,, 5 , 7 3 . 0
4 5 - 4 9  „ 4 , 6 2 , 8
5 0 - 5 4  „ 4 , 6 2 , 7

V i r s tă  medie  la  prim a  
căsătorie  (ani şi su 
t im i) j  2 5 , 2 0 2 1 , 7 1

Proporţia femeilor necăsătorite la vîrstele de 20— 24 
ani, deşi redusă, este totuşi mai mare decît în 1899, ceea-

11 Ţinînd seama de posibilitatea unei erori, după o altă me
todă de calcul vîrsta medie la femei ar fi de 21,34 ani, iar la 
bărbaţi de 25,56 ani. Mai verosimil pare însă primul rezultat.

12 La acest reeensămint erorile de înregstrare la vîrstele 
terminate cu 0 şi 5 au fost foarte m ari: indicele Whipple este 
de 167%. De altfel. I. Scărlătescu (1921) precizează: „...prima 
experienţă pe oare am făcut-o cu oeaziunea recensâmîntului din 
1912, ne-a dus la cond uzi unea, că declaraţiunile locuitorilor, cînd 
au fost întrebaţi despre virstă, nu au fost peste tot sincere, fie 
din cauza prejudecăţilor, fie din cauza ignorării adevăratei lor 
etăţi“ (p. 31).
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■ce se reflectă în creşterea vîrstei la prima căsătorie. Frec- 
venţa celibatului definitiv, foarte redusă, este aproxima
tiv aceeaşi ca În 1899. Reamintim că în perioada 1905— 
1909 rata brută de nupţialitate (9,4% 0) este mai înaltă ca 
în 1900— 1904 (8,3%o) I această tendinţă ar fi trebuit să 
influenţeze repartiţia după stare civilă şi vîrste la recen- 
sămîntul din 1912. Numai după ce se va cunoaşte evo
luţia nupţialităţii înainte de 1900 se va putea formula o 
concluzie pertinentă.

Cum am mai arătat, recensămintele din 1930 şi 1948 
nu ne furnizează informaţii cu privire la repartiţia popu
laţiei după stare civilă, pe sexe şi vîrste. Sintem astfel 
■obligaţi să ne referim numai la recensămintele din 1956, 
1966 şi 1977.

T a b e lu l  n r .  27

P ro p o rţ ia  ( % )  p ersoan e lo r n ecăsătorite  la  yrnpe le  de  
v irs tă  1 4 — 54 a n i ,  pe sexe  (1956 )

G ru p a  de  v i rs tă Masculin F em in in

1 4 — 1 9  ani 9 7 , 0 8 4 , 2
2 0 — 2 4  ani 7 1 , 1 3 3 , 5

1 2 5 - 2 9  „ 2 1 , 6 1 3 , 3
3 0 - 3 9  „ 5 , 6 7 . 0
4 0 - 4 9  ,, 2 , 9 4 , 3
5 0 - 5 4  „ 2 , 3 3 , 8

V ir s tă  medie  la  p r im a
căsătorie  (ani  şi su-
Urni) 2 4 , 6 5 2 1 , 3 5

Virstă medie la prima căsătorie este în uşoară scă
dere faţă de 1912, dar frecvenţa celibatului definitiv este 
aproximativ aceeaşi. Scăderea vîrstei medii trebuie pusă 
în legătură cu creşterea accentuată a nupţialităţii care a 
început în 1946.

La recensămîntul din 1966 situaţia s-a prezentat 
astfel:
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T a b e lu l  n r .

P ro p o rţ ia  ( % )  p ersoan e lo r n ecăsăto rite  la  g ra p e le  de v ira tă  
15 — 54  a n i ,  pe sex e  (1 9 6 6 )

G ru p a  de v i r s t l ă Masculin Fem in in

1 5  — 1 9  an i 9 7 , 5 7 8 , 4
2 0 - 2 4  ,, 6 7 , 9 2 4 . 1
2 5 - 2 9  „ 2 1 , 1 7 , 9
3 0 - 3 4  ,, 6 , 7 4 , 9
3 5  — 3 9  ,, 3 , 8 4 . 5
4 0 - 4 4  ,, 2 , 8 4 , 4
4 5 - 4 9  ,, 2 , 7 4 , 3
5 0 - 5 4  ,, 2 , 5 3 , 6

V î r s ta  medie  la  p r im a
c is ă to r ic  (ani şi su-
t im i ) 2 4 , 4 6 2 0 , 2 3

Precocitatea căsătoriei este ilustrată (la femei) şi de 
proporţia redusă a femeilor necăsătorite la vîrstele 20— 
24 ani şi de vîrsta medie a acestora, cu un an mai mică 
decît în 1956.

In sfîrşit, ultimul recensămînt ne dă următoarele in
formaţii :

Ta be lu l n r . 29

P ro p o rţ ia  ( % )  p e rso an e lo r  n ecăsătorite  la  g rupe le  de  vârstă  
1 5 — 54 a n i ,  pe sexe  (1 9 7 7 )

G ru p a  de v l r s tă M ascu lin Fem in in

1 5  — 1 9  ani 9 7 , 1 8 4 , 0
2 0 - 2 4  „ 70  ,5 3 3 , 5
2 5 - 2 9  ,, 2 2 , 9 9 , 9
3 0 - 3 4  ., 8 . 7 4 , 7
3 5 - 3 9 4 , 9 3 , 5
4 0 - 4 4  , ,  : 3 , 2 3 , 2
4 5 - 4 9  „  1 2 , 5 3 , 5
5 0 - 5 4  „ 2 , 0 3 . 7

V î r s ta  medie  la  p r im a
căsătorie  (ani şi su-

: t im i), 2 4 , 4 3 2 1 , 0 7
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Vîrsta medie a femeilor la prima căsătorie înregistrează: 
o creştere cu aproape un. ap faţă de 1966, în timp ce vîrsta 
medie la bărbaţi este practic aceeaşi. Diferenţa dintre 
cele două sexe s-a redus..

înainte de a formula unele constatări, să ne referim: 
şi la repartiţia populaţiei care a cunoscut evenimentul 
căsătoriei („ever married“),. adică a populaţiei cu starea 
civilă căsătorită, văduvă şi divorţată. Am luat numai 
populaţia feminină la recensămintele din 1912, 1966 şi 
1977.

%
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Coaie (1971) a arătat, intr-un studiu în care încearcă 
să găsească legi de nupţialitate în expresie matematică, 
că curbele proporţiei femeilor căsătorite (inclusiv văduve 
şi divorţate) pentru populaţiile din Europa erau, în esenţă, 
aceleaşi in ce priveşte structura, diferind numai în pri
vinţa vîrstei la care începe căsătoria, a ritmului eu care 
creşte nupţialitatea şi a proporţiei persoanelor căsătorite.

Coaie ajunge la concluzia că dacă obiceiurile la 
căsătorie sînt stabile, în aceste condiţii distribuţia după 
starea civilă (maritală), după vîrstă la recensăminte, se 
aseamănă cu aceea a distribuţiei în cadrul oricărei co
horte. Or, figura 11 ne arată o stabilitate a „modelului“ 
românesc la căsătorie : alura curbelor 1912, 1966 şi 1977 
este aproximativ aceeaşi, cu unele miei diferenţe. După 
datele recensămîntului din 1966 căsătoriile s-au încheiat 
mai rapid, dar celibatul definitiv este ceva mai ridicat 
decît în 1912 şi 1977. Curba din 1977 este mai apropiată 
de cea din 1912 decît la curba din 1966. Intr-adevăr, re- 
censăraîntul din 1966 oglindeşte un proces care s-a produs 
în anii 1946— 1958 în structura şi frecvenţa nupţialităţii 
care cere un examen mai detaliat.

Tabelul nr. 30

Proporţia (% ) f 'meilor celibatare Ia uncie grupe de vîrste şi vtrsta 
medie la prima căsătorie, pe baza rcceasâmintelor din 1899, 1912, 1956,

1966 şi 1977

Anii
Proporţia (% ) femeilor celibatare Vîrsta medie lat

20 — 24 ani’ 25 — 29 ani 45 — 49 ani prima căsătorie

1899 20,0 7,9 3 20,32
1912 33.9 9,8 2,8 21,71
1956 33,5 13,3 4,3* 21,38
1966 24,1 7,9 4,3 20,23
1977 33,5 9,9 3,5 21,07

* Grupa 40 — 49 ani.

Reamintind rezervele pentru datele recensămintelor 
din 1899 şi 1912, putem formula unele constatări. Vîrsta 
la care femeile contractează prima căsătorie este pre
coce : între 20,2 ani şi 21,7; proporţia femeilor rămase 
necăsătorite la vîrsta de 45—49 ani este foarte redusă
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(2,8—4,3%) ; căsătoriile se încheie timpuriu, iar proporţia 
femeilor celibatare scade rapid, odată cu vârsta. Căsă
toria este universală- Apartenenţa României la tipul est- 
european de nupţialitate este evidentă. Rămîne ca istoria 
socială şi etnografia să explice acest tip şi relativa sa 
stabilite în timp. Şi cu prilejul tabelului nr. 30, ne reţin 
atenţia datele obţinute la recensământul din 1986 : virsta 
mai scăzută la căsătorie decît la recensăinîntul din 1956 
(diferenţa este de 1,15 ani), iar proporţia femeilor celi
batare la vârstele 20—24 ani este mai redusă decît in 
1956 şi 1977.

2* Evoluţia nupţialităţii în perioada 1946—1984
Ca şi pentru fertilitate şi mortalitate, ultimele trei de

cenii şi jumătate (1946— 1984) sînt martore ale unor 
schimbări semnificative şi în istoria nupţialităţii- Posibi
lităţile de analiză a acestei perioade sînt mai mari, gra
ţie faptului că începînd cu anul 1957 s-a publicat repar
tiţia tuturor căsătoriilor (provenite din starea civilă „ne
căsătorită“ , „văduvă“ şi „divorţată“ ) după sex şi vîrstă 
şi din 1961, repartiţia primelor căsătorii după sex şi vîr- 
stă. Prin urmare dispunem de ratele brute de nupţialitate 
1946— 1984, ratele specifice după sex şi vîrstă pentru 
toate căsătoriile (1957— 1984) şi pentru primele căsătorii 
(1961— 1984), precum şi informaţiile din ¡recensămintele 
1956, 1966 şi 1977 cu privire la repartiţia populaţiei după 
stare civilă, sex şi vîrstă.

Se poate deci încerca, pentru perioada 1946— 1984, uni 
răspuns la următoarele întrebări : ;

a) influenţa nupţialităţii asupra fertilităţii;
b) dacă a existat, în perioada amintită, ceva de genul; 

unei „explozii nupţiale“ ;
c) dacă se constată o tendinţă de modificare a com

portamentului nupţial şi a celui reproductiv.
Cele mai importante dificultăţi în calea analizei Ie 

ridica perioada 1946— 1957 (19.61) şi ea atare vom fi ne
voiţi, pentru această perioadăv să ne mărginim la compa
raţia dintre ratele brute de nupţialitate cu cele de nata
litate. Efectele schimbărilor; stfiicturii şi frecvenţei nup
ţialităţii se vor regăsi, în bună parte, în repartiţia; poppr

88 V.TREBICI



latiei după stare civilă, sex si vîrstă la recensămintele 
din 1966 şi 1977.

Cit priveşte estimarea efectelor nupţialitătii asupra 
fertilităţii pe baza ratelor de nupţialitate se cuvine făcută 
o precizare. Atît rata de nupţialitate cit şi rata de nata
litate se determină ca număr de căsătorii şi, respectiv, 
ca număr de născuţi-vii raportat la numărul populaţiei 
de la mijlocul anului (populaţia medie). In timp ce nu
mărul născuţilor-vii este produsul dintre numărul popu
laţiei feminine de vîrstă fertilă (15— 49 ani) şi ratele de 
fertilitate după vîrstă, deci produsul dintre un factor 
extensiv (cantitativ) şi altul intensiv (calitativ), tot aşa 
numărul căsătoriilor încheiate în fiecare an este produsul 
dintre numărul populaţiei nupţiabile (factor cantitativ) 
şi ratele specifice de nupţialitate după sex şi vîrstă (fac
tor calitativ). Necunoaşterea ratelor de fertilitate după 
vîrstă, pînă în 1956, şi a celor de nupţialitate pînă în 
1957, obligă analiza să se refere numai la factorul can
titativ, adică la aprecierea efectivelor generaţiilor care 
intră în populaţia de vîrstă fertilă şi, respectiv, în popu
laţia de vîrstă nupţiabilă. Cum numărul căsătoriilor este 
determinat într-o proporţie decisivă de populaţia femi
nină nupţiabilă în vîrstă de 15— 24 ani (10 cohorte) şi de 
populaţia masculină în vîrstă de 20— 29 ani (10 cohorte), 
referirea se va face la raportul dintre aceste generaţii şi 
numărul căsătoriilor încheiate în fiecare an 1:i.

In schimb, pentru perioada 1961— 1984 există posibi
litatea de a compara rata totală de nupţialitate („suma 
primelor căsătorii reduse“) cu rata totală de fertilitate 
(„suma naşterilor reduse“ ), precum şi vîrstă medie (me
diană) la prima căsătorie cu vîrstă medie a mamelor la 
naşterea copiilor lor.

în perioada 1946— 1959 nupţialitatea este mai ridicată 
decît în oricare altă perioadă anterioară. Se observă tot
odată că natalitatea în perioada 1948— 1956, deşi osci
lantă, se află la un nivel relativ înalt, înainte de a se 
angaja într-o scădere rapidă, pînă în 1966. 13

13 Dacă ne referim la primele căsătorii, cele contractate da 
femeile în vîrstă de ÎS—24 ani au reprezentat 80% din totalul 
căsătoriilor, în perioada 1961— 1Q65 şi 83% din totalul liăsătoriilor, 
în perioada 1976—1980. La bărbaţi, proporţiile pentru vîrstă de 
20—29 ani au fost de 77% şi, respectiv, de 80% (1976—1980).
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T a b e l a i  rtr. 3 1
N u m ă ru l  m ed iu  a n u a l a l  n ă s e n t llo r -v l l  şi a l  c ă s ă to r iilo r  p recum  şi ra te le  
b ru te  de n ata lita te  şi de n u p ţia iita te  în  pcrioda  1935— 1939 şi 1946— 1958

Numărul 
anual de 
căsătorii

Rata brută 
de

nupţiaiitate 
(la 1000}

Numărul 
anual de 

născuţi-vii

Rata brută 
de natalitate

1935-1939 138 026 8,9 462 418
i

30.0 |

1946-1950 179 275 11,2 402 518 25,2
1951-1955 183 356 10.9 418 536 24.8 ]
1956—1953 206 817 11.6 408 008 22.9 j

Sub formă de indici, situaţia se prezintă astfel :

Tabelul n .  32
E v o lu ţ ia  r j l e î o r  de  n u p ţ ia iita te  şi de n ata lita te  

în  1935 1939 şi 1 9 4 6 -1 9 5 8

Rata de 
nupţiaiitate Indici (%) Rata de 

natalitate j  Indici (% )

1935-1939 8,9 100 ,0 30,0 100 .0 _
1946-1950 11 .2 125.8 100 ,0 25,2 8-1,0 100 ,0
1951-1955 10.9 122,5 97.3 24,8 82.7 98,4
1956— 1958 11.0 130.3 103,6 22.9 70.3 90,9

Nu poate fi negat efectul schimbării numerice a gene
raţiilor succesive asupra numărului căsătoriilor şi deci 
a latei brute de nupţiaiitate. Dacă luam numai populaţia 
feminină de vîrstă nupţiabilă, constatăm că în anii 1935—- 
1939 au ajuns la vîrsta de 15 ani generaţiile 1920— 1924, 
apărute în perioada unei natalităţi relativ ridicate (rata 
brută de natalitate 37u/on). Nu trebuie uitat însă că grupa 
de vîrstă 15— 24 ani cuprinde următoarele generaţii: 
1911— 1920, în 1935: 1912— 1921, în 1936 ; 1913— 1922. 
în 1937: 1914— 1923. în 1938 şi 1915— 1924, în 1939, fie
care vîrstă caracterizîndu-se prîntr-o altă rată de uup- 
ţialitate, pe care de altfel, nu o cunoaştem, Cu alte cu
vinte, numărul căsătoriilor este afectat de prezenţa ge
neraţiilor apărute în anii 1916— 1919, marcate de deficitul 
de naşteri. Cit despre perioada 1956— 1958, cu nupţîali- 
ţatea cea mai ridicată, în aceşti ani au ajuns la .vîrstă de 
15 ani generaţiile 1941— 1943, marcate de deficitul de
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maşteri din cel de-ai doilea război mondial, dar cuprin- 
zînd în grupele de vîrstă 15— 24 ani generaţiile 1932— 1941 
(în 1956), 1933— 1942 (în 1957) şi 1934— 1942 (în 1958), 
cu efectiv relativ mare, dar apărute în perioada de scă
dere a natalităţii (natalitatea din 1932— 1940 a fost 
de 30%0).

Fenomenul de recuperare a căsătoriilor şi naşterilor 
amînate din cauza celui de-al doilea război mondial poate 
i i  admis în explicarea nivelului ridicat al nupţialităţii, 
deşi cuantificarea sa este dificilă. Influenţa migraţiei in
terne şi a urbanizării, cu un model diferit de nupţialitate 
şi cu o „propensiune“ mai mare pentru căsătorie nu poate 
fi admisă, deoarece proporţia populaţiei urbane a crescut 
modest : 23,4%, în 1948 şi 31,3%, în 1956.

Nu rămîne decît să admitem că în perioada 1946— 
1958 s-a produs un fenomen similar cu cel din occident, 
oare poate fi calificat drept „explozie nupţială“ , de în
tindere relativ redusă, dar cu intensitate mare. După 
Hajnal, în occident fenomenul s-a constatat ! între 
1935— 1950 şi s-a concretizat —  printre altele — prin 
scăderea vîrstei medii la căsătorie şi creşterea ratei; brute 
•de nupţialitate. Confirmarea ipotezei noastre trebuie cău
tată în evoluţia vîrstei medii la prima căsătorie : la re- 
censămîntul din 1956 ea a fost (pentru femei) de; 21,38 
ani (ceva mai mică ca în 1912), ajungînd la 20,23 ani la 
recensământul din 1966 14. La aceasta se adaugă frecvenţa 
redusă ă femeilor celibatare la grupa de vîrstă de 20— 24 
ani (24,1%). O altă dovadă ar putea fi furnizată de 
■evoluţia ratei totale de nupţialitate şi a vîrstei medii (me
diane) la prima căsătorie pe baza datelor statisticii stării 
civile, disponibile începînd cu 1957 (1961).

Dacă admitem existenţa unei „explozii nupţiale“ , 
atunci este cazul să fim de acord că ea a exercitat o in
fluenţă asupra natalităţii, nu aţît prin creşterea efecti
velor anuale ale generaţiilor din 1946— 1958, cît prin fr i
garea scăderii ratei brute de natalitate i5.

14 Cum calculul la recensămînt se face pe baza repartiţiei 
după stare civilă ţ i vîrstă, ponderea cea mai mare având vîrstele 
115—24 mii, se poate aprecia că efectul promoţiilor de căsătorii 
194S— 1950 a fost important în scăderea vîrstei la prima căsătorie.

13 Nu ignorăm că în perioada 1946—1957 legislaţia cu privire 
la întreruperile de sarcină era restrictivă ; liberalizarea ei s-a 
produs în 1957.
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Ce s-a întîmplat în continuare cu nupţialitatea ? După 
nivelul său maxim, de ll,7%o în 1959, urmează o peri
oadă de scădere (1959— 1969)ţ în 1969 nivelul ei este de 
7%o, cel mai scăzut în perioada 1920— 1939 şi 1946— 1984. 
Redresarea începe în 1970, valoarea maximă la care 
ajunge nupţialitatea este de 9,2%o (la nivel naţional) ; în 
anii 1980— 1984 rata de nupţialitate este de 7,7%0. Ci
frele din perioada 1975— 1983 amintesc pe cele din anii 
1930— 1939, excepţie făcînd nupţialitatea populaţiei 
urbane.

Să trecem la indici mai exacţi ai nupţiali taţii : indicele 
sintetic de nupţialitate (rata totală de nupţialitate), vîrsts
medie şi mediană la prima căsătorie.

T a b e la i n r . ZS

B a ta  to ta lă  de n u p ţ ia li la le ,  v irata  m ed ic  jic sev e  ş i  v irata  
m e d ian ă  a  fem e ilo r  (p r im a  c ă s ă to r ie ), tin i pa de v ira lă  I o — 4 3  an i

Anii

Rata totală de 
nupţialitate Vîrsta medie Diferenţă Virsta 

mediană 
a femeiiMasculin Feminin Masculin Feminin bărbati-

femei

1961 980 1067 25,12 22,03 3,09 20,88
1962 1005 1093 25,14 21,89 3,25 20,68
1963 949 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 985 107:5 25,35 22,12 3,23 21.4!
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
1932 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
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O remarcă de ordin metodologic cu privire la sensul 
ratei totale de nupţialitate pe baza primelor căsătorii-

49
Formula de calcul este £  Bcr (suma ratelor de nup-

x = 15
ţialitate după vîrstă). Intrucît este vorba de o cohortă fic
tivă, o rată totală care este supraunitară este posibilă dar 
are nevoie de o explicaţie. In cazul unei cohorte reale o 
asemenea valoare nu are sens deoarece s-ar admite că o* 
persoană dintr-o generaţie reală ar contracta, pînă la- 
vîrsta de 50 ani (în cazul nostru), mai mult de o primă 
căsătorie. Pentru cohortele fictive acest lucru devine po
sibil : un indice supraunitar sau superior lui 1 000, este 
rezultatul unei recuperări a primelor căsătorii care nu 
fost împiedicate în trecutul apropiat, sau al unei tendinţe 
spre căsătorii tot mai precoce. In tabelul 33 valorile 
superioare lui 1 000 se explică prin acest ultim factor.

Care este deci tendinţa nupţialităţii în perioada 1961— 
1984 ? Pentru anii 1957— 1960 dispunem de date privind; 
toate căsătoriile din toate stările civile. Vîrsta medie a 
soţului a fost de 27,76 ani (1957), de 27,50 ani (1958), de 
27,40 ani (1959) şi de 27,57 ani (1960); a soţiei de 24,38: 
ani (1957), de 24,21 ani (1958), de 24,13 ani (1959) şi de 
24,32 ani (1960). Prin urmare, este vorba de o tendinţă 
de scădere a vîrstei medii la toate căsătoriile care a în
ceput cu mult înainte, dar care se încheie prin 1959— 1960.. 
Seria 1961— 1984 pe baza numai a primelor căsătorii ne 
arată o uşoară creştere a vîrstei medii la prima căsăto
rie : la bărbaţi, de la 25,12 ani (1961) pînă la 25,42 ani 
(1976), o nouă scădere în anii următori. Este vorba mai 
curînd de o stablitate ; în decurs de 24 ani între valoa
rea minimă 24,87 ani (1980) şi valoarea maximă 25,42 
ani (1976), diferenţa a fost de 0,55 ani. La femei, se în
registrează o uşoară scădere (1961— 1963) care, cu unele 
oscilaţii, se continuă pînă în 1968 ; urmează o creştere 
pînă în 1976, după care se reinstalează scăderea. Diferenţa 
dintre valoarea maximă 22,29 ani (1976) şi cea minimă
21,49 (1980) este de 0,8 ani. Mai bine reliefată apare ten
dinţa pe baza vîrstei mediane a femeii la prima căsătorie r
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de la 20,88 ani (1961) scade la 20,49 (1963), după care 
urmează o. creştere pînă în 1976 (21,57 ani), o nouă scă
dere (20,59 ani în 1981) şi o creştere (21,54 ani în 1984).

Dată fiind semnificaţia importantă a vîrstei mediane 
a femeii la prima căsătorie pentru o tipologie a nupţiali- 
tăţii, vom reţine cifra de 21 ani, ca fiind cuprinsă între
20,50 ani şi 21,50 ani. Nu mai este vîrsta mediană pen
tru o căsătorie precoce; ea anunţă trecerea spre tipolo
gia matură. Locul ei va fi definit cu prilejul analizei com
parative internaţionale.

Ce ne spune însă rata totală de nupţialitate ? La băr
baţi variaţia este cuprinsă Intre 878 (1969) şi 1005 (1962); 
la femei, între 828 (1969) şi 1093 (1962). Dacă ar fi vorba 
de o generaţie reală, atunci înseamnă că în 1969, circa 
12,2% din bărbaţi ar rămîne definitiv celibatari; în 
această situaţie s-ar afla în acelaşi an, 17,2% din femei. 
Este vorba, desigur, de o cohortă fictivă.

Surprinzător de stabilă este diferenţa între sexe în 
-ceea ce priveşte vîrsta medie la prima căsătorie : circa 
3,3 ani (între 3,10 ani si 3,55 ani), în întreaga perioadă 
1961— 1984.

Pentru a vedea eventuala influenţă a nupţialităţii asu
pra fertilităţii, prezentăm în prealabil rata totală de fer- 
-tilitate şi vîrsta medie a mamelor :

Tabelul 34
R a ta  to ta lă  de fe rt ilita te  şi v îrs ta  m ed ie  a  m a m e lo r  la  naşterea  

c o p ii lo r  lo r ,  1956 — 1984

Anii Rata totală 
de fertilitate

Vîrsta medie 
a mamelor Anii Rata totală 

de fertilitate
Vîrsta medie 
a mamelor

1956 2,89 27,65
1

1970 2,89 26,67
1957 2,73 27,20 1971 2,66 26,54
1958 2,59 26,93 1972 2,55 28,41
1959 2,43 26,69 1973 2,44 28,23
1960 2,33 26,56 1974 2,72 26,15
1961 2,17 26,21 1975 2,62 25,99
1962 2,04 26,11 1976 2,58 25,84
1963 2,01 25,98 1977 2,60 25,74
1964 1,96 25,95 1978 2.54 25,61
1965 1,91 26,03 > 1979 2,50 25,50
1966 1 .90 26,00 1980 2,56 25,30
1967 3,66 26,75 1981 2,37 25,26
1968 3,63 26,84 1982 2,17 24,95
1969 3,19 26,76 1 1983 2,00 24,99 1

1 1984 2,19 25,24 [
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Din punct de vedere al istoriei fertilităţii se cuvine a- 
aminti că începutul noului declin al acesteia se situează 
în anul 1958. Scăderea fertilităţii, facilitată de legislaţie,, 
se caracterizează printr-un ritm foarte rapid : nivelul ei 
din 1986 este cu 30% mai mic ca în 1957. O puternică 
redresare se produce în 1967 16. Char şi în aceste condiţii,, 
fertilitatea din 1967 nu este decît cu 27% mai ridicată 
ca în 1956. Tendinţa de scădere se reinstalează curînd : 
fertilitatea din 1970 are acelaşi nivel cu cea a anului 
1956, iar cea din 1984 reprezintă 75,8% din nivelul anu
lui 1956. O trăsătură caracteristică a perioadei este scă
derea vîrstei medii a mamelor : de la 27,65 ani (1956) le 
circa 25 ani în perioada 1981— 1984.

Nupţialitatea a avut o istorie diferită : scăderea ratei, 
totale de nupţialitate, începută în 1959 se continuă pînă 
în 1969 ; redresarea după 1970 se realizează în ritmu-i 
modeste. Evoluţia indicilor fertilităţii comparativ cu cea 
a nupţialităţii 17, pentru perioada 1961— 1984, ne va per
mite unele constatări.

Comportamentul fertilităţii şi al nupţialităţii este di
ferit. Fertilitatea scade pînă în 1966, se redresează în 
1967, dar în continuare scăderea este fermă (excepţie- 
face anul 1974) ; anul 1983 apropie nivelul fertilităţii de- 
cel din 1961 şi, respectiv, din 1966. Nupţialitatea scadc- 
pînă în 1969, începe să crească din 1970, cu un maximum' 
în anii 1973— 1979, urmat de o scădere în anii 1980— 
1984. Evoluţia este aproximativ aceeaşi pe care o descrie- 
curba ratelor brute de nupţialitate. Se cere amintit fap
tul că în perioada scăderii rapide a fertilităţii are loc şi 
creşterea rapidă a divorţialităţii. Ca urmare, rata de nup
ţialitate pe baza primelor căsătorii (ambii parteneri cu 
starea civilă necăsătorită) scade mai rapid, pînă în 1965— 
1966, decît rata brută de nupţialitate pentru căsătoriile 
din toate stările civile.

16 Decretul nr. 770, din 1 octombrie 1966 prevede : „Întreru
perea sarcinii este interzisă“ (Art. 1). Art. 2 statuează că între
ruperea sarcinii are un caracter de excepţie, în condiţiile speci
ficate de decret.

17 Alegerea bazei de comparaţie (1961) ar putea fi discutată : 
am adoptat-o numai pentru motivul că seria ratei de nupţiali
tate pentru primele căsătorii este disponibilă începînd cu acest an.
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T a b e lu l  n r . S

Rata totală de fertilitate şi vîrsta medie a mamelor, rata totală 
de nupţialitate şi virsta medie a femeilor la prima căsătorie (1961 — ICO;

F e r t  i 1i t a t e a N u'p ţ i a l i t a t e a

Anii Rata totală Virsta medie Rata totală Virsta medie
de fertilitate a mamelor de nupţialitate la căsătorie

1961 100,0 100.0 100,0 100,0
1962 94,0 99,6 102,4 99,4
1963 92,6 99,1 97,0 98,3
1964 90,3 99,0 92,2 99,1
1965 88,0 99,3 88,4 98.9
1966 87,6 99,2 02,6 98,6
1967 168,7 102,0 85,7 98,2
1968 167,3 102,4 82,1 98,0
1969 147,0 102,1 77,6 98,3
1970 133,2 101,8 78,8 98,5
1971 122,6 101,3 79,6 98,7
1972 117,5 100,8 81,7 99,1
1973 112,4 100,1 86.7 98,9
1974 125,3 99,8 88,8 99,3
1975 120,7 99,2 93,5 100,1
1976 118,9 98,6 95,4 101.2
1977 119.8 98,2 99,4 10C ,8
1978 117,1 97,7 100,6 100,4
1979 115.2 97,3 100,5 99,8
1980 112,9 96,5 95,3 97,5
1981 109,2 96,4 96,9 99,2
1982 100,0 95,2 93,2 99,0
1983 92,2 95,3 85,1 100,4
1984 100,9 96,3 81,6 100,5

Revenind la evoluţia fertilităţii şi nupţialitâţii, măsu
rată prin rata totală de fertilitate şi, respectiv, prin rata 
totală de nupţialitate, se constată o divergenţă sau, în 
•orice ca2 , o „indiferenţă“, ca să folosim limbajul crono
metrici, impresie întărită de figura 12.

Scăderi ale ratei totale de nupţialitate „coexistă“ cu 
•creşteri ale ratei totale de fertilitate ; creşterea nupţia
lităţii nu este însoţită de creşterea fertilităţii.

S 6 V.TREBICI



ooo
oo oo00

0J
*03
"o•4-»
*5r■p
2 «  M co
^  0 5
«  ,-1

- i„  coCO CT, 00 2 
0 5  ^

0)

2 3_ >cdO tfí —« XÖa o
8 QJnOJ

a
s, «>cd ^
S rhs >cd
t i
«  3  
3 «s 

.S
U .tí Q) ü

«4-i S

O) *w 
10 Q>
,2 «
cd tíí

-M  «-Hö ß-M -
.w a o tí-M tíce H

.2’■4P*tír~*O
¿5

bO
E

97
7 V.TREBICI



Ce ne spune evoluţia vîrstei medii a mamelor şi a 
vîrstei medii a femeilor la prima căsătorie ? Există şi 
aici aceeaşi independenţă ? Să luăm pentru perioada 
1961— 1983 diferenţa între cei doi indicatori.

T a b e la i n r . 36

Yirsta medie a mamelor şi virsta medic a femeilor 
la prima căsătorie (1961—1984)

Anii

Vîrsta medie

Dife
renţa Anii

1

Vîrsta medie

Dife
renţaii mame

lor
a femeilor 
la prima 
căsătorie

¡a mame
lor

a femeilor
la prima 
căsătorie

1961 26,21 22,03 4,18 1972 26,41 21,83 4,58
1962 26.11 21,89 4.22 1973 26,23 21,79 4,44
1963 25,98 21,79 4.19 1974 26,15 21,87 4,28
1964 25,95 21.83 4,12 1975 25.99 22,06 3,93
1965 26,03 21,79 4.24 1976 25,84 22.29 3 .55
1966 26,00 21.73 4,27 1977 25,74 22,20 3.54
1967 26,73 21,63 5,10 1978 25 ,fil 22,12 3,49
1968 26,84 21,59 5,25 1979 25,50 21,98 3,52
1969 26,76 21,66 5,10 1980 25,30 21,49 3,81
1970 26,67 21,77 4,40 1981 25,26 21,85 3.41
1971 26,54 21,74 4,80 1982 24,95 21 ,82 3.13

1983 24,99 22.11 2,88
1984 25,24 22,13 3,11

Reamintim că fiecare fenomen demografic — mortali
tatea, fertilitatea, nupţialitatea —  se caracterizează prin- 
tr-o intensitate măsurată prin numărul mediu de eveni
mente ce revin pe o persoană din cohorta reală sau fic
tivă şi printr-un calendar, repartiţie a evenimentelor res
pective şi care se exprimă prin vîrsta medie. Pentru 
nupţialitate aceşti indici —  cum s-a arătat mai sus —  
sîn t: rata totală de nupţialitate (număr de căsătorii la o 
persoană celibatară din cohorta reală sau fictivă sau la 
1 000 persoane) şi vîrsta medie la prima căsătorie. La 
fertilitate, indicii sînt: rata totală de fertilitate (numă
rul mediu de copii de o femeie la încheierea perioadei de 
reproducere) şi vîrsta medie a femeilor la naşterea co
piilor lor. Indicii nupţialităţii exprimă, în ultimă analiză.
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modelul de comportament nupţial („marriage behaviour“ ), 
în timp ce indicii fertilităţii —  tipul de comportament re- 
productiv („reproductive behaviour“). Or, decizia cuplu
lui privind dimensiunea familiei are în vedere două as
pecte : determinarea descendenţei finale (a numărului fi
nal de copii) iar, pe de altă parte, determinarea eşalonă
rii naşterii copiilor. Aceasta este — se ştie bine — conţinu
tul planificării familiei. Indicele care exprimă numărul to
tal de copii este rata totală de fertilitate (descendenţa 
la vîrsta de 50 de ani — pentru generaţiile reale), iar 
eşalonarea se exprimă prin vîrsta medie a mamelor.

în perioada 1961— 1966, a scăderii accentuate a nata
lităţii, cînd accesul la avort era neîngrădit şi deci pla
nificarea eşalonării naşterilor era asigurată, vîrsta me
die a mamelor era mai ridicată decît în anii 1975— 1984. 
Totodată, diferenţa dintre vîrsta medie a mamelor şi 
a femeilor la prima căsătorie era relativ ridicată — 4,2 
4,17 ani. După anii 1967— 1970, în care fertilitatea a fost 
puternic influenţată de măsurile adoptate la sfîrşitul 
anului 1966, diferenţa dintre cei doi indicatori creşte pe 
seama creşterii rangului mediu al naşterilor. După 1971 
îşi face loc o tendinţă nouă : în condiţiile limitării dimen
siunii familiei se modifică şi eşalonarea naşterilor, un fel 
de „contractare“ a acestora la vîrstele mai tinere. Ca 
rezultat, diferenţa medie între vîrsta mamelor şi vîrsta 
femeilor la prima căsătorie se reduce sensibil. Cu alte 
cuvinte, cuplurile decid un număr final de copii mai 
redus — a se vedea seria ratelor totale de fertilitate — , 
dar cu o apariţie rapidă după încheierea căsătoriei. Tipul 
de comportament reproductiv este cel ce se modifică; 
cel nupţial este mai stabil. Prin urmare, nu poate fi 
demonstrată existenţa unei .„elasticităţi“ între vîrsta me
die la prima căsătorie şi vîrsta medie a mamelor la 
naşterea copiilor lor.

Este interesant însă de urmărit evoluţia comporta
mentului reproductiv. Din păcate, seria noastră numără 
doar 2 1  ani. Vom lua prima perioadă cincinală şi ultima 
perioadă cincinală* cu un decalaj de un an pentru nupţi- 
alitate, în ipoteza că aceasta din urmă influenţează fer
tilitatea.
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T a b e lu l  n r . 3 7

R ate le  to ta le  de n n p ţia lita te  ş i  v ira la  m edie  a fem e ilo r  la p rim a  
căsăto rie  ( 1 9 6 1 - 19G6 şi 1 9 7 6 -1 9 8 0 ) şi ra te le  tu la le  de fe rt ili late şi v lrs ta  
m edie  a  m a m e lo r  la  n aş te rea  c o p ii lo r  lo r  (1 9 6 2 -  ISGIi ş i 1977— 1881)

Grupe de virstă

Rate specifice de nupţi- 
alitate

Rate specifice de 
fertilitate

1961-1966 1976-1980 1962-1966 1977-1981

15—19 ani 92,4 80-, 8 56,2 71.9
20-24 „ 74,6 91,6 114,3 198.9
25-29 „ 21,8 23,5 101,5 129,4
30-34 „ 8,1 7,1 53,5 61.2
35-39 „ 4,2 3,1 26,7 28,1
40 -  44 ,, 2,4 1,8 9,7 7,5
45-49 „ 1,3 1,3 0,8 0,1
Rata totală 1024 1046 1964 2488
Vlrsta medie 21,87 22,02 26,0 25,49

Dinamica indicilor din tabelul 37 se poate aprecia din 
tabelul 38.

Tabelul nr. 3S

1961-1965
(1962-1966)

1976-1980
(1977-1981)

Indici
(% )

Rata totală de 
nupţialitate 1024 1046 +  2,0

Vlrsta medie la 
căsătorie 21,87 22,02 +  0,7

Vîrsta mediană la 
căsătorie 20,67 21,30 +  3,0

Rata totală de 
fertilitate 1964 2488 +27,0

Vîrsta medie a 
mamelor 26,0 25,49 -  2.0

Uşoara creştere a nupţialităţii nu poate explica creş
terea fertilităţii, cu atît mai mult cu cit vîrsta medie 
la prima căsătorie a crescut şi ea, puţin, ce-i drept; în
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schimb, fertilitatea a crescut cu 27%, în timp ce vîrsta 
medie a mamelor a scăzut.

Dacă nu poate fi dovedită lipsa de corelaţie între nup- 
ţialitate şi fertilitate, în schimb se constată o tendinţă 
de modificare a tipului („pattem“) de nupţialitate şi fer
tilitate. Figura 13 şi figura 14 pun în evidenţă-această 
tendinţă.

Fig. 13 Curba ratelor de nupţialitate după vtrstă (prime căsătorii).

La nupţialitate, se constată pentru prima dată depla
sarea frecvenţei maxime de la grupa 15— 19 ani la grupa 
20— 24 ani. Vîrsta mediană a crescut mai mult decît 
vîrsta- medie, ceea ce arată o schimbare semnificativă a
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Fig. 14 Curba ratelor de fertilitate după vîrstă.

repartiţiei statistice. Şi la fertilitate s-au produs schim
bări semnificative, după cum se remarcă din evoluţia 
ponderilor diferitelor grupe de vîrstă.

La fertilitate, se constată creşterea concentrării la gru
pa de vîrstă 20— 24 ani. Există tipologii internaţionale 
ale repartiţiei ponderilor pe care le deţin ratele specifice 
de fertilitate în rata totală, ceea ce ar permite încadrarea 
fertilităţii din România în tipul corespunzător. Oricum, 
se poate formula cu prudenţă, ideea că nupţialitatea tinde 
să treacă de la tipul timpuriu la tipul „matur“ (Bogue,
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1969) 18, iar fertilitatea să-şi consolideze tipul „precoce“ . 
Aspecte semnificative vor reieşi la analiza acestor feno
mene demografice în sinul populaţiei urbane şi rurale, 
ca şi pe provincii istorice.

T a b e lu l n r .  39

P o n d e rea  ra te lo r  speeif iee ( % )  în  ra te le  to ta le  
de n u p ţia lita te  şi de fe rt ilita te

Grupa de 
vîrstă

Nupţialitatea
Dfierenţă

Fertilitatea
Dife
renţă1961-

—1965
1976-
—1981

1962-
-1966

1976-
-1981

15 — 49 ani 100,0 100,0 100,0 100,0 _
15-19,, 43,5 35,7 -  7,8 14,3 14,1 0,1
20—24 „ 36,8 47,6 10,8 36,7 40,0 3,3
25-29,, 11,8 11,4 -  0,4 25,8 26,0 0,2
20- 34 „ - 4,4 2,7 -  1,7 13,6 12,3 -1 ,3
35-39 „ 2,1 1,3 -  0,8 6,8 5,7 -1 ,1
40-44 „ 1,0 0.8 -  0,2 2,6 1,5 -1 ,1
45-49,, 0,4 0 ,5 0,1 0,2 0,1 -0 ,1

3. Nupţialitatea populaţiei României şi unele 
comparaţii internaţionale

Tipul esţ-european de nupţialitate, caracteristic Româ
niei la începutul secolului, s-a păstrat în linii generale 
pînă în prezent. în ţările Europei Occidentale, după peri ■ 
oada „exploziei nupţiale“ , avîrtd drept consecinţă şi scă
derea vîrstei la; prima căsătorie, tendinţa s-a inversat, 
într-un ‘studiu recent (O.N.U., 1982) se arată ca trăsături 
caracteristice amânarea căsătoriilor oficiale şi tendinţa 
de creştere..a vîrstei, la căsătorie. Căsătoria se încheie la 
vîrste mai; înaintate, are loc aşa-numita „coabitare juve
nilă“ sau „căsătoria-' consensuală“ care influenţează rata 
brută de nupţialitate. în jurul anilor 1970 — se arată în 
acelaşi studiu —  vîrsta medie a persoanelor feminine ce 
se căsătoresc prima dată (pe baza recensăminte!or) este de 
21 ani în majoritatea ţârilor din Europa de est şi de 
24— 25 ani, în Europa occidentală (Suedia 25,7 ani). Pro-

i 18 Potrivit acestuia, tipul „precoce“ are o vîrsta mediană la 
prima căsătorie sub 18 ani, tipul „timpuriu“, între 18-—19 ani, 
„matur“ între 20—21 ani şi cel „tîrziu“, 22 ani şi peste.
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porţia femeilor necăsătorite la vîrstele de 20—24 ani este 
de 50— 75% în ţările occidentale şi de 24— 37% în ţările 
Europei de est. In ţările dezvoltate —  apreciază studiul — 
vîrsta la căsătorie are o influenţă redusă asupra fertili
tăţii finale.

într-un alt studiu (Population, no. 4— 5, 1982) sînt 
analizate evoluţiile recente ale nupţialităţii. Pentru anul 
1979 rata brută de nupţialitate pentru unele ţări europene 
a avut următoarele valori :

Tabelul nr. iO

Rata brută de nupţialitate (1979) (in ordine de3 Testatoare)

Ţări Nupţialitatea Ţări Nupţialitatea

Polonia 9,1 Anglia 7,5
ROMÂNIA 9,0 Franţa 6,4
Cehoslovacia 8,4 Italia 5,7
R. D. Germană 8,2 R.F. Germania 5,6
Ungaria 8,1 Suedia 4,5
Bulgaria 7,9

Şi mai semnificativă este situaţia nupţialităţii prin 
prisma ratei totale de nupţialitate (indicele sintetic al nup
ţialităţii).

Tabelul nr. 41

N um ăr de prime căsătorii la 1090 femei celibatare 
(în ordinea alfabetică)

Ţări 1970 1979

Anglia şi Ţara Galilor 1031 781
Belgia 981 766
Danemarca 811 566
Elveţia 829 616
Finlanda 944 658
Franţa 919 738
R. F. Germania 977 638
Italia 1007 711
Olanda 1062 665
Norvegia 956 661
Suedia 624 515
ROMÂNIA 891 1072
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Reamintim că datele din tabelul 41, în termeni de 
generaţii ■ (aici este vorba de date transversale) arată că 
în Suedia, .de pildă, 48,5P/0 din femei ar rămîne definitiv 
celibatare, în Danemarca 43,4%, în Franţa 26,2P/0 etc. 
România dă dovada unei stabilităţi în ce priveşte modelul 
nupţial.

In general, abordînd problema nupţialiţăţii în raport 
cu tranziţia demografică trebuie făcută, în încheiere, con
statarea că România nu şi-a încheiat tranziţia, în raport 
cu ţăriie din Europa occidentală. Nivelul fertilităţii şi al 
nupţialiţăţii situează România pe primele locuri din Eu
ropa. Nici tranziţia mortalităţii nu este încheiată. Tot
odată trebuie remarcat că îmbătrînirea domografică a 
populaţiei României este cea mai puţin avansată din 
Europa.

4. Ciclul de viaţă familială
Căsătoria, am mai spus, marchează începutul primei 

secvenţe a „ciclului de viaţă familială“ („Family Life 
Cycle“) ; intrăm astfel în domeniul demografiei familiei, 
definită (Ryder, 1976) drept „studiul factorilor care deter
mină numărul, mărimea şi compoziţia familiei“ . Ideea 
care stă la baza ciclului familiei este aceea că din mo
mentul constituirii ei prin căsătorie şi pînă la dizolvarea 
ei prin decesul unuia din soţi (sau prin divorţ), familia 
parcurge o serie de secvenţe de lungime variabilă, mar
cate de diferite evenimente demografice naşterea primu
lui copil, a ultimului copil, căsătoria ultimului copil, sec
venţa „cuibului gol“ .

Distingem în demografie „ciclul vieţii individuale“ , a 
cărui lungime totală este cuprinsă între evenimentele 
„naştere“ şi „deces" şi „ciclul vieţii familiale“. In pri
mul caz, prin agregarea datelor privind evenimentele 
demografice ale indivizilor, obţinem informaţii care s-ar 
încadra în tipul macro-demografic al analizei (natalita
tea,. mortalitatea, nupţialitatea la nivel naţional sau la 
nivelul unor subpopulaţu), în timp ce al doilea tip este 
cel al analizei micro-demografice, optică spre care se 
îndreaptă cu hotărire demografia contemporană. Varia
bila principală în analiza „ciclului de viaţă familiar 
lă;“ este durata unei secvenţe; pe această bază se deter-
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mină vîrsta medie (mediană) a părinţilor la căsătorie, la 
naşterea primului copil, durata medie a ciclului întreg al 
vieţii de familie ete. în schimb, pentru abordarea ma- 
cro-demografică, o asemenea variabilă este vîrsta. Sem
nificaţia secvenţei în raport cu durata este mai largă: 
ea se referă la istoria familiei şi nu la cea a individului. 
Bogue (1969) consideră dezvoltarea conceptului de 
ciclu de viaţă a familiei „una din cele mai mari contri
buţii ale demografiei la studiul vieţii familiei“ (p. 384).

Ideea ciclului familial îi aparţine unui sociolog, So- 
I rokin şi a fost formulată în studiile de sociologie rurală, 
J în anul 1931. Preluarea ei în demografie este legată de 
\ numele lui Glick, ale cărui aplicaţii datează din 
/ 1947. Ulterior, ideile au fost dezvoltate de acelaşi Glick 
j (1957) şi, mai tîrziu, de Glick şi Parke (1965). Li s-au 
; alăturat studiile lui Ryder (1975 —  1976); aplicaţiile 
 ̂ conceptului s-au multiplicat în anii următori.

Câteva probleme teoretice şi metodologice se cuvin pre
cizate. După Glick, secvenţele sau stadiile ciclului de 
viaţă familială sînt următoarele: 1 . prima căsătorie; 2 . 
naşterea primului copil; 3. naşterea ultimului copil ; 4. 
prima căsătorie a ultimului copil (cu care începe secvenţa 
„cuibului gol“ ), şi 5. decesul unuia din soţi. Se observă 
că este vorba numai de evenimente strict demogx'afice. 
Alţi oameni de ştiinţă introduc şi evenimente din viaţa 
şcolară şi economică. în mod obişnuit, măsurarea secven
ţelor se face prin vîrsta mediană a soţiei şi soţului la 
diferite evenimente : la prima căsătorie, la naşterea pri
mului copil, la decesul unuia din soţi. Studiile diacro
nice scot în evidenţă schimbările care au loc in ce pri
veşte nupţialitatea, fertilitatea şi mortalitatea. De pildă, 
pentru S.U.A. (1971), vîrsta mediană la prima căsătorie 
a femeilor, în perioada 1880— 1939, a înregistrat o scă
dere de la 21,6 ani la 19,9 an i; la naşterea primului co
pil, a scăzut de la 22,9 ani la 21,5 ani ; creşterea cea mai 
importantă s-a produs la vîrsta la deces a unuia din soţi : 
de la 57 ani (1880— 1889) la 64,4 ani (1930— 1939).

Studiul lui Kono (1977) pentru Japonia arată schim
bările importante, uneori spectaculare, pentru populaţia 
Japoniei între anii 1940 şi 1972. De pildă, secvenţa din
tre naşterea primului copil şi a ultimului a fost de 12,3 
ani, în 1940, şi de 2,6 ani, în anul' 1972 ; vîrsta mediană
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la deces a femeii a fost, în 1940, de 49,6, iar în 1972, de
75,5 ani. Chiar dacă ne limităm numai la evenimentele 
demografice, ca în schema propusă de Glick, infor
maţiile obţinute asupra nupţialităţii, fertilităţii şi mor
talităţii sînt de cel mai mare interes. Desigur, aceste fe
nomene demografice sînt, la rîndul lor, influenţate de 
factori economici şi cei socio-culturali. Pe de altă parte, 
evoluţia familiei şi a caracteristicilor sale influenţează 
procesele sociale şi demografice la nivel macroanalitic. 
Rezultă clar că studierea ciclului familial nu se poate 
face decît sistemic şi inter disciplinar.

Familia care face obiectul studiului ciclului este fa
milia nucleară, înţeleasă ca unitate biologică si socială 
compusă din părinţi şi copiii lor necăsătoriţi. în această 
noţiune intră şi diferitele familii nucleare incomplete, 
reprezentate de diade, precum soţ şi soţie fără copii (cu
pluri maritale), un soţ şi copii necăsătoriţi etc. Pentru 
familiile de tip extins sau lărgit, în care coexistă mai 
multe generaţii, metodologia studierii ciclului familial 
este mai puţin dezvoltată. Este adevărat că tendinţa 
universală in evoluţia familiei este cea de nuclearizare 
ţările dezvoltate au parcurs cea mai mare parte din 
această evoluţie, în timp ce populaţia ţărilor în curs de 
dezvoltare se află încă în primele faze ale nuelearizării, 
familiile extinse deţinînd încă o pondere însemnată.

După estimaţiile O.N.U. (1974), în anul 1970, dimen
siunea medie a unei gospodării (noţiune diferită de fa
milie) era; la scară mondială, de 4,47 persoane ; în regiu
nile dezvoltate ea se ridica la 3,40 persoane, in cele în 
curs de dezvoltare, la 5,16 persoane.

Desigur, familia şi ciclul familial trebuie studiate în 
contextul tranziţiei demografice pentru fiecare ţară în 
parte. Tranziţia nu înseamnă numai trecerea de la niveluri 
ridicate ale mortalităţii şi natalităţii, la niveluri scăzute, 
caracteristice societăţii moderne, ea înseamnă şi modi
ficarea caracteristicilor familiei şi a principalelor sec
venţe ale ciclului familial. Studiul ciclului familial ne
cesită rezolvarea unor probleme informaţionale şi meto- 
logice particulare. Obţinerea informaţiei se poate rezolva 
integral prin cercetări speciale pe bază de eşantion în 
cadrul eărora se aplică observarea longitudinală retros
pectivă sau continuă şi, în felul acesta, se ajunge la 
istoria familiei. Alte modalităţi sînt cele oferite de re
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censămintele populaţiei dar care reclamă prelucrări şi 
sistematizări laborioase. în sfîrşit, cuplarea datelor sta
tisticii stării civile cu cele ale recensămintelor popu
laţiei poate suplini, în oarecare măsură, lipsa unor an
chete specializate. Aceste dificultăţi explică numărul 
încă redus de studii privind ciclul de viaţă a familiei. 
Cit priveşte metodologia de analiză a ciclului familial, 
un instrument important este tabela de viaţă a familiei, 
tabelă muîtidecrementală, construită după modelul gene
ral al tabelei de mortalitate.

Datele pe care le prezentăm în continuare se referă 
la populaţia României şi pun în evidenţă, cu aproxima
ţie, unele secvenţe ale ciclului familial {Trebici, 1982 a). 
Ele se bazează atît pe recensăminte cît şi pe statistica 
stării civile. în cea mai mare parte, ele sînt date trans
versale sau ale perioadei şi numai în puţine cazuri sînt 
date longitudinale, Să examinăm evoluţia nupţialităţii, 
fertilităţii şi mortalităţii, în raport cu evoluţia familiei 
şi a caracteristicilor acesteia.

Remarca cea mai generală este aceea că familia ro
mânească este astăzi predominant nucleară, tendinţă ce 
s-a accentuat în ultimele trei decenii, pe fondul unor 
ample schimbări soci iile şi economice.La recensămîntul 
populaţiei din 1965 numărul gospodăriilor familiale a 
fost de 5 043 994, din care cele cu un nucleu familial se 
ridicau la 4 693 232 sau 93% din total, restul reprezen- 
tînd gospodăriile familiale cu două nuclee şi mai mult, 
ceea ce înseamnă că familiile de tip extins deţineau 7% 
din numărul gospodăriilor familiale.

Proporţia variază după mediile urban şi rural; 
după unele studii, şi la sate familia nucleară este predo
minantă, cele extinse reprezentînd, în 1.966, o proporţie 
de 23,4%. Procesul de nuclearizare a familiei ţărăneşti 
s-a accentuat; dimensiunea medie a gospodăriei s-a redus 
sistematic ; la recensămîntul din 1930 reveneau 3,4 per
soane de o gospodărie, la recensămintele din 1966 şi 
1977, numărul mediu era de circa 3,2 persoane, cu dife
renţe relativ reduse pentru populaţia urbană şi cea rura
lă. Atît nuclearizarea familiei cît şi reducerea dimensi
unii medii a gospodăriei şi familiei trebuie văzute în 
legătură cu scăderea natalităţii.
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Pentru a putea aprecia semnificaţia evoluţiei fertili

tăţii, mortalităţii şi nupţialităţii în România, în raport cu 
ciclul familial, pornim de la schema generală propusă 
intr-un studiu O.N.U. (1974) cu privire la cele trei stadii 
ale tranziţiei:

Tabelul nr. 42
1

Model

Rata 
totală de 
fermitate 
(iiumărdc 

copii)

Probabili
tatea de 

supravie
ţuire a 
părinţi

lor *

Rata 
totală de 
fertilitate 

netă

Probabili
tatea de 
supravie
ţuire a 
copii
lor**

Rata 
netă de 

reprodu
cere

j Tradiţional 6,438 0,69054 4,4774 0,45786 1,0
2,5079| Tranzitoriu 6,438 5,91134 5,9090 0,87010

| Dezvoltat sau 
| post-tranzitoriu 2 ,1202 0,98818 2,0951 0,97846 1,0

* Probabilitatea de supravieţuire a mamelor pînă la terminarea 
perioadei fertile (50 ani) ; ** Probabilitatea fetelor de a supravieţui 
de la naştere pînă la vîrsta de căsătorie (15 ani).

Dacă luăm două perioade (1905— 1909 şi 1976— 1980), 
schimbarea fertilităţii şi a mortalităţii este considerabilă; 
la începutul secolului rata totală de fertilitate a fost de 
circa 5,1 copii, iar speranţa de viaţă la naştere a femeilor 
de aproximativ 37 ani; In perioada 1976— 1980 valorile 
respective sînt ; 2,6 copii şi 72,2 ani. Desigur această 
schimbare a afectat ciclul familial.

în raport cu schema din tabelul 42, indicatorii pentru 
România se prezintă astfel :

Tabelul nr. 43

Anii
Rata 

totală de 
fertilitate

Probabili
tatea de 
supravie
ţuire a 

părinţilor

Rata 
totală de 
fertilitate 

netă

Probabili- 
. tatea de 
supravie
ţuire a 
copiilor

Rata 
netă de 
reproduc

ţie

1932 3,964 0,75781 3,11110 0,66394 1,46
1956-1960 2,684 0,92040 2,470 0,89850 1,20
1976—1980 2,572

J. '
0,94634 2,434 0,94748 1,18

Notă. S-au folosit tabelele de mortâlîtale 1932', 1956 şi 1970 — 1972,
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Scăderea fertilităţii este însoţită de creşterea proba
bilităţii de supravieţuire a mamelor şi a fiicelor, ca ur
mare a reducerii mortalităţii ceea ce influenţează s nsibil 
ciclul familial şi diferitele sale secvenţe. Şă examinăm 
mai detaliat nupţialitatea (inclusiv divorţialitatea), fer
tilitatea şi mortalitatea.

Căsătoria este evenimentul demografic cel mai puter
nic influenţat de factorii sociali, începînd cu legislaţia 
şi terminând cu factorii culturali şi psihologici. Deşi legis
laţia a stabilit vîrsta de 16 ani la căsătoria fetelor şi de 
18 ani la căsătoria băieţilor, vîrsta medie şi cea mediană 
la prima căsătorie'cunosc o mare stabilitate în decursul 
timpului. Aşa cum am arătat, vîrsta medie la prima căsă
torie a femeii a fost de 21,7 ani (1912), de 21,35 (1956) 
şi de 21,07 (1977). Căsătoria în România a fost în general 
de tip precoce. Dacă luăm numai perioada 1961— 1984, 
constatăm că vîrsta medie a femeii la prima căsătorie a 
oscilat între 21,15 ani şi 22,30 ani ,iar cea mediană între
20,50 ani şi 21,50 ani. Diferenţa între vîrsta medie a 
soţiei şi a soţului la prima căsătorie este de aproximativ 
3,0— 3,5 ani. Prin urmare, din punct de vedere al înce
putului primei secvenţe a ciclului familial se poate accep
ta vîrsta de 2 1  ani, adică un debut precoce şi care asigură 
— ceteris pribus — o lungime apreciabilă întregului ciclu. 
Mai trebuie adăugat că una din particularităţile tipului 
de nupţialitate din România este propensiunea accentuată 
pentru căsătorie. Dacă adoptăm proporţia femeilor ne
căsătorite la vîrstele de 20— 24 ani ca indicator al pre
cocităţii căsătoriei şi proporţia femeilor neeăsătotrite la 
45— 49 ani ca indicator al celibatului definitiv, constatăm 
că în perioada 1900— 1977, primul indicator a fost de 
aproximativ 33,34% (diferenţa fiind proporţia femeilor 
căsătorite), în timp ce proporţia celibatului definitiv a 
oscilat între 3 şi 4,5%.

r*' Dacă căsătoria este cvasiuniversală, stabilitatea ei a 
fost influenţată, uneori, de divorţuri. Durata medie a unei 
căsătorii dizolvate prin divorţ a fost de 6,7 ani (1961—

1 1966), de 9 ani (1967— 1974) şi de 10,8 ani (1975— 1979), 
iar vîrsta medie la divorţ a soţului era de aproximativ 
36 ani, iar a femeii de 33 ani.

-
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Fertilitatea a cunoscut însă schimbări importante şi 
în mod corespunzător secvenţa primei şi ultimei naşteri 
în ciclul familial. Numărul mediu de copii de o femeie, 
în perioada fertilă (15— 49 ani), pe baza datelor transver
sale, a scăzut de la circa 4 (1932) la 2,5 (1979) şi la 2,2 

* (1984). S-a redus rangul mediu al născutului şi de aseme
nea vîrsta medie şi mediană a mamelor la naşterea 
copiilor lor. In condiţiile în care fertilitatea era încă 
relativ ridicată vîrsta medie era de 27,65 ani (1956), 
ajungînd la circa 25 ani (1981— 1984). Unei vîrste precoce 
la căsătorie îi corespunde, în ultimul timp, o vîrstă pre
coce la naştere : tipul de fertilitate se caracterizează prin 
realizarea precoce a descendenţei finale, în puţini ani, 
după încheierea căsătoriei. Dacă luăm promoţiile de căsă
torii din anii 1965 şi următorii, se constată că jumătate 
din descendenţa finală se realizează după doi ani de 
căsătorie. Cum constată Gheţău (1978), în condiţiile redu
cerii dimensiunii familiei, cuplurile căsătorite au tendinţa 
de a constitui descendenţa lor finală în cîţiva ani după 
căsătorie. Dacă luăm datele transversale din ultimii ani, 
constatăm că, în condiţiile în care vîrsta medie a mamei 
la naşterea tuturor copiilor săi este de 25,5 ani, vîrsta 
medie la naşterea copiilor de rangul 1 este de 22,5, la 
naşterea copiilor de rangul 2 este de circa 25 ani, la 
rangul 3 circa 27 ani, la rangul 4 de 29 ani, la ran
gul 5 vîrsta este de 31,5 ani, iar la naşterea copiilor de 
rangul 8 şi mai mult este de 37,5 ani.

Putem reţine, cu oarecare aproximaţie, pentru ciclul 
familial, vîrsta mediană la prima căsătorie de 2 1  ani, 
vîrsta mediană la prima naştere de 2 2 , 2  ani, şi vîrsta 
mediană la naşterea copiilor de rangul 5 (considerată 
ca ultimă naştere) de 31 ani. Naşterile de rangul 6 şi 
superior reprezintă, în perioada 1961— 1979, între 4 şi 
7% din numărul total al născuţilor.

Scăderea mortalităţii a contribuit în mod hotărîtor la 
creşterea duratei ciclului familial. După tabela de morta
litate din 1932, speranţa de viaţă la naştere a femeii a 
a fost de aproximativ 42 ani, după tabela de mortalitate 
din 1976— 1978 valoarea ei a fost de 72,2 ani. Întrucît 
speranţa de viaţă la naştere a bărbaţilor este cu 4 pînă 
la 5 ani mai redusă ca a femeilor, putem accepta vîrsta 
de 67 ani ca vîrstă la care se dizolvă o , familie prin
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decesul soţului. Important este faptul că probabilitatea 
de supravieţuire a femeii de la naştere pînă la vîrsta de 
50 ani (la terminarea perioadei fertile) a crescut sensibil: 
0,50314 (1932), 0,8270 (1956), la 0,89664 (1970—1972) De
asemenea, a crescut probabilitatea de supravieţuire a 
fiicelor în raport cu cea a mamelor, ceea ce este o con
diţie generală pentru prelungirea ciclului familial.

Lungimea totală a ciclului familial, în condiţiile în 
care vîrsta mediană la prima căsătorie a femeii este de 
21 ani, iar vîrsta la care decedează soţul este de 67 ani, 
deci cînd soţia are 64 ani, este de circa 43 ani. Efectul 
reducerii mortalităţii asupra creşterii ciclului familial 
poate fi pus în evidenţă şi cu următorul calcul : probabi
litatea de a fi în viaţă a unui bărbat la vîrsta de 70 
ani, căsătorit la 24 ani, este de circa 0,61, iar a femeii, 
căsătorită la 21 ani, este de 0,73, ceea ce înseamnă că 
un asemenea cuplu are o probabilitate de 45% de a fi 
în viaţă la o asemenea vîrstă.

în aceste condiţii, primul copil se va căsători atunci 
cînd mama va avea 43 ani, respectiv 46 ani, iar ultimul 
copil (de rangul 4), cî'nd mama va avea circa 52 ani. 
Perspectiva cuplului de a deveni bunici este mare, în 
condiţiile în care va f i urmat tipul actual de nupţialitate 
şi de fertilitate.

Deşi cele mai multe date folosite sînt transversale şi 
deci au un caracter aproximativ, ele sînt totuşi de natură 
să atragă atenţia asupra marei utilităţi a analizei ciclului 
familial. Ele au pus în evidenţă schimbările pe care le-a 
înregistrat ciclul familial, oferind premise pentru adînci- 
rea studiilor interdisciplinare. De un deosebit interes 
este, după părerea noastră, studiul ciclului familial pen
tru nevoile legislaţiei şi ale politicii demografice. în  ultimă 
analiză, măsurile politicii demografice vizează familia, 
ceea ce îi face pe unii demografi (Biraben) să prefere 
denumirea de politică familială celei de politică a po
pulaţiei. O asemenea politică se va fundamenta în mod 
natural pe cunoştinţele obţinute din studierea ciclului de 
viaţă familială.
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Capitolul IV
MODEL DEMOGRAFIC NATIONAL SI SUBMODELE 

REGIONALE

Dacă asociem proceselor demografice şi pe cele econo
mice şi sociale, populaţia României a cunoscut schimbări 
calitative : stocul ei de învăţămînt a crescut sistematic,, 
structura profesională şi economică s-a modernizat si s-a 
perfecţionat, structura socială a cunoscut transformări 
radicale, repartiţia populaţiei pe teritoriul ţării a fost mo
dificată, oferind astăzi o nouă configuraţie, urbanizarea 
s-a desfăşurat intr-un ritm rapid. Procesele demografice 
nu pot fi înţelese decît dacă sînt corelate cu schimbările 
sociale şi economice pe care le-a cunoscut ţara în acest 
interval de timp, deşi legăturile cauzale nu pai; fi lesne 
identificate/ Datele statistice obţinute la cele patru re
censăminte ale populaţiei (1948, 1956, i960 şi 1977) ca 
şi cele furnizate de statistica demografică curentă, precum 
şi studiile ce s-au publicat de-a lungul anilor, evidenţiază 
cu claritate tendinţele amintite. La 1 ianuarie 1904 nu
mărul populaţiei României era de 22 593 720 de locuitori,, 
creşterea faţă de 1 ianuarie 1983 a fost de 6G 485 locui
tori. Transformată în procente, rata de creştere a fost 
de 0,3%, (mai exact 0,29%), mai redusă decit în anii 
1962— 1966, perioadă de scădere rapidă a natalităţii, 
în 1984 natalitatea a înregistrat o creştere : de la 14,3 la
15,5 la mia de locuitori.

Excedentul natural, în 1984 a fost de 117 042 locuitori 
sau de 5,2 la 1000 locuitori, mai mic decît în perioada

19 Capitolul reia şi dezvoltă ideile expuse în : Vladimir Trebici,. 
Model demografic naţional şi submodele regionale, Viitorul social, 
an X n i (serie nouă), nr, 1, 1984, pp. 48—57,

8 — c. SS2
113

V.TREBICI



1962 — 1966 (6,0%) sau 0,6%) în 1965). Prin urmare, ac
tualele tendinţe ale natalităţii şi excedentului natural 
amintesc pe cele din perioada 1962 — 1966. Desigur, există 
şi unele deosebiri intre cele două perioade, după cum se 
vede din tabelul de mai jos:

Tabelai nr. a

Principalii indici demografici ai populaţiei 
României 19C5-1MS şi 1984

I n d i c i 1965-
-1966 1984

1, Rata excecieiUuluî natural (%„) 6,0 5,2
2. Rata natalităţii {% ,) 14,4 15,5
3. Rata mortalităţii (% ,) 8,4 10,3
4. Rata mortalităţii infantile

(%„) 45,0 23,4
5. Durata medie a vieţii (ani) 68,51 69,77
6. Rata totala a fertili taţii (nu-

măr de copii) 1,90 2,19
7. Rata brută de reproducere

(număr dc fiice) 0,92 1,064
8. Rata netă de reproducere

(număr de fiice) 0,86 1,018

Condiţiile fertilităţii populaţiei feminine din anii 
1965— 1966 nu mai asigurau în perspectivă înlocuirea 
generaţiilor sau reproducerea simplă20. în anul 1984 
•înlocuirea generaţiilor este asigurată (generaţia fiică 
-ar fi cu 6,4% mai mare ca generaţia mamă).

în această situaţie studierea aprofundată a cauzelor 
.care au determinat scăderea fertilităţii şi, mai general, a 
cauzelor fenomenelor demografice, devine o condiţie sine 
jqua, non pentru fundamentarea deciziilor politice. Trebuie

20 Pentru aceasta, ţinînd seama de nivelul mortalităţii din 
România, un cuplu ar trebui sâ aibă 2,14 copii sau o rată brută 
••de reproducere de 1,05 (fiice), ceea ce corespunde unei rate nete 
.de reproducere de 1 (înlocuirea exactă a generaţiei mamă de 
către generaţia fiică).
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să recunoaştem că demografia românească, cu toate reali
zările sale, nu a răspuns în întregime misiunii sale, nu a 
dat studiile care să pună în lumină mecanismul producerii 
fenomenelor demografice şi, în primul rînd, a natalităţii. 
Pe de altă parte, nici alte ştiinţe care se ocupă cu 
studiul populaţiei, din diferite unghiuri de vedere, nu; 
şi-au dat contribuţia aşteptată. Este, aşadar, momentul 
ca studiul fenomenelor demografice, al cauzelor acestora, 
ca şi al consecinţelor pe care le generează, să fie inten
sificat, într-un spirit interdisciplinar, cu priorităţi bine- 
gîndite. In acest sens — am mai spus — ni se pare abso
lut necesară implicarea într-o mai mare măsură a unor 
ştiinţe precum etnografia, antropologia culturală, psiho
logia socială şi sociologia şi intensificarea studiilor de 
demografie istorică.

Abordarea modelului demografic, ca model cultural,, 
ca şi a submodelelor diferenţiate după caracteristici esen
ţiale (mediu urban şi rural, provincii istorice, categorii, 
sociale, naţionalităţi etc.) ar fi — după părerea noastră —  
un prim pas.

Identificarea modelului demografic de origine ţără
nească, cu variantele sale regionale, este esenţială atît 
pentru explicarea fenomenelor demografice actuale cît. 
şi pentru unele estimaţii cu caracter prospectiv.

Se întîlneşte uneori în studiile de demografie şi socio
logie a populaţiei afirmaţia că în ultimele decenii s-a 
modificat comportamentul demografic al populaţiei sub 
influenţa unui număr mare de factori —  insuficient stu
diaţi 1 —  Şi că această schimbare s-a produs într-un ritm 
neobişnuit de rapid. Aceasta este, de altfel, o particulari
tate a tranziţiei demografice din România.

Ce este însă acest comportament demografic şi în ce 
măsură şe poate vorbi de existenţa unor modele (în 
sensul de „pattern“) şi submodele demografice ? Pentru a 
răspunde la această întrebare, trebuie reexaminată noţi
unea de model cultural. Aceasta, la rîndu-i implică şi. 
noţiunile de status şi rol.

In accepţia cea mai generală, comportamentul repre
zintă totalitatea faptelor, actelor, reacţiilor — motorii, 
verbale, afective — prin care o persoană, răspunde soli-
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■-.citărilor de ordin fizic sau social al lumii externe, fiind 
o  categorie a psihologiei sociale (Dicţionar de psihologie 
■socială, 1981). Comportamentul exprimă o realitate psi
hologică dependentă simultan de lumea externă şi de 
lumea internă. Prezenţa şi influenţa socialului se concre
tizează, la nivelul comportamentului uman, în statusul şi 
rolul persoanei. Comportamentul poate fi : profesional, 
prin care persoana se obiectivează în cadrul relaţiilor de 
-muncă ; economic, prin care persoana se raportează, în 
-calitate de consumator, la bunurile materiale din socie
tate ; cultural, prin care se raportează la valorile spiri
tuale din societate ; el este şi comportament poîzrie, moral 
etc. Este deci permisă şi recunoaşterea comportamentului 
■demografic, de care ne vom ocupa mai de ta hat. Studiul 
-sistematic al relaţiilor dintre individ, societate şi cultură 
■este de domeniul psihologiei, sociologiei şi antropologiei, 
Intr-o sinteză interdisciplinară care permite analiza me
canismelor, tendinţelor şi comportamentului uman (ştiinţa 
•comportamentului uman).

Modelul cultural (Linton, 1968) este un consens în 
■comportament şi în opinie, iar cultura ca ansamblu, este 
un agregat mai mult sau mai puţin organizat de asemenea 
modele. In fond, — spune Linton —- „cultura este modul 
de viaţă al societăţii“ , făcînd totodată distincţie între un 
model cultural şi unul construit. După acelaşi autor, „o 
cultură reală constă din suma totală a comportamentelor 
membrilor unei societăţi, în măsura în care aceste com
portamente sînt învăţate şi împărtăşite. Un model cultu
ral real reprezintă un domeniu limitat de comportamente, 
înlăuntrul căruia se integrează, în mod norma], răspun
surile membrilor societăţii la o anumită situaţie“ , p. 84. 
Geneza unui comportament ca şi a unui model cultural 
datorează mai mult factorilor socio-culturali decît celor 
fizici. Să mai amintim că modelele culturale variază pe 
grupuri sociale şi devin agregate la nivel macrosocial prin 
mecanisme specifice.

Modelul cultural şi submodelele sale sînt noţiuni" în
rudite cu cele de „cultură“ şi de „subcultură“ (Sohifirneţ, 
1981). Intr-o definiţie clasică (Gordon, 1970) subcultură 
este „o subdiviziune a culturii naţionale, alcătuită din
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îmbinarea situaţiilor sociale cum sînt clasele, mediul 
etnic, mediul rural şi urban, cultele religioase, care for
mează o unitate funcţională cu impact integrat asupra 
participării individuale“ şi, prin urmare „subcultura este 
o parte din populaţie, ceea ce explică diferenţele care 
■s-ar manifesta într-o societate datorită variabilelor et
nice, economice, religioase şi regionale“ . Există — după 
alţi autori (Yinger) — şi noţiunea de „contracultură“ , 
definită ca un ansamblu de valori ce intră în contradicţie 
cu sistemul de valori dominante. S-ar putea face, mai 
departe, precizări de tipul : cultura este un ansamblu 
de modele, valori şi norme ale sistemului social general, 
subcultura este echivalentă cu substructura şi cu ..subso- 
cietatea“. Elementele subculturli — după Schifirneţ 
— sînt : mărimea, specificitatea, gradul de cuprindere, 
orientările valorice şi identificarea.

Comportamentul demografic şi modelul demografie 
intră şi ele în paradigma generală a modelului cultural 
naţional şi a submodelelor culturale şi, respectiv, a cul
turii şi subculturilor. In definiţia cea mai generală, un 
comportament demografic reprezintă totalitatea actelor 
şi reacţiilor prin care o persoană răspunde solicită ilor 
de ordin fizic sau social ale lumii externe în ceea ce 
priveşte evenimentele vitale sau demografice, în primul 
rînd naşterea, moartea, căsătoria şi divorţul, migraţia. 
Desigur, sfera evenimentelor demografice poate fi lărgită.

Suma comportamentelor, tratată statistic, ne duce la 
modelul demografic, la identificarea unor submodele, con
stituite în raport cu diferite caracteristici.

Vom distinge, în primul rînd, un comportament re
producţia sau procreator ; este atitudinea individului (cel 
mai adesea a cuplului) faţă de naştere. Care este numărul 
dorit (proiectat) al copiilor in familie ? Care este eşalo
narea naşterii lor ? Oare sînt motivaţiile în fiecare caz ? 
Acestea sînt probleme fundamentale. în regim demo
grafic primitiv sau pretranziţional, un asemenea 
comportament este natural, dar el se conformează normelor 
sociale, are motivaţii economice, sociale, juridice, reli
gioase. în faza modernă, comportamentul devine raţional. 
Vorbim deci de planificarea familială (Trebici, 1979), prin 
care înţelegem determinarea conştientă a numărului ele 
copii şi eşalonarea naşterilor în timp. Aceasta însă cores
punde unui model cultural; sînt necesare motivaţii, cu-
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neştiute despre metodele de planificare a familiei» rapor
tarea la un grup social, acceptarea sau respingerea de 
către comunitate ete. Cum se practică planificarea fami- 
licîlă în cadrul familiei ţărăneşti tradiţionale, fiindcă se 
practică de vreme ce foarte rar se ajunge la nivelul 
fertilităţii naturale (8,4 copii după Henry sau 12, după 
Coaie) ? Cum se răspîndeşte un asemenea model ? 
Iată numai citeva aspecte legate de comportamentul re- 
productiv.

Un alt comportament demografic este cel nupţial şi, 
mai larg, familial. Care este vîrsta Ia prima căsătorie ? 
Cum se face selecţia viitorilor soţi ? Care este atitudinea 
faţă de familie, care sînt valorile ataşate familiei ? In 
acelaşi sens are importanţă atitudinea faţă de divorţ. Şi 
aici, comportamentul trebuie raportat la modelul cultu
ral nupţial al grupului, al comunităţii sau sl societăţii 
globale.

Cit priveşte comportamentul faţă de moarte — nu este 
vorba de meditaţia sau filozofarea asupra morţii în sens 
mioritic — aici problema este mai complexă21. Moartea 
este un eveniment atît biologic cit şi social. Demografia 
modernă diferenţiază mortalitatea biologică de cea deter
minată de „stilul de viaţă“ : deprinderile alimentare (in
clusiv consumul de alcool, tabagismul), deprinderile fizi
ce, cumpătarea ete. Toate la un loc configurează un tip 
de mortalitate ; în cutare regiune este ridicată mortalita
tea prin cauze cardio-vasculare, în alta predomină mor
talitatea datorată bolilor infecto-parazitare; mortalitatea 
infantilă este şi ea diferenţiata.

Putem vorbi, de asemenea, despre un comportament 
migratoriu al populaţiei României. Este românul un „mo
bil“ ? Orăşanul este mai mobil decît ţăranul ? Pe ce distan
te geografice —  la care adăugăm : sociale şi psihologice —  
se acceptă migraţia, care sînt motivaţiile care stau la 
baza deciziei de migrare ?

Se poate vorbi şi de alte comportamente şi modele 
culturale. Aceste comportamente şi modele, făur'te în 
decursul unei perioade îndelungate, sînt diferenţiate pe 
grupuri, au valabilitate pe o anumită arie teritorială 7

21 Mai corect ar ii să se vorbească de atitudinea faţă de 
sănătate.
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odată cu evoluţia, ele devin agregate, putîndu-se vorbi de 
o omogenizare a acestora. Influenţa factorilor socio-cultu- 
rali este evidentă. Cum s-ar putea explica, de pildă, tre
cerea în curs de aproximativ două generaţii (circa şase 
decenii) de la un model de fertilitate de cinci copii la 
modelul actual de doi copii, sau de la familia extinsă la 
familia nucleară ? Modelul demografic, ca orice model 
cultural, „transgresează" un grup social, se poate extinde 
şi generaliza sau, dimpotrivă, poate fi anihilat de un alt 
grup social. Putem vorbi astăzi despre un model demo
grafic reproductiv generalizat in sensul unei familii de 
dimensiuni reduse, iniţial valabil in sinul unor anumite 
categorii sociale sau al populaţiei urbane şi care a cu
prins, în orbita sa, şi populaţia rurală. Ne interesează în 
mod deosebit soarta modelului demografic ţărănesc : în ce 
măsură el mai există, dacă a influenţat modelul urban, 
care sînt şansele sale de supravieţuire ? Or, acest modei 
este favorabil căsătoriei, familiei şi maternităţii; el face 
parte integrantă din modelul cultural ţărănesc.

Asupra problemei modelului cultural ţărănesc şt a 
viitorului acestuia ar trebui stăruit mai mult. Pe de o 
parte, sistemul educaţional l-a influenţat puternic — în 
sens pozitiv, evident — , pe de altă parte, migraţia a 
•contribuit la difuziunea în mediul urban unde s-a întîl- 
nit cu un alt modei, ccl urban. Este marea problemă a 
integrării sociale, problemă care a stat în atenţia socio
logiei româneşti (Teodorescu, 1981). Schema folosită de 
autorul citat este următoarea :

Integrantul 
(cine ?)

Tineretul
Intelectualii
Muncitorii
Forţa de muncă
Migranţii
Femeile

Integratorul 
(în ce ?)

Muncă 
Colectiv ind. 
întreprindere 
Localitate, zonă 
Societate

Tipul integrării 
(ce fel ?)

Profesională
Socială
Socio-profesională
Urbană
Socio-culturală

Tineretul şi integrarea sa reprezintă problemele cele 
mai frecvent studiate. Din statistica autorului rezultă că 
mai puţin cercetate sînt problemele integrării imigranţilor. 
Or, aceasta este de cea mai mare importanţă pentru demo- 
jgrafie şi comportamentul demografic.
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Submodelele demografice trebuie să se raporteze la 
modelul demografic. Acesta din urmă trebuie să purceadă 
de ia modelul cultural românesc, care nu poate evita dis
cutarea problemei foarte controversate a „specificului 
naţional“, a trăsăturilor caracteristice ale poporului român, 
şi a exprimării lor în comportamentul şi modelul demo
grafic. Pentru a nu se ajunge la generalizări pripite, mo
dalitatea cea mai potrivită pentru a pune in evidenţă 
aceste trăsături ar fi aceea a unor cercetări pe teren 
—- etnografice, sociologice, demografice — cu ipoteze ra
ţionale de lucru. Din punct de vedere limitat demografic, 
o abordare posibilă este aceea a studierii demografiei 
diferenţiale pe mediile urban şi rural, pe provincii isto
rice, pe zone constituite din judeţe sau chiar comune 
—  dacă acest lucru este posibil —■ pe categorii sociale etc. 

Dăm un singur exemplu pentru ilustrarea caracterului 
diferenţial al fenomenelor demografice pe provincii isto
rice.

Tabe lu l nr. 4$

Rata totală de fertilitate, rata brută şi netă de reproducere 
şi vârsta medic a mamelor Ia naşterea copiilor lor (1982)

P ro v in  cii
Rata totală 
de fertilitate VJrsta medie 

a mamelor 
(ani)

Rata de reproducere 
(număr de fiice)

is lorice (număr de 
copii) brută netă

ROMÂNIA 2 , 1 7 2 4 . 9 8 1 , 0 5 3 1 , 0 0 9
Oltenia 2 ,32 2 4 , 1 1 1 , 1 2 9 1 , 0 8 4
Muntenia 2 , 3 0 2 4 , 3 0 1 , 1 1 6 1 , 0 6 8
Dobrogea 1 , 9 6 2 4 , 4 4 0 , 9 5 1 0 , 9 0 6
Moldova 2 , 8 4 2 5 , 7 8 1 , 3 7 8 1 . 3 1 1
Banat 1 , 5 7 2 4 , 4 9 0 , 7 6 2 0 ,738
Transilvania 2 , 0 6 2 5 , 2 1 1 , 0 0 3 0 , 9 6 7
Crişana-

Maramureş 2 , 1 4 2 5 , 1 2 1 , 9 3 8 0 , 9 9 7
Municipiul

Bucureşti 1 , 3 4 2 5 , 4 4 0 , 6 5 0 0 , 6 2 9

Este vorba de un nivel „mediu“ de agregare ; diferen
ţele modelelor reproductive sînt relativ bine puse în evi
denţă. Fertilitate înaltă în Moldova, scăzută în Banat

I
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şi municipiul Bucureşti, vîrstă tînără a mamelor la naş
terea copiilor lor, în Oltenia ; mai mare, în Moldova etc.

Sintem la începutul unor asemenea studii de demogra
fie diferenţială, cu implicarea teoriei modelelor şi sub- 
modelelor demografice. Nu este de prisos să mai repe
tăm cit de importantă poate îi contribuţia etnografiei.

Abordarea aspectelor demografice diferenţiale pentru 
populaţia satelor şi pe provincii istorice —■ conţinutul 
capitolelor următoare — trebuie socotită mai curind ca 
o deschidere şi ca o invitaţie adresată disciplinelor intere
sate de studiul complex al populaţiei României şi al feno
menelor demografice.
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Capitolul V
DEMOGRAFIA POPULAŢIEI SATELOR

Sat —■ ţărănime — agricultură, iată triada care închide 
ui ea profunde semnificaţii istorice, sociale, economice 
şi culturale, reprezentînd, de-a lungul secolelor, cea .mai 
importantă realitate, echivalentă cu aceea a poporului 
român, cu permanenţa şi continuitatea sa pe teritoriul 
naţional de astăzi.

Populaţia satelor, denumită în vremea noasrrâ „po
pulaţie rurală", solicită, pentru analiza sa demografică, 
concurs ui multor discipline, printre care istoria, geografia 
istorică, filologia, şi nu în ultimul rînd etnografia, antro
pologia şi folcloristica. Realitatea este complexă, rădăci
nile sale sînt adinei, de o puternică vitalitate. Pe de altă 
parte, ea, populaţia satelor, a cunoscut în ultimele patru 
decenii, adînci schimbări, cît nu le-a cunoscut în istoria 
sa milenară.

Vorbind astăzi despre populaţie rurală, ţărănime şi 
agricultură, va trebui să aveam în vedere distincţia gene
rată de trei statute : cel rezidenţial — populaţia care lo
cuieşte la sate şi în comune, cel economic — populaţia 
avînd drept îndeletnicire agricultura (în înţelesul com
plex al acesteia) şi social — ţărănimea drept clasă soci
ală şi categorie socio-profesională.

In raport cu acestea se constituie trei subpopulaţii : 
populaţia rurală, populaţia activă agricolă si categoria 
socială „ţăranii“. Identitatea dintre aceste trei subpopulaţii, 
existentă pînă acum trei decenii în urmă, astăzi nu mai 
este valabilă, ca urmare a profundelor schimbări politice, 
sociale şi economice pe care le-a cunoscut satul, intr-o
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perioadă relativ scurtă de timp. Semnificativă, sub acest 
raport, este situaţia consemnată la ultimul recensămînt 
al populaţiei de la 5 ianuarie 1977. Populaţia rura’ă, în 
număr de 11 320 565, reprezentînd 52,5% din populaţia 
României, era, sub raport social, constituită nu numai 
din ţărani, ci şi din alte categorii sociale : ţăranii coopera
tori deţineau 39,2% din populaţia satelor, ţăranii cu gos
podării individuale 6,7%, deci împreună sub denumirea 
generică de „ţărănime“ , ei reprezentau aproape 46% ; 
muncitorii aveau o pondere de 44,6% în populaţia satelor, 
intelectualii-funcţionari 4,7%, restul reprezentînd alte 
■categorii sociale. Cît priveşte populaţia activă de la sate, 
aproape 62% era ocupată în agricultură (inclusiv silvi
cultură), 25% era ocupată în sectorul secundar (industrie 
şi construcţii), iar restul de 13% — în sectorul terţiar. 
Satul nu mai este astăzi numai al ţăranilor, iar agricul
tura a încetat să mai fie singura îndeletnicire a oamenilor 
de la sate. Mai mult, agricultura nu este practicată nu
mai de ţărani ; o parte reprezintă agricultura de stat, iar 
persoanele ocupate aici intră în categoria socio -economică 
de „personal muncitor“ .

Această mutaţie — căci despre mutaţie este vorba —■ 
se înscrie la loc de frunte în bilanţul transformărilor 
profunde care marchează trecerea de La satul românesc 
tradiţional — relativ bine studiat prin strădania echipelor 
monografice ale şcolii sociologice a profesoruiui Dimitrie 
Guşti — la satul contemporan — satul socialist - -  aflat, 
în continuare, într-un dinamic proces. '

Analiza demografică este ţinută să facă distincţie între 
populaţia rurală — în care ţărănimea reprezintă astăzi 
mai puţin de jumătate — şi ţărănimea, cu cele două 
componente ale sale : ţăranii cooperatori şi ţăranii cu 
gospodării individuale. Informaţiile statistice privind po
pulaţia rurală sînt mai bogate şi ele se referă la numărul 
şi structura demografică a acesteia, la fenomenele demo
grafice —  natalitatea, mortalitatea, nupţialitate t —■. la 
fam ilie; informaţiile privind ţărănimea sînt mai reduse, 
fiind limitate la numărul şi. structura demografică a aces
teia. Este important deci de reţinut că unele constatări 
ce se desprind din analiza populaţiei rurale nu sînt inte
gral valabile pentru ţărănime, împrejurare ce se cere 
luată în considerare de îndată ce se încearcă o explica-
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ţie cauzală pornind de îa rolul modelelor şi submodelelor 
culturale şi de la influenţa acestora asupra fenomenelor 
demografice, de la rolul comportamentului demografie, 
ca atitudine faţă de căsătorie, naştere şi familie.

Formelor fundamentale de habitat — oraş şi sat —  
le corespund două subpopulaţii principale : urbană şi ru
rală, diferenţiate nu numai prin statut rezidenţial, ci şi 
statut economic, social şi cultural. Intre ele se consti
tuie relaţii şi interdependenţe în aşa fel încît anabza 
populaţiei rurale este obligată să recurgă la demersul 
sistemic şi să se refere în permanenţă şi la populaţia 
urbană

Potrivit metodologiei în vigoare, populaţia rurală cu
prinde persoanele al căror domiciliu legal este comuna, în 
timp ce populaţia urbană are drept domiciliu legal muni
cipiul, oraşul şi comuna suburbană22: Statutul social-eco
nomic al fiecăreia din cele două subpopulaţii a evoluat 
sensibil în decursul timpului. Pînă în urmă cu trei dece
nii populaţia rurală era aproximativ egală cu ţărănimea, 
cu populaţia agricolă, după cum atestă datele statistice 
obţinute la recensămintele din 1930 şi 1948. în aceste 
condiţii, în care apărea bine marcată deosebirea dintre 
sat şi oraş, s-a elaborat şi a acţionat un model cultural 
rural sau ţărănesc şi un model cultural urban. Abia în 
condiţiile edificării socialismului, ale noilor relaţii sociale,, 
graţie unor strategii corspunzătoare, se reduce sistematic 
deosebirea dintre sat şi oraş, dintre munca agricolă şi ea 
industrială, dintre populaţia rurală şi cea urbană. In ulb- 
mă analiză, se generalizează modelul cultural socialist 
—  comun atît mediului urban cît şi celui rural 
în cadrul unui proces amplu de omogenizare politică, 
socială şi economică, cu efecte directe asupra fenomene
lor demografice.

Ceea ce reţine atenţia atunci cînd se studiază feno
menele demografice din mediul rural între cele două 
războaie mondiale, este caracterul diferenţial al acestora : 
fertilitatea diferenţială, mortalitatea diferenţială, nupţia-

22 Statistica oficială prezintă dafele în următoarea clasificare : 
municipii şi oraşe, comune suburbane, comune. PrimeJe două se 
întrunesc pentru a ne da „populaţia urbană“, iar comunele for
mează „populaţia rurală“. Le corespund simetric noţiunile de 
„mediu urban“ şi „mediu rural“.
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litatea diferenţiaîă. într-o formulare succintă, populaţia- 
rurală avea următoarele caracteristici demografice : o- 
sti'uctură tînără din punct de vedere al vîrstei, un nivel 
mai ridicat al natalităţii şi mortalităţii, un potenţial re- 
productiv mai mare, exprimat în proporţia mai ridicată a 
populaţiei feminine de vîrstă fertilă, o dimensiune mai ma
re a familiei, continuind tradiţia familiei extinse din istoria: 
noastră, un nivel moderat al nupţialităţii şi unul foarte 
scăzut al divorţialităţii. Aceste trăsături, clar afirmate- 
între cele două războaie, le întîlnim şi la începutul ]jeri- 
oadei pe care o analizăm, consemnate de recensâmîntul' 
populaţiei şi al agriculturii din 25 ianuarie 194? Urmă
toarele recensăminte ■— 1956, 1966 şi 1977 —  ca şi datele 
statisticii demografice curente pe perioada 1948—1984.. 
permit urmărirea schimbărilor ce s-au produs atît îrr 
structura populaţiei rurale, cit şi în caracterul fenomene
lor demografice.

1. Evoluţia numărului populaţiei rurale

De-a lungul istoriei, populaţia rurală a reprezentat 
majoritatea eovîrşitoare a populaţiei Românie». Se esti
mează că la începutul secolului al XlX-lea proporţia ei 
era de 84,5(l,’(ji în populaţia totală, în anul 1912, de 83,7%,. 
pentru ca la recensâmîntul din 1930 să ajungă la 78,6%. 
Cu alte cuvinte, diminuarea ei s-a produs lent, reflectând' 
trăsăturile procesului de industrializare a ţării.

Prima constatare este aceea că populaţia rurală, avînd 
aproximativ aceeaşi proporţie în 1948 ca şi în 1939, a 
scăzut sistematic în ultimele decenii, în măsura în care- 
industrializarea ţării a generat un amplu proces de urba
nizare. Acesta din urmă a fost însoţit de o masivă migra- 
tie a populaţiei rurale spre oraş, facilitată, deopotrivă de- 
cooperativizarea agriculturii şi de formarea unui disponi
bil de forţă de muncă ca şi de crearea locurilor de muncă 
în sectoarele secundar şi terţiar. Scăderea populaţiei rurale 
între recensâmîntul din 1948 şi eel din 1977 este de 836 9 ^  
persoane. Ţinînd seama de faptul că excedentul natu
ral al populaţiei rurale în perioada 1948—1976 a fost de 
4 288 048 persoane, înseamnă că populaţia rurală a cedat 
în intervalul amintit, în favoarea populaţiei urbane, cel
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puţin 5 000 000 persoane. Acest transfer de populaţie, con
diţionat de marile transformări politice, sociale şi econo
mice, a avut la rîndul său importante implicaţii şi con
secinţe, pe multiple planuri. Agricultura a contribuit sub
stanţial la crearea industriei socialiste ; ţărănimea a pus- 
la dispoziţia industriei şi celorlalte ramuri neagricole din 
economia socialistă un volum considerabil de resurse de 
muncă.

A  doua constatare, importantă sub aspect socio-eco
nomic, este faptul că pînă la recensămîntul din 1956, po
pulaţia rurală era aproximativ egală cu populaţii activa 
agricolă, adică statutul rezidenţial era acelaşi cu statutul 
socio-economic. Abia recensămîntul din 1966 consem
nează rezultatul unor mutaţii în structura populaţiei ru
rale : ea nu se mai reduce la populaţia agricolă. Tendinţa 
este şi mai evidentă în 1977 : populaţia rurală reprezintă 
52,5% din populaţia totală, în timp ce populaţia activă 
din primar (agricultura şi silvicultura) s-a redus la 36.8% 
în populaţia activă totală a României. Diferenţa reprezin
tă populaţia activă din industrie şi alte sectoare nea— 
gricole.

Este locul să subliniem semnificaţia importantă a 
acestei tendinţe. Urbanizarea, ca strategie complexă, în 
concepţia românească actuală, nu înseamnă numai creş
terea populaţiei urbane, a ponderii acesteia în populaţia 
totală, însoţită, evident, de transformarea şi perfecţiona
rea oraşelor. Ea înseamnă şi transferarea caracteristicilor 
urbane —  sociale, economice, culturale, edilitare — asu
pra satului. Populaţia rurală îşi diversifică stiuctura so
cială şi economică; creşte ponderea populaţiei rurale- 
ocupate în sectoarele secundar şi terţiar, după cum spo
reşte sistematic ponderea clasei muncitoare în sinul po
pulaţiei rurale.

Să mai amintim că creşterea populaţiei urbane se 
realizează pe trei că i: excedentul natural al populaţiei 
urbane, excedentul migratoriu —  datorat fluxului de popu
laţie rurală spre oraşe — şi schimbări în împărţirea ad
ministrativă a ţării (declararea unor localităţi rurale 
drept urbane, modificarea limitelor oraşelor etc.) Or, din 
punct ¡de vedere al populaţiei rurale, numărul ei scade 
nu numai prin migraţie către oraş, ci şi prin ţransfor-
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marea unor localităţi rurale în localităţi urbane — una din 
caracteristicile fundamentale ale strategiei sistematizării 
teritoriului naţional şi al localităţilor. Prin urmare, dobîn- 
direa statutului de persoană rezidentă în urban se poate 
realiza pe două căi : prin mobilitatea geografică sau rezi
denţială, presupunînd un „transplant“ de persoane sau 
„cuiburi“ (familii) de la sate la oraşe şi prin schimbarea 
oficială a statutului rezidenţial; ca urmare a declarării 
unor localităţi rurale drept urbane. Prima modalitate este 
aproape în întregime însoţită de mobilitate profesională 
şi socială ; ea pune probleme complexe de integrare, asi
milare şi aculturaţie care însă, în condiţiile socialismului, 
se rezolvă mai uşor. Cea de a doua modalitate nu gene
rează în aceeaşi proporţie şi cu aceeaşi intensitate mobili
tatea profesională şi socială. Nefiind însoţită de „trans
plant“ sau „desrădăcinare“ , procesul de urbanizare se rea
lizează mai lin. Nu este deci surprinzător că vom întîlni — 
aşa cum a arătat recensămîntul din 1966 —  oraşe în special 
mici, în care majoritatea populaţiei active era ocupată în 
sectorul primar (Measnicov, Hristache, Trebici, 1977), după 
■cum sînt comune în care o proporţie apreciabilă a popu
laţiei active lucrează în sectoarele secundar şi terţiar.

Consideraţiile de mai sus sînt indispensabile pentru 
a sublinia faptul că nici mediul urban şi nici cel rural nu 
sînt medii absolut omogene. Mai mult, modelele urban şi 
rural se întrepătrund. Se remarcă, de pildă, că nivelul 
fenomenelor demografice din oraşele mici si mai ales 
cele de tip primar sau primar-terţiar, este mult mai apro
piat de nivelul fenomenelor respective din mediul rural. 
Imaginea sugerată în final este ceea de „continuum“, 
bine cunoscută în sociologia urbană : de la capitala ţării, 
municipiul Bucureşti, pînă la ultima categorie de comune, 
cu cel mai mic număr de locuitori, avînd drept ocupaţie 
principală agricultura, variaţia caracteristicilor socio-eco
nomice şi demografice este continuă.
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Intensitatea scăderii populaţiei rurale şi, respectiv, 
creşterii populaţiei urbane diferă de la perioadă la peri
oadă, în cele trei decenii.

Tabelai nr. 47

Ratele de creştere a populaţiei totale, rurale şi urbane in 
perioada 1948—1977 (% )

Perioadele dintre 
recensăminte

Populaţia
totală

Populaţia
rurală

Populaţia
urbană

1948-1956 1.2 -0 ,15 4,9
1956-1966 0,9 -0,18 2,9
1966 1977 1,1 1 -0,38 3,2
1948—1977 1,0 -0 ,25 3,6

Datele din tabel ar arăta că cea mai rapidă urbani
zare ar fi avut loc în anii 1948— 1956, ceea ce este însă 
contestabil parţial. Procesul a avut loc, dar o contribuţie 
importantă a avut şi metodologia de împărţire a populaţi
ei pe medii23. De altfel, numărul oraşelor a crescut siste
matic : in 1948, acesta era de 152, in 1966, de 171, iar la 
recensămintele din 1965 şi 1977, a fost de 236. Ţinind 
seama deci de această împrejurare, perioada cu cea mai 
intensă „desruralizare" şi, respectiv, de Urbanizare este 
cea cuprinsă de anii 1966—-1977.

Legea nr. 2 din 1963 cu privire la organizarea admi
nistrativă a teritoriului statuează ca formă administra
tivă comuna, aceasta înglobînd mai multe sate. In 1984 
existau 2705 comune (135 sînt comune suburbane), cu

& La recensămintul din anul 1948, în mediul urban s-a cu
prins populaţia oraşelor şi a comunelor suburbane ; In rccensă- 
mîntul din. 1956, în  mediul urban a fost cuprinsă populaţia 
oraşelor şi populaţia unui număr de 183 localiifiţl asimilate 
oraşelor; la recensămintul din 1966, în mediul urban, s-a cuprins 
populaţia oraşelor şi populaţia unul număr de 238 localităţi asi
milate oraşelor; la recensămîntul din 1977, în mediul urban 
a fost indusă populaţia municipiilor, oraşelor si comunelor 
suburbane, potrivit Legii nr. 2 din 1968 privind organizarea ad
ministrativă a teritoriului.

9 — C. 302
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un număr total de 13 123 sate. Or, repartiţia comunelor 
după mărimea lor — după numărul populaţiei — a cu
noscut o serie de schimbări semnificative care sînt şi 
ele legate indirect de procesul de cooperativizare a agri
culturii şi sînt încadrate în acţiunea de sistematizare a 
teritoriului.

Imaginea a ceea ce înseamnă „mediul rural'*, adică 
comune (fără comune suburbane) şi sate este cea oferită 
de recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 5 ianua
rie 1977.

T abelu l n r. 48

P o p u la ţia  s ta b ilă  după m ărim ea com unelor şi sa te lo r  
R .S . R o m ân ia

N u m ăru l com unelor şi 
sate lo r N u m ăru l po p u la ţie i

D ate
ab so lu te

în  p rocen te  
fa ţă  de to ta l

D ate
ab so lu te

în  p ro cen te  1 
f a ţă  de to ta l

'Com une 2  559 1 0 0 ,0 1 1  3 2 0  5 65 1 0 0 ,0

1 0  0 0 0 - 1 9  9 99  loc . 36 1 , 4 4 1 2  2 6 0 3 , 6
5 0 0 0 -  9 999  „ 7 91 3 0 ,9 5  0 8 9  407 4 5 ,0
2  0 0 0 -  4  9 99  „ 1  5 71 6 1 , 4 5  5 5 6  2 7 5 4 9 , 1  ‘
1  0 0 0 -  1  9 9 9  „ 1 5 1 5 , 9 2 5 5  13 9 2 , 2

5 0 0 -  9 99  „ 8 0 , 3 6  627 0 , 1  |
S u b  500  lo c u ito r i 2 0 , 1 857 * |

Sate 1 3 1 4 9 1 0 0 , 0 1 2  3 2 7  3 8 2 1 0 0 .0

2 0  0 0 0 -  4 9  0 0 0  loc . 1 * 2 6  2 3 1 0 , 2
1 0  0 0 0 - 1 9  9 9 9  „ 1 1 0 , 1 1 3 7  3 67 1 , 1

5  0 0 0 -  9  9 9 9  „ 13 5 1 , 0 837  3 4 2 6 ,8
2  0 0 0 -  4  9 9 9  „ 1  2 62 9 , 6 3  6 6 5  6 96 2 9 ,7
1  0 0 0 — 1  9 9 9  „ 2  6 1 3 1 9 , 9 3  6 3 9  7 06 2 9 ,5

5 0 0 -  9 9 9  „ 3 630 2 7 , 6 2  6 1 4  7 6 1 2 1 , 2
2 0 0 -  4 99  „ 3  463 2 6 , 3 1  1 1 8  503 9 ,7

S u b  2 0 0  lo c u ito ri 2  0 3 4 1 5 , 3 2 2 2  7 76 i,s

Diferenţa mare între populaţia celor 2559 comune 
rurale (fără comune suburbane) şi populaţia satelor se ex
plică prin aceea că, potrivit Legii organizării administra
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tive a teritoriului, sînt sate care sînt subordonate muni
cipiilor şi oraşelor, ele avînd însă statut de sate.

Să remarcăm că mărimea medie a unei comune ru
rale a fost de 4424 locuitori; majoritatea covîrşitoare 
a populaţiei se află în comunele de 2 0 0 0 — 1 0  0 0 0  locui
tori. Mărimea medie a unui sat a fost de 933 locuitori, 
dar peste 80% din populaţia satelor era concentrată 
în sate cu 500-5000 locuitori.Importantă este şi proporţia 
satelor mici si foarte mici, după cum se vede din tabelul 
48.

Numărul de locuitori pe o comună, ca şi pe un sat, 
între 1966 şi 1977 —  în condiţii comparabile — scade. 
Gradul de concentrare rămîne însă aproximativ acelaşi. 
Analogia cu trăsăturile procesului de urbanizare se im
pune imediat. Să reamintim că în legătură cu urbani
zarea din România s-a formulat o lege demo -sociologi
că : cu cît mai mare este un oraş, cu atît mai mare este 
forţa sa de atracţie (Measnicov, Hristache, Trebici, 
1977). Există oare o simetrie inversă pentru mediul ru
ral ? Din păcate, datele statistice nu ne permit afirmaţii 
categorice în această privinţă. „Atracţia“ oraşelor mari 
se exercită asupra comunelor mari sau asupra celor 
mici ? Concentrarea urbană — creşterea proporţiei popu
laţiei oraşelor mari —  are drept corespondent ’’descon- 
centrarea“ rurală, în sensul creşterii populaţiei din co
munele mici ? Puţinele studii şi cercetări sociologice ne 
arată că migraţia spre oraşe cuprinde atît comunele 
mari cît şi cele mici. Motivaţia este, cu precădere,
economică.

Cum se repartizează teritorial populaţia rurală ?
Datorită condiţiilor istorice în care s-a dezvoltat 

România, harta repartiţiei populaţiei rurale arată, la 
începutul perioadei pe care o analizăm, zone întregi în 
care populaţia rurală era absolut predominantă, iar ora
şele erau practic inexistente. La o proporţie medie a 
populaţiei rurale pe întreaga ţară, de 76,6% la recensă- 
mîntul din 1930, proporţia cea mai ridicată revenea 
judeţului Gorj, cu 94,9% şi cea mai scăzută — judeţului 
Galaţi, cu 63,8%. Situaţia nu era cu mult schimbată la
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recensămîntul din 1948. La celelalte recensăminte, valori
le s-au schimbat.

T abelu l r.r. 19

P ro p o rţ ia  popu laţie i ru ra le  pe p rov inc ii istoriec  
la  recensăm inte le  d in  1930, 1948, 1956, 1966 şi 1977 ( % )

P ro v in c ia  istorică j  19 3 0 19 4 8 19 5 6 19 6 6 19 7 7

R O M Â N IA 7 8 ,6 7 6 ,6 6 8 ,7 6 1 , 8 5 2 ,5

O lten ia 8 7 ,5 8 6 ,7 8 4 ,9 7 7 ,0 6 6 ,3
M u nten ia  * 8 5 ,3 8 4 ,4 7 8 ,5 7 2 ,5 6 4 .7
D obrogea 7 1 , 8 7 0 ,9 6 7 ,6 57 ,3 4 2 ,7
M old ova 7 6 ,7 8 0 ,5 7 8 ,4 7 3 ,7 6 2 ,5
B a n a t 8 2 ,6 7 8 ,6 6 1 , 0 5 5 ,8 4 8 , 1
T ra n s ilva n ia 83 ,3 8 0 ,5 6 4 ,6 5 5 ,2 4 7 ,6
C rişana-M aram u reş 81 ,7 8 1 , 7 6 9 ,0 6 0 ,8 5 5 ,3
J u d e ţu l cu v a lo a rea  m axim ă 9 4 ,9 9 3 ,7 8 9 ,6 8 8 ,5 7 6 ,2
J u d e ţu l cu va lo a rea  m inim ă 6 3 ,8 6 4 ,8 5 9 ,7 32  ,2 2 8 ,2

* Fără municipiul Bucureşti.

Proporţia populaţiei rurale a scăzut sistematic în toa
te provinciile istorice şi judeţele ţării, dar in ritmuri 
diferite; decalajul a crescut între judeţul cu cea mai 
mare proporţie şi cu cea mai mică proporţie. La recen
sămîntul din 1977, judeţul Bistriţa-Năsăud avea o pro
porţie de 76,2% a populaţiei rurale (valoarea maximă) în 
timp ce judeţul Hunedoara avea indicele de 28,2%. Pe 
planul urbanizării înseamnă că ritmul unor judeţe a 
fost foarte rapid.

Dispariţiile teritoriale pe provincii şi judeţe, în ce 
priveşte ruralizarea, reproduc decalajul în dezvoltarea 
lor economică, moştenire a trecutului. Strategia repar
tizării raţionale a forţelor de producţie pe teritoriul 
ţării şi a sistematizării localităţilor; într-o concepţie 
unitară, coerentă, va avea drept rezultat reducerea 
treptată a decalajelor, prin imprimarea unor ritmuri 
diferenţiate de dezvoltare a judeţelor şi zonelor ţării, în 
favoarea celor mai puţin industrializate şi urbanizate.
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2. Repartiţiei populaţiei rurale după sex şi vîrstâ

Numărul populaţiei rurale ca şi repartiţia ei pe sexe 
şi vîrstă sînt influenţate de trei factori : al naşterilor, 
al deceselor şi al migraţiei. Imaginea structurii pe care 
o prezentăm aici trebuie deci văzută ca un efect al di
namicii celor trei factori şi, în acelaşi timp, ca o premisă 
care, la rîndul ei, influenţează natalitatea, mortalitatea 
şi migraţia, în cadrul binecunoscutului raport existent 
între stocuri şi fluxuri demografice. O populaţie tînără 
este mai favorabilă natalităţii şi nupţialităţii, mortalita
tea generală a acesteia este mai redusă ; o populaţie îm- 
bătrînită demografic generează o mortalitate mai înaltă, 
este mai puţin favorabilă fertilităţii şi nupţialităţii.

Populaţia rurală, de-a lungul istoriei, a fost o populaţie 
tînără, avînd un ridicat potenţial reproductiv. Schimbările 
survenite în perioada 1948— 1984 ţin pe de altă parte, 
de modificările regimului demografic al populaţiei totale 
—: scăderea accentuată a mortalităţii şi fluctuaţia nata
lităţii, pe fondul tendinţei generale de scădere a acesteia 
— iar pe de altă parte, de schimbări provocate de migra- 
ţie. în aceste condiţii, structura pe sexe şi vîrste a 
populaţiei rurale apare astăzi profund schimbată, cu une
le aspecte ce relevă disproporţii demografice între sexe, 
grupe mari de vîrstă, între populaţia tînără, adultă şi 
bătrînă.

Procesul poate fi urmărit pe baza datelor recensămin- 
telor din 1948, 1956, 1966 şi 1977. Ne vom limita numai 
la recensămintele din 1948 şi 1977, pentru a pune în 
evidenţă schimbările survenite în cele aproape trei dece
nii, echivalente cu durata unei generaţii, în ce priveşte 
repartiţia după sex şi vîrstă.

în anul 1948, repartiţia după sex pentru ambele po
pulaţii este aproximativ egală, aşa cum arată curba de 
masculinitate.

Valori supraunitare —  cum este şi firesc dacă ţinem 
seama de faptul că la naştere la 1 0 0  (sau 1 0 0 0 ) de fete 
se nasc 106 (sau 1060) băieţi — sînt caracteristice gru
pelor de vîrstă 0— 19 an i; ele devin subunitare pentru 
grupele de vîrstă 20— 35 ani, ca urmare a influenţei 
pierderilor directe, provocate de cel de-al doilea război 
mondial (generaţiile 1910— 1924, în special); la celelalte
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grupe, valorile mai reduse ale numărului de bărbaţi la 
1 0 0 0  femei sînt urmarea fenomenului binecunoscut al 
supramortalităţii masculine. Prin urmare, curba de mas-

F ig . 15  C u r b a  d e  m a s c u l in i t a te  a  p o p u la ţ ie i  u r b a n e  ş i r u r a le  din.
R o m â n ia , 19 4 8 .

F ig . 16  C u rb a  d e  m a s c u l in i t a te  a  p o p u la ţ ie i  u r b a n e  ş i  r u r a le  d in
R o m â n ia , 19 7 7 .

culinitate pentru ambele populaţii este marcată de regi
mul demografic al natalităţii şi mortalităţii din dece-
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niile anterioare anului 1948, la care se adaugă efectul 
unor evenimente excepţionale.

în schimb, curba de masculinitate a populaţiei urbane 
şi rurale din 1977 aduce un element nou : efectul migra-
ţiei sat-oraş.

Populaţia urbană are o proporţie mai ridicată a po
pulaţiei masculine în raport cu cea rurală la grupele de 
vîrstă 25—50 ani, cele mai productive pentru activita
tea economico-socială. în schimb, populaţia rurală bene
ficiază de o proporţie mai mare a bărbaţilor la grupele 
pînă la 20 ani şi de la 65 ani în sus. Efectul migraţici 
sat-oraş care afectează populaţia masculină de la sate 
este evident : populaţia rurală transferă celei urbane 
în special bărbaţi în vîrstă de muncă.

Constatările de mai sus vor fi confirmate de analiza 
piramidelor vîrstelor pentru populaţia din anii 1948 şi 
1977.

Pentru a scoate în evidenţa particularităţile schim
bărilor repartiţiei după sex şi vîrstă, populaţia totală a 
României a fost considerată egală cu 1000,0 şi, ca atare, 
fiecare grupă de vîrstă şi sex reprezintă ponderea ei în 
populaţia totală.

în anul 1948, piramida vîrstelor populaţiei urbane şi 
rurale este determinată numai de regimul de natalitate 
şi de mortalitate specific celor două populaţii. Se remar
că cele două intrînduri corespunzătoare primului război 
mondial (generaţiile 1915— 1920) şi celui de-al doilea 
război mondial, la care se adaugă efectul celor doi ani 
de secetă, 1945 şi 1946 (generaţiile 1941— 1946).

în anul 1977, cînd populaţia rurală era aproximativ 
egală cu cea urbană (52,5% şi respectiv 47,5%), situa
ţia apare profund modificată. Populaţia urbană este „ex
cedentară“ la grupele de vîrstă 15— 35 an i; o particu
laritate constă în faptul că are un excedent mai mare la 
populaţia feminină în vîrstă de 15— 35 ani, care poate 
fi consecinţa şi a nupţialităţii; migraţia persoanelor de 
sex feminin de vîrstă nupţială este mai mare decît a 
persoanelor de sex masculin.

Populaţia rurală are un excedent la grupele 0— 15 ani 
şi la grupele de la 40 ani în sus. Proporţia este mai 
mare la populaţia feminină. Cu alte cuvinte, migraţia 
de la sat la oraş accentuează „masculinizarea“ populaţiei 
urbane, contribuie la întinerirea demografică a acesteia
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şi, în acelaşi timp, determină o îmbătrînire şi o femini
zare a populaţiei rurale.

Aceste tendinţe apar cu toată claritatea cînd exa
minăm populaţia rurală, comparativ cu cea urbană, din 
anul 1982

Se remarcă imediat la populaţia urbană o bază în
gustată —  efectul unei natalităţi scăzute — şi în schimb 
un trunchi al piramidei care este proeminent — efectul 
imigraţiei — , împreună cu un surplus de bărbaţi la 
30-55 ani. Populaţia rurală are o bază ceva mai largă, 
dar trunchiul apare ’’strangulat“ : efectul emigrării po
pulaţiei tinere de la sate spre oraşe. Vîrful piramidei 
este marcat de îmbătrînire şi de feminizare.

între anii 1948 şi 1977 populaţia rurală a cunoscut 
un proces mai rapid de îmbătrînire demografică în ra
port cu populaţia urbană.

T a b e la i n r. 5

R ep a rtiţia  pop ulaţiei pe grupe m a ri de v îrs tă , v îrs ta  
m edie şi m ediană şi ra p o rtu l de dependenţă in  cadru l populaţiei urb ane şi 

t itra ie , 1 8 4 8 , 1 8 5 6 , 1 8 6 6  şi 1 9 7 7  (recensăm inte)
(am bele sexe)

19 4 S 19 5 6 19 6 6 1 9 7 7

P O P U L A Ţ IA  R U R A L Ă 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

0  — 1 4  an i 3 1 , 3 2 9 ,8 2 8 ,7 2 7 ,3
1 5 - 5 9  „ 5 9 ,3 6 0 ,0 5 8 , 1 5 6 ,2
60 an i şi p este 9 ,4 1 0 , 2 1 3 , 2 1 6 , 5
V îrs ta  m edie 2 9 , 1 0 2 9 ,9 2 3 2 ,3 7 3 4 ,4 2
V îrs ta  m ediană 2 4 ,7 2 2 6 ,5 3 3 0 ,3 6 3 3 ,8 4
R a p o rt  de depend enţă 686 667 7 2 1 779

P O P U L A Ţ IA  U R B A N Ă 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

0 — 1 4  an i 2 1 , 1 2 2 , 5 2 1 , 8 2 3 ,5
1 5 - 5 9  „ 6 9 ,8 6 8 ,3 6 7 ,4 6 5 ,2
60  an i şi p este 9 , 1 9 ,2 1 0 , 8 1 1 , 3
V îrs ta  m edie 3 1 , 9 9 3 1 ,4 7 3 2 ,6 5 3 1 , 6 6
V îrs ta  m ediană 3 1 , 3 5 2 9 ,0 2 3 0 ,7 1 2 8 ,5 8
R a p o rt  de depend enţă 433 4 64 478 5 34

, 24 Fiecare piramidă a fost construită în felul următor: cifra 
absolută a populaţiei masculine a fost considerată egală cu 1000,0 ; 
acelaşi procedeu pentru populaţia feminină.
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Graţie unei natalităţi mai ridicate, populaţia tî- 
nără rurală (0-14 ani) deţine o pondere ceva mai ridicată 
decît în populaţia urbană. în schimb, ponderea populaţiei 
bătrîrie —  contrar aşteptărilor —  este şi ea mai ridicată 
în populaţia rurală. De asemenea, vîrsta medie şi medi
ană în rural sînt superioare valorilor respective ale-popu
laţiei urbane. Cunoscînd că pînă aproape în ultimii ani 
natalitatea populaţiei urbane era mai scăzută decît cea 
din rural, explicaţia trebuie căutată în migraţia sat-oraş, 
care a transferat populaţiei urbane efectiva mari ale 
cohortelor tinere, masculine şi feminine.

In timp ce populaţia rurală a îmbătrînit, cea urbană 
a cunoscut o uşoară întinerire : vîrsta medie în 1977 este 
cu un an mai mică decît în 1966. Se mai cuvine men
ţionat faptul că „presiunea“ populaţiei tinere şi vîrst- 
nice asupra populaţiei adulte este mult mai mare în 
sînul populaţiei rurale : raportul de dependenţă al aces
teia este cu 48% mai mare ca în sînul populaţiei urbane.

Populaţia rurală are încă o bază relativ largă, rămî- 
nînd cu o superioritate a populaţiei tinere (grupa 0— 14 
ani), ca urmare a unei natalităţi ridicate. Populaţia ur
bană a cîştigat în special la cohortele în vîrsta de 15— 35 
ani, de pe urma migraţiei sat-oraş care este selectivă în 
raport cu caracteristicile : sex, vîrstă şi nivel de instruire.

îmbătrînirea populaţiei rurale este însoţită de îmbă- 
trînirea diferitelor sale subpopulaţii şi, în primul rînd, 
a populaţiei feminine de vîrstă fertilă (15—49 ani) şi a 
populaţiei în vîrstă de muncă (15— 59 ani pentru bărbaţi 
şi 15—54 ani pentru femei), adică îmbătrînirea demografi
că a potenţialului reproductiv feminin şi a potenţialului 
de muncă.

Populaţia feminină în vîrstă de 20—29 ani are contri
buţia cea mai importantă la „producţia de vieţi“ ; scăde
rea ei este — ceteris păribus —  un factor de micşorare a 
natalităţii populaţiei rurale. Aceeaşi afirmaţie este vala
bilă şi pentru scăderea populaţiei masculine şi feminine 
în vîrstă de 20— 39 ani, riu numai sub raportul produc
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tivităţii muncii ci, mai ales, ai perspectivelor reproducerii 
forţei de muncă.

Tabelu l m . 5,1

l ’on derea  popu laţie i fem in in e  în  v irs tă  de 1 5 — 49 a n i,  a  
popu laţie i m ascu line  in  v irs tă  de 1 5 — 59 a n i ş l a  popu laţie i fem in in e  in  v irstă  

de 15 — 54  a n i,  in  popu la ţia  ru r a lă ,  in  1948, 1977 ( % )

19 4 8 19 7 7

P o p u la ţia  fem in in ă  in  v irs tă  de 1 5  — 
4 9  a n i in  p o p u la ţia  fem in ină to ta lă ■ 51 44

din c a r e :  p o p u la ţia  fem in in ă  în  v irs tă  
de 2 0  — 29  ani 1 6 1 2

P o p u la ţia  m asculină in v irs tă  de 15  — 59  
an i în  p o p u la ţia  m ascu lin ă  to ta lă 53 56

din  care  : p o p u la ţia  m ascu lin ă  în  
v ir s tă  de 2 0  — 39  a n i

1
,H 2b 2 5

P o p u la ţia  fem in in ă  in  v irs tă  de 1 5  — 
54  an i în  p o p u la ţia  fem in in ă  to ta lă 5(f 51

din care  : p o p u la ţia  fem in ină in  v irs tă  
de 2 0  — 39  ani 29 2 4

Populaţia rurală nu este identică 1— s-a mai spus — eu 
populaţia agricolă şi nici cu ţărănimea. De aceea, îmbătrâ
nirea afectează în chip diferit cele două .subpopulaţii şi, 
mai ales, ţărănimea, de care ne vom ocupa mai tirziu. 
Este însă locul aici ca să consemnăm existenţa unor deze
chilibre demografice pe care nu avem dreptul să le 
ignorăm.

Îmbătrînirea demografică are drept’ cauză — s-a mai 
spus —  scăderea natalităţii; creşterea duratei medii: de 
viaţă are drept efect creşterea numărului de persoane 
vîrstnice. Aceasta este una din problemele cele mai im
portante sub raport demografic, sanitar, sociologic şi 
psihologic. Or, populaţia rurală cunoaşte :o : creştere rapi
dă a persoanelor vîrstnice şi, în acelaşi timp, o accentu
are a dezechilibrului dintre bărbaţii ş i; femeile vîrstnice. 
La recensămîntul din 1977 s-au înregistrat ,180 135 băr
baţi văduvi şi 687 009 femei văduve.: ,1 la 3,8, dar. la 
vîrstele de 60 ani şi peste numărul bărbaţilor. ■ văduvi
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era de 138 163, în timp ce al văduvelor se ridica la 
505 669.

Să amintim în legătură cu această problemă situaţia 
marilor longevivi şi, mai cu seamă, a centenarilor : numă
rul lor este mai mare în rîndul ţăranilor ?

La recensămîntul din 1977, s-a înregistrat un număr 
de 129 persoane avînd vîrsta de 100 ani şi mai mult: 
aproximativ 6 persoane centenare la un milion de locu
itori. Dintre aceştia 27 erau bărbaţi şi 1 0 2  femei, ceea 
ce înseamnă câ la un bărbat centenar reveneau aproape 
i  femei în vîrstă de 100 ani şi peste. Proporţia nu ar 
trebui să surprindă deoarece ea exprimă efectul supra- 
mortalităţii băi'baţilor pe care îl regăsim şi la durata 
medie a vieţii. Interesant este faptul cum se repartizează 
persoanele centenare in populaţia urbană şi rurală, 
precum şi pe judele. Din cei 129 centenari, 48 trăiau 
în mediul urban, şi 81 în comunele rurale, proporţiile fi
ind de 37,2°;o şi, respectiv 62,8%. adică frecvenţa rela
tivă a longevivilor din mediul rural este mai ridicată 
decît a celor din mediul urban. Cit priveşte repartiţia 
■centenarilor pe judeţe, se remarcă cea mai ridicată frec
venţă în judeţele Tulcea, Covăsi ia. Vr-rncea şi Bacău, 
iar cea mai scăzută frevenţă în judeţele Maramureş, 
Vilcea. Caraş-Severin, Dîmboviţa, Dolj, Anchetele efec
tuaţi' cu ani în urmă au scos la iveală că cea mai mare 
concentrare a centenarilor exisia în Delta Dunării şi în 
regiunea Vnrncei. în ultimii ani se observă o repartizare 
mai uniformă a marilor longevivi pe teritoriul ţării. Să 
mai amintim că cea mai vîrstnkâ persoanei din Româ
nia — la data recensământului — era un cetăţean din 
judeţul Suceava, în vîrstă de 114 ani.

Prezintă desigur cel mai mare interes studiul apro
fundat al persoanelor vîrstnice si al marilor longevivi, 
al caracteristicilor acestora, al condiţiilor în care trăiesc 
peniru a putea identifica cauzele care determină longe
vitatea. Dacă prin aceasta se înţelege, in general, întin
derea maximă a duratei vieţii umane, teoriile moderne 
biologice, antropologice şi demografice sînt de acord că 
longevitatea ar fi de 110 pînă in ,115 ani şi că, dacă ar 
f i  eliminate unele cauze de deces, datorită in special 
civilizaţiei moderne, oamenii ar putea ajunge la o aseme
nea vîrstă, în marea lor majoritate. Desigur, — aşa cum
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atestă studiile istorice -— au existat persoane care au 
cunoscut o longevitate mult rnai mare. Exceptînd pe le
gendarul personaj Matusalem care ar fi trăit 969 ani, 
ştiinţa nu a reţinut decît vîrstă de 179 ani, pe care ar fi 
avut-o o persoană, atestată documentar.

Poporul român a avut de asemenea mari longevivi 
care. au trăit pînă la 150 — 160 ani. într-un interesant 
studiu al cunoscutului istoric Şt. Meteş (1887— 1977) — 
el însuşi mare longeviv —  intitulat Vîrste matusalemice 
la Români (1968), se citează asemenea cazuri în Transil
vania şi Banat. Astfel, un ţăran din părţile Năsăudului, 
Tănase Tudoran din satul Bichigiu, în vîrstă de 120 de 
ani, a luat cuvîntul în faţa generalului Buccow, pentru 
a cere drepturi pentru regimentele grănicereşti din Nă- 
săud ; un altul —  Giurgui Toader, din satul Voia — Hu
nedoara, în vîrstă de 150 de ani, dă o mărturie într-o 
cauză judecătorească pentru familia Popa ; apoi cîţiva 
bătrîni de 160— 170 de ani de prin părţile Caransebeşului. 
Alexandru Papiu-Ilarian menţiona în 1852 că mai existau 
bătrîni care participaseră la răscoala lui Horea, Cloşca 
şi Crişan.

Aceste informaţii sînt însă puse ia îndoială de alţi 
istorici. Oricum, cazuri de mari longevivi s-au înregis
trat în rîndul poporului român, printre ţărani ; nu trebuie 
însă uitat că dacă în 1930 —  ¡932 durata medie a vieţii 
a fost de 42 ani, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea ea nu 
putea să fie mai mare de 30 de ani. De altfel, şi Dimitrie 
Cantemir (ed. Pandrea, 1965) remarca lipsa de bătrîni în 
Moldova : ”că locuitorii nu ajung la o vîrstă prea înain
tată e de vină ori clima nesănătoasă ori felul de trai, ori 
chiar vreo slăbiciune firească a puterii lor. Rareori gă
seşti pe cineva de şaptezeci de ani şi aproape deloc de 
optzeci de ani... S-a băgat de seamă că ţăranii ajung la 
o vîrstă mai înaintată decît boierii sau decît cei care tră
iesc în desfătare şi în viaţă uşoară“ . Şă remarcăm intuiţia 
surprinzătoare a cărturarului moldovean în ce priveşte — 
s-o spunem cu un termen modern — cauzele endogene 
şi exogene ale mortalităţii cît şi mortalitatea diferenţială.

Fenomenele demografice ale populaţiei rurale — pe 
care le vom examina în continuare — prezintă un ca
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racter diferenţial, pus în evidenţa de statisticile mai vechi 
şi mai noi.

Cît de pronunţat este caracterul lor diferenţial ? Vom 
examina pe rînd natalitatea, mortalitatea, nupţialitatea şi 
divorţialitatea populaţiei rurale, în legătură cu populaţia 
urbană. Anexele 1 şi 2 (pp. 167— 168) de la acest capitol 
oferă informaţii despre mişcarea naturală în perioada 
1946— 1984.

3. Evoluţia natalităţii populaţiei rurale
în analiza principalelor fenomene demografice — na

talitatea, mortalitatea, nupţialitatea şi divorţialitatea — , 
cuprinse sub denumirea generică de „mişcare naturală“ a 
populaţiei, trebuie să avem in vedere numărul mare de 
factori de natură socială, economică, culturală care îşi 
exercită influenţa lor asupra nivelului ca şi a dinamicii 
fenomenelor amintite. Caracterul diferenţial al acestora 
în mediul rural faţă de cel urban este, în ultima analiză, 
expresia condiţiilor social-economice care determină com
portamentul demografic al subpopulaţiilor respective, ex
presie —  după cum am mai spus — a modelelor cultu
rale. Cel mai complex dar şi cel mai important fenomen 
este natalitatea25 populaţiei.

Pentru studiul fertilităţii este necesară o periodizare a 
evoluţiei acesteia (Trebici, 1981) pentru a putea pune în 
evidenţă atît influenţa unor măsuri de politică demo
grafică, cît şi a unor factori social-economici, cum ar fi 
cooperativizarea agriculturii, urbanizarea şi migraţia sat- 
■oraş. Folosim în acest scop subperioadele 1948— 1957, 
1958— 1966, 1967— 1974 si 1975— 1980, precum si anii 
1981, 1982, 1983 şi 1984.

în subperioada 1948— 1957, natalitatea se afla la un 
nivel relativ ridicat, datorită fenomenului de recuperare 
a naşterilor şi căsătoriilor aminate, la care se adaugă şi 
efectul unei legislaţii restrictive cu privire la avorturi ;

55 Fertilitatea se referă la „productivitatea“ femeilor de vîrstă 
fertilă (15—49 ani) şi se calculează prin raportarea numărului de 
născuţi-vii la numărul femeilor de virstâ fertilă ; natalitatea este 
■o noţiune mai generală şi imprecisă, fiind expresia cantitativă a 
frecvenţei naşterilor raportată la întreaga populaţie (indiferent 
de sex şi vîrstă).
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în subperioada 1958— 1966, tendinţa de scădere este foarte 
rapidă atît în mediul urban cit şi în cel rural, datorită 
marilor transformări social-economice generate de in
dustrializare, urbanizare, progresele educaţiei la care se 
adaugă efectul liberalizării legis'atiei avorturilor; sufc- 
perioada 1967.—1974 asistă la o redresare puternică a na
talităţii sub efectul unor măsuri de politică demografică, 
în primul rînd al măsurilor restrictive cu privire la avor
turi ; tendinţa de scădere se continuă: în anul 1981 na
talitatea în urban a fost de 17,5«, în timp ce în rural 
nivelul ei, mai scăzut, a fost de ! 6 ,?%o, iar în 1988, de 
14,4%0 şi, respectiv, de 14,l%o, iar în 1984 de 16,0 şi res
pectiv 15,1%0.

Ca regulă generală, natalitatea populaţiei rurale a fost 
mai ridicată decît a populaţiei urbane, în virtutea influen
ţei unui mare număr de factori. Tendinţa de apropiere 
dintre cele două medii este fermă ; în ultimul timp asis
tăm la o nouă tendinţă, potrivit căreia natalitatea popu
laţiei urbane depăşeşte pe cea din mediul rural. Vom arăta 
în continuare, că fertilitatea — nu natalitatea — continuă 
să fie mai înaltă în mediul rural.

T a b e la i  n r .  52

N atalitatea populaţiei u rbane ş i ru ra le  Sn an ii 
1 9 3 0 - 1 9 3 9  şi 1 9 4 8 - 1 9 8 4

Su b p erioad a
N ăscu ţi-v ii la $ 1 0 0 0  lo cu ito ri K u ra l

U rb an R n ra l u rb an

1 9 3 0 - 1 9 3 4 2 0 , 1 3 6 , 0 + 7 9 , 1
1 9 3 5 - 1 9 3 9 1 8 , 7 3 3 ,2 + 7 7 , 5

1 9 4 8 - 1 9 5 7 1 9 , 4 2 6 , 8 + 3 8 , 1
1 9 5 8 - 1 9 6 6 1 3 , 6 1 8 , 9 + 3 9 , 0
1 9 6 7 - 1 9 7 4 2 0 , 2 2 2 , 9 + 1 3 , 4
1 9 7 5 - 1 9 8 0 1 8 , 4 1 9 , 6 +  6 ,5
1 9 8 1 - 1 9 8 4 1 5 , 9 1 5 , 2 -  4 , 4

1 9 8 4 1 6 , 0 1 5 , 1 -  5 , 6

în perioada dintre cele două războaie mondiale, nata
litatea era încă ridicată în mediul rural, dar tendinţa de 
scădere a natalităţii populaţiri României, începută: .după 
primul război mondial, se continua cu fermitate. Natali
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tatea în mediul rural în acea perioadă era cu circa 78%. 
mai mare ca în mediul urban. In perioada 1948— 1984, 
pe fondul unei tendinţe generale de scădere, natalitatea 
înregistrează anumite fluctuaţii în diferite subperioade. 
Geea ce însă se remarcă este reducerea decalajului dintre

Hoheri Sa 1 0 00  locu itori

Fig. 20 Evoluţia natalităţii populaţiei urbane si rurale a României,
1946—1983.

nivelul natalităţii în mediul rural şi cel urban. Pentru 
perioada 1948 — 1980 natalitatea în mediul rural este 
mai mare ca în mediul urban, dar spre sfîrşitul interva
lului decalajul este mult mai mic (iar în 1981— 1984 
natalitatea din urban este superioară celei din rural).

Evoluţia natalităţii populaţiei rurale reproduce carac
teristicile natalităţii populaţiei totale. Dacă în prima 
subperioadă 1948 —  1957, ea se afla la un nivel relativ 
ridicat şi aproximativ constant (aproape 27%o), în schimb 
în cea de-a doua subperioadă (1957— 1966) scăderea se pro
duce cu o alură foarte rapidă: natalitatea din 1966 
(16,l%o) reprezintă 60,2% din nivelul anului 1956. Redre
sarea din 1967 este mai moderată decît în urban, scăde-

10 —  c . 302
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xea în anii următori se accelerează mai ales după 1974. 
în întregul interval 1948— 1984 rata de natalitate a 
populaţiei rurale a fost relativ ridicată, cu circa 25% mai 
rniare ca în urban26.

în ciuda unor oscilaţii, natalitatea populaţiei rurale — 
ca şi a întregii populaţii a României — urmează o ten
dinţă de scădere, continuind procesul început — cum s-a 
mai spus —  după primul ră2 boi mondial. Dacă în peri
oada 1910 — 1914 —  după calculele lui Retegan (1962), 
.rata de natalitate a fost aproape de 40%o, în perioada 
1920 — 1924 ea coboară la 37%, aiungînd în anii 1935 — 
1939, la 30%.

Transpunerea în practică a noului model reproductiv 
-se face prin planificarea familiei (Trebici, 1979). Ca model 
cultural, el se afirmă mai întii în mediul urban, la cate
goriile socio-profesionale mai instruite şi se extinde 
treptat asupra mediului rural, a ţărănimii. Marile fluxuri 
migratorii care au transferat de la sat la oraş circa cinci 
milioane de persoane, odată cu schimbarea statutului 
-social-economic al acestora a însemnat şi integrarea 
lor într-un alt mediu în care predomină modelul cultural 
-al familiei de tip nuclear, al comportamentului demogra
fic conştient. Dialectic însă, milioane de ţărani ajunşi 
’ ’orăşeni“ îşi păstrează un oarecare timp modelul lor 
rural: propensiunea pentru familia extinsă şl pentru o 
-dimensiune relativ ridicată a acesteia. La aceasta se ada
ugă influenţa tot mai puternică a modelului urban asu
pra satului, extinderea planificării familiei în rîndul ţă
rănimii, facilitată şi de progresele culturale şi educaţio- 
male realizate la sate.

O analiză mai aprofundată a tendinţelor natalităţii în 
-mediul rural este cu putinţă prin abordarea problemei 
sub unghiul de vedere al fertilităţii. în ultimă analiză, 
„producţia de vieţi“ este opera numai a unei subpopulaţii, 

-aceea a femeilor capabile de procreare, cuprinsă între 
'vîrstele de 15 pînă ia 49 ani inclusiv.

Folosind în locul ratei brute de natalitate —  ale cărei 
lipsuri au fost menţionate în repetate rînduri —  indici 
(perfecţionaţi precum ratele specifice de fertilitate, rata

26 Natalitatea populaţiei rurale din 1967 este aproape aceeaşi 
-cu cea din 1955 ; spectaculoasă e .te însă redresarea natalităţii 
din mediul urban.
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totală de fertilitate (’ ’suma naşterilor reduse“ ) şi vîrsta, 
medie a mamelor la naşterea copiilor lor, vom obţine o 
imagine mai exactă, mult diferită de cea oferită de rata 
de natalitate.

Vom lua acum pentru comparaţie anul 1973 —  pen
tru care dispunem de date anuale (Anuarul demografic 
al R.S.R. 1974), pe cele două populaţii — a municipiilor 
şi oraşelor şi pentru populaţia rurală (a comunelor) — 
lăsînd la o parte comunele suburbane.

Rata totală de fertilitate a fost de 1,82 copii (municipii 
şi oraşe) şi de 3,1 copii (comune), cu aproape 70% mai. 
înaltă în rural. Vîrsta medie a fost de 25,60 ani (municipii 
şi oraşe) şi 26,72 ani (comune); diferenţa fiind de 1,12:

A ni

Fig. 21 Curba ratelor de fertilitate după vîrstă a populaţiei femi
nine a municipiilor şi oraşelor şi a comunelor, 1973.

ani ; vîrsta mediană : 24,41 ani (municipii şi oraşe) şi 25,31 
ani (comune), cu. o diferenţă de 0,9 ani.

Analiza celor două tipuri de fertilitate va fi mult 
înlesnită de figura 2 1 .
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Un set de rate de fertilitate după vîrsta reprezintă 
un tip sau model de fertilitate (’’pattern“), pentru care 
silit caracteristice : forma, calendarul fertilităţii măsurat 
prin vîrsta mamelor la naştere şi intensitatea fertilităţii, 
exprimată de rata . totală de fertilitate (numărul de 
copii). Există astăzi o largă tipologie de asemenea mo
dele : pentru ţările dezvoltate, pentru diferitele regiuni 
ţEuropa de nord sau Europa meridională), pe ţări, iar în 
cadrul acestora — pe regiuni, zone, populaţie urbană 
.şi rurală etc.

’’Tipul urban“ de fertilitate din România se caracte
rizează printr-o precocitate (fertilitatea maximă la vîrsta 
de 2 1 ), printr-o rată totală redusă de fertilitate care nu 
asigură înlocuirea generaţiilor, printr-o viteză mare de 
constituire a descendenţei finale ; jumătate din aceasta 
se realizează pînă la 24,4 ani (este vorba de optica trans
versală). Un asemenea tip presupune pe scară largă pla
nificarea naşterilor (contracepţie, avorturi), în sensul re
alizării unui număr redus de copii. „Tipul rural“ de fer
tilitate, deşi precoce (fertilitate maximă la 23 ani), este 
mai „etalat“ ; nu numai vîrstele tinere sînt mai bine fo
losite, dar şi celelalte : la 24 ani, fertilitatea din rural 
este de 2,2 ori mai mare ca in urban, dar de la 3ă ani în 
sus ea este de 2,4 ori mai ina’tă. Astfel, rata totală de 
fertilitate (3,1 copii) este cu aproape 70% mai ridicată ca 
în urban ; de asemenea vîrsta mamelor este mai mare, 
ca urmare a rangului mediu mai înalt al naşterilor din 
rural. Desigur, în rîndul populaţiei de la sate se practică 
planificarea familiei, dar înrr-o proporţie mai redusă 
decît în urban.

Prima constatare importantă este aceea că dacă 
natalitatea este mai ridicată în urban faţă de rural, în 
schimb fertilitatea populaţiei rurale continuă să fie mai 
înaltă decît cea a populaţiei de la oraşe Afirmaţiile cart 
se mai întîlnesc uneori în literatură, potrivit cărora popu-
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laţia urbană a preluat rolul conducător în natalitate, 
avînd un nivel mai înalt deeît populaţia rurală, sînt cu 
totul false : ele nu ţin seama de „capcanele“ statistice ale- 
ratei brute de natalitate. Fertilitatea —  singura în măsu
ră să ne arate situaţia adevărată — este mai înaltă în> 
rîndul populaţiei rurale.

Născuţi vii la 1000 femei

Fig. 22 Curba ratelor de fertilitate după vîrstă a populaţiei femi
nine urbane şi rurale, medie anuală 1980—1982.

Aşadar „tipul rural“ de fertilitate rurală se mai men
ţine şi această situaţie îndreptăţeşte ipoteza că modelul 
demografic reproductiv —  expresie a modelului cultural 
ţărănesc —  mai rezistă acţiunii unora dintre factorii so
ciali, economici, culturali care influenţează scăderea fer
tilităţii populaţiei.

De altfel, constatările de mai sus sînt confirmate şi 
de unele anchete asupra fertilităţii. După ancheta din
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1978 (Mureşan, 1981)27 se constată că numărul mediu de 
născuţi-vii revenind de o femeie a fost de 2,06 copii, 
din care : 2,42 copii în rural şi .1 ,r. 2 copii în urban ; rura
lul este deci cu circa 40% mai înalt ca urbanul, cifră ce 
concordă cu cele prezentate în lucrarea noastră.

Femeile avînd drept ocupaţie agricultura, au fertili
tatea cea mai ridicată : 2,9 copii de o femeie, urmate de 
„casnice“ (2,4 copii): femeile cu şcoală generală netermi
nată aveau, la data anchetei, 3,93 copii. Interesante sînt 
şi informaţiile privind bugetul de timp a! familiei. Iată
cum arată acesta pentru femeile 
agricultura :

avînd ca ocupaţie

1. Producţie . . . . Sh 38'
2. Gospodărie . . . . 411 39'
3. îngrijirea copiilor 2 h n '
4. Transport
5. Cumpărături J  0h 40'

6 . Timp liber l h 0 1 '
7. S o m n .................. 6h 51'

în raport cu celelalte categorii (muncitoare necalifi-
cate, muncitoare calificate, personal cu studii medii, cu 
studii superioare) femeile agricultoare au cel mai mare 
consum de timp pentru îngrijirea copiilor, dat fiind şi 
nivelul ridicat al fertilităţii. Constatările de mai sus ar 
merita să fie adîncite ; oricum pentru politica demogra
fică ele oferă sugestii importante.

Din numărul mare de factori care influenţează ferti
litatea —  demografici, sociali, economici, culturali, psiho
logici —  demografia reuşeşte relativ uşor să pună în

27 Această anchetă, afiliată la Ancheta mondială a fertilităţii, 
a  avut un eşantion de 10 040 persoane, alese pe baza sondajului 
tipic stratificat, în judeţele cu natalitate mare, medie şi mică 
dintr-un număr de 450 localităţi rurale şi 10 urbane.
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evidenţă influenţa factorilor demografici, 'cum ar fi r 
numărul şi structura populaţiei feminine de vîrstă fertilă» 
proporţia populaţiei necăsătorite, vîrsta la prima căsăto
rie, vîrsta la prima naştere, rangurile născuţilor.

Este cert că vreme îndelungată populaţia feminină 
de vîrstă fertilă de la sate era o populaţie tînără, ceea 
ce însemna —  ceteris paribus —  o premisă pentru o fer
tilitate 'ridicată. în ultimele trei decenii, s-au produs 
schimbări profunde nu numai în structura socio-economică 
a ţărănimii, ci şi în cea demografică, cum ar fi structura 
pe sexe şi vîrste, structura ei după starea civilă.

în încheierea consideraţiilor privind fertilitatea dife
renţială, prezentăm unele date privind fertilitatea retro
spectivă longitudinală înregistrată la recensâmîntul din 
1977. în afară de datele globale pentru populaţia femi
nină în vîrstă de 15 ani şi peste, includem datele pentru 
generaţiile 1916 —  1926, cuprinse între vîrsteie de 
50 —  60 ani, la data recensământului, adică generaţii cu 
fertilitatea încheiată.

Tabelul nr. 54

N u m ă ru l dc cop il n ă seu ţ i-v ii Ia  1000 fem e i Ia  5 ian u arie  1977  

pe m u n c ip ii, o raşe  şi com une

Municipii 
şi oraşe Comune

Comune „„„

Mun. şi oraşe

F emei în vîrstă
de 15 ani şi peste 1446,5 2529,9 +75

din care :
Generaţia 1926 1774,1 2728,5 +54
Generaţia 1925 1769,2 2779,5 +57
Generaţia 1924 1772,0 2823,2 +59
Generaţia 1923 1767,8 2846,8 +61
Generaţia 1922 1809,2 2890,6 +60
Generaţia 1921 1832,8 2976,6 +62
Generaţia 1920 1829,2 3006,3 +64
Generaţia 1919 1868,4 3066,2 +  64
Generaţia 1918 1819,9 3162,6 +74
Generaţia 191.7 1858,0 3180,4 +71
Generaţia 1916

1
1884,5 3319,9 +76
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O femeie de la oraş a adus pe lume 1,4 copii, în timp 
ce la sate cifra a fost de 2,5. copii. în primul caz, nu se 
asigură înlocuirea generaţiilor (este sub nivelul reprodu
cerii simple). Decalajul între oraş şi sat creşte pe măsură 
ce cohortele sînt mai vechi. Generaţia 1916, în vîrstă de 
■60 ani la data recensămîntului, are circa 1,9 copii de fe
meie la oraşe şi de 3,3 copii la sate. Limitarea naşterilor 
şi deci practicarea planificării familiale sînt de dată veche 
în rîndul femeilor din mediul urban. Datele din tabelul 
54 arată şi tendinţa femeilor de la sate de a-şi limita 
naşterile : diferenţele dintre rural şi urban sînt mai re
duse pentru generaţiile mai tinere.

4. Evoluţia mortalităţii populaţiei rurale
Ca şi celelalte fenomene demografice, mortalitatea 

are un caracter dual — biologic şi social — şi ca atare 
este diferenţială. Nivelul ei diferă pe mediile urban şi 
rural, pe categorii socio-profesionale, pe zone geo- 
demografice etc.

Indicele obişnuit al mortalităţii — număr de decese 
la 1 0 0 0  locuitori sau rata brută de mortalitate este 
puternic influenţat de repartiţia pe sexe şi vîrstă a po- 
populaţiei : într-o populaţie îmbătrînită demografic, rata 
brută de mortalitate —  ceteris paribus — va fi mai mare 
din cauza ponderii populaţiei \ îrstnice, chiar dacă ratele 
specifice de mortalitate vor fi aceleaşi ca la o populaţie 
tînără din punct de vedere demografic28. De aceea, mă
sura cea mai corectă a mortalităţii ne dă durata medie 
de viaţă sau viaţa medie („speranţa de viaţă la naştere“) 
şi rata mortalităţii infantile, ambele considerate drept

28 Pentru a elimina acest efect al structurii, se face operaţia 
de standardizare, cu ajutorul populaţiei-standard, pentru a face 
comparabile două populaţii diferite, sub raportul mortalităţiL
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indici sintetici ai dezvoltării socio-economice, ai calităţii 
vieţii şi folosite pe scară largă în comparaţiile naţionale 
şi internaţionale (Trebici, 1978). Dar şi ratele brute de 
mortalitate ilustrează fantul că mortalitatea în mediul 
rural este mai ridicată decît în cel urban.

Tabelul nr. '5S

Mortalitatea populaţiei urbane şi rurale in anii 
1930—1939 şi 1948—1984

Subperioada

Decese la 1000 locuitori
Rural 1nn 1nn

Urban Rural Urban

1930-1934 17,2 20,5 +19,2

1935-1939 16,7 19,8 +18,6

1948-1957 10,4 12,4 +19,2

1958-1966 7,7 9,2 +19,5

1967-1974 8,3 10,3 +24,1

1975-1980 8,0 11,3 +41,3

1981-1984 8,3 12,0 +44,6

1984 8,4 12,3 +46,4

Prima constatare este aceea că în perioada interbelică, 
mortalitatea în România era foarte ridicată29. în perioada 
1948— 1957 are loc o scădere spectaculoasă a mortalităţii 
generale, considerată ca trăsătură definitorie pentru tran
ziţia demografică din România. Creşterea ratei brute de- 
mortalitate în anii următori trebuie pusă pe scama schim
bării structurii de vîrstă a populaţiei României, în sen
sul îmbătrînirii demografice a populaţiei. Mortalitatea

29 î n  a n i i  19 3 0 — 19 3 2  d u r a ta  m e d ie  d e  v i a ţ ă  p e n t r u  în t r e a g a  
p o p u la ţ ie  e r a  d e  42 a n i , f o a r t e  s c ă z u tă  la  s e a r ă  e u ro p e a n ă »
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standardizată ne arată că este vorba de scăderea în conti
nuare a mortalităţii, fapt confirmat de creşterea duratei 
medii de viaţă, de la circa (53 ani (1956) la 69,32 ani 
<1976— 1978).

Mortalitatea generală în mediul rural, mai ridicată în 
comparaţie cu mediul urban, a urmat aproximativ aceeaşi 
tendinţă de scădere. Figura 23 ne arată clar această evo
luţie.

Se remarcă însă o creştere a ratei de mortalitate după 
1966. Nu este nici o îndoială că ea exprimă şi efectul

Decese lalOOO locuiiori

Fig. 23 Evoluţia mortalităţii populaţiei urbane si rurale a României,
1946—1983.

îmbătrînirii mai accelerate a populaţiei rurale, ca urmare 
3 .  pierderii unei proporţii importante a populaţiei tinere 
în cadrul migraţiei sat-oraş. Aşa se explică creşterea de-

155
V.TREBICI



calajului dintre mortalitatea din rural si urban, care îii 
anii 1948— 1967, a fost de -)- 19,2% Şi a ajuns la 46,4°/o- 

Dacă însă folosim durata medie de viaţă, remarcăm 
creşterea sistematică a acesteia atit în mediul urban cît 
şi în cel rural.

T a b e la i nr. 59

Evoluţia duratei medii de viaţă a populaţiei urbane şi rurale

(ani şi sutimi)'

Tabela de mortalitate 
pentru anii Urban Rural Diferenţa

rural-urban

1961 67,57 65,39 -2,18
1968 68,67 67,18 -1,49

1974-1976 70,70 68,80 -1,90

Creşterea totală +3,13 +3,41

Durata medie de viaţă în mediul rural a crescut între 
1961 şi 1974— 1976 cu 3,41 ani, mai mult decît în mediul 
urban; decalajul dintre cele două medii s-a redus 
la 1,9 ani.

Scăderea mortalităţii şi respectiv creşterea duratei 
medii de viaţă în mediul rural exprimă efectul unui în
treg ansamblu de factori : creşterea bunăstării materiale 
a populaţiei, sporirea eficienţei strategiei sanitare, ridi
carea nivelului de cultură şi educaţie sanitară a populaţiei.

Acest lucru apare şi mai evident dacă analizăm evo
luţia mortalităţii infantile. Indicele este deosebit de sen
sibil la efectele factorilor sociali, economici, culturali şi 
sanitari. Intre cele două războaie mondiale mortalitatea 
infantilă a României era foarte ridicată : aproape ] 80 
decese sub un an la 1000 născuţi vii, ceea ce înseamnă că 
aproximativ un nou născut din cinci nu atingea vîrsta 
de un an. în perioada edificării socialismului, mortalitatea 
infantilă a scăzut de aproape şapte ori, faţă de nivelul 
ei din 1938, ajungînd astăzi la circa 24 decese infantile 
la 1000 născuţi-vii.
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Tabelul m. ST

Mortalitatea infantilă a populaţiei urbane şi rurale in anii 
1930-1939 şi 1948-1984

Subperioada

Decese sub un an la 1000 
născuţi-vii Rural faţă 

de urban (% )
Urban Rural

1930-1934 173,8 176,4 +  1,5
1935-1939 164,2 176,5 +  7 ,5

1948-1957 88,2 108,5 +  23,0
1958-1966 52,7 65,9 +25,0
1967-1974 42,5 48,8 +14,8
1975-1980 26,9 35,2 +30,9
1981-1984 22,6 29,5 +30,5

1984 20,5 26,5 +29,3

Caracterul diferenţial al mortalităţii infantile se vede- 
din nivelul acesteia mai ridicat in mediul rural, compa
rativ cu mediul urban. Scăderea este insă şi ea evidentă,, 
judecind după figura 24.

Anul 1984 consemnează o mortalitate infantilă de-
20,5 decese sub un an la 1000 născuţi-vii în mediul 
urban şi un nivel de 26,5 în mediul rural, superior cu¡ 
circa 2,9% mortalităţii infantile din urban. Scăderea aces
tui indice în rural a urmat curba scăderii din urban ; 
uşoara creştere în 1967— 1968 pentru ambele medii tre
buie trecută pe seama redresării puternice a natalităţii; 
în anii 1967 şi 1968.

Caracterul diferenţial al mortalităţii infantile apare- 
clar şi în variaţia acestui indice din punct de vedere 
teritorial: provinciile istorice şi judeţele care au o pon
dere mai ridicată a populaţiei rurale se caracterizează- 
şi printr-o mortalitate infantilă mai mare.

Ca urmare a regimurilor respective de natalitate şi 
de mortalitate, a evoluat şi excedentul natural în cele- 
două populaţii. în perioada 1930— 1939 excedentul natu
ral al populaţiei rurale* graţie unei natalităţi ridicate, era-: 
de 4— 7 ori mai ridicat ca cel al populaţiei urbane, fiind 
practic singura sursă a creşterii populaţiei naţionale. După
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1948 situaţia s-a schimbat : scăderea natalităţii populaţiei 
.rurale şi creşterea mortalităţii au avut drept rezultat 
scăderea excedentului natural; îneepînd din 197.5 cxce-

Decese sub 1 an la 1000 nS scut i  vii

IFig. 24. Evoluţia mortalităţii infantile a populaţiei urbane şi rurale 
a României, 1946—1983.

■dentul natural al populaţiei rurale este mai redus decît 
al populaţiei urbane.

Din jocul evoluţiei natalităţii şi mortalităţii rezultă 
«excedentul (sporul) natural. Pentru perioada 1948— 1983 
-cele trei variabile sînt prezentate în figura 25.

Dacă am fi avut la dispoziţie o serie statistică pentru 
100 de ani s-ar fi putut face consideraţii în legătură cu 
tranziţia demografică a populaţiei rurale. Nu avem date
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comparabile decît pentru 1930 -1940 şi perioada postbe
lică. In linii generale, se poate face afirmaţia că tranziţia 
demografică este întîrziată faţă de cea a populaţiei urbane..

Rote la 1000 locuitori

Fig. 25 Evoluţia natalităţii, mortalităţii şi excedentului natural af> 
populaţiei rurale, 1948—1983.

5. Evoluţia nupţialitâţii şi divorţialitâţii 
populaţiei rurale

Dintre evenimentele demografice fundamentale —  naş
tere, deces, căsătorie —  aceasta din urmă are o condiţi
onare social-economică mult mai evidentă decît celelalte. 
Vîrsta la prima căsătorie —  precoce sau tîrzie — , moti
vaţia căsătoriei în diferite subpopulaţii, homogamia sau 
heterogamia căsătoriei, toate acestea au la bază factori 
social-economici. Se cunosc în istoria populaţiei trei vîr— 
ste la căsătorie : vîrsta „fiziologică“ , vîrsta „economică“ 
şi vîrsta „psihologică“ ; societăţii moderne îi este caracte-
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I

ristică vîrsta psihologică la căsătorie : societăţii ţărăneşti 
l i  era proprie vîrsta economică. Or, vîrsta la prima căsă
torie are o importanţă excepţională pentru fertilitate.

Nupţialitatea în România a avut şi are în continuare 
un caracter diferenţial : ea variază nu numai pe cele 
două medii —  urban şi rural —  ci şi pe diferite categorii 
■socio-profesionale şi chiar pe naţionalităţi.

Tabelai nr. 58

Nupţialitatea populaţiei urbane şi rurale in anii 1930—
1939 şi 1948-1984

Subperioada

Căsătorii la 1000 
locuitori Rural

Urban Rural
Urban

1930-1934 8.2 9,3 +13,4
1935—1939 9,3 8,8 -  5,4

1948-1957 2,6 10,7 -15,1
1958-1960 12,5 8,5 -32,0
1967-1974 9,4 6,4 -31,9
1975-1980 11,2 6,9 -38,4
1981-1984 9,2 6,1 -33,7

1984 8,8 5,8 -34,1

Cu excepţia anilor 1930— 1934 cînd nupţialitatea în 
mediul rural era mai ridicată decit In mediul urban, în 
toţi ceilalţi ani, pînă în zilele noastre, nivelul acestui 
fenomen este mai scăzut în rural: mai mult, decalajul 
•dintre nupţialitatea în rural şi urban a crescut an de an.

Nivelul ridicat al nupţialităţii în mediul urban şi ru
ral pînă în anii 1949— 1958 se explică, mai întîi, prin 
recuperarea căsătoriilor amînate în timpul războiului, ca 
-şi datorită generaţiilor nupţiale, cu efective mai mari, din 
perioada antebelică. Scăderea accentuată în anii 1959— 
1969 trebuie atribuită, printre altele, efectivelor numerice 
m ai reduse ale generaţiilor 1939 —1946. Redresarea puter
nică a nupţialităţii în mediul urban, după 1970, ca şi
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nivelul scăzut al acesteia în mediul rural, trebuie puse 
pe seama migraţiei de la sat ia oraş.

Prezintă ton interes faptul că vîrsta efectivă la căsă
torie s-a modificat, în condiţiile în care vîrsta 
legală nu s-a schimbat în aceşti ani. Pînă in anii 1 974— 
1975, vîrsta medie la . căsătorie a scăzut atît în mediul 
urban cît şi în cel rural; în ultimii ani se semnalează o

Cisîtorîi la 1000 locuitori

Fig. 26 Evoluţia nupţialităţii populaţiei urbane şi rurale a Ro
mâniei, 1946—1983.

uşoară tendinţă de creştere, care ar putea fi legată de 
şcolarizare : creşterea duratei de şcolarizare şi a cuprin
derii tineretului în gradele mai inaite de învăţămînt.

Nupţialitatea diferenţială in mediul rural îşi găseşte 
o expresie şi în faptul că vîrsta medie la prima căsătorie 
şi la toate căsătoriile (din starea civilă de necăsătorită, 
văduvă şi divorţată) este mai mică decît în mediul urban, 
în 1957', de pildă, vîrsta medie a femeii la căsătorie în 
mediul urban a fost de aproape 26 ani (25,97 ani), în 
mediul rural ea a fost cu circa trei ani mai redusă (23,22 
ani) ; în 1973 valorile respective au fost de circa 25 ani

ia —  C. 302
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(24,94 ani) pentru mediul urban şi de aproximativ 22 de 
ani (22,32 ani) pentru rural, diferenţa păstrîndu-se aproa
pe aceeaşi. Nupţialitatea în rural a fost şi încă a rămas 
„precoce“ faptul că a scăzut ar putea fi. explicat prin 
aceea că motivaţia căsătoriei s-a schimbat, ea nu mai 
este „economică“ , ca în condiţiile gospodăriilor ţărăneşti 
bazate pe proprietatea particulară. în aceasta trebuie 
văzut efectul direct al schimbărilor importante generate 
de cooperativizarea agriculturii.

Vorbind despre nupţialitate, trebuie să amintim şi 
despre divorţialitate. In mediul rural divorţialitatea a 
fost mult mai scăzută decît in mediul urban. Mai mult, 
divorţialitatea este funcţie de mărimea oraşului : ea este 
cea mai ridicată în municipiul Bucureşti şi municipiile 
avînd peste 1 0 0  0 0 0  locuitori.

T a b e la i  n r.

i
D ivo rţ ia lita tea  popu la ţie i u rb an e  şi ru ra le  

In  a n ii 1 9 3 0 -1 9 3 9  şi 1 9 4 8 -1 9 8 4

D i v o r ţu r i  la  1 0 0 0  locuitor i
R u ra l

. 1 0 0  10 0
U rban

S u bper ioa da
U rban R u ra l

1 9 3 0 - 1 9 3 4 0 , 8 8 0 , 3 6 - 5 9 , 1
1 9 3 5 - 1 9 3 9 1 , 8 9 0 , 5 1 - 7 3 , 0

1 9 4 8 - 1 9 5 7 2 , 5 9 1 , 0 9 - 5 7 , 9
1 9 5 8 - 1 9 6 6 3 , 5 6 0 , 9 8 - 7 2 , 5
1 9 6 7 - 1 9 7 4 0 , 8 5 0 , 1 7 - 7 6 , 5
1 9 7 5 - 1 9 8 0 2 , 3 2 0 , 8 2 - 6 4 , 7
1 9 8 1 - 1 9 8 4 2 , 3 1 0 , 7 1 - 6 9 , 3

1 9 8 4 2 , 2 5 0 , 6 7 - 7 0 , 2

Nivelul divorţialităţii populaţiei urbane a fost de 
2,5— 5 ori mai înalt decît cel al populaţiei rurale, în 
funcţie de subperioadă. Evoluţia acestui indice în întreaga 
perioadă 1946—1983 poate fi urmărită din figura 27.

Să remarcăm mai întîi scăderea bruscă a divorţialită
ţii în anul 1967 ; este efectul schimbării legislaţiei privind 
desfacerea căsătoriei. Tendinţa de creştere a divorţialităţii

I
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se continuă după 1968, cu unele oscilaţii; oricum, nive
lul mult mai scăzut al divorţialităţii în mediul rural faţă 
de cel urban este expresia persistenţei modelului cultural

Fig. 27 Evoluţia divorţialităţii populaţiei urbana şi rurale a Ro
mâniei, 1946—1983.

ţărănesc printre ale cărui trăsături găsim respectul şi 
ataşamentul faţă de familie şi condamnarea hotărîtă a 
divorţului.

6. Evoluţia numărului populaţiei rurale şi 
rolul migraţiei sat-oraş

Schimbarea cea mai spectaculoasă, sub raport demo
grafic, cu importante implicaţii sociale, economice, cultu
rale, este transferul de populaţie de la sate la oraşe. Dacă 
populaţia rurală a României nu ar fi fost afectată de 
migraţie, tinînd seama de faptul că excedentul ei natural 
între 1 ianuarie 1948 şi 1 ianuarie 1977 a fost de aproape
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4 300 000, numărul ei la reeejisâmintul din 1977 ar f i  
trebuit să fie de aproximativ 1.6 300 000, iar proporţia ei 
în populaţia totală ar fi fost de 76%. In 1983, populaţia 
municipiilor şi oraşelor, plus a comunelor suburbane a 
fost de 11 750 280 (52,1% din populaţia naţională), iar a 
comunelor de 10 802 794.

Tabelul n r .  6 0

Creşterea  to ta lă  ( P i+X — P x) ,  irc ş te re a  n a tu ra lă  (N  — M )  şi «re şterea  m i-  
grato rie  ( I — E )  a  popu la ţie i to ta le , u rb an e  ş i  ru ra le  a  R o m â n ie i  in tre  

1. I .  1930 ş i 1. I .  1941 ş i  în t r e  1 .1 .  1948 ş i 1 . 1. 1977

1 . 1 .  1 9 3 0  -  
-  1 . 1 .  1 9 4 1

1 . 1 . 1 9 4 8  -  
-  1 . 1 .  1 9 7 7

1 P O P U L A Ţ IA  T O T A L Ă
a. Creşterea tota lă 1 928  0 00 5 7 3 2  2 31
b. Creşterea  naturală 1 9 0 1 9 2 5 6 026  271
c. Creşterea  m igrato r ie — 26  075 -  2 9 4  040

2  P O P U L A Ţ IA  U R B A N Ă
a. Creşterea  to ta l i 7 22  000 6 494  333
b. Creşterea  naturală 99  6 92 1 738  223
c. C reşterea  m igratorie 6 3 3  3 08 4  756  1 1 0

3 P O P U L A Ţ IA  R U R A L Ă
a. Creşterea  to ta lă 1  2 0 6  000 — 7 62  302
b .  Creşterea  natura lă 1  8 1 3  233 4  288  048
c. Creşterea  m igratorie -  6 0 7  233 — 5  0 5 0  1 5 0

In perioada interbelică, creşterea populaţiei urbane s-a 
datorat în proporţie de aproape 8 8«/» fluxului de migranţi 
de la sate. In anii 1948— 1976 situaţia s-a schimbat esen
ţial, Mai întii, populaţia rurală a transferat circa o 000 000 
persoane populaţiei urbane ; populaţia urbană a absorbit 
deci întregul excedent natural al populaţiei rurale 
(4 288 048) şi o parte din populaţia rurală (762102),

Rolul creşterii migratorii în creşterea totală a popu
laţiei urbane a variat pe perioade : în anii 1948— 1955 
aceasta a contribuit în proporţie de B3,3% la creşterea ur
bană, în anii 1956— 1965, în proporţie de 77,8«/», iar in 30

30 Reamintim că nu este vorba în exclusivitate de un transfer 
ca act de mobilitate spaţială ; a avut loc şi declararea unor locali
tăţi rurale ca localităţi urbane.
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anii 1966-—1976, proporţia a scăzut la 64,3°/#, cealaltă 
parte (35,7°/o) revenind excedentului natural propriu. Pen
tru întreaga perioadă 1948— 1976, creşterea migratorie 
a contribuit cu 73,2%, iar cea naturală cu 26,8% la creş
terea populaţiei urbane. Se cuvine deci subliniat faptul 
că în perioada 1966— 1977, creşterea urbană —  cea mai 
dinamică —  s-a realizat în proporţie apreciabilă din 
„efort propriu“ , tendinţă care se va afirma şi mai puter
nic in viitor.

Dacă luăm perioada 1 ianuarie 1948 — 1 ianuarie 1981, 
cînd numărul populaţiei rurale a fost de 1 2  150 0 0 0  şi, 
respectiv 1 1  150 0 0 0 , creşterea totală a fost negativă:, 
— 1  000 000 persoane, iar creşterea naturală 4 642 000. 
Prin urmare, la 1 ianuarie 1981 populaţia rurală ar fi tre
buit să fie de 16 800 000. Satul a pierdut 5 650 000 per
soane, din care : 4 650 000 excedentul natural şi 1 000 000 
din efectivul populaţiei rurale.

Cifre semnificative furnizează recensămintele popu
laţiei din 1966 şi 1977 referitoare la numărul populaţiei 
după locul de naştere şi domiciliu, care ne permite să 
evaluăm amploarea migraţi ei sat-oraş.

Să precizăm mai intîi că fluxul mîgratoriu „sat-oraş“, 
aşa cum rezultă din datele recensămîntului din 1977, a 
fost pe departe cel mai important: 78,4%, în timp ce 
fluxul „oraş-sat“ a reprezentat 2 1 ,6%.

Tabela i nr. 61

P opu laţ ia  to ta lă  a  m u n cip ii lo r  şi  o raşe lo r ,  a  com unelor  
suburbane si a  com unelo r  după dom ici l iu  şi  du pă  lo cu l  n a ş te r i i  la  5  ian uar ie

1977

P o p u la ţ ia
to ta lă

P ersoane  
care  s-au  

n ă s c u t  in  
com u n a  

(oraşul)  în  
care  dom ici

l iază

0/,0

P ersoane  
care  s-au 
n ă s cu t  în  

a l tă  comună  
(oraş)  decît  

in care  domi
cilia ză

%

K O M Ă N IA 2 1  559  9 1 0 1 4  0 4 0  623 6 5 , 1 7 5 1 9  287 3 4 , 9
Municipii ş i

oraşe 9  395  729 3 973  794 4 2 , 3 5  4 2 1  935 5 7 , 7
Comune su-

bu rb an e 843  6 1 6 5 84  279 6 9 , 3 2 59  337 3 0 , 7
Comune 1 1  3 2 0  5 65 9 4 8 2  550 8 3 , 8 1 8 38  0 1 5 1 6 , 2
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Cea mai mobilă este populaţia din oraşe şi municipii; 
cea mai „sedentară* este populaţia satelor.

La data recensămîntului peste 4 000 000 de persoane 
avînd domiciliul la oraşe erau născute la sate. Cit pri
veşte perioada cînd s-au stabilit aceste persoane la oraşe, 
27,8% s-au stabilit în perioada 1950— 1964 şi 48% în 
perioada 1965— 5 ianuarie 1977.

Migraţia internă din România, pînă în prezent, are 
drept flux principal migraţia sat-oraş (aproape 80%); se 
cuvine să mai adăugăm — pentru o teorie generală a 
migraţiei —  şi constatarea că în migraţia internă femeile 
deţin o pondere mai mare decît bărbaţii.
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Anexa 1
N ata lita te a , m orta litatea  şi exceden tu l n a tu ra l a l  

popu laţie i u rban e  şi ru ra le  a  H c  m ân ie i, 1948—  1S84 

( la  1000 lo cu ito r i)

A n i i
N ata l i ta tea M orta l i ta tea

generală
E xced en tu l  n a tu ra l

U rb an R u ra l U rb an R u ra l U rban R u ra l

1 9 4 6 17*5- 2 6 , 9 1 8 , 0 1 9 , 0 - 0 , 5 7 , 9
1 9 4 ? 1 6 , 5 2 5 , 4 2 1 , 5 2 2 , 2 - 5 , 0 3 , 2
1 9 4 8 1 6 , 4 2 6 , 2 1 4 , 0 1 6 , 1 2 , 4 1 0 , 1
1 9 4 9 1 9 , 7 3 0 , 1 1 2 , 3 1 4 , 1 7 , 4 1 6 , 0
1 9 5 0 2 0 , 1 2 8 , 1 1 2 , 6 1 2 , 3 7 , 5 1 5 , 8
1 9 5 1 2 0 , 4 2 6 , 6 1 3 , 4 1 2 , 5 7 , 0 1 4 , 1
1 9 5 2 1 9 , 4 2 6 , 8 1 0 , 0 1 2 , 3 9 , 4 1 4 , 5
1 9 5 3 1 9 , 9 2 5 , 2 9 , 6 1 2 , 2 1 0 , 3 1 3 , 0
1 9 5 4 2 0 , 1 2 6 , 5 9 , 3 1 2 , 2 1 0 , 8 1 4 , 3
1 9 5 5 2 0 , 6 2 7 , 4 7 , 9 1 0 , 3 1 2 , 7 1 7  ,1
1 9 5 6 2 0 , 6 2 6 , 3 8 , 4 1 0 , 6 1 1 , 1 1 5 , 7
1 9  57 1 8 , 1 2 5 , 1 8 , 6 1 0 , 9 9 ,5 1 4 , 2
1 9 5 8 1 6 , 7 2 4 , 0 7 , 7 9 , 1 9 , 0 1 4 , 9
1 9 5 9 1 5 , 0 2 2 , 6 8 , 8 1 0 , 9 6 , 2 1 1 , 7
1 9 6 0 1 4 , 6 2 1 , 3 7 , 7 9 , 3 6 , 9 1 2 , 1
1 9 6 1 1 3 , 9 1 9 , 2 7 , 6 9 , 3 6 , 3 9 , 9
1 9 6 2 1 3 , 2 1 7 , 6 8 , 1 9 , 8 5 , 1 7 , 8
1 9 6 3 1 3 , 3 1 6 , 8 7 , 6 8 , 6 5 , 7 8 , 2
1 9 6 4 1 2 , 7 1 6 , 4 7 , 4 8 , 4 5 , 3 8 , 0
1 9 6 5 1 2 , 1 1 5 , 9 7 , 8 9 , 0 4 , 3 6 , 9
1 9 6 6 1 1 , 4 1 6 , 1 7 , 1 8 . 9 4 , 3 7 , 2
1 9 6 7 2 6 , 9 2 7 , 6 8 , 2 1 0 , 0 1 8 , 7 1 7 , 6
1 9 6 8 2 5 , 8 2 7 , 2 8 , 5 1 0 , 3 1 7 , 3 1 6 , 9
1 9 6 9 2 1 , 5 2 4 , 5 8 , 8 1 0 , 9 1 2 , 7 1 3 , 6
1 9 7 0 1 8 , 9 2 2 , 6 8 , 3 1 0 , 4 1 0 , 6 1 2 , 2
1 9 7 1 1 7 , 3 2 1 , 1 8 , 3 1 0 , 3 9 , 0 1 0 , 8
1 9 7 2 1 6 , 8 2 0 , 3 8 , 1 1 0 , 0 8 , 7 1 0 , 3
1 9 7 3 1 6 , 4 1 9 , 5 8 , 3 1 0 . 8 8 , 1 8 , 7
1 9 7 4 1 9 , 7 2 0 , 8 8 , 0 9 , 9 1 1 , 7 1 0 , 9
1 9 7 5 1 9 , 4 1 9 , 9 8 , 1 1 0 , 2 1 1 , 3 9 , 7
1 9 7 6 1 9 , 6 1 9 , 3 8 , 1 1 0 , 7 1 1 , 5 8 , 6
1 9 7 7 1 8 , 7 2 0 , 4 7 , 8 1 1  ,3 1 0 , 9 9 , 1
1 9 7 8 1 7 , 9 2 0 , 1 7 , 8 1 1 , 5 1 0 , 1 8 , 6
1 9 7 9 1 8 , 7 1 8 , 6 8 , 4 1 1 , 1 1 0 , 3 7 , 5
1 9 8 0 1 8 , 3 1 7 , 7 8 , 7 1 2 , 0 9 , 6 5 , 7
1 9 8 1 1 7 , 5 1 6 , 7 8 , 4 1 1 , 6 9 , 1 5 , 1
1 9 8 2 1 5 , 7 1 5 , 0 8 , 2 1 1 , 6 7 , 5 3 , 4
19 8 3 1 4 , 4 1 4 , 1 8 , 4 1 2 , 3 6 , 0 1 , 8
1 9 8 4 1 6 , 0 1 5 , 1 8 , 4 1 2 , 3 7 , 6 2 , 8
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Anexa 2

IVupţialitatca, d ivo rţ ia l i ta tea  şi m o rta l i ta te a  in fant i lă  
a  populaţiei urb ane  şi  ru r a le .a  R om ân ie i ,  1 9 4 8  — 1 0 8 4  

(ia 1 0 0 0  locuitor i)

A n i i
N up ţia l i ta tea  ! D ivorţ ia l i ta tea .  . Recese  súb 1 a n  : 

la 1 0 0 0  n ă s cu ţi -v i i  ;

U rban R u ra l , ; U rb an j i  R u ra l 1 U rban ; ; R u r a l  ■

1 9 4 6 1 1 , 0 1 2 , 0 1 2 , 4 3 1 , 0 5 1 4 1 , 1 : 1 6 8 , 6  1
19 4 7 9 , 9 • 9 ,8 2 , 2 4 0 , 9 3 : 1 5 8 , 5 i 2 0 6  , 6 :
1 9 4 8 1 1 , 4 1 1 , 2 1 , 8 9 0 , 8 9 1 1 5 , 1 ' 1 4 8 . 0
19 4 9 1 3 , 2 1 1 , 1 2 , 2 5 * 1 , 0 4 ! 1 0 6 , 4 1 4 2  ,5;
1 9 5 0 1 2 , 8 1 1 , 3 2 , 6 4 1 ,0 .8 ■ 1 1 2 , 2 1 1 7 , 7 .
1 9 5 1 1 1 , 6 9 , 9 2 , 1 4 0 , 9 2 1 3 2 , 0 114 ,4^
li>52 1 1  ,7 9 , 7 2 , 3 3 1 , 0 8 9 0 , 2 1 0 8 , 4 :
19 5 3 1 2 , 1 9 , 8 2 , 2 4 0 , 9 6 7 6 , 4 1 0 1  , 9 ‘
1 9 5 4 1 3 , 7 1 1 , 5 2 , 7 6 1 , 2 8 7 4 , 8 9 2 , 7 :
1 9 5 5 1 3 , 2 1 0 , 7 3 , 1 3 1 , 3 0 60  ;3 8 3 . 2
1 9 5 6 1 2 , 8 1 1 , 2 2 , 8 9 1 , 9 0 6 8 , 8 8 5 , 9 :
19 5 7 1 2 . 9 1 0 , 8 3 , 1 9 1 , 0 9 6 9 , 1 8 4 , 9
1 9 5 8 1 3 , 3 1 1 , 0 3 , 4 4 1 , 2 8 6 0 , 5 7 2 , 4 ;
19 5 9 1 2 , 9 9 , 7 3 , 1 2 1 , 0 3 6 7 , 2 7 8 , 1
1 9 6 0 1 3 , 6 9 , 4 3 , 9 5 1 . 1 4 6 7 , 5 7 6 , 9
1 9 6 1 1 2 , 6 8 , 3 3 , 6 1 0 , 9 3 5 6 , 3 7 3 , 9
1 9 6 2 1 3 , 1 8 , 3 4 , 1 9 0 , 9 9 4 9  ,4 6 2 , 2
1 9 6 3 1 2 , 6 7 , 7 3 , 9 2 0 , 9 3 4 4 , 6 5 9 , 3
1 9 6 4 1 2 , 0 7 , 4 3 , 7 4 0 , 9 1 3 9 , 8 52 ,0
1 9 6 5 1 1 , 7 7 , 1 3 , 9 3 0 , 9 3 49  ,0 4 6 , 0
1 9 6 6 1 1 , 4 7 , 4 2 , 4 4 0 , 6 7 4 1 , 3 4 8 , 9
19 6 7 9 , 4 7 , 1 * * 4 2 , 6 49  ,0
1 9 6 8 8 , 6 6 , 7 0 , 4 2 0 , 0 6 5 6 , 2 6 1 , 6
19 6 9 8 , 3 6 , 1 0 , 6 9 0 , 1 2 5 1 , 4 5 7 , 0
19 7 0 8 , 6 6 , 2 0 , 7 4 0 , 1 4 4 6 , 4 5 1 , 2
1 9 7 1 9 , 0 6 , 2 0 , 9 0 0 , 1 7 3 8 , 5 4 4 , 4
1 9 7 2 9 , 7 6 , 1 1 , 0 2 0 , 2 0 3 5 , 8 4 2 , 5
1 9 7 3 1 0 , 6 6 , 4 1 , 2 7 0 , 2 8 33  ,3 4 1 , 1
1 9 7 4 1 1 , 0 6 , 4 1 , 5 4 0 , 3 4 3 0 , 3 3 8 , 2 .
1 9 7 5 1 1  ,9 6 , 5 2 , 6 2 0 , 8 6 3 0 , 0 3 8 , 1
1 9 7 6 1 2 , 4 6 , 6 2 , 5 0 1 , 0 3 2 6 , 1 3 5 , 5
1 9 7 7 1 1 , 3 7 , 3 1 , 7 2 0 , 7 0 2 6 , 4 3 5 , 1
1 9 7 8 1 1 , 1 7 , 4 2 , 3 2 0 , 7 6 2 6 , 1 3 3 , 8
1 9 7 9 1 1 , 4 6 , 9 2 , 6 5 0 , 7 4 2 6 , 7 3 5 , 9
19 8 0 1 0 , 3 6 , 3 2 , 4 0 0 , 7 6 2 5 , 9 3 2 , 4
1 9 8 1 1 0 , 0 6 , 5 2 , 3 7 0 , 7 2 2 4 , 4 3 2 , 6
1 9 8 2 9 , 4 6 , 2 2 , 2 9 0 , 7 1 2 4 , 4 3 1 , 6
19 8 3 8 , 7 5 , 9 2 , 3 3 0 , 7 6 2 0 , 9 2 6 , 8
19 8 4 8 , 8 5 , 8 2 , 2 5 0 , 6 7 2 0 , 5 2 6 , 5
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Capitolul VI
ŢĂRĂNIMEA ROMÂNIEI — REALITATE 

MILENARĂ ÎN PROFUNDA SCHIMBARE

Ţărănimea pe care încercăm s-o analizăm cu mijloa
cele demografiei este cea contemporană, mai exact din 
ultimele trei decenii, aşa cum a fost ea „fotografiată“ mai 
cu seamă la recensămîntul din 1977. Această imagine sur
prinde un moment dintr-o îndelungată evoluţie a unei 
realităţi care nu este: nici omogenă, nici unică şi nici 
conservatoare. Satul românesc s-a caracterizat, de-a lun
gul istoriei, printr-o mare diversitate, pe care încearcă 
s-o sistematizeze diferite tipologii mai vechi şi mai noi. 
Caracteristici geografice, sociale, economice, culturale o 
diferenţiază şi, uneori, destul de bine marcat. Şi totuşi, 
peste deosebirile şi variaţiile acestea, satul şi ţărănimea 
au cîteva trăsături fundamentale comune care le con
feră o fizionomie aparte : atestă unitatea şi permanenţa 
acestei realităţi pe pămîntul pe care l-a aşezat istoria şi 
pe care l-a apărat în decursul timpului. Ceea ce intere
sează pe demograf ca şi pe etnograf cînd se apleacă asu
pra acestei realităţi este modelul cultural ţărănesc, cu un 
rol hotărîtor în istoria, poporului român, de o mare forţă 
încă în prezent.

Cea mai emoţionantă caracterizare a ţărănimii, a tră
săturilor sale fundamentale şi â rolului îndeplinit în isto
rie a fost făcută de preşedintele României, tovarăşul 
Nicolâo Ceâusescu, la- primul Congres al consiliilor de 
conducere' ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţă- 
rănimi, din 1977 :

'fi?forie''pune în evidenţă faptul că ţărănimea 
â fost clasa care, vreme îndelungată, a dus pe umerii ei
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greul bătăliilor pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei po
porului român, pentru dezvoltarea naţiunii noastre, pen
tru libertate, neatîmare şi o viaţă mai bună, pentru 
transformarea revoluţionară a societăţii“ .

„In ciuda atîtor furtuni ale istoriei, ţărănimea a asi
gurat permanenţa neclintită a poporului nostru pe aceste 
meleaguri, păstrînd, totodată, comoara limbii şi culturii 
naţionale şi înaltele virtuţi ale spiritului popular. Ea a 
fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale 
şi spirituale, clasa care, prin munca ei îndîrjită, a făcut 
să renască de atîtea ori, din cenuşă şi ruină, ţara distrusă 
şi prădată de cotropitori. Sensibilitatea şi înţelepciunea 
ţărănimii noastre şi-au găsit expresia nu numai în bogăţia 
artei populare, de o mare frumuseţe, profunzime şi origi
nalitate, ci şi într-un cod moral superior, în care sînt 
înscrise, la loc de frunte, cinstea şi omenia, dragostea de 
muncă şi de natură, dîrzenia şi neînfricarea în faţa greu
tăţilor, vitejia şi eroismul“ 31.

Din această caracterizare se pot desprinde, cîteva tră
sături fundamentale pentru înţelegerea modelului cultu
ral românesc şi printre care figurează cinstea şi omenia, 
dragostea de muncă şi de natură, sensibilitatea şi înţelep
ciunea, pe care le vom găsi şi în comportamentul ţăra
nului faţă de principalele evenimente ale vieţii —  naştere, 
căsătorie, moarte, familie, dragostea pentru copii, respec
tul faţă de bătrini, probleme ce interesează în cel mai 
înalt grad pe demograful contemporan, ajutat de etnograf.

Despre trăsăturile ţăranului român —  aşa cum am 
mai arătat —  s-a scris mult.

Este explicabilă şi divergenţa de opinii in ce priveşte 
satul şi ţăranul român. „Spaţiul mioritic“ , „matricea sti
listică“ şi alte categorii ale filozofiei culturale, aplicate de 
L. Blaga (1937), au fost contestate si criticate de sociologi 
(Stahl, 1981 şi 1983).

Intr-o lucrare recentă consacrată satului (Bădescu, 
1981) se afirmă că cele două forme comportamentale ale 
psihologiei sociale ţărăneşti sînt cooperarea şi ospitalita
tea, la care se adaugă generozitatea şi toleranţa. Spre deo
sebire de egocentrismul caracteristic populaţiei de la

31 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societă
ţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 14, Editura Politică, 1977, 
pp. 231—232.
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oraşe, ca expresie a individualismului, satul are ceea ce 
se numeşte „personalitate comunitară“ , sistemul norma
tiv, alcătuit din cutume, datini şi obiceiuri, ca şi sistemul 
de valorizare socială al ţăranului, diferă esenţial de cel al 
orăşeanului. După acelaşi autor „Cultura satului are 
funcţii complexe. Manifestările culturale au calitatea de 
a funcţiona ca procese de valorizare socială a ocupaţiilor 
săteşti, a momentelor importante din viaţa satului —  naş
terea, creşterea si socializarea, căsătoria, moartea etc.“ 
<P-77). ’ . -

Astăzi, treptat, se elaborează şi se consolidează
un model cultural nou, cel al societăţii socialiste, în ca
drul căruia vor persista o serie de trăsături ale modelului 
ţărănesc şi deci ale modelului demografic caracterizat 
— cum am mai spus — prin propensiune faţă de căsă
torie, familie şi maternitate, ceea ce interesează în mare 
măsură pentru aprecierea evoluţiei ulterioare a tendin
ţelor demografice din România.

1. Aspecte economice şi sociale ale ţărănimii
Dacă populaţia rurală poate fi caracterizată şi din 

punct de vedere al fenomenelor demografice, în schimb 
pentru ţărănime acest lucru este cu neputinţa întrucît 
statistica oficială nu furnizează informaţii privind nata
litatea, nupţialitatea, mortalitatea ţărănimii. De aceea ca
racterizarea ţărănimii o vom face mai ales sub aspect 
social-economic, rămînînd ca unii indici demografici ai 
populaţiei rurale să fie consideraţi valabili —■ cu rezer
vele necesare — şi pentru ţărănime.

Potrivit metodologiei folosite la recensămintele din 
1956, 1966 şi 1977, din punct de vedere ai structurii so
ciale, ţărănimea figurează în două cotegorii : ţăranii coope
ratori şi ţăranii a i gospodării individuale, diferenţiaţi în
tre ei de sistemul de proprietate şi deci de relaţiile de 
producţie şi cele de repartiţie. Sub raport economic, tre
buie să facem distincţia, în cadrul populaţiei active (sau 
ocupate) din agricultură, a următoarelor „subramuri“ 
(termenul este impropriu pentru agricultură) :

a) populaţia activă din întreprinderile agricole de 
stat, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, alte uni
tăţi agricole de stat;
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b) populaţia activă din cooperativele agricole de pro
ducţie şi asociaţii intercooperatiste;

c) populaţia activă din gospodăriile agricole personale 
ale membrilor C .A.P.;

d) populaţia din gospodăriile agricole individuale (in
clusiv din gospodăriile agricole ale personalului din în
treprinderi şi instituţii, precum şi ale meseriaşilor şi al
tor grupe de populaţie).

In raport cu forma de realizare a producţiei şi cu ve
niturile, grupele c) şi d) pot fi trecute în aceeaşi categorie. 
Prin urmare, la analiza ţărănimii trebuie făcută distinc
ţia între criteriul social şi cel economic. Dacă mai adău
găm criteriul habitatului vom avea de reţinut faptul că o 
proporţie — redusă de altfel — a ţăranilor se găseşte la 
oraşe şi, în mod corespunzător, persoane active din agri
cultură fac parte din populaţia urbană.

Dacă luăm numai populaţia activă a categoriei sociale 
„ţărani cooperatori“ şi a categoriei sociale „ţărani cu 
gospodării individuale“ , efectivul lor, la data recensămîn- 
tului din J977, era de 3 383 226 persoane : dacă însă ne 
referim la populaţia activă din agricultură, ca ramură a 
economiei naţionale, numărul ei era de 3 942 112 persoane, 
din care : 438 572 persoane în unităţile agricole de stat, 
2 768 532 în cooperativele agricole de producţie şi 733 054 
în gospodăriile agricole individuale şi gospodăriile agri
cole personale ale membrilor C.A.P.

Din punct de vedere demografic ţărănimea este o sub- 
populaţie definită printr-un număr şi o structură consti
tuită după diferite caracteristici; ea este un subsistem cu 
multiple legături, interdependenţe şi efecte de conexiune 
inversă, cu celelalte subsisteme din societate. De aceea, 
analiza ei trebuie să aibă în vedere şi celelalte categorii 
sociale şi, în primul rînd, muncitorii.

O primă informaţie generală despre ţărănime, ca popu
laţie totală şi ca populaţie activă, ne furnizează tabelul 62.

în populaţia rurală, ţărănimea (ţăranii cooperatori şi 
ţăranii cu gospodării individuale) reprezintă circa 46°/o 
din populaţia totală şi circa 54% din populaţia activă de 
la sate. în populaţia totală a României, ţărănimea (popu
laţia activă şi inactivă) deţine 25,5%, iar în populaţia 
activă a României circa 29°/o. Populaţia activă de la sate
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Popu laţ ia  ru r a lă  şi  populaţia  a c t i v ă  ru r a lă  
pe categorii  sociale  ( 1977 )

T a b e lu l  n r. 62

Categorii sociale
I n  p o p u l a ţ i a

T ota lă % A c t i v ă O/
'*

T O T A L 1 1  3 2 0  565 1 0 0 , 0 5 803  841 1 0 0 , 0
Muncitori 5  0 4 4  401 4 4 , 6 2  1 6 2  246 3 7 , 3
Ţăran i  cooperatori 4  4 3 5  857 3 9 , 3 2  540  1 8 3 4 3 , 8
Intelectuali-fun cţionari 533  472 4 , 7 2 9 4  2 73 5 , 1
Meseriaşi cooperatori 303  641 2 , 7 1 5 8  617 2 , 7
Ţăran i  cu gospodări i ind iv i

duale 753  653 6 , 7 588  6 13 1 0 , 1
Meseriaşi p a r t icu la r i 83 5 17 0 , 7 4 0  856 0 , 7
L ib er i  pro les ionişti  şi a lţ i i 4  14 7 • . ** 1  7 1 0 *

Neidentificată 1 6 1  877 i  ,4 1 7  343 0 , 0 3

*  S u b  0 , 1  %  din to ta l .

este ocupată în proporţie de circa 61 »/o în agricultură, 
25% în industrie.

Din punct de vedere al habitatului urban şi rural, ţă
rănimea este repartizată astfel :

Ta b e lu l nr. 63

Ţ ăran i  cooperatori  şi  ţă ran i  eu gospodării  in div iduale  
(populaţie  activă)

ţ I 1 din care  in  :

J Categoria sociala j T otal i pop u la ţ ia
u rb a n ă

populaţia
ru ra lă

Ţăran i — to ta l  în  % 3 383  2 2 6  
1 0 0 , 0

2 5 4  430  
7 , 5

3 1 2 8  7 9 6  
9 2  ,5

din care  :
2  540  18 3Ţ ăran i  cooperatori 2  7 4 9  855 2 0 9  672

Ţ ăran i  cu gospodări i in d iv i-
5 8 8  6 1 3duale 633  371 4 4  7 3 8

în numărul total al ţăranilor, de 3 383 226, ţăranii 
cooperatori reprezintă circa 81,3%, restul de 18,7% fiind 
ţărani cu gospodării individuale.
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Populaţia activă din sectorul de stat deţine circa 11% 
din populaţia activă agricolă ; populaţia din sectorul co
operatist (cooperativele agricole de producţie, întovără
şiri agricole, gospodării personale ale membrilor C.A.P.) 
reprezintă aproape 73%, în timp ce ţăranii cu gospodării 
agricole individuale circa 16% din populaţia activă 
agricolă.

Aşadar, ţărănimea se cifrează la circa 3 400 000 per
soane (ţărani cooperatori şi individuali) în populaţia activă 
agricolă, împreună cu populaţia inactivă, ţăranii s-ar ri
dica la 25,5% din populaţia totală a ţării. Prin urmare, ţă
rănimea este încă o prezenţă importantă atît în populaţia 
totală, cît şi în populaţia activă a ţării. Să adăugăm per
soanele provenite din ţărani care trăiesc în familii ţără
neşti şi care — graţie mobilităţii profesionale şi sociale 
— au ajuns în alte categorii sociale. în plus, trebuie 
amintite relaţiile dintre cei de la oraş şi cei de Ia sat, 
în cadrul mobilităţii intra- şi intergeneraţionale.

Să precizăm locul ţăranilor în structura socială a 
României.

Tabelul nr. 64

Structura populaţiei active totale a României pe principalele 
categorii sociale (%)

Categoria socială 1948 1956 1966 1977

Muncitori 15,1 20,0 32.6 50,4
Ţărani cooperatori 
Ţărani cu gospodării indivi-

— 7,6 45,7 25,5

duale 75,9 58,9 6,8 5,9
Intelecţuali-funcţionan 5,4 10,4 11,8 13,9

Creşterea foarte rapidă a numărului şi ponderii „mun
citorilor“ este faptul cel mai semnificativ pentru schim
bările structurii sociale. JEa a fost însoţită de diminuarea 
rapidă a ţărănimii, proces ce se înscrie în mobilitatea 
spaţială, profesională şi socială, foarte dinamică.

Populaţia activă din industrie, cu o vîrstă medie de
33,5 ani, este o populaţie tînără; perspectivele ei de 
„auţoreproducere“ —  în sensul dat de sociologie —  sînt 
m ari; grupele 20—39 ani sînt cu 106% mai mari decît
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T a b e lu l  n r .  âS
Unii indicatori ai populaţiei active tn 1977

Populaţia activă
Virsta medie Ponderea ( %) 

grupelor
Ra
port

Ambele
sexe Masculin Feminin 2Ü-39

ani
40-49

ani (%)

TOTALĂ 38,65 ' 38,32 38,21 50,2 39,0 128,7
Industrie 
Cooperative a- 

gricole de

33,51 34,60 31,38 60,4 29,3 205,7

producţie 
Gospodăriile a- 

gricole indi-

43,78 46,34 42,50 33,8 53,5 63,1

viduale 47,31 50,13 46,16 29,9 39,6 75,6

grupele 40— 59 ani. In schimb, populaţia activă din coope
rativele agricole de producţie şi cea din gospodăriile in
dividuale este îmbătrînită : vîrsta medie este cu 10 ani 
mai mare în C.A.P. şi cu aproape 14 ani mai mare în

Ani

Fig. 28 Populaţia activă din agricultură pe sexe şi grupe de vîrstă,
1977.
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gospodăriile individuale în raport cu industria. „Autore- 
producerea“ acestor categorii se poate asigura în propor
ţie de 63% şi respectiv de 76%. Să mai adăugăm că popu
laţia din industrie este „masculinizată“, în timp ce aceea 
din agricultură este „feminizată“ .

„Feminizarea“ populaţiei active din agricultură şi ; [j 
„masculinizarea“ populaţiei active din industrie sînt două 
caracteristici evidente.

Cit priveşte categoriile sociale, situaţia este urmă
toarea :

T a b e lu l n r .  66

U n i i  in d ica to r i a i  ca tego rii lo r  sociale  
( în  p o p u la ţ ia  a c t iv ă ) in  1977

Categorii sociale Virsta
medie

Ponderea (%) 
grupelor 20-30

40-59 
X 10020-39

ani
40-59

ani

Muncitori 34,58 63,8 32,7 195
Ţărani cooperatori 44,18 32,6 54,0 60
Ţărani cu gospodării indivi-
duale 47,50 29,9 39,6 76

Intelectuali-iuncţionari 37,00 61,0 36,2 169

Procesul de îmbătrînire a ţăranilor cooperatori şi a 
ţăranilor cu gospodării individuale s-a produs foarte rapid.

Tabelul nr. 67
V îrsta  m ed ie  şi m e d ia n ă  a  ţă ra n ilo r  cooperatori 

şi a  ţă ra n ilo r  eu  go sp o dă rii in d iv id u a le  Ia  
recen săm in te le  d in  1966 ş i  1977

(ani şi zecimi

Vîrsta medie Vîrsta mediană
Categoria socială

1966 1977 1977—
1966 1966 1977 1977-

1966

Ţărani coope
ratori 41,3 44,2 2,9 40,0 44,9 4,9

Ţărani cu gos
podării indi
viduale 44,0 47,5 3,5 42,4 47,3 4,9
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în aproximativ un deceniu vîrsta medie a ţăranilor 
cooperatori a crescut cu circa 3 ani, iar vîrsta mediană 
cu 5 ani. Vîrsta mediană a crescut mai mult ca ur
mare a faptului-că a scăzut proporţia populaţiei tinere.

Dacă luăm cele două categorii sociale repartizate pe 
sexe şi vîrsţe, imaginea este cea oferită de figura 29 a 
şi 29 b. ;

Fig. 29 a. Populaţia activă din cooperativele agricole de producţie. 
Ţăranii cooperatori, 1977.

b. Populaţia activă din gospodăriile agricole individuale. Ţărani 
individuali, 1977.

Pentru à întregi tabloul satului să dăm informaţii cu 
privire là nivelul de instruire al populaţiei rurale.

T a b e lu l nr. 6

Numărul persoanelor ; cu studii superioare şi medii in municipii, 
oraşe şi in comune, 1977 

(in populaţia activă)

Nivel, • Municipii:
şi. oraşe

Proporţia (%) 
in populaţia de 
12 ani şi peste

Comune
Proporţia (%) 
în populaţia de
12 ani şi peste

Süpèrior
liediii

1 453 443 
1-012 352’

9,9
22,2

68 956 
261 188

'1,2
4,5

177
12 — C. 302
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Stocul de învăţămînt superior al populaţiei de la oraşe 
este de 6,6 ori mai mare ca cel al populaţiei de la sate ; 
cel mediu de aproape 4 ori. Faţă de 1966 se înregistrează 
totuşi o creştere apreciabilă. Sa nu se uite că la recen- 
sămîntul din 1966 stocul de învăţămînt superior la sate 
era de 0,4% in populaţia de 12 ani şi peste, iar cel mediu 
de 4,2%. Mai mult, este locul să amintim că la recensă- 
mintul din 1948, proporţia analfabeţilor, in rîndul popu
laţiei de 7 ani şi peste, a fost de 23,1%, din care în rural 
27% (Golopenţia, 1948).

Vorbind despre populaţia rurală şi ţărănime se cuvine 
să ne referim succint la ţărănimea din zona colinar-mon- 
tană. Gospodăriile agricole ale acesteia au o mare im
portanţă economică (Braşoveanu, 1981; Rey, 1984), avînd 
totodată o serie de particularităţi demografice (Trebici, 
1982). Populaţia acestei zone, în număr de 2 000 000, este 
situată în 601 comune şi formează 585 000 gospodării 
agricole. Zona este confruntată cu o serie de probleme 
economice şi demografice, printre care o puternică mi- 
graţie de la sat la oraş.

O descriere demografică completă a acestei zone ar 
necesita informaţii statistice pe comune, ceea ce este însă 
imposibil; din această cauză, o analiză aproximativă este 
obligată să se refere la judeţele situate pe ambele ver
sante ale Carpaţilor Meridionali, Carpaţilor Orientali, 
Munţilor Apuseni. Concret, este vorba de un număr de 
15 judeţe (Maramureş, Vîlcea, Bistriţa-Năsăud, Argeş, 
Alba, Caraş-Severin, Suceava, Vrancea, Gorj, Bihor, Hu
nedoara, Neamţ, Dîmboviţa, Mehedinţi şi Prahova) în 
care populaţia activă a categoriei „ţăranii cu gospodării 
individuale“ se ridică la 484 672 de persoane (aproape 77% 
din totalul ţăranilor cu gospodării individuale), iar pon
derea lor în populaţia agricolă activă a judeţelor respec
tive este de 33,2°/# (cuprinsă între 17 şi 55%).

Vocaţia zonei colinar-montane este zootehnia —  ra
mură de importanţă excepţională pentru ţara noastră — , 
în special creşterea bovinelor şi ovinelor, pomicultura (în 
■special cultura prunilor) şi unele culturi de cîmp adecvate 
-condiţiilor pedoclimatice (cartoful şi ovăzul).

Populaţia activă a ţăranilor cu gospodării individuale 
-se află într-un avansat proces de îmbătrînire ; vîrsta me
die este de 47,5 ani.
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Populaţia activă a ţăranilor cu gospodării individuale 
este de asemenea feminizată. La 100 de bărbaţi revin 
253 de femei, dar variaţia după vîrstă este foarte puter
nică. La grupele cele mai productive, de 20— 39 de ani,

Vîrsia

Fig. 30 Populaţia activă. Ţărani cu gospodării individuale (15*
judeţe), 1977.

la 100 de bărbaţi revin 352 de femei, în timp ce la gru
pele de 40— 59 ani revin 270 de femei.

Trăsăturile amintite mai sus ale ţărănimii individuale 
variază de la un judeţ, de la o provincie istorică la alta. 
Vîrsta medie a bărbaţilor din categoria socială a „ţăra-r- 
nilor cu gospodării individuale“ este de 47,4 ani în Crişa- 
na-Maramureş, de 48,5 ani în Moldova, de 50,6 ani în  
Transilvania, ridicîndu-se la 51,2 ani în Banat, 53,2 ani în 
Oltenia şi circa 55 de ani în Muntenia. Valorile cele mai 
scăzute ale vîrstei medii la femei revin zonei Crişana- 
Maramureş (44,4 ani), Moldova (45,3 ani), Transilvania 
(46,2 ani), cele mai ridicate sînt caracteristice pentru Mun
tenia (47,4 ani) şi Oltenia (48,4 ani).

Dacă luăm judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, în 
care numărul ţăranilor cu gospodării individuale repre-
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zintă a şasea parte din numărul lor pe ţară, iar proporţia 
lo r  în populaţia activă agricolă din judeţele respective 
-este aproape jumătate, se pot face constatări interesante. 
Vîrsta medie a bărbaţilor este de 45,8 ani, iar a femeilor 
de 43,7 ani; numărul de femei la 100 do bărbaţi este de 
181, iar în grupele cele mai productive (20— 39 de ani) 

-de aproximativ 210. Îmbătrînirea şi feminizarea popu
laţiei adulte în aceste judeţe sînt procese relativ mai puţin 
-avansate.

In privinţa cauzelor care au provocat tendinţele demo
grafice menţionate vom distinge o cauză directă : mobili
tatea rezidenţială, profesională şi socială a populaţiei, cea 
-mai dinamică fiind cea rezidenţială, de la sat la oraş. 
Migraţia este selectivă : fluxurile ei antrenează în special 
“tineretul.

O cauză mai generală care afectează populaţia rurală, 
inclusiv ţărănimea individuală, este scăderea de lungă 
■durată a natalităţii. Amintim că întreaga politică demo
grafică a ţării noastre este orientală în direcţia stimulării 
natalităţii şi consolidării familiei — nucleul de bază al 
•societăţii. Or, populaţia satelor din zona de deal şi de 
•munte s-a caracterizat, de-a lungul timpului, printr-o na
talitate mult mai ridicată decît în alte zone ale ţării, 
printr-un profund ataşament faţă de familie, prin prac
ticarea tipului de familie extinsă. Migraţia internă de la 
•sat la oraş, pătrunderea unor influenţe nu întotdeauna 
pozitive de la oraş au erodat în mare măsură modelul 
•cultural ţărănesc. Se constată totuşi un nivel mai înalt 
al natalităţii în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, 
Neamţ, Suceava şi Vrancea, avînd o proporţie relativ ri
dicată a ţăranilor individuali, celebre zone etnografice şi 
folclorice, păstrătoare ale culturii populare majore.

2. Concluzii şi perspective

Analiza demografică a satului şi ţărănimii pune în lu
mină, cu obiectivitatea cifrelor statistice, efectul pozitiv 
al cooperativizării agriculturii, în cadrul mai general al 
construcţiei societăţii noi. ll regăsim în reducerea consi
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derabilă a mortalităţii şi mai ales a mortalităţii infantile, 
căreia ţărănimea îi plătea un dureros tribuit, în creşterea 
duratei medii a vieţii, lichidarea neştiinţei de carte, creş
terea nivelului de instruire.

Desigur, analiza economică şi sociologică pune în evi
denţă şi cîştigurile obţinute pe alte planuri. Totodată se 
impun atenţiei unele aspecte cum ar fi îmbătrînirea de
mografică a ţărănimii şi a populaţiei rurale, disproporţii 
între sexe, fenomene care au fost generate în special de 
o migraţie foarte puternică de la sat la oraş. Această pro
blemă trebuie examinată în strînsă legătură cu urbani
zarea şi cu aceea a noii revoluţii agrare.

S-au elaborat şi se traduc în viaţă strategii ample 
menite să asigure dezvoltarea în continuare a agriculturii. 
In acest cadru general sînt prevăzute importante măsuri 
privind evoluţia populaţiei de la sate, a ţărănimii.

De importanţă hotărîtoare este înfăptuirea noii revo
luţii agrare, ca strategie pe termen lung, ale cărei prin
cipale obiective sînt : afirmarea calitativă a agriculturii, 
creşterea substanţială a producţiei agricole şi a eficacităţii 
activităţii economice, accelerarea proceselor de dezvoltare 
intensivă şi de modernizare a procesului de producţie. 
Noua revoluţie agrară este în esenţă o revoluţie ştiinţifică 
şi tehnică. De efectele acesteia vor beneficia atît ţăranii 
cooperatori cît şi cei cu gospodării individuale pe planul 
creşterii puternice a producţiei agricole, al realizării unei 
noi calităţi a muncii şi a vieţii, al creşterii productivităţii 
muncii. înfăptuirea unor asemenea obiective cere efor
turi considerabile, aşa cum sînt ele prevăzute în „Pro
gramul naţional pentru asigurarea unor producţii sigure 
şi stabile prin creşterea potenţialului productiv al pămîn- 
tului, mai buna organizare şi folosire în mod unitar a 
terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a ţării, realizarea 
irigaţiilor pe 55— 60u/o din suprafaţa arabilă, a lucrărilor 
de desecări şi combaterea eroziunii solului“ .

Contribuţia economică a ţărănimii va creşte substan
ţial în anii următori prin aplicarea „Programului unic de 
creştere a producţiei agricole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de producţie şi în gos
podăriile producătorilor individuali“ .
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Efectul acestor strategii, la care se adaugă şi cel al. 
politicii sistematizării teritoriului şi a localităţilor, va fi 
nu numai de ordin economic, ci şi social, cultural şi demo
grafic. Creşterea puternică a producţiei agricole, moder
nizarea satului, creşterea gradului de civilizaţie a ţără
nimii vor însemna realizarea unui echilibru optim între- 
industrie şi agricultură, reducerea migraţiei de la sat la 
oraş şi, în ultimă analiză, îmbunătăţirea caracteristicilor; 
demografice ale populaţiei rurale şi ale ţărănimii — în 
primul rînd, îmbunătăţirea structurii de vârstă — în ca
drul general al dezvoltării armonioase a societăţii noastre- 
socialiste.
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PARTEA A DOUA

ETNOGRAFIE

Capitolul I
O  VIAŢĂ DE OM -  MĂSURA TIMPULUI SOCIAL

Cronologia populară cuprinde unităţi de măsură a- 
timpului de origine lunară (săptămîna, luna) şi solară 
(ziua, anotimpul, anul). Unul dintre cei mai cunoscuţi 
multiplii ai anului, cu implicaţii profunde asupra civili
zaţiei şi culturii, a fost uiaţo de om împărţită după antica 
formulă în trei : începutul, mijlocul sau puterea vieţii şi 
sfîrşitul. Această triadă se regăseşte, parţial, în termenii 
demografici (natalitatea, nupţialitatea şi mortalitatea) şi 
etnografici (naşterea, căsătoria şi moartea). Intr-o altă 
expresie, această triadă marchează evenimentele princi
pale care definesc ciclul de viaţă individuală şi ciclul de 
viaţă familială. Pentru a surprinde mai uşor sensul expre
siei viaţă sau veac de om vom reda, succint, cîteva ele
mente etnografice care caracterizează celelalte unităţi de 
măsură a timpului : ziua şi noaptea, săptămîna, luna şi 
anul.

Strămoşii noştri păstrau, cu siguranţă, un contact 
mai strîns cu marile ritmuri ale naturii; pentru ei aveau 
sens temporar chiar şi noţiunile foarte vagi : răsăritul şi 
apusul Soarelui, miezul nopţii sau al zilei. Pentru a cîştiga 
în precizie, începuturile şi sfîrşiturile de zi şi noapte 
precum şi miezurile lor au fost separate prin praguri- 
sau momente intermediare : primul cîntat al cocoşilor, al 
doilea cîntat al cocoşilor, la cîntători, crăpatul zilei, soa
rele la una, două, trei suliţe pe cer, nimiezul mic, nimie- 
zul mare, scăpătatul Soarelui' etc. Aceste repere de 
măsurare şi delimitare a timpului diurn şi nocturn nu 
sînt abandonate definitiv de omul modern. Ciobanii din
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zona Carpaţilor Meridionali duc la stîne şi astăzi cîteva 
găini şi un cocoş, orologiu străvechi de orientare pe tim
pul nopţii. Se cunoaşte că acest obicei îl aveau şi romanii 
•care porneau în campaniile militare însoţiţi de cocoşi spre 
a le indica momentele nopţii de schimbare a gărzilor. 
Reperele tradiţionale de orientare în timpul nocturn şi 
diurn erau suficiente pentru rezolvarea unor probleme 
practice precum : separarea perioadelor de odihnă şi acti
vitate, precizarea momentelor pentru mesele zilnice, în
grijirea şi hrănirea animalelor domestice, funcţionarea 
instalaţiilor tehnice populare (mori, pive, :vîltori), şi altele:

Succesiunea zilei cu noaptea a fost prima unitate de 
măsură a timpului oferită de Cosmos pămînteanului. înce
putul zilei este considerat şi astăzi de popor răsăritul 
Soarelui şi nu miezul nopţii (timpul civil oficial) său mie
zul zilei (timpul astronomic); Se pare că, din consideraţi uni 
de calcul lunar, în vechime se socotea începutul zilei 
imediat după apusul Soarelui. Fenomenul astronomic cârd 
a determinat probabil oamenii să aleagă seara ca început 
de zi trebuie să fi fost apariţia fazei lunare numită Luna 
Nouă, în direcţia apusului, la scurt timp după asfinţitul 
Soarelui. Puntea de legătură în curgerea diurnă şi noc
turnă a timpului era amurgul. Conform credinţelor arha
ice româneşti, între căderea serii şi miezul nopţii se des
făşura un timp enigmatic, circulat de numeroase fiinţe 
malefice. Miezul nopţii, numit şi puterea nopţii, se con
sidera momentul critic cînd binele şi răul erau puse în 
•cumpănă. Treptat, spaţiul nocturn se purifică, forţele bi
nelui ies învingătoare pentru a fi în plenitudinea forţelor 
la ivirea zorilor. Sînt însă indicii că primul simbol al 
timpului a fost bezna nocturnă cînd timpul însuşi se 
măsura pe nopţi şi nu pe zile. Noaptea a căpătat 
adevărata substanţă a timpului de la astrul lunar care 
creşte, descreşte şi dispare în limite constante de timp.

Reţinem deci că în mentalitatea populară tragedia 
Xunii (apariţia şi dispariţia de pe firmament) este tragedia 
-omului al cărui început, naşterea, deschide perspectiva 
sfîrşitului, momente biologice extreme separate şi ele 
prin miezul sau puterea vieţii.

Deşi zilele săptămînii poartă numele aştrilor din sis
temul solar, originea cifrei şapte şi organizarea întregului 
timp calendaristic pe săptămîni de şapte zile âu la bază
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observaţiile empirice efectuate asupra satelitului natural 
al Pămîntului care începe şi încheie o fază de evoluţie 
în aproximativ şapte zile şi cîteva ore. Asemănător şi 
altor unităţi de măsurare a timpului (lima, anotimpul, 
anul, viaţa de om) sfîrşitul de săptămînă era perceput ca 
un moment critic. Totuşi, caracterul nefast al sfîrşitului 
unităţilor mici de timp este mai puţin evidenţiat de obi
ceiurile şi mentalitatea populară. Ritualul începutului şi 
sfîrşitului de săptămînă cuprindea trei zile : sîmbăta al 
cărui caracter nefast era evidenţiat de credinţa, „în cele 
trei ceasuri rele“ , duminica care celebra victoria binelui 
asupra răului şi lunea care marcă începutul unei noi săp- 
tămîni sub auspiciile cele mai favorabile pentru activi
tatea omului. Treptat timpul săptămînal se împlineşte, 
joia fiind mijlocul sau puterea săptămînii, după care se 
degradează pentru a crea condiţii prielnice înnoirii lui. 
Analiza calendarului popular dă indicii că, în condiţii 
străvechi, joia ar fi fost celebrată exclusiv sau alături de 
duminică.

Anticipăm că şi în cazul „vieţii de om“ maturizarea 
şi împlinirea timpului este marcată de evenimentul fami
lial încadrat între naştere şi moarte (începutul şi sfîr
şitul) — căsătoria.

Ca unitate de măsură a timpului, luna calendaristică 
are, în general, lungimea timpului necesar astrului nopţii 
să efectueze o mişcare de revoluţie în jurul Pămîntului. 
Argumentele etnografice privind existenţa lunii ca măsu
ră a timpului pe meleagurile noastre sînt concludente. 
Unele obiceiuri şi practici populare indică în plus că în
ceputul lunii calendaristice era marcat de apariţia pe cer 
a Craiului Nou (Luna Nouă). începuturile de lună din 
calendarul oficial de astăzi sînt lipsite de semnificaţiile 
astronomice de altădată întrucît nu sînt calculate în ra
port cu fazele de evoluţie ale Lunii. Prin succesiunea 
fazelor de evoluţie, Luna, considerată şi „mama pluralu
lui“ , a sugerat oamenilor un proces de repetare, condiţie 
esenţială a oricărui orologiu. Cifra trei din structura 
calendarului popular şi împărţirea unităţilor de măsură 
a timpului, inclusiv „viaţa de om“ , pe trei momente, au 
fost obţinute fie prin însumarea a două faze lunare (luna 
ascendentă şi luna descendentă), fie prin omiterea unei 
faze (Luna neagră, sau perioada cînd Luna nu apare pe
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firmament). Trinitatea a fost totdeauna de esenţă lunara, 
„divinităţile lună" împărlindu-se frecvent în treimi. Com
binaţia triadică intre Artemis, Selena şi Heeate este un 
arhetip străvechi care apare, sub diferite forme, şi în 
religiile monoteiste.

In raport cu Soarele care apare în fiecare zi a anului, 
fiind nelipsit din peisajul terestru, Luna a apărut oame
nilor ca un- astru capricios, supus temporalităţii şi morţii. 
Poporul a numit fazele Lunii ca şi cum aceasta .s-ar naşte 
(Luna Nouă), s-ar împlini (Luna Plina) şi ai- îmhătrîni 
în preajma morţii (Luna Veche).

Spre deosebire de săptămînă şi lună care sînt de ori
gine lunară, anotimpurile au obîrşie solară întrucît sînt 
rînduite de ee'ninoxuri şi solstiţii. Din acest motiv ano
timpurile (timpurile anului) au reprezentat un spaţiu 
temporal nesemnificativ pentru definirea existenţei uma
ne. Sînt indicii că, la latitudinea teritoriului României, 
anul era împărţit numai în două anotimpuri : vara şi 
iarna. Anotimpurile de trecere (primăvara şi toamna) au 
fost adăugate mai tîrziu, probabil pentru a pregăti şi a 
sublinia importanţa anotimpurilor de bază. Marea con
centrare a sărbătorilor populare în anotimpul de primă
vară nu trebuie considerată argument pentru susţinerea 
vechimii sistemului de împărţire în sferturi (primăvara, 
vara, toamna şi iarna). Majoritatea sărbătorilor de pri
măvară se leagă de celebrarea Anului Nou roman, la 11 
martie, şi, după unele consideraţii astronomice şi etnolo
gice, a Anului Nou dacic în preajma zilei de 20 aprilie.

Argumente astronomice, arheologice şi etnologice ates
tă existenţa la populaţiile ce au locuit ţinuturile carpato- 
ponto-dunărene a unui an solar cu durata aproximativă 
a mişcării de revoluţie a Pămîntului. Precizarea duratei 
solare a anului este însă numai începutul drumului, ex
trem de anevoios, spre o problemă foarte disputată : repe
rarea locului de tăiere a timpului care curge liniar şi 
obţinerea timpului ciclic, repetabil în raport cu astrul 
de referinţă —  Soarele. Prin ruperea timpului infinit în 
ani, omul a dobîndit o figură imaginară circulară, simbol 
al totalităţii temporale şi al reînceperii. Acest substitut 
al anului, cercul, a fost divizat după parametri repetabili : 
răsăritul şi apusul Soarelui la solstiţii şi echinoxuri, ciclul 
şi fazele lunare etc. Un calendar solar circular poate fi
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văzut în satul Sîmpetru Almaşului (judeţul Sălaj) pe una 
din bîrnele exterioare ale bisericii locale din lemn. Scena
riul de desfăşurare a Anului Nou conţine elemente care 
exprimă mentalitatea populară despre naşterea şi moartea 
anului. Unele elemente le regăsim în ritualul de naştere 
şi înmormîntare umană.

începutul fiecărui an, era conceput ca o regenerare 
periodică a timpului, ca o nouă creaţie care presupunea 
repetarea actului cosmogonic primar. Timpul se maturi
zează treptat pînă la coacerea recoltelor după care dege
nerează treptat spre a ajunge la starea de „haos“ dinaintea 
„creaţiei“ . Se cunoaşte sigur că la babilonieni, iudei, ro
mani, sărbătorile cu caracter licenţios şi carnavalesc mar
cau ziua fără rang şi fără nume în care haosul, dezordinea 
şi excesele erau tolerate. Pentru a sublinia şi mai mult 
caracterul adîncilor prefaceri, sărbătorile reînnoirii anu
lui se desfăşurau noaptea care era guvernată de astrul 
selenar ce se naşte şi moare în perioade precise de timp. 
După mii de ani constatăm că revelioanele secolului XX  
au rămas sărbători nocturne prin excelenţă şi abundă în 
excese (mineare, băutură, distracţie) —  urme ale practi
cilor orgiastice de altădată. Stingerea luminilor la miezul 
nopţii însumează numeroase practici care simbolizau la 
cei vechi haosul şi moartea Anului Vechi, fără de care nu 
era posibilă naşterea Anului Nou. Vom constata, nu fără 
surprindere, că ritologia renovării anului prezintă nume
roase similitudini cu ceremonialul funebru care „solicită“ , 
în schimbul unei viieţi secerate de moarte, o nouă naştere.

Unităţile de măsură a timpului prezentate mai înainte 
au la bază repere cosmice care le conferă stabilitate şi 
exactitate matematică. Acesta este un timp cultural pe 
care îl măsurăm cu cele mai perfecţionate instrumente. 
De la cercetările iui Galileo Galilei asupra regularităţii 
pendulului şi pînă la ceasurile electronice de astăzi care 
realizează o precizie fantastică este un drum rapid al teh
nicii de apreciere a timpului cu implicaţiile directe atît în 
ştiinţă, astronomie, navigaţie aeriană şi cosmică, cît şi în 
tulburarea trăirilor interne şi a ritmurilor biologice umane. 
Totuşi, mai vechi şi mai primitiv este timpul perceput 
corporal; momentele diurne cele mai însemnate sînt şi 
astăzi fixate în funcţie de mesele zilnice şi de alternanţa

195V.TREBICI



perioadelor de activitate şi odihnă (determinări biologice 
prin excelenţă). Viaţa de om, unitate de timp în cadrul 
căreia individul are posibilitatea perpetuării biologice în 
conformitate cu mesajul său genetic, este, fireşte, un timp 
biotic.

Omul, asemănător oricărei alte vieţuitoare, îşi desfă
şoară viaţa între două limite (hotare ale timpului) biolo
gice contradictorii : naşterea şi moartea. în concepţia ar
haică populară limitele biologice ale existenţei erau apa
rente întrucît puteau fi trecute, existenţa cuprinzlnd in 
egală măsură lumea „de aici“ şi lumea „de acolo'1.

Nu ne propunem sâ discutăm valoarea pe zile şi ani 
a „veacului de om“, unitatea de măsură a timpului care 
nu se supune rigorilor matematicii. Oricum, raportată 
la timpul astronomic viaţa de om este doar o clipă între 
două veşnicii. Ca unitate de măsură a timpului uman 
viafa de om cuprinde un segment suficient de lung pentru 
ca individul să ducă la îndeplinire funcţia cea mal gene
rală a vieţii — reproducerea. în condiţiile tradiţionale, 
durata unei vieţi de om se exprima nu atît in număr de 
ani, cit în indicatori prin care se aprecia împlinirea sau 
neîmplinirea ’biologică şi social-culturală a vieţii : căsă
toria, naşterea, creşterea şi educarea copiilor, inclusiv 
căsătoria acestora teiciul de viată familială). Prin strînge- 
rea anilor vârsta omului capătă semnificaţii sociale nuan
ţate. Vremea care curge neîntrerupt, se împlineşte pentru 
om : ,.A sosi ceasul să meargă la casa lui“ (a se căsători), 
„a sosi ceasul morţii“, sînt expresii populare care marcau 
praguri în scurgerea timpului individual, adică a vieţii 
de om. Factorul universal care determină în ultimă in
stanţă durata variată a timpului biotic între diferite vie
ţuitoare este reproducerea: de la sămînţă la sămînţâ în 
lumea plantelor şi de la pui la pui în lumea animalelor. 
Totuşi, în lumea animală dar mai ales la om, puii (copiii) 
au nevoie de îngrijire şi protecţie din partea părinţilor. 
Astfel, viaţa de om este mai lungă decît timpul său bio
tic cu perioada necesară creşterii, educării şi căsătoriei 
copiilor.

Poporul nostru a avut nu numai un calendar anual 
care ritma activitatea agricultorilor, crescătorilor de ani
male, viticultorilor etc., ci şi un calendar nescris, indivi
dual, al vieţii de om care, prin obiceiuri speciale, marca
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etape şi momente precise privind socializarea noilor năs
cuţi, constituirea grupelor de puberi pe sexe (însurăţitul 
şi înfîrtăţitul), intrarea şi frecventarea instituţiilor pre- 
maritale (ceata de feciori, şezătoarea, hora satului), peri
oada de căsătorie, naşterea, educarea şi căsătoria copiilor, 
pregătirea materială şi spirituală pentru moarte. Subuni
tăţile calendarului vieţii de om sînt anii grupaţi în mai 
multe anotimpuri : copilăria, tinereţea, maturitatea şi bă- 
trîneţea.

Fiecare om îşi poartă propriul calendar pe chip, în 
dorinţe, în modul de a se îmbrăca, de a se comporta în 
societate etc. Este firesc să fie aşa, întrucît societatea 
este alcătuită din indivizi diferenţiaţi nu numai cultural, 
ci şi biologic, în primul rînd după vîrstă şi sex. Sînt 
obiceiuri în calendarul popular care se adresează tuturor 
vîrstelor şi sexelor. Foarte multe obiceiuri şi practici 
tradiţionale vizau însă numai anumite categorii de indi
vizi : copii, tineri, fete, flăcăi, fete „bătrîne“ , feciori 
„tomnatici“ , femei căsătorite, femei gravide, bărbaţi, bă- 
trîni, agricultori, crescători de animale, apicultori etc.

Omul are tendinţa de a uniformiza vîrstele şi, odată 
cu acest proces, de a uniformiza dorinţele, preferinţele, 
idealurile tuturor membrilor societăţii. Eroarea este gene
rată, pe de 'o parte, de faptul că timpul fizic, obiectiv, 
egal pentru toţi indivizii, este recepţionat diferit întru
cît fiecare din noi avem un timp psihic propriu, pe de 
altă parte, de faptul că în societate convieţuiesc indivizi 
aflaţi în diferite etape ale timpului numit de noi viaţă 
de om.

Membrii societăţii tradiţionale comunicau ei înşişi 
etatea deoarece era valorificată pozitiv. Prezenţa şi cu- 
vîntul omului bătrîn aveau greutate în familie, în sfatul 
obştei, în judecarea pricinilor, în educaţia nepoţilor. 
Inevitabilul dezavantaj biologic era compensat prin 
asimilarea unor funcţii sociale care reaşezau generaţia 
vîrstnică într-o poziţie avantajoasă sau, în orice caz, 
de egalitate cu celelalte categorii de vîrstă. Pe la în
ceputul secolului al XX-lea omul se considera tînăr pînă 
spre 30 de ani, în puterea vîrstei între 30 şi 50 de ani 
şi bătrîn peste 50 de ani. Cumpăna între tinereţe şi bă- 
trîneţe se aprecia ca fiind vîrstă de 45 de ani.
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în societatea tradiţională codul de semne care indica 
etatea, adică perioada de timp din calendarul vieţii indi
viduale, îl purta fiecare persoană şi era exprimat atît 
prin îmbrăcăminte (piese specifice de port, culoare, orna
mentaţie, croit, cîmpuri ornamentale etc.), prin pieptănă
tura şi podoabele capului (împletirea părului, purtatul 
cirpei, broboadei, basmalei, tunsoarea), cît şi prin com
portamentul cotidian al individului (participarea la di
ferite activităţi economice, la şezători, la cetele de feciori 
şi colindători, ierarhia strictă la hora satului şi a repar
tizării stranelor la biserică, efectuarea actelor rituale 
în cadrul ceremoniilor de naştere, căsătorie şi moarte 
etc.)- Codul vîrstei diferea de la zonă la zonă, uneori 
de la sat la sat, şi cuprindea un număr infinit de semne. 
Prin acelaşi sistem ingenios al semnelor, se comunica 
■ obştei cu discreţie şi alte evenimente care ni se par 
, astăzi de strictă intimitate: „pierderea fecioriei“ de 
| către fete, intrarea în stare de sarcină a femeilor etc.

Pentru diferenţierea vîrstei funcţionează şi astăzi, în 
unele zone geografice, un cod al culorilor. Culoarea albă 
domină îmbrăcămintea primei părţi a copilăriei. Treptat 
îşi fac apariţia culorile care devin din ce în ce mai aprin
se în preajma căsătoriei. Culorile capătă mai multă sobri
etate după căsătorie, iar paleta multicoloră se reduce, la 
cumpăna dintre tinereţe şi bătrîneţe, la alternanţa alb-ne- 
gru (simbol arhaic al scurgerii timpului, al alternanţei 
zilei cu noaptea, al tinereţii cu bătrîneţea, al vieţii cu 
moartea) şi apoi se stinge, spre apusul vieţii, din nou in 
alb. Cromatica portului popular muscelean, pădurăresc, 
sibian etc. şi a unor piese de port popular, de pildă 
traista maramureşeană, cîrpa, basmaua, exprimă soli
dar scurgerea timpului şi împlinirea vieţii. Cît de 
frumoase sînt metaforele populare folosite pentru a 
caracteriza vîrsta cea mai propice căsătoriei — bo
boc, pup, floare — denumiri preluate din lumea 
plantelor care se înmulţesc prin flori şi seminţe. 
Un cod al petrecerii vieţii umane este, alături de cro
matică, ornamentaţia populară (simbolurile geometrice,
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fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe, astrale) care nu sînt 
pe deplin elucidate.

întrebarea firească este dacă grija mărturisirii codi
ficate a vxrstei avea sau nu rol în practica socială. îm
părţirea rolurilor între generaţii şi între sexe era foarte 
strictă : participarea la muncă, asigurarea continuităţii 
biologice a familiei, educarea şi transmiterea experienţei 
către tînăra generaţie erau obligaţii precis delimitate pe 
criteriul vîrstei. Vîrstele omului aveau obligaţii şi drep
turi, recunoscute de întreaga obşte, care conduceau la 
sentimentul utilităţii sociale. împărţirea rolurilor sociale 
pe vîrste şi sexe pornind de la baza lor naturală (forţă 
fizică, predispoziţii înnăscute, sexualitate, maternitate etc.) 
a fost, un criteriu plauzibil pentru emanciparea graduală 
a individului şi pentru a evita, cei puţin în parte, conflic
tele dintre generaţii:

Ca brice unitate de măsurat timpul, viaţa de om se 
desfăşura după un ritual a cărui funcţie hotărîtoare era 
marcarea hotarelor (naşterea, moartea) şi miezul timpu
lui uman (căsătoria). Dar, niciunde în cadrul obiceiurilor 
din ciclul vieţii, vecinătatea dintre naştere şi moarte nu 
apare atît de clar exprimată ca la priveghiul de înmor- 
mîntare. în zonele unde priveghiul se desfăşura după ti
parele arhaice, cu ocazia fiecărei morţi se repeta 
un străvechi ritual de reînnoire a vieţii, asemănător reve
lionului cînd locul Anului Vechi era luat, tot prin inter
mediul unui ritual, de Anul Nou.

Viaţa şi moartea formează, la toate nivelurile de exis
tenţă, o unitate a forţelor contrare ; fiecare poate domina 
temporar, fără să reuşească vreodată s-o înlocuiască pe 
cealaltă. în spaţiul românesc ceremonialul funerar lasă să 
se întrevadă această idee mai ales în împrejurarea oferită 
de priveghiul la înmormîntare.

Priveghiul de înmormîntare se desfăşoară la casa mor
tului în nopţile care separă momentul decesului de mo
mentul înmormîntării. Obiceiul, deşi s-a restrîns mult 
ca arie de manifestare în secolele X IX  şi XX, mai poate fi 
întîlnit în unele zone din Transilvania şi Banat (Munţii 
Apuseni, Platforma Luncanilor, Ţinutul Pădurenilor). 
Participarea şi buna dispoziţie sînt aidoma ca la o nuntă. 
Copii, tineri, bătrîni, femei, bărbaţi, vecini, prieteni, sim-
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pli consăteni vin neinvitaţi pentru că aici interdicţiile 
de participare privind vîrsta, sexul şi statutul social sînt 
abolite. Spectacolul prilejuit de priveghi ajunge la paro
xism în cazul bărbaţilor in vîrstă. Explicaţia constă în 
puterea iertilizatoare potenţială deţinută de bărbatul în 
vîrstă şi deci în şansa sporită ce o avea comunitatea ca 
un nou născut să-i ia locul. Descendenţa patriliniară şi 
reşedinţa patrilocală in căsătorie este o explicaţie etno
grafică în plus de ce priveghiul se desfăşoar^_in_,toată 
plenitudinea .la moartea_bărbaţi!or- în vîrstă. In unele 
jocuri de priveghi mortul devine el însuşi personaj, miş
cările fiindu-i imprimate, prin diferite sisteme, de către 
participanţi. Jocurile aduc în scenă întreg cotidianul : 
ocupaţiile locuitorilor, obiceiurile din ciclul vieţii (naşte
rea, căsătoria, moartea), subiecte preluate din ritologia 
creştină, evenimente din viaţa satului etc. Acestea se 
desfăşoară, în general, sub semnul ritmului, avînd un 
caracter repetativ şi stereotip. Multe din jocurile de pri
veghi prefigurează coregrafic sexualitatea (moara, mora
rii, scoaterea untului), altele starea de graviditate. Aproa
pe nu este joc de priveghi din care să lipsească „pedeapsa“ 
sărutului. Cînd murea cineva se petrecea mai cu foc 
decît la o naştere sau căsătorie pentru că priveghiul se 
făcea „ca o bucurie la casa omului care are mort în casă“ 
sau „Lumea rîde de se cutremură casa. Rîd şi rudele 
mortului, şi copii lui, şi toţi“ (Conea, 1940).

In ritualul priveghiului nu este vorba de absurdităţi 
sau de o „mentalitate primitivă“ . Prin săvîjrşirea 
dragostei se începe un nou ciclu vital, ciclul ge
neraţiei descendenţei, al înmuguririi germenului. Din 
momentul procreării, rostul cosmic al individualităţii pro
creatoare este terminat (Biberi, 1971). Raţionamentul a- 
cesta este mai uşor de urmărit în lumea largă a vieţuitoa
relor : fiinţele unicelulare dispar odată cu înmulţirea, 
majoritatea plantelor fanerogame îşi încheie ciclul vital 
după producerea seminţelor, la anumite specii de insecte 
împerecherea coincide cu moartea partenerului mascul 
etc. Pentru perpetuarea vieţii cele două fenomene opuse 
şi contradictorii, naşterea şi moartea, trebuie să-şi predea
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încontinuu ştafeta. Alături de priveghi, numeroase obi
ceiuri de înmormlntare şi de naştere argumentează uni
tatea dialectică dintre viaţă şi moarte, imposibilitatea 
existenţei uneia fără cealaltă.

Priveghiul, moment culminant al încheierii unei uni
tăţi de măsurat timpul, viaţa de om, se desfăşoară după 
o schemă pe care o vom întîlni şi în ritualul reînnoirii 
altor categorii de timp, în special reînnoirea anului (reve
lionul). Priveghiul şi revelionul se desfăşoară, fără excep
ţie, noaptea. Întunericul, care pe plan simbolic este ase
muit cu haosul iniţial, reprezintă cadrul propice săvîrşi- 
rii marilor prefaceri : sfîrşitul unei vieţi şi începutul altei 
vieţi, în cazul priveghiului, sfîrşitul unui ari şi începutul 
altui an, în cazul revelionului.

/
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Capitolul II
NAŞTEREA

1. Determinantele sociale ale naşterii

Cu condiţia ca instituţia familiei sâ fi fost consfinţită 
ceremonial şi ritual de către obşte, naşterea repre
zenta un semn de bun augur. Aceasta era nedorită, nefi
rească şi ca urmare aspru sancţionată în cazul „copiilor 
din flori“ , ai fetelor-mamă. Soţii doreau urmaşi care să 
ie moştenească munca agonisită, să-şi asigure sprijinul 
pentru perioada de neputinţă a bătrîneţii, să nu treacă 
prin viaţă „ca mestecenii fără roditori“ sau să li se „stin
gă sămînţa“ . Prima dorinţă a tinerei neveste era să intre 
în „starea de sarcină“ , în „altă stare“ , în „starea daru
lui". Întârzierea natalităţii crea o atmosferă de tensiune 
şi nelinişte întrucît riscul ca femeia să râmînă pentru 
totdeauna fără „rod‘; impieta in modul cel mai direct 
relaţiile dintre soţi. Pentru a evita consecinţele sociale 
nefavorabile, soţiile cuprinse de teama de a f i lipsite de 
fertilitate aveau să ţină „posturi severe“, să procure 
diferite sucuri de plante şi leacuri de origine animală. 
Lipsa copiilor era. de cele mai multe ori. cauza dezmem
brării familiilor : „Mai de mult aşa era : dacă nu făcea 
pînă la şapte ani copil, bărbatul o lăsa şi lua alta să-i 
facă roadă“ ; „Femeile care nu fac copii sînt ştir (buruia
nă). N-au nici cinste, nici milă de la bărbat“ ; „Mai bine 
c-am avut copii că m-am liniştit eu şi dacă i-am avut, 
astăzi sînt cu el“ ; „După ce am avut un băiat şi o fată, 
parcă s-a schimbat viaţa, grija lui era mai mare“ ; „în 
viaţa grea pe care o duc cu bărbatu-meu, m-am gîndit 
că poate au copiii noroc şi mă scapă“ (Holda, 1939).
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în folclorul românesc motivaţia natalităţii apare frec
vent. Nicăieri parcă nu este atît de direct şi frumos ex
primata prin cuvinte şi melodii duioase ca în cîntecele 
de leagăn. Dragostea maternă, urările de sănătate, speran
ţa la ajutorul ee- 1  vor primi părinţii cînd copilul va intra 
.,în rîndul oamenilor1, dorinţa de a- 1  vedea cit mai curind 
căsătorit, sînt elemente nelipsite din cîntecele noastre de 
leagăn. Acestea erau diferenţiate pentru fetiţe, băieţi, 
copii gemeni, copii nelegitimi, copii orfani :

„Dragul mamei, Ionică,
Puişor de rîndunică !
Haida liuliu şi te culcă 
Doar te-ar putea mama creşte 
Să te dee la neveste ! “

„Nani, nani copiliţă,
Draga mamei garofiţă,
Că mama te-a legăna 
Şi pe fală te-a spăla 
Cu apă de la izvoare 
Ca să fii ruptă din Soare“.

„Are mama doi feciori 
De departe parcă-s flori, 
Iar de-aproape apropişor 
Mama are ajutor“.

„Nani, nani cu mama,
Că mama te-a legăna 
Cu mina te-a legăna 
Cu gura te-a blestema.
Tare nu te-a blestema 
Pentru că nu-i vina ta,
Ci e vina altuia.
Şi-s de vină mai mult eu,
C-am greşit şi-mi pare răui£ (Marian, 1892).

Conform unor concepţii filozofice străvechi, naşterea 
se realiza sub semnul dependenţei de numeroase credinţe 
populare, în special a acelora care exprimau ideea de 
destin. Prin vechimea sa milenară, credinţa în ursitori 
are o semnificaţie istorică care precede cu mult apariţia
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şi dezvoltarea creştinismului. Semnalăm aici că In multe 
credinţe româneşti despre ursitori apar, de obicei, Ursi- 
toarea care toarce firul vieţii, Soarta care rosteşte ce i se 
va întîmpla nou-nâscutului, şi Moartea care rupe firul 
vieţii.

Ceremonialul destinat să primească ursitoarea la că- 
pătîiul nou-născutului, în camera unde acesta dormea sau 
la fereastră, era atestat de anchetele etnografice 
în toate zonele ţării. Sînt deosebiri locale în ceea ce pri
veşte numărul ursitoarelor, locul de ursire, modalitatea 
de a. lua cunoştinţă de cele ursite etc. Acestea nu 
schimbă cu nimic semnificaţia generală a obiceiului care 
este o acţiune de divinaţie, menită să scruteze viitorul 
copilului şi să-l influenţeze, dacă se poate, pozitiv. Măsu
rile pentru evitarea influenţelor nefaste erau luate de 
moaşă —  curăţirea camerei, îmbăierea rituală a mamei şi 
nou-născutului, aranjarea mesei. In unele zone, de pildă 
Banat, Oltenia, pe masă sau Ungă masă se aşează brîul 
moaşei care simbolizează ideea de fecunditate : „Şi atunci 
la trei zile noaptea îs ursitoarele. Moaşa se descinge de 
brăciri şi-şi lasă brăcirile pe scaun Ungă pat... „(Petrovici, 
1935). în alte cazuri brîul moaşei este înlocuit cu cămaşa 
tatălui : „La trei zile, seara, pui pe o masă cămaşa lui 
tată-său şi pui trei lumini şi trei colaci şi un pahar cu 
apă...“ (Petrovici, 1935). Brîul şi cămaşa sînt obiecte care 
apar frecvent în ritualurile de fertilitate, iar posesorii 
lor sînt reprezentanţii, în linie patriliniară, ai spiţei de 
neam în care s-a născut copilul. Ridicarea mesei ursitoa
relor, a doua zi dimineaţa, cuprindea, în Gorj, o secven
ţă interesantă pentru ceea ce gîndea poporul despre îm
plinirea vieţii prin căsătorie. Moaşa aducea în camera 
tinde a avut loc ursirea trei copii, cit se poate de mici, 
care împreună cu nou-născutul să formeze două perechi. 
Aceştia primeau în dar colacii de pe masa ursitoarelor. 
Semnificaţia obiceiului nu este greu de descifrat : preo
cuparea ca viitoarea căsătorie să se desfăşoare normal. 
Produsele puse pe masă aveau valoare de urare magică 
diferenţiată : sănătate, frumuseţe, noroc, fecunditate, îm
plinire a vieţii etc. Informaţiile culese astăzi pe tema 
ursitoarelor dovedesc că obiceiul este în regres, lipsit de 
sensurile tradiţionale.

In legătură cu concepţiile populare predetermin iste 
trebuie să adăugăm şi dimensiunea cosmică ce i se con
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ferea nou-născutului. Indiferent de „ceasul bun“ sau „cea
sul rău“ , fiecare copil primea la naştere o stea care avea 
să-l călăuzească, strălucind pe cer, atîta timp cit i se 
ui'zea firul vieţii. Omul nu este un nimeni pe Pămînt; 
la venirea şi plecarea lui participă întreg Universul prin 
schimbări spectaculoase precum naşterea şi căderea ste
lelor Pentru redarea măreţiei filozofiei populare asupra 
existenţei umane rămîn inegalabile versurile baladei Mio
riţa : „Şi la nunta mea / Va cădea o stea !“ . Poporul a le
gat însă „soarta“ sau „ursita“ copilului şi de împrejurările 
naşterii : momentul diurn sau nocturn, poziţia zilei în 
scurgerea timpului lunar şi săptâmînal. In unele zone 
ale ţării, timpul cel mai favorabil pentru naştere era lo
calizat la mijlocul săptămînii şi la mijlocul (miezul) nop
ţii, adică în momente de împlinire a timpului săptămînal 
şi nocturn.

Descendenţa patriliniară şi reşedinţa patrilocală la că
sătorie solicitau naşterea cu precădere a băieţilor. Naşte
rea fetelor, şi mai ales a unui număr mare de fete, se con
sidera, în general, o năpastă pe capul familiei întrucît căsă- 
torirea lor ridica problema zestrei atît de greu de rezol
vat în condiţiile tradiţionale. Este interesant cum, din 
această împrejurare reală, s-au născut numeroase super
stiţii.

Comunicarea sexului copilului intra în atribuţiile moa
şei : „Dacă noul-născut este băiat, baba (moaşa) se repede 
şi îi smulge căciula de pe cap tatălui, vestindu-i prin 
aceasta, înainte de a-i spune vreo vorbă, că are un fecior 
căruia îl trebuie astfel de lucruri“ (Marian, 1892). în Bu
covina datina de a lua bărbaţilor căciula de pe cap şi a le 
descinge brîul sau cureaua, iar femeilor de a le desbrobodi 
sau a le descinge brîul se repeta pînă la botez cu fiecare 
persoană care intra în camera unde a avut loc naşterea. 
Obiectele acestea erau apoi răscumpărate cu mici cadouri, 
mai tîrziu cu bani. De la acest obicei a rămas zicala : 
„Nu te duce la cutare casă, că ţi-or lua cuşma sau tul
panul“ , deci un avertisment de a nu merge cu mîna goală 
la o casă unde s-a născut un băiat sau o fată. Gestica şi 
anumite piese de îmbrăcăminte specifice portului bărba
ţilor şi femeilor erau folosite pentru anunţarea sexului 
copilului şi în alte zone etnografice ale României.
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2. Controlul social al natalităţii în comunităţile 
rurale

Dacă din sfera semantică a cuvîntului de veche ofaîrşie 
slavă rod, reţinem înţelesul cel mai abstract de „efect, ur
mare, rezultat" atunci consecinţa căsătoriei este rodul, 
adică naşterea copiilor. Obiceiurile şi practicile magice, 
adesea asociate cu arbori şi plante care rodesc (în special 
pomi fructiferi, busuioc), ne trimit la sensurile străvechi 
ale termenului rod : „Locşorul copilului îl îngroapă moa
şa în grădină sub o proptă a gardului ca să nu mai facă 
copii, sau sub un pom care înfloreşte şi rodeşte ca să mai 
facă copii"1 (Mehadica, 1377). Termenul apare şl în denu
mirea unui obicei ce se desfăşoară în perioada lâhuziei, 
între naşterea propriu-zisă şi botez. Ştirea că o femeie a 
născut se întîmpina cu mare bucurie de comunitatea să
tească : surorile, cumnatele, nănaşele, cumetrele, finele, 
vecinele se grăbeau să vadă lehuza şi nou-născutul pentru 
a ie ura sănătate şi a-şi exprima solidaritatea prin adu
cerea darurilor. Vizitele şi cadourile care se făceau cu 
această ocazie purtau, în funcţie de zona geografică, denu
miri diferite : rodină în Bucovina, rodine în Moldova, plo
con în Transilvania, cinste şi crăvăi în Banat etc. Mersul 
în rodini se realiza independent de gradul de rudenie, sta
rea economică şi socială a lăhuzei. După obişnuitele urări 
de sănătate, în aceste întruniri formate în exclusivitate din 
femei, se discuta despre copii şi despre cele mai variate 
aspecte din viaţa cotidiană a satului. In familia tradiţi
onală bărbatul dorea să i se moştenească numele şi să con
tinue spiţa de neam prin cît mai mulţi copii, nepoţi şi 
strănepoţi iar soţia să confirme, prin însăşi naşterea co
piilor, calitatea de femeie şi mamă. Intr-un astfel de 
context social este lesne de înţeles că familiile fără copii 
nu aveau sâ cîştige niciodată prestigiul familiilor cu copii. 
Prin naşterea unui copil obştea creştea cu încă un membru 
căruia ÎI reveneau, după obiceiul pămîntului, drepturi 
egale în folosinţa hotarului devâlmaş de altădată, un loc 
de casă în vatra satului şi un loc de înmormîntare în 
cimitir. Prin sistemele specifice vieţii spirituale tradiţio
nale, obştile săteşti căutau să menţină un control eficient 
asupra natalităţii. In unele sate nevestele şi fetele nemă
ritate erau obligate ca la primele semne ale gravidităţii 
să facă cunoscut acest lucru celor din jur prin diferite
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semne, în special prin schimbarea gătelii capului. Pe a- 
ceastă temă credinţele erau foarte numeroase : „Este 
mare secetă dacă o femeie este groasă şi nu spune“ ; 
„Dacă o fată este groasă şi nu spune, va ploua cu Soare“ ; 
„Femeia care nu recunoşte că este gravidă, va naşte un 
copil debil“ ; „Nu trebuie să tăgădui ! dacă femeia sau 
fata nu spune că e groasă, copilul vorbeşte tîrziu şi greu“ 
(Livezi, 1978) ; „Dacă femeia leapădă copilul seacă apa în 
fîntîni“ (Fundulea, 1966) etc.

Fiinţa umană, aşa cum o consideră diverse sisteme 
filozofice şi religioase, trebuie să fie inviolabilă din mo
mentul concepţiei, adică din momentul în care cele două 
celule reproducătoare s-au contopit. Gopilul în de
venire, aflat în pîntecele matern, oa şi copilul deja 
născut sînt fiinţe umane demne de acelaşi res
pect. Biologia recunoaşte de altfel că fiinţa umană 
există potenţial în celula iniţială, puternic structurată, 
gata individualizată şi personalizată (Rostand, 1975). Drep
tul la moarte asupra copilului ce se va naşte sau asupra 
fetusului care nu are nici nume, nici formă, nici existenţă 
autonomă nu-1 poate deţine nimeni. Din punct de vedere 
moral de acest drept este lipsită şi mama care poartă 
sarcina. Totuşi, în practică problema este rezolvată mai 
nuanţat. Respectul datorat unei fiinţe umane în deve
nire este în funcţie de vîrsta acesteia şi de gradul de 
dezvoltare la care a ajuns.

Informaţiile etnografice dovedesc, fără nici o urmă 
de îndoială, că în condiţiile tradiţionale nu se acţiona cu 
jumătăţi de măsură în ceea ce priveşte respectul vieţii 
aflată încă în faşe. Se pot oare fixa limite şi parametri 
pentru motivarea crimei după greutatea embrionului, du
pă numărul celulelor care îl alcătuiesc la un moment dat, 
dacă a cîştigat sau nu în pîntecele matern trăsături antro
pomorfe ? Dorinţa tuturor era ca fiecare sarcină să aducă 
pe lume copii vii. în Maramureş se obişnuia să se acorde 
nume fătului aflat încă în pîntece după un ritual de botez 
precreştin : „De-i cocon, Ion să-l cheme/De-i cocoană 
Ioană s-o cheme“ (Ieud, 1978).

Conform tradiţiei, omul era dator să crească, să educe 
şi să căsătorească toţi copii care rezultau din. căsătorie. 
Prestigiul familiei creştea în cazul în care aceasta dove
dea că are, prin naşterea copiilor, suficiente resurse bio
logice . pentru perpetuarea neamului.Opinia obştei era
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extrem de aspră faţă de cei care evitau naşterea copiilor 
şi, mai ales, faţă de cei care recurgeau la unele practici 
de întrerupere a sarcinii. Ce pedeapsă putea să fie mai 
mare pe capul unei femei vinovate de săvîrşirea avortu
lui decît vina ce i-o punea obştea în spinare că datorită 
faptei ei a secat apa în fîntîni, s-a iscat o mare secetă, 
a provocat o grindină distrugătoare ete. ? Aceste fenomene 
naturale, independente de voinţa oamenilor, atrăgeau 
mînia şi duşmănia consătenilor, mergînd pînă la izgonirea 
din sat a vinovaţilor. Se considera că violai-ea principi
ului fertilităţii la nivel uman atrăgea violarea iui în lanţ, 
la nivel vegetal şi animal. Imaginea ritualului de pornire 
a plugului primăvara, la care participau în mod obliga
toriu bărbatul cu femeia acestuia, este vie în memoria 
bătrânilor din unele sate de pe Colinele Tutovei. Soţii 
ieşeau în ţarină, unde, după o serie de practici rituale 
de fertilitate, bărbatul ţinea de coarnele plugului al că
rui brăzdar era înfipt în solul invocat să rodească, rn 
timp ce femeia înaintea plugului şi a bărbatului său se
măna simbolic primele seminţe, lată două cupluri che
mate să conlucreze magic la producerea recoltelor : un 
cuplu simbolic (brâzdarul plugului şi solul) şi un cuplu 
real (bărbatul şi femeia).

Femeia gravidă era implicată în numeroase rituri de 
fertilitate agrară şi pastorală. Printre acestea amintim 
aici numai practica, atît de obişnuită cu cîteva decenii 
în urmă, de a se invoca ploaia (rit de fertilitate agrară) 
prin udarea sau stropirea cu apă a gravidelor. Se aştepta 
ca prin această practică fertilitatea umană evidentă (sta
rea de gravidă) să influenţeze pozitiv fertilitatea îh gene
ral (vegetală, animală). Transferul fertilităţii se putea 
efectua în dublu sens : fertilitatea umană spre fertilita
tea vegetală şi animală ; fertilitatea vegetală şi animală 
spre fertilitatea umană. Obiceiul de a arunca apa în care 
a fost scăldat nou-născuiul la rădăcina unui pom roditor, 
în special la rădăcina unui măr, practicat la începutul 
secolului nostru în numeroase sate din România, avea, 
de asemenea, în vedere transferul magic al fertilităţii.

După informaţiile etnografice de care dispunem este 
de presupus că ciclurile anuale de reproducere ale plante
lor şi animalelor influenţau calendaristica concepţiei şî
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natalităţii. Ipoteza aceasta rămîne însă să fie verificată de 
cercetările etnografice viitoare. Sînt bine cunoscute in
terdicţiile din ajunul sărbătorilor agrare şi pastorale, in
terdicţia femeilor de a urca la stînă, la soţii lor, pe timpul 
verii (ciclul de reproducere a oilor începe toamna, la săr
bătoarea denumită, în unele zone ale ţârii, „năpustitul 
berbecilor“). Cele două exemple ar arăta că fertilitatea 
umană se manifesta după un grafic calendaristic comun 
plantelor şi animalelor.

Principiul de manifestare al fertilităţii nu se limita 
la universul apropiat al omului : plantele luate în cul
tură şi animalele domestice. El viza întreaga floră şi 
faună, întreaga natură. Calendarul popular dedică zile 
anume înmulţirii păsărilor, nunţii urzicilor, înmulţirii 
lupilor etc. Erotica populară este adesea legată de aceste 
sărbători : Dragobetele, sărbătorit la 24 februarie „este 
ziua în care se împerechează toate păsările şi animalele“ . 
„Băieţii şi fetele au deci credinţa nestrămutată că în aceas
tă zi trebuie şi ei să glumească, să facă Dragobetele, după 
cum zic ei, ca să fie îndrăgostiţi în tot timpul anului“ 
(Marian, 1$99).

Intrucît mama copiilor trebuia să rămînă, în continuare 
un om bun de muncă, iar obligaţiile solicitate de nunţile 
viitoare erau foarte mari, se acorda o atenţie deosebită 
ritmării naşterilor. Distanţa optimă dintre naşteri, con
siderată, în funcţie de zona etnografică, între un an şi 
trei ani se realiza practic pe mai multe căi. In Muscel,, 
prin mărirea sau micşorarea perioadei de alăptare, cuplu
rile asigurau perioade suficient de mari între naşteri şi, 
mai tîrziu, între nunţi.

In unele zone ale ţării, de pildă în Banat, se cunoş
teau însă anticoncepţionale vegetale (rizomi ai unor plan
te care se mîncau cu pîine, fără o anume ritmicitate) care- 
au avut consecinţe negative asupra natalităţii şi sporului 
natural al populaţiei.

în concluzie, în societatea românească tradiţională a- 
vortul provocat era extrem de aspru pedepsit de cutumă 
şi tpa urmare, foarte rar întîlnit. Procedeele de- 
evitare a concepţiei erau) dorite fie de cupluri, 
fie impuse de calendarul popular care încerca să ritmeze 
fertilitatea în ansamblul său (umană, vegetală, animală)
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şi de calendarul religios care interzicea nunţile şi rela
ţiile sexuale în zilele de post (miercurile şi vinerile de 
peste an, 5 ianuarie, 29 august, 14 septembrie), in perioa
dele de post care precedau marile sărbători creştine, în 
perioada dintre Crăciun şi Bobotează, în Săptămîna Lu
minată. Interdicţiile sexuale impuse de calendarul reli
gios şi calendarul popular însumau peste 230 de zile. J 

Persoana calificată la „şcoala tradiţiei“ în probleme 
de ginecologie, moaşa, deţinea valoroase cunoştinţe de me
dicină empirică, dar îmbrăcate, fireşte, în haină mitică. 
Ei îi revenea obligaţia de a efectua toate actele rituale 
pentru menţinerea şi transmiterea fertilităţii, de a „in
fluenţa“ — după caz — naşterea fetelor sau băieţilor, 
durata dintre naşteri. Un ritual complex de fertilitate 
care cuprinde un grup lărgit de neveste este descris de 
Simion Florea Marian. 11 redăm pe scurt pentru a ilustra 
preocuparea obştei de a revitaliza, la fiecare naştere, 
potenţele fertilizatoare ale tuturor femeilor. Nevestele 
care asistau la prima scaldă de după botez ieşeau împre
ună cu moaşa şi naşa în grădină să verse apa folosită la 
rădăcina unui pom fructifer pentru ca nou-născutul „să 
crească, să înflorească şi să rodească“ . Practicile rituale 
săvîrşite cu această ocazie aveau însă în vedere nu numai 
sănătatea şi rodul copilului, ci şi menţinerea fertilităţii 
mamei. Moaşa, după ce arunca scăldătoarea, întorcea co
vată (copaia) şi striga :

„S-a răsturnat covata 
Să trăiască nepoata 
S-a răsturnat de-odată 
Să mai facă încă o fată 
S-a răsturnat pe un picior 
Să mai facă şi-un fecior“ .

Temeile, stînd roată în jurul moaşei, începeau să cînte :

„Joacă moaşă pe covată 
Să mai aibă cîte-o fată 
Joacă moaşa pe ştiubei 
Să mai aibă nepoţei“ .

210
V.TREBICI



Intr-o atmosferă de bună dispoziţie moaşa se ridica 
de pe covată şi, împingînd nevestele să sară peste aceasta, 
spunea:

„Hai, săriţi peste covată 
Să aveţi şi voi cîte o fată 
Dar săriţi mai ’năltişor 
Să aveţi şi cîte un fecior !“ .

Practicile de fertilitate însoţite de cîntece şi glume 
se ţineau lanţ pînă cînd femeile intrau din nou în casă. 
Acolo în prezenţa copilului, a naşului şi a celorlalţi băr
baţi practicile simbolice specifice momentului continuau, 
în final toţi cei prezenţi se aşezau la masă pentru ospăţ 
(Marian, 1892).

Orice naştere era însoţită de ritualuri de transfer a 
fertilităţii către alte fete şi neveste : „O seamă de femei 
din Ţara Românească, şi anume acelea care au născut 
întîi băiat, taie poalele cămeşei cu care a născut şi le 
dă la fete mari să treacă de două ori prin ele, ca să se 
mărite curînd“, sau, în Bucovina, se „taie poalele căme
şei în care a născut nepoata şi o dă fetelor mari ca să se 
încingă cu dînsa, crezînd că fata care se va încinge cu 
o atare tivitură asemenea se mărită de grabă“ (Marian, 
1892).

In condiţiile unei prolificităţi foarte ridicate, cu reper
cusiuni negative asupra întreţinerii, educării şi căsători
ei copiilor, tendinţa de înmulţire exagerată a populaţiei 
era frînată prin numeroase oprelişti sociale : interzicerea 
naşterilor care aveau loc în afara familiei, abstinenţa 
sexuală pe motive religioase, interdicţiile de ordin social 
şi etic, preîntîmpinarea fecundităţii prin folosirea adec
vată a „fenomenului alăptării“ şi a plantelor medicinale 
anticoncepţionale etc. în Banat scăldatul lăhuzei şi adu
cerea „apei sfinţite“ de către moaşă sînt momente care 
prilej uiau efectuarea unor complicate practici magice cu 
scopul de a opri naşterea altor copii sau să mărească 
durata dintre naşteri.

Una din pîrghiile prin care comunităţile săteşti puteau

1 influenţa natalitatea era oferită de cele două ipostaze 
ale naşterii : -legitime şi nelegitime. Termenul generic 
popular pentru copilul nelegitim „copil din flori“ face 
aluzie Ia fata care, mirosind o floare, a rămas însărci-
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nată. Această „explicaţie" încearcă să acopere cu discre
ţie o realitate oarecum indecentă : naşterea înainte ca 
fata sa fi trecut pragul căsătoriei. Sinonimia foarte bo
gată a termenului exprimă mentalitatea populară şi, aşa 
cum o să constatăm, unele realităţi sociale. Sînt termeni 
eufemistici şi metaforici (copil din flori, din frunză, din 
dudăi, de pe lingă garduri, de pe cîmp, buruienar, tufan, 
urzicat etc.), numiri injurioase şi ofensatoare (copil de 
.strînsură, de lele, de pomană, de căpătat, de găsit, întu
necat, lepădat, orfan, sărac etc.). Uneori s-a recurs la 
cuvinte din alte limbi (fochi, bitog) ca şi cum termenii 
creaţi de fantezia populară pe teren românesc nu ar fi 
fost suficienţi. In sfîrşit, trebuie să adăugăm numirile 
create şi uzitate mai ales în domeniul juridic arhaic (ne- 
pravilnicesc, nelegiuit) şi contemporan (nelegitim, natu
ral). Lingviştii susţin că cea mai veche denumire pentru 
„copil nelegitim“ ar fi copii. Acest termen care se întîl- 
neşte şl la aromâni şi megleniţi ar reprezenta o fază 
arhaică, anterioară despărţirii dialectelor (Scurtu, 1966). 
în unele? sate din Banat şi astăzi se spune despre fetele 
care nasc înainte de căsătorie că se copilesc. Sîntem în 
faţa unei constatări etnologice mult mai generale şi anu
me conservarea elementelor de civilizaţie şi cultură de 
cea mal mare vechime In situaţiile mai puţin obişnuite, 
adesea considerate de popor nefireşti precum : naşterea 
nelegitimă, moartea fetelor şi flăcăilor necăsătoriţi ete.

Ceea ce reprezenta naşterea legitimă pentru familie, 
spiţa de neam şi comunitatea sătească a reieşit din repre
zentarea succintă a momentelor esenţiale din ciclul obi
ceiurilor de naştere. Cum reacţionau insă aceleaşi uni
tăţi sociale în cazul naşterilor nelegitime ? Informaţiile 
de teren deşi sînt foarte diverse, pot fi grupate teritorial 
în două mari categorii : cele culese din satele cu spor 
demografic excedentar (Moldova, Muntenia, Oltenia, cea 
mai mare parte din Transilvania, Maramureş) şi cele cu 
spor demografic staţionar sau deficitar (Banat, unele părţi 
din Transilvania : Pădureni, Luncani din judeţul Hune
doara şi alte zone şi microzone mai restrînse),

La naşterea copiilor nelegitimi opinia generală era 
nefavorabilă întrucit etapa de integrare a fetelor în gru
pul nevestelor a fost suprimată., Fetele-mamă capătă un 
statut social care nu este prea bine precizat; deoarece
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ele nu au respectat normele tradiţionale de trecere (ritu
ală şi ceremonială) de la un grup la altul, erau excluse 
din grupul de fete fără să fie primite pe de-a-ntregul în 
grupul de neveste. Femeile manifestau o ostilitate făţişă 
întrucît naşterea nelegitimă a făcut din fata-mamă o 
membră de fapt, nu şi de drept din grupul lor. Aspectul 
social-festiv al naşterii nelegitime era considerabil redus 
şi odată cu acesta simplificată structura ceremonială. A- 
ceeaşi ostilitate avea să şi-o manifeste şi grupul de vîrstă 
a femei-mamă în împrejurări extraceremoniale : şeză- 
torile, hora satului, nedei şi alte petreceri. De multe ori 
sancţiunile erau exprimate direct prin intermediul stri
găturilor de joc şi „strigatul peste sat“ . Opinia generală 
a satelor care nu resimţeau efectele negative ale scăderii 
natalităţii era extrem de aspră. Iată statutul unei fete- 
mamă în satul Suslăneşti-Argeş : „Fata cu copil de pri
pas era de rîsul lumii. Mai încercau ele să arunce copiii, 
se mai piteau, dar lumea tot le afla. La horă stăteau pe 
margine pentru că băieţii nu le luau la joc. Unele se 
mai căsătoreau cu cîte un văduv, un divorţat. Băiatul 
care se presupunea a fi tatăl copilului, era vorbit şi el 
de rău, dar acesta îşi băga mîinile în buzunar şi îşi vedea 
de treabă“ (Suslăneşti, 1974). Integrarea copilului nele
gitim (integrarea magică, simbolică, onomastică) se să- 
vîrşea fără excepţie, în linie matriliniară şi nu patriliniară 
ca în cazul copiilor legitimi. Indiferent de sex, copilul 
nelegitim se considera un descendent al familiei mamei ; 
moşii şi naşii se alegeau în linie matriliniară sau dacă 
asistenţa rituală era non-consanguină, aceasta se făcea din 
milă, adesea considerîndu-se pomană, în accepţiunea creş
tină a termenului.

Fata care a născut fără să parcurgă ritualurile nunţii 
era menţinută undeva la periferia comunităţii săteşti. 
Era un membru al obştei, dar un membru indezirabil. 
Familia fetei, puternic admonestată de comunitatea să
tească şi surprinsă de încălcarea uneia din cele mai im
portante reguli matrimoniale, nunta, îşi alunga uneori 
propriul copil cînd semnele sarcinei deveneau vizibile. 
Sarcina fetelor-mamă se considera semn de rău augur 
pentru viaţa satului, cu posibile urmări păgubitoare pentru 
recoltă, pentru creşterea animalelor, pentru sănătatea oa
menilor. Asemănător avorturilor, naşterile în afara căsă-
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toriei aduceau, în mentalitatea populară, grindină, furtuni, 
Secetă. De aceea obştea era interesată să anuleze cazurile 
aberante şi păgubitoare. Cel mai interesant ceremonial 
în acest sens era nunta magică a fetei-mamă consemnată 
la sfîrşitul secolului trecut în Munţii Apuseni (Frîncu, 
1888). Cei care efectuau acest ritual nu erau reprezentan
ţii matriliniari sau patriliniari, ci reprezentanţii comuni
tăţii săteşti. Nunta magică exprima deci relaţia directă 
între sat şi individ : control şi constringere din partea 
celui dintîi termen, supunere din partea celui de al 
doilea termen. Tradiţia oferă copiilor nelegitimi un viitor 
fericit, îî consideră mai frumoşi, mai norocoşi şi în gene
ral mai descurcăreţi în viaţă. Copilul nelegitim nu era 
individul care s-a abătut de la tradiţie, motiv pentru 
care comunitatea sătească nu-l face răspunzător că s-a 
născut intr-o situaţie anormală. îndoiala plutea totuşi 
în jurul fetelor născute din flori despre care adesea se 
spunea : „Pe unde sare capra, mai pe sus va sări iada“ , 
sau „Capra sare peste masă. iară iada peste casă“ .

In concepţia arhaică despre lume şi viaţă naşterea 
înainte de căsătorie submina principiul fertilităţii în ge
neral : uman, vegetal, animal. Tradiţia cerea ca acest 
principiu vital să se manifeste Ia maturizarea timpului 
uman, sancţionat prin ritualul nunţii. Pe structura cere- 
monialurilor din ciclul vieţii poporul a adaptat, pe planul 
ideaţiei, şi ciclul vegetai şi animal. De pildă, din cele 
365 de zile ale anului poporul a rezervat în perioada 
înfloririi urzicilor o sărbătoare numită „nunta urzicilor“ . 
Din acea zi urzicile nu se mai foloseau in alimentaţie, 
rostul lor fiind producerea seminţelor, adică reproduce
rea. Aceeaşi mentalitate o reîntîlnim şi în alte împre
jurări tradiţionale. „Năpustitul berbecilor“ este o sărbă
toare fixă, respectată şi astăzi de unii crescători de ani
male, care marchează începutul împerecherii ovinelor.

Sîntem în preajma unei idei de o importanţă extra
ordinară pentru contemporaneitate. Omul societăţii tra
diţionale se considera solidar eu întreaga natură. Calen
darul popular cuprindea sărbători dedicate naturii însu
fleţite (ziua Cucului, ziua Furnicilor, ziua Ursului, ziua 
Lupului, ziua «nunta» urzicilor, năpustitul berbecilor, 
încuratul cailor etc.) şi naturii neînsufleţite (zilele dedi
cate fenomenelor meteorologice şi unor elemente geo-
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grafice locale). Practicile care se săvîrşeau cu aceste oca
zii probează faptul că solidaritatea cu natura era extrem 
de temeinică implicînd filoane spirituale de mare vechi
me şi sensibilitate.

3. Semnificaţii demografice ale actului de 
atribuire a numelui

Persoana principală căreia îi revenea obligaţia efec
tuării tuturor riturilor solicitate de primele momente de 
existenţă ale copilului era — aşa cum am arătat — 
moaşa. Drepturile şi obligaţiile moaşei de a îndeplini 
atîtea ceremonialuri sînt de natură social-familiale. Cer
cetările efectuate în Oltenia de nord au dus la concluzia 
că moaşa se alegea, cu obligativitate, dintre rudele de sînge 
ale bărbatului. Moaşa realiza însă condiţia de rudenie cu 
tatăl copilului indirect, cu soţul său care era rudă con- 
sanguină cu nou-născutul. In obiceiurile de la naştere şi 
în celelalte obiceiuri din ciclul vieţii moaşa nu era con
siderată singură ci împreună cu soţul său : ei îndepli
neau funcţia de moşi. In unele sate din Mehedinţi a putut 
fi reconstituit obiceiul potrivit căruia asistenţa rituală a 
naşterii se efectua chiar de către bărbat rudă de sînge cu 
tatăl copilului. Prezenţa moaşei (moşului) la toate momen
tele esenţiale din ciclul obiceiurilor de naştere se impunea 
pentru a rezolva cu stricteţe întreaga ritologie de primire 
şi integrare a nou-născutului în spiţa de neam paternă, 
de armonizare a intereselor copilului cu cele ale spiţei de 
neam în care a intrat.

După depăşirea unei perioade critice, cînd moaşa ve
ghea şi iniţia efectuarea tuturor actelor magice care ga
rantau sănătatea mamei şi copilului, menţinerea în con
tinuare a fertilităţii, integrarea copilului în sînul fami
liei şi al neamului etc., moaşa ceda locul naşilor. Atri-S 
buţiile rituale ale moaşei erau preluate treptat; începînd 
Cu botezul naşii deveneau principalii actanţi. Astfel, moa
şa ducea copilul în braţe la biserică unde îl aşeza pe 
¿ămînt pentru a fi preluat de către naşă; la prima 
scaldă, după botez, moaşa' introducea copilul în apă ur- 
mînd ca masa să execute în continuare scalda rituală ; 
ea participa uneori împreună cu naşa şi grupul de femei
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care a asistat la scalda rituală la ceremonialul oferit de- 
aruncarea apei la rădăcina unui pom etc. Dacă moaşa 
era deţinătoarea practicilor de medicină empirică şi a 
ielelor magice solicitate de naştere, naşei (naşilor) îi 
revenea o sarcină cu nimic mai uşoară şi anume împăca
rea a două concepţii despre existenţă, diametral opuse : 
păgînâ şi creştină. Năşia, care este o instituţie de origine 
creştină, a rezultat din preluarea unor atribuţii ale pă— 
rinţilor şi moşilor. Ei nu-şi exercitau funcţiile în virtutea 
unei calităţi social-familiale pe care o deţineau moşii,ci 
realizau o condiţie de rudenie nonsanguină, numită şi 
rudenie spirituală. Creştinismul nu a putut să excludă 
moaşa cu toată ritologia ei întrucît aceasta garanta, prin
tre altele, sănătatea mamei şi copilului în perioada cea 
mai critică, reprezentată de primele zile de după naş
tere. Din dorinţa de a sublinia educaţia spirituală în 
raport cu educaţia trupească, biserica a preluat cîte ceva 
din atribuţiile moaşei (reprezentantul spiţei de neam) şi 
ale părinţilor pentru a crea o instituţie cu valenţe spiri
tuale prin excelenţă —  năşia. Prin intermediul naşilor, 
care nu mai sînt rude de sînge, socializarea individului 
(nou-născutului) se lărgeşte foarte mult. Alături de obli
gaţiile asumate pe linia catehizării, naşii aveau să sfătu
iască finii în vederea castităţii, vegheau asupra comporta
mentului lor moral, jucau un rol important în selecţia ma
ritală etc. In condiţiile tradiţionale era interzis ca un copil 
să aibă mai mulţi naşi întrucît prin extinderea rudeniei 
spirituale se restringea artificial grupul de alegere a 
partenerului (copiii naşilor şi finilor nu se puteau căsă
tori). Rolul instituţiei năşiei asupra manifestării unor 
fenomene demografice va fi mai bine evidenţiat de obice
iurile de căsătorie.

Se cunoaşte că atît grecii cit şi romanii nu acordau 
copiilor nou-născuţi nume de zei. Creştinii au trecut 
peste această interdicţie crezînd că prin simplul act de 
atribuire a numelui sfîntului celebrat în ziua sau în 
zilele apropiate care preced sau urmează o naştere vor 
obţine, pentru nou-născutul, protecţia acestei forţe divi
ne. Dar, şi de data aceasta abaterile de la ritualul creştin 
sînt evidenţiate; uneori chiar numele botezului a fost 
înlocuit cu un termen care exprimă însemnătatea prac
tică, nu rituală, a obiceiului —  însemnarea copilului,.
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adică acordarea unui nume pentru a putea fi individu
alizat de obştea în cadrul căreia intrase deja (Marian, 1892), 
Prin actul de atribuire al numelui se avea însă în vedere 
individualizarea onomastică a spiţei de neam paterne, 
naşterea cu precădere a băieţilor şi, în general, creşterea 
demografică. Calculele cu semnificaţie demografică care 
se efectuau cu ocazia acordării numelui exprimau, direct 
sau indirect, mentalitatea populară privind familia. Men
ţionăm cîteva reguli consemnate într-un singur sat, Mă- 
ţău, din zona etnografică a Muscelului. Pentru conserva
rea onomastică a spiţei de neam patern, se obişnuia a 
se acorda copilului numele tatălui ; dacă primul copil 
era de gen feminin se acorda numele mamei în credinţa 
că acea fată va fi prima şi ultima, adică cu ea să se 
termine rîndul fetelor şi să înceapă rîndul băieţilor : 
cînd primul născut era băiat nu i se da numele tatălui 
în dorinţa de a se naşte numai băieţi, urmînd ca ultimul 
să moştenească onomastic părintele ; dacă copii cu nu
mele Ion, Maria, Dumitru etc., mureau, se evitau aceste 
nume la copii născuţi ulterior; dacă într-o familie 
mureau toţi copii, sau dacă se năşteau prea mulţi 
şi mai ales fete, născutului de pe urmă i se da numele 
Oprea, adică „opreşte“ ; dacă primul copil era băiat i 
■se acorda, frecvent, numele Bucur. Legat de această 
ultimă regulă antroponomastică am constatat, pe bază 
■de documente, că într-un sat apropiat, Albeşti-Muscel, pe 
o perioadă de 300 de ani (1640— 1940) era obiceiul de a 
se acorda numele Bucura fetelor născute din flori. Cît 
de mare bucurie oferea naşterea unui copil din flori şi 
mai ales a unei fete, este lesne de înţeles. Mama şi ru
dele materne încercau să manifeste, prin însuşi actul 
de atribuire al numelui, o oarecare nepăsare faţă de 
■opinia nefavorabilă a satului.

In cazurile de mortalitate infantilă accentuată bote
zul creştin era dublat de un botez păgîn cu care ocazie 
era schimbat numele ales din onomastica creştină şi impus 
uneori, fără consimţămîntul părintelui, de către preoţi. 
Practica, numită şi „alegerea naşului din drum“ a putut 
f i  identificată de ancheta etnografică aproape pe întreg 
teritoriul României. Cităm aici un singur exemplu din 
Ţara Almăjului : „Dacă face muierea băieţi mulţi şi mor 
şi face imul mai pe urmă şi-l face viu, atuncea îl înfă- 
şuie şi-l ia o muiere şi-l scoate afară în mijlocul drumu-
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lui şi-l lasă acolo şi ea să pitulă şi-l lasă singur. $i oricine 
ar veni, ori om, ori muiere, ori ţigan, cri lăieţi, ori domn, 
fie cine ar fi, îi ia în braţe şi mamă-sa atunci iasă şi-i 
cheamă înuntru şi ăla îl scaldă şi ăla rămîne moaşă sau 
moşon“ (Petrovici, 1935). Ritualul alegerii naşului din 
drum, deşi varia în funcţie de zona etnografică, cuprin
dea citeva secvenţe asemănătoare : scoaterea copilului pe 
fereastră, „părăsirea“ lui în mijlocul drumului, obligaţia 
primei persoane (bărbat, femeie, copil) care trece pe 
drum să-! boteze.

In speranţa că viaţa copilului grav bolnav va fi sal
vată, era frecvent folosită practica „vinderii" copilului 
unei femei căreia i-au trăit toţi copiii. Ritualul reconsti
tuía simbolic naşterea prin introducerea copilului pe gura 
iiei şi scoaterea lui pe la poale. Uneori se simula moartea 
copilului bolnav prin introducerea (înmormântarea) într-o 
groapă anume săpată, petrecerea pe sub pămînt pînă la 
o altă groapă apropiată şi scoaterea, naşterea simbolică 
a unui alt copil sănătos. Asemănător şi celorlalte prac
tici magice amintite mai sus, „nou-născutu]“ primea un 
nume de care sâ se sperie spiritele malefice, în general 
Ursu, Lupu. In onomastica veche românească numele de 
Ursu şi Lupu nu sînt deci nume-porecle, ci nume de 
botez acordate după alt ritual decît cel creştin. Practi
cile de inspiraţie magică folosite cu scopul atenuării 
mortalităţii infantile sînt mult mai numeroase şi mai 
complicate decît cele prezentate mai sus. Ar trebui poate 
amintită practica schimbării naşului de botez, obiceiul 
de a alege mai mulţi naşi de botez şi altele. O semnifi
caţie istorică şi culturală deosebită o are însă botezul 
copilului în pîntecele mamei sau botezul de către moaşă 
a nou-născutului, imediat după naştere, prin stropirea lui 
cu apă pe vatra focului.

Pămîntul, asemănător apei, a fost materia primordială 
a misterului; divina maternitate a Pămîntului apare în 
istoria religiilor ca una dintre cele mai vechi şi totodată 
una dintre cele mai stabile credinţe umane. Extensiunea 
obiceiului naşterii pe pămînt în foarte multe zone cultu
rale ale lumii (China, Asia Centrală, Africa, India, Brazi
lia, vechii greci şi romani) exprimau, fără nici o tăgadă, 
universalitatea credinţei în maternitatea Pămîntului. Ates
tarea în spaţiul etnic românesc a obiceiului naşterii pe
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pămînt nu constituie* deci o surpriză etnologică. Ceea ce 
impresionează cu adevărat este persistenţa uimitoare a 
obiceiului pînă la începutul secolului al XX-lea. Cazurile 
cînd bătrînele declară că au născut „pe deal“, „în ţarină“ , 
„la sapă“ şi veneau cu copilul acasă ţinîndu-1 „în poală“ 
apar frecvent în anchetele etnografice. Totuşi, In mod 
obişnuit femeile năşteau acasă, ps pămînt, de obicei lingă 
vatră. Iată trei elemente ale căror simboluri merită a 
fi amintite.

Adăpostul primitiv, coliba, asemănător grotei şi peş- 
terei preistorice, este o matrice în care soţia domneşte 
în comunicare directă cu solul familial. In limbile indo- 
europene feminizarea casei, ca şi a patriei, se traduce 
prin genul gramatical feminin. între microcosmosul tru
pului uman şi cosmos, casa constituie un microcosmos 
secundar. Concepţia şi apoi naşterea se cereau împlinite 
în spaţiul intim al casei, bine protejat de exterior.

Spaţiul locuinţei cu accent maxim de feminizare era 
camera încălzită, în special vatra unde se făcea focul şi 
se prepara hrana. La întrebarea dc ce se năştea mai ales 
lingă vatră, uneori chiar pe vatră unde femeia se ţinea 
„cu manile de lanţurile de la coşul de care se spîn2 ura 
căldarea“ se primesc răspunsuri aproape stereotipe : „lin
gă foc este mai cald“ , „focul şi el este sfînt“ . Foarte rar 
se dă răspuns : „pentru a nu murdări aşternutul“, expli
caţie ce dovedeşte o pierdere completă a conţinutului 
magic. De foc se leagă şi alte obiceiuri importante de la 
naştere, de pildă efectuarea în multe sate ale Olteniei 
a primei scalde a nou-născutului deasupra vetrei. Nu ne 
referim aici la simbolurile focului; amintim totuşi că 
focul este un element aproape nelipsit din ritualurile de 
purificare.

Persoanele chestionate motivează naşterea pe pămînt 
prin răspunsuri care, uneori, nu sînt străine de sensurile 
străvechi : „aşa e obiceiul“ , „aşa am pomenit“ , „pămîntul 
e sfînt“, „omul e al pământului“ (Maier, 1974). Contactul 
cu pămîntul este solicitat şi de alte obiceiuri: aşezarea 
copilului pe pămînt după naştere (uneori pe prag), aşe
zarea copilului pe pămînt de către moaşă înainte de 
botez sau aşezarea lui sub masă în timpul ospăţului de 
după botez, moartea pe pămînt. Nou-născutul şi muri
bundul primesc din contactul cu pămîntul o energie
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vitală care îl ajută pe primul să vină din preexistenţă 
iar pe al doilea să plece în postexistenţă. Pămîntul apărea* 
într-adevăr, ca o „mamă cumplită“ : generează şi înghite 
viaţa.

Necesitatea de a ţine evidenţa naşterilor a fost resim
ţită cu multe secole şi milenii în urmă. Suprafaţa teri
toriului folosit la început exclusiv pentru cules, vînat şi 
pescuit, iar mai tîrziu pentru creşterea animalelor şi a- 
gricultură permitea, în funcţie de condiţiile social-isto- 
rice, o anumită presiune demografică. Scăderea bruscă a 
populaţiei punea în pericol existenţa comunităţilor uma
ne ; creşterea exagerată putea împinge acelaşi grup 
uman spre panta subalimentării, cu toate consecinţele 
tragice care le generează. Uneori, creşterea populaţiei 
era influenţată şi de traiul în preajma vecinilor răz
boinici care manifestau intenţii de jaf şi cucerire.

Intre practicile precreştine, preluate şi păstrate apoi 
de biserică, se numără şi împărţirea de „mărturii“ celor 
care asistă la primul act de iniţiere a nou-născutului —  
botezul. Obiceiul, deşi a evoluat mult de-a lungul vre
murilor, păstrează elemente deosebit de interesante pen
tru istoria statisticii demografice şi a onomasticii.

Botezul lasă să se întrevadă intenţiile purificatoare 
ale ritualului precreştin de iniţiere. In acest caz apa 
joacă un dublu rol purificator : ca materie sau substanţă 
al cărei scop principal este spălarea sau stropirea şi ca 
element care inspiră prospeţimea („apa de izvor“ , „apa 
neîncepută“).

La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea în numeroase sate din Ţara Românească, naşul* 
după ce plătea preotul pentru serviciul religios efectuat 
la un botez, împărţea monede tuturor participanţilor. 
Monedele se numeau „mărturii“ , iar cei care le primeau 
„martori“ , adică oameni care puteau atesta în orice îm
prejurare că nou-născutul a îmbrăţişat, prin botez, dog
mele şi ritualurile creştine. O particularitate a mărturii
lor, în general monede de aramă, era perforarea lor pen
tru a se puteau înnoda cîte o funduliţă colorată : roşie 
pentru fetiţe şi albastră pentru băieţi. De multe ori 
banii nu mai erau perforaţi, în care caz încetau să mai
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I

constituie dovadă pentru o nouă naştere ; imediat după 
ieşirea din biserică banii, fiind consideraţi ca un dar 
primit din partea naşului, puteau fi cheltuiţi. Se înţe
lege însă că darul în bani la o astfel de împrejurare 
(naşterea unui copil) pierduse orice semnificaţie iniţială. 
Parţial, problema s-ar putea lămuri prin recurgerea la 
o arheologie a obiceiului.

în antichitatea romană naşterea copiilor era pusă sub- 
auspiciile zeiţei Iunona, soţia lui Iupiter şi protectoarea, 
femeilor, în special a nevestelor căsătorite. După atribu
ţiile ce le îndeplinea, Iunona era denumită fie Moneta (cea 
care vesteşte), fie Lucina (cea care ajută femeile la naş
tere). Iunona a fost identificată de timpuriu cu Hera din. 
mitologia greacă al cărei frate şi apoi soţ a fost Zeus. 
în calitatea sa de „soţie legitimă“ a stăpînului lumii, 
Hera era considerată protectoarea căminului, a căsăto
riei şi, în general, a femeilor măritate. Una din fiicele- 
sale, Ilithia, ajuta femeile la naştere, potrivindu-le pînă 
şi termenul de naştere.

în mentalitatea celor vechi zeiţa Iunona ţinea se înţe
lege, evidenţa tuturor naşterilor, indiferent cînd acestea- 
aveau loc : ziua sau noaptea. Dar această statistică secretă 
nu ajuta cu nimic pămîntenii. Astfel, preoţii s-au văzut 
puşi în situaţia de a ţine şi ei o evidenţă a naşterilor, ca 
de altfel şi a deceselor. Pentru a împăca spiritul religios 
cu cel practic, romanii au ridicat templul Iunonei menit 
să servească un fel de cancelarie de înregistrare a naşte
rilor. Evidenţa nu se ţinea însă pe registre, ci pe monede 
de aramă. La naşterea unui copil capul familiei depunea 
cîte o monedă drept document de constatare a naşterii 
efectuate cu ajutorul Iunonei. Protectoarea acestei sta
tistici simple, bazată pe numărătoarea monedelor, s-a 
numit Moneta (Marian, 1892). în momentul cînd cenzorii' 
au preluat evidenţa ţinută de preoţi, darea monedelor- 
avea să rămînă un simplu obicei.

Creştinismul nu a reuşit să şteargă cu desăvîrşire 
obiceiul ţinerii evidenţei naşterilor prin intermediul mo
nedelor ; l-a supus, ca de altfel şi alte practici şi ritu
aluri păgîne, unor schimbări şi adaptări la noua dogmă, 
în ţinuturile carpato-ponto-dunărene practica ţinerii evi
denţei naşterilor prin monede devenise din nou de ac-
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tualitate în perioada migraţiilor, a persecuţiilor religioase 
cînd cultul se efectua în puterea nopţilor, în mare taină, 
prin grote, peşteri şi case izolate. Este de presupus că în 
asemenea condiţii neprielnice, evidenţa naşterilor era 
utilă şi pentru a constata progresele noii dogme — creş
tinismul. Vremurile se liniştesc, dar biserica nu a reuşit 
să şteargă definitiv practicile precreştine, mai ales că 
unele erau de folos şi în noile condiţii. Tradiţia păstrează 
amintirea cînd „vlădicii noştri fără carte“, cum îi numea 
Nicolae Iorga pe slujitorii de altădată ai cultului creştin, 
ţineau evidenţa sărbătorilor calendaristice prin numără
toarea boabelor de grîu ce le purtau în buzunare. Este 
greu, probabil imposibil, să se delimiteze elementele pă- 
gîne din ritualul creştin. Oricum, obiceiul păgîn de a 
aduce monede la biserică la naşterea copiilor a fost pe 
placul slujitorilor cultului creştin întrucît acesta a deve
nit o sursă de cîştig. Avînd interesul de a păstra obiceiul, 
dar nici să semene cu cel păgîn, biserica a găsit soluţia 
ingenioasă de a-1 masca prin divizarea lui în două : na
şul împarte la botez „mărturii“ asistenţilor simbolizînd, 
în mod greşit, un dar (banii erau găuriţi şi cruciuliţele 
metalice nu au o anume valoare practică), iar moneda 
dedicată altădată zeiţei Iunona (Moneta) s-a transformat 
într-o plată în numerar pentru preot.

în ceea ce priveşte înmormîntarea, biserica a găsit de 
cuvinţă că cea mai bună statistică a deceselor era tra
gerea clopotelor. Glasul de aramă al clopotului, care 
este diferit de cel care vesteşte sărbătorile, a devenit un 
simbol prin intermediul căruia se anunţa decesul fie
cărui individ al obştei. Astfel, alături de „ortul popii“ 
(plata în numerar pentru efectuarea serviciului religios 
la înmormîntare şi efectuată mai demult în monede), 
avea să circule expresia populară „a da ortul popii“, (cu 
înţeles de a muri) ; s-a menţinut şi „ortul clopotului“ 
care în societatea arhaică românească ţinea locul regis
trelor de evidenţă a deceselor. Asupra sistemelor tradi
ţionale de păstrare şi transmitere a informaţiei privind 
decesele vom reveni într-un capitol aparte.
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4. Medicina populară şi prevenirea mortalităţii 
infantile

Antropologia culturală confirmă folosirea magiei ca un 
substitut pentru rezolvarea unor probleme pentru care 
oamenii vremurilor trecute nu dispuneau de alte proce
dee.

Grija pentru sănătatea şi călirea copilului se manifes
tau cu tărie din primele sale momente de viaţă. Cunoş
tinţele şi practicile empirice formau un tot unitar cu 
cunoştinţele şi practicile magice ; în contextul vieţii tra
diţionale unele fără altele nu puteau exista. Imediat după 
naştere moaşa scălda copilul cu apă mai mult rece decît 
caldă, uneori se stropea chiar cu apă rece : „pentru ca 
să nu bage de seamă de răceală“ , „nici să nu se sperie“, 
pentru ca „să fie vioi, sprinten, voinic,, deştept, istei“ , 
pentru ca „să se călească precum fierul“ (Marian, 1892). 
Ritualul primei scalde prevedea ca apa să fie proaspătă, 
adusă de la fîntînă, de la izvor sau luată dintr-un pîrîu 
cu viteză mare de curgere ; scăldatul să se facă în timpul 
zilei, de la ivirea zorilor pînă la apusul Soarelui ; copăi
ţa (albia) pentru scăldat să fie numai din lemn de brad 
sau salcie ; apa să fie turnată dintr-o oală de pămînt 
(ceramică) nefolosită pînă atunci ; în albie să se pună dife
rite obiecte (un ban de argint, busuioc, miere, pîine, 
zahăr, un ou, lapte etc). Iată cîtă grijă se acorda unei 
scalde, ce-i drept a primei scalde a nou-născutului. Am 
redat ceva mai detaliat acest segment al practicilor de la 
naştere pentru a ilustra minuţiozitatea cu care se ocupa 
moaşa, apoi mama, de igiena şi sănătatea copilului. Re
feritor la obiectele puse în prima scaldă, zicala, reflec- 
tînd mentalitatea populară, dă următoarele explicaţii :

„Scump ca argintul,
Dulce ca mierea,
Bun ca pîinea,
Sănătos ca oul,
Rumen ca bujorul,
Atrăgător ca busuiocul,
Şi alb ca laptele“ (Marian, 1892).

Se pare că primul contact al nou-născutului cu obiec
tele puse în prima scaldă aveau efect pozitiv, ele fiind
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utilizate şi la alte practici de medicină populară. Unele 
■obiecte au însă o semnificaţie magică pronunţată (oul, 
laptele, busuiocul) asupra cărora nu insistăm. Numeroase 
indicaţii legate de tehnica scăldatului, igiena mamei şi 
copilului formau un cod de cunoştinţe empirice extrem 
de valoroase pentru societate cînd puţini ştiau scrie şi 
citi, iar asistenţa medicală calificată era ca şi inexistentă. 
Practicile magice obligau mamele să respecte cu stricteţe 
cunoştinţele empirice a căror valoare practică nu poate 
f i  în întregime contestată.

Obiceiurile populare indică o cunoaştere de mare sub
tilitate a proceselor fiziologice şi psihologice ocazionate 
de naştere . Găsirea unor soluţii adecvate pentru produ
cerea analgesiei era o preocupare permanentă care prece
da căsătoria, concepţia şi perioada de sarcină.

Pregătirea psihică a viitoarei mame începea de la 
vîrsta premaritală şi se considera încheiată de ritualu
rile ocazionate de ceremonialul nupţial şi de perioada 
:sarcinei. Fetiţele erau îndrumate spre jocuri specifice 
din care nu lipseau păpuşile, îngrijeau frăţiorii mai mici, 
ajutau mamele la treburile casnice etc. Sentimentul ma
tern înnăscut era amplificat pe nesimţite. încrederea 
gravidei că lucrurile vor merge bine şi că va fi în 
deplină siguranţă atît ea cît şi copilul era sădită cu 
multă grijă, prin numeroase practici şi obiceiuri tradi
ţionale care, chiar dacă astăzi ne par lipsite de ori'ce 
temei, îşi atingeau scopul pe plan psihic în comunităţile 
"tradiţionale : „Cînd ai dureri de naştere peste săli şi la 
foali, atunci o muiere ia un topor şi-l petrece după încin- 
gătura muierii care-i încărcată şi zice : De-o fi feciorel/ 
Să iasă la toporel“ . După aceea „ia o furcă cu care toarce 
muierea şi iar o petrece după brîu şi zice : De-o fi fetiţă/ 
Să iasă la furchiţă“ (Petrovici, 1935). Obiceiul ca moaşa 
să izbească cu putere şi prin surprindere cu piciorul în 
uşă, tragerea focului de puşcă peste casă de către bărbat 
.aveau, susţin femeile în vîrstă, efect pozitiv în declan
şarea sarcinei.

Un obicei interesant era practicat prin unele sate 
gorjene de către femeile cărora le mureau copii la naş
tere : cu puţin timp înainte de naştere, fătul este adop
tat simbolic de către o femeie căreia i-au trăit toţi copiii. 
Ceremonialul cuprindea, printre altele, atingerea cu mîi-

224
V.TREBICI



niie a pîntecului femeii gravide de către femeia adopta
toare. „Femeia care a preluat simbolic sarcina asistă la 
naştere fără să îndeplinească însă vreun rol ritual activ. 
Copilul îi va spune şi ei mamă şi nu se putea căsători 
cu copii ei“ (Stoica, 1974).

Sînt cunoscute în literatura de specialitate practicile 
şamaniste de control a durerilor la naştere şi calmul cu 
care întîmpină travaliul durerii femeile. Aceste practici 
se pare că nu au fost străine populaţiilor care au trăit 
pe meleagurile noastre de vreme ce s-a păstrat pînă re
cent, în Pădureni, obiceiul intitulat „cuvatul“ . în timp 
ce femeia năştea fără să-şi exprime suferinţa, bărbatul 
— într-o cameră alăturată — se văita, ţipa şi gemea 
simulînd durerile „facerii“. în zona Almăjului se spunea 
că la naştere femeia avea voie să-şi bată bărbatul (Petro- 
vici, 1935), iar în satele de pe valea Someşului bărbaţii 
îndeplineau în timpul naşterii un întreg ritual magic de 
tip simpatetic (Dan, 1974).

Din marea bogăţie de practici magice care încercau 
să influenţeze pozitiv asupra psihicului mamei şi să con
tribuie la uşurarea naşterii, mai amintim botezul copilu
lui în pîntece după alt ritual decît cel creştin. O bătrînă 
din Jina (judeţul, Sibiu) ne spunea că moaşa botează 
uneori, copilul „în burta mamei cu apă rece. îi .punea 
atunci două nume : de fată şi de băiat. Aceasta numai 
dacă necăja mult cu naşterea. Preotul nu-1 mai boteza“ .

Mecanismul psiho-dinamic produs de frică, nelinişte, 
teamă, credinţe puternice, motivaţie şi alte stări poate 
influenţa în mare măsură durerile la naştere. Conştient 
sau inconştient practicile populare folosite la naştere, 
reuşeau să inhibe sau să dezvolte anumiţi factori subi
ectivi sau obiectivi realizînd pc cale empirică dezideratul 
contemporan — naşterea fără dureri.

Textele magico-religioase aparţinînd culturilor sud- 
americane aruncă o nouă lumină asupra unor aspecte 
ale tratamentului şamanic. Cunoscutul etnolog francez 
Claude Lévi-Strauss interpretînd o lungă incantaţie (535 
de versete) culeasă de la indienii cuna care trăiesc pe te
ritoriul Republicii Panama ajunge la concluzii extrem de 
interesante. „Obiectul incantaţiei este de a ajuta la lo 
naştere grea. Ea este folosită în cazuri relativ excepţio
nale, deoarece femeile indigene din America Centrală şi
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de Sud nasc mai uşor decît femeile din societăţile occi
dentale. Intervenţia şamanului este deci rară şi se pro
duce la cererea moaşei în caz de eşec“ (Strauss, 1978).

Mentalitatea, obiceiurile şi practicile legate de naşte
re, aşa cum au fost înfăţişate mai înainte, ne dau indi
caţii extrem de preţioase în legătură cu aşa-numitul com
portament reproductiv sau procreator, ca expresie a unui 
model cultural făurit de-a lungul timpului. Printre valo
rile fundamentale ale acestui model amintim respectul 
neabătut pentru viaţă, dragostea şi grija pentru copii, va
loarea copilului pentru supravieţuirea spiţei de neam şi, 
prin extensiune, a poporului român, prestigiul social al 
familiei cu mulţi copii, condamnarea hotărîtă a între
ruperilor de sarcină, atitudinea negativă faţă de naşterile 
în afara căsătoriei, ataşamentul profund faţă de familie. 
Acest comportament a cunoscut o evoluţie istorică, în 
cadrul căreia s-au produs modificări. încă în urmă cu 
două-trei generaţii, în lumea satelor —  aşa cum atestă 
anchetele longitudinale din recensămintele populaţiei — 
familia era de circa cinci copii. Trecerea la fertilitatea 
dirijată, avînd drept consecinţă reducerea numărului de 
copii, s-a produs mai întîi în sinul unor categorii sociale, 
extinzîndu-se apoi şi la altele. Iată deci cît de important 
este pentru demografia contemporană să studieze acest 
comportament reproductiv, să pună în evidenţă trăsătu
rile pozitive ce se cer astăzi revitalizate printr-o amplă 
educaţie a maselor, aşa cum cer interesele superioare ale 
dăinuirii poporului român pe pămîntul strămoşesc.
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Capitolul II!
CĂSĂTORIA Şl FAMILiA

1. Rolul căsătoriei în definirea familiei şi spiţei 
de neam

Familia este microcomunitatea umană întemeiată prin 
căsătorie şi care uneşte soţii şi descendenţii lor direcţi 
prin relaţii strînse de ordin biologic, economic, psihologic, 
spiritual şi juridic. Aceasta îndeplineşte funcţii esenţiale 
pentru existenţa umană : reproducerea şi perpetuarea 
speciei, producerea mijloacelor de existenţă, educaţia şi 
transmiterea experienţei din generaţie în generaţie, pro
tecţia şi solidaritatea de grup. Viaţa desfăşurată de indi
vizi în cadrul instituţionalizat al familiei are două aspec
te esenţiale : o latură biologică constantă, rămasă în formă 
aproape neschimbată de-a lungul timpului şi care constă 
în procrearea şi creşterea copiilor, şi o latură socială, 
veşnic schimbătoare, reprezentînd morala, educaţia, eco
nomia, aspectele juridice şi psihice etc. In primul caz 
familia dă naştere unei consangvinităţi şi deci unui grup 
de persoane înrudite prin aceleaşi trăsături ereditare; 
în al doilea caz, unor manifestări sociale din cadrul 
cărora se detaşează ca importanţă pentru societatea ro
mânească tradiţională, relaţiile de rudenie.

Sociologia familiei priveşte comunitatea umană în
temeiată prin căsătorie din diferite puncte de vedere : 
familia simplă (formată din părinţii şi copiii lor necăsă
toriţi, proprii sau adoptivi) numită familie nucleară ; 
familia extinsă (convieţuirea laolaltă a mai multor gene
raţii, sub autoritatea unui şef patriarhal); familia de ori
gine (familia în care individul se naşte şi se dezvoltă 
pînă la căsătorie); familia de procreare (familia înteme
iată de fiecare individ ajuns la maturitate); familia de
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rezidenţă (definirea familiei in funcţie de locuinţă) şi 
altele.

Căsătoria dă naştere unei familii, naşterea o sporeşte' 
ca număr, în timp ce moartea o descompletează. Este un 
fantastic joc pe care omul l-a complicat printr-un şir 
nesfîrşit de reguli. Din derularea succintă a obiceiurilor 
grupate în ciclul familial, am putut constata marca hotă- 
rîtoare a cadrului instituţionalizat al familiei asupra prin
cipalelor fenomene demografice. Intr-adevăr, prima condi
ţie de supravieţuire a unui grup social este procrearear 
continuată cu creşterea nou-născuţilor. La polul celălalt,, 
bătrîneţea are nevoie de îngrijire şi protecţie din partea 
familiei descendente, iar înmormîntarea nu o poate ima
gina românul nici astăzi în afara familiei.

In cadrul obştei săteşti familia era însă numai o celulă 
într-un mecanism ierarhizat de relaţiile de rudenie. Dacă 
naşterea şi moartea se pot desfăşura în cadrul restrîns al 
familiei, căsătoria antrenează largi relaţii de rudenie,, 
angajamente, schimburi materiale şi matrimoniale inter- 
familiale. O problemă care trebuia minuţios reglementată 
şi supravegheată era accesul tinerilor la căsătorie, condi
ţie esenţială pentru asigurarea continuităţii biologice. 
Pentru a rezolva această problemă intrau în calcul nu
meroşi termeni : familii de origini diferite, vîrsta, statu
tul economic, social al partenerilor etc. Prin adevărate 
legi nescrise, greu de înţeles uneori, societatea tradiţi
onală garanta dreptul tînărului la o soţie, la o familie. 
Căsătoria în satul românesc nu se putea realiza fără 
să se ia în considerare convieţuirea neamurilor, iţele în
curcate ale relaţiilor de rudenie. Neamul cuprindea ru
dele de sînge în linie dreaptă (bunic-bunică, tată-mamă, 
fiu-fiică, nepot-nepoată), rudele de sînge în linie colate
rală (frate-soră, unchi-mătuşă, văr-vară), rudele prin în
cuscrire (soţ-soţie, socru-soacră, ginere-noră, cumnat- 
cumnată, cuscru-cuscră, tată vitreg-mamă vitregă) şi ru
dele convenţionale (naş-naşă, fin-fină, cumătru-cumătră). 
Sinonimia cuvintelor care exprimă ideea de înrudire este 
însă extrem de bogată, însumînd aproximativ 2 0 0  de 
termeni (Scurtu, 1966).

Neamul poate fi divizat pe criterii mai simple în trei : 
rudenie prin consangvinitate, rudenie prin afinitate şi 
rudenie prin năşie. Consangvinitatea este baza biologică
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şi socială a relaţiilor de înrudire, afinitatea, —  modul de 
a stabili pe plan social, prin schimburi matrimoniale, un 
sistem de alianţă mai larg, iar năşia este instituţia care 
mediază înfiriparea relaţiilor de rudenie prin încuscrire 
şi care îşi asumă acte rituale semnificative la trecerea 
individului de la o stare la altă stare (naştere, căsătorie, 
moarte). Cu toată fărîmiţarea neamului pe familii şi gos
podării individuale, acesta participă solidar la toate eve
nimentele de familie (cumetrii, botezuri, nunţi, înmor- 
mîntări etc.) şi la acţiuni de ajutor mutual. Relaţiile de 
rudenie au oferit un şablon, un tipar cultural şi pentru 
normarea relaţiilor intergrupale de cu totul altă natură 
decît familia şi neamul. „Folosirea terminologiei familia
le — scria H. H. Stahl — pentru denumirea unor situaţii 
care nu au nimic familial în ele, se practică încă şi în 
zilele noastre... Spunem despre bunele relaţii dintre oa
meni că se au ca fraţii, egalitatea în drepturi cu privire 
la bunuri împărţindu-se frăţeşte, tot aşa după cum şi 
biologii, ca si filologii, grupează tipurile lor pe familii“ 
(Stahl, 1980).

în secolele trecute, orice creştere demografică ajunsă la 
limita optimă putea declanşa o scindare, din satul-matcă 
se despărţea satul-roi formînd două sate înfrăţite. Sci- 
ziparitatea continua, satul-roi devenind sat-matcă pentru 
alte aşezări. După un întreg proces istoric şi demografic 
se ajungea ca într-o regiune să apară un adevărat sistem 
de sate grupate pe „fraţi mari“ şi „fraţi mici“ . Această 
realitate socială a alimentat imaginaţia populară care a 
creat numeroase legende etiologice „în care diversele roiri 
succesive sînt interpretate genealogic, ca descinzînd din- 
tr-un strămoş unic, succesivele sate roite avînd roluri 
de fiu, apoi de nepoţi etc., întreg sistemul social căpă- 
tînd o formulare în sistem de înrudire, fără totuşi ca sis
temul matrimonial să fi jucat vreodată vreun rol cît de 
mic în acest amplu proces social, petrecut nu între oa
meni, ci între colectivităţi umane, între grupe de sate, 
nu între familii restrînse“ (Stahl, 1980). Exemple de ex
trapolare a relaţiilor familiale în domenii parafamiliale 
se pot da şi din alte domenii ale vieţii tradiţionale româ
neşti. Ceea ce ne interesează mai mult este modul cum 
influenţau relaţiile de rudenie unele evenimente demo
grafice, în special căsătoria.

229
V.TREBICI



Dintre instituţiile care vizează viaţa de familie, căsă
toria are statutul juridic cel mai bine individualizat. 
Caracterul dual — biologic şi social — atît de evident la 
naştere şi moarte este mai greu de desluşit în cazul că
sătoriei care a devenit, treptat, un eveniment prin exce
lenţă social. Pentru săvîrşirea unei căsătorii actul de vo
inţă al subiecţilor şi dubla condiţionare socială (cutuma 
şi legislaţia oficială) sînt hotărîtoare. Influenţa factorilor 
sociali —  în sensul larg înglobînd pe cei economici, cul
turali, juridici, psihologici —  este incontestabilă (Trebici, 
1979)..

Dintre evenimentele demografice, căsătoria păstrează 
cele mai multe valenţe etnografice. De cele mai multe 
ori consemnarea de către autoritatea oficială a statutului 
civil nu se suprapune cu consemnarea în fapt a actului 
căsătoriei, pentru că între căsătoria civilă şi nuntă se 
scurge, în general, un interval de timp a cărui durată 
variază, în funcţie de zona etnografică, de la o zi pînă 
la mai multe sptămîni sau luni (Motomancea, 1973). Au
toritatea asupra evenimentelor din ciclul vieţii a avut-o, 
secole de-a rîndul, obştea şi nu puterea administrativă. 
Este o realitate istorică care nu poate fi exclusă din 
calcul cînd se analizează comportamentul demografic al 
omului contemporan.

Formarea grupurilor matrimoniale provoca dezechili
bre de mari proporţii în familiile angajate ; desprinderea 
celor doi tineri din cetele de fete şi flăcăi din care făceau 
parte, plecarea lor din familiile în care s-au născut, pă
răsirea casei părinteşti de către mireasă etc. Unul din ro
lurile importante ale ceremonialului atît de complex al 
nunţii era menit să ducă la rezolvarea unui asemenea 
dezechilibru social. Conflictul se rezolva — aprecia Mihai 
Pop — „prin intrarea tinerilor în categoria maturilor, 
prin integrarea miresei în familia mirelui, prin crearea 
unei noi celule sociale, a unei noi familii şi prin stabili
rea de noi legături, de încuscrire şi cumetrie între cele 
două familii, pe de o parte, şi între ele şi familiile naşilor, 
pe de alta“ (Pop, 1976). Prin practicile care au loc în 
cadrul ceremonialului nupţial (logodna, nunta şi perioada 
imediat următoare care se prelungea, în unele cazuri, 
pînă la naşterea primului copil) se avea în vedere repa
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rarea breşei produse atît în familia fetei cît şi a fecio
rului. Nunta se constituia într-un ceremonial spectaculos 
al cărui substrat străvechi era trecerea lină a individului 
de la o stare ia altă stare cu consecinţe minime pe plan 
spiritual, social şi economic. Oraţiile, urările, darurile, 
cântecele de jale, cîntecele de bucurie, strigăturile, mar
şurile, alaiurile solemne indică şi astăzi, în majoritatea 
mediilor folclorice ale ţării, ingeniozitatea prin care ob
ştile săteşti depăşeau crizele sociale provocate de formarea 
cuplurilor familiale. Nunta consfinţeşte crearea unei noi 
„celule“ sociale, eu funcţie economică şi de procreare 
fără să dezorganizeze familia de provenienţă (familia soţiei 
şi familia soţului). Virtutea adevărată a nunţii nu era 
cea de spectacol, de distracţie ci de împăcare şi rezolvare 
a unor stări conflictuale. Nici un părinte nu s-ar fi împă
cat cu gîndul că, după ce şi-a crescut şi educat copilul, 
acesta îl va părăsi în afara căsătoriei prefaţată de nuntă. 
„Ceremoniile nupţiale tind înainte de toate nu numai la 
apropierea celor doi tineri ca indivizi, ci şi la apropierea 
celulelor familiale care sînt totodată şi celule sociale, 
căci sînt în legătură prin situaţia lor, prin vecinătăţi, 
prin cătune, cu întregul grup social“ (Pop, 1976).

Ceremonialul nupţial nu era însă lipsit de unele mo
mente de tensiune : bărbieritul mirelui, gătitul miresei 
(desprinderea tinerilor din comunităţile de vîrstă din 
oare au făcut parte), iertăciunea şi plecarea alaiului nup
ţial la cununie (desprinderea tinerei fete de familia sa). 
Un folclor caracteristic întrerupe, pentru scurt timp, 
buna dispoziţie.

Deşi cîntecele de despărţire cîntate la bărbieritul mi
relui aveau, în general, o notă veselă, cu multe aluzii şi 
ironii la perioada de flăcău, apărea şi o notă de melan
colie, de jale după viaţa neîngrădită anterioară :

„Foaie verde de dudău,
Bine mai trăiam flăcău, 
încălecam calul meu,
Şi plecam unde voiam eu.
Busuioc verde pe masă,
Rămîi maică sănătoasă,
Dacă n-ai fost bucuroasă,
Să fii cu fecior la masă“ .
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Jalea cea mai mare era însă la gătitul miresei, în 
timp ce lăutarii eîntau o melodie cu numeroase variante 
locale. Motivul înstrăinării este perceput aici cu toată 
gravitatea, întrucît tînăra fată părăseşte nu numai antu
rajul prenupţial ci şi familia şi casa părintească :

,. Frunză verde, mărăcine, 
Ia-ţi mireasă ziua bună,
De Ia fraţi, de la surori,
De la grădina cu flori,
De la strat de busuioc,
De la fete, de la joc,
De la frunza cea de brad,
De la puiul cel lăsat,
De la frunza cea de nuc, 
Rămîi maică, eu mă duc.
... Plingi mireasă, te omoară. 
Că nu-i mai pune beteală, 
Nici la coadă floricele,
Nici în degete inele.
Şi nici în urechi cercei,
Nici nu-i şedea cu flăcăi. 
Cununiţa ta cea verde,
Cum te scoate dintre fete,
Şi te dă-ntre neveste.
Şi cununa cea cu flori,
Te pune-ntre nurori.
Cîntaţi fete şi horiţi,
Pînă sînteţi la părinţi,
Cîntaţi fete horile,
Şi vă purtaţi florile,
După ce vă veţi mărita, 
Horile n-oţi mai juca.
Florile n-oţi mai purta. 
Copiliţă cu părinţi,
La ce focu te măriţi,
Că mila de la părinţi, 
Anevoie ai s-o uiţi.
Că mila de la străini,
Ca gardu de mărăcini,
Şi mila de Ia bărbat,
Ca frunza de plop uscat. 
Cind gîn cleşti cri te umbreşte
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Tot mai rău te dogoreşte.
Cînd gîndeşti că trăieşti bine,
Atunci e vai de tine.
Săriţi flori de-mbobociţi,
Că mie nu-mi trebuiţi.
Pînă ieri cu fetele,
Astăzi cu nevestele.
Bate vîntul de prin munţi,
Adu-mi dor de la părinţi.
Bate vîntul de prin flori,
Adă-mi dor de la surori.
Bate vîntul de prin brazi,
Şi-mi adă dor de la fraţi“ (Pop, 1976).

2. Vîrsta la căsătorie

Pe parcursul întregii orînduiri feudale familia, deci 
şi instituţia căsătoriei, reprezenta un sector de viaţă 
socială influenţat profund de biserică. Conform scopului 
ei etic, biserica creştină a dat căsătoriei o însemnătate 
spirituală, a privit-o ca o instituţie proprie şi a trecut-o 
printre taine. Căsătoria se încheia şi se desfăcea de auto
rităţile bisericeşti, se săvîrşea public după un ritual precis 
in care momentul religios coincidea cu momentul juridic. 
In Moldova şi Ţara Românească Instituţia căsătoriei şi-a 
păstrat caracterul religios pînă la înfiinţarea Curţii de 
Casaţie în anul 1861 şi promulgarea Codului ch il din 
anul 1864 (Popescu, 1970).

Sub influenţa dreptului romano-bizantin, pravilele se
colului al XVII-Ic a prevedeau, ca vîrstă minimă necesară 
la încheierea căsătoriei, pe cea a unei populaţii cu alt 
ritm de dezvoltare biologică decît cea din teritoriile car- 
pato-ponto-dunărene. îndreptarea legii preciza : ..... Şi 
nevîrsta se cheamă cînd nu iaste bărbatul de 14 ani şi 
muiarea de 12, cel puţin“ (Popescu, 1970). Se recomanda 
ca între viitorii soţi să nu fie diferenţă mare de vîrstă 
că atunci este „cum nu se cade, ce încă c ruşine“ . Pentru 
Ţara Românească Pravila de la Govora prevedea pentru 
femeie vîrsta la căsătorie tot de 1 2  ani, dai1 urcă vîrsta 
bărbatului la 15 ani. Aşa cum o să constatăm, aceste re
glementări juridice au fost inoperante pe teritoriul Ro
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mâniei. Biserica însăşi a avut de luptat împotriva căsăto
riilor precoce. Care să fi fost obiceiul juridic, numit în 
documente „legea ţării“ , „legea românească“, „legea ţării 
noastre“ înainte de apariţia pravilelor ? Se pare că singura 
sursă de documentare rămîne informaţia etnografică. Re
producem deci cîteva informaţii culese de noi sau pre
luate din alte surse bibliografice şi care motivează vîrsta 
la căsătorie a tinerilor în prima jumătate a secolului al 
XX-Iea. Vom insista apoi asupra sistemelor caracteristice 
de constrîngere a tinerilor pentru a respecta normele tra
diţionale privind vîrsta la căsătorie.

„Fetele se căsătoreau la 15— 16 ani. Sub 16 ani se 
căsătoreau numai cu rugări. Se plătea o taxă şi gata. 
Eu am căsătorit-o la 15 ani pentru că eram să mor. Mi-au 
zis femeile să nu las fata nemăritată. înainte de război 
se căsătoreau fetele ca să nu rămînă necăsătorite“ (Troaş, 
1977). „Fetele se măritau la 15— 16 ani. Se făcea nuntă 
atunci cînd se căsătoreau la 15— 16 ani. Asta numai ca 
să ţină averile laolaltă“ (Lupşa, 1976). „Am un băiat de 
vreo 17 ani şi vreau să-l însor la toamnă, cînd s-o mai 
coace la minte. Să mai am şi eu ceva pămînt. Ce să mă 
tot căciulesc la boier. El zice că bai. De la gură zice 
nu, dar de la inimă zice da“ (Runcu, 1930). „Că la noi 
aşa e gîndul : fata s-o dai, că flăcăii tot ăia sînt şi fata 
de nu, se măreşte“ (Drăguş, 1929).

„La D-stră este învăţătura şi sînteţi retrasă, dar la noi 
nu stă fata de la 18 ani. Dracul s-o ia !“ (Runcu, 1930). 
„Părinţii pentru a nu avea grija fetelor cînd se duc la 
munte, la pădure sau la stînă, le mărită de tinere făcînd 
un calcul simplu : să le păzească bărbaţii lor şi să-şi mai 
ia un gînd de pe cap“ (Conea, 1940).

In condiţiile tradiţionale, tinerilor li se oferea o peri
oadă precisă pentru căsătorie : 14— 18 ani pentru fete şi 
18—-25 ani pentru băieţi. Vîrsta prescrisă de tradiţie 
corespundea cu maturitatea biologică şi cu maturitatea 
social-economică (apţi pentru muncă şi roluri sociale în
deplinite de oamenii căsătoriţi, capabili pentru întreţi
nerea şi educarea copiilor). Abaterile zonale de la acest 
model erau mici. De pildă, în Muscel, căsătoria fetelor 
începea de la 14 ani şi atingea două maxime : 18 şi 20 
de ani. Băieţii se căsătoreau de la 18 ani cu un singur 
maxim la 24 ani (Ghinoiu, 1978).
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In societatea tradiţională fata la 2 0  de ani se conside
ra „bătrînă“ , iar băiatul la 25—26 ani „flăcău tomnatic“ . 
Depăşirea limitelor optime pentru realizarea căsătoriei 
hotăra, de cele mai multe ori, soarta viitoare a tuturor 
tinerilor care nu au reuşit să treacă, prin căsătorie, în 
grupul nevestelor şi bărbaţilor. Dacă grupul indivizilor 
nerealizat matrimonial era ridicat, acesta risca să impie
teze ordinea şi normele morale prestabilite de tradiţie. 
Persoanele care nu reuşeau să-şi închege o familie pro
prie îşi încheiau bătrîneţea fără nici o satisfacţie matrimo
nială în casa părintească, adesea pe lingă un alt frate 
sau soră. Ele constituiau o forţă de muncă ieftină explo
atată de locuitorii mai înstăriţi ai satului. Statutul foarte 
sever al femeilor şi bărbaţilor rămaşi necăsătoriţi le in
fluenţa, uneori, starea sănătăţii. Aceştia constituiau prin
cipala sursă a bolnavilor neuropsihici. Unii reuşeau să se 
căsătorească formînd menaje nepotrivite (diferenţe mari 
de vîrstă între soţi, căsătorii cu văduve şi văduvi, căsăto
rii cu femei care aveau copii din flori sau bărbaţi care 
aveau copii rămaşi de la altă nevastă), alţii trăiau în con
cubinaj sporind, adesea, numărul copiilor nelegitimi. Fri
ca de a nu intra în rîndul celor năpăstuite de soartă 
determina fetele — de cele mai multe ori iniţiativa apar
ţinea părinţilor — să se căsătoreasă imediat ce au ajuns 
la vîrsta nubilă. Părinţii anunţau public acest moment 
prin „scosul la joc“ sau „ieşitul la horă“ a fetei într-o 
zi anume a anului, diferită de la zonă la zonă : Nedeie, 
Sîntilie, Paşte, Ospăţul feciorilor. Existau însă şi alte 
forme discrete prin care părinţii comunicau obştei că fiica 
lor se poate căsători, de pildă, schimbarea portului şi 
pieptănăturii de copilă, participarea la şezători. In satul 
de olari Drăgăeşti Pămînteni (judeţul Dîmboviţa) în mo
mentul cînd fetele deveneau nubile, străchinile şi far
furiile care împodobeau pereţii exteriori ai caselor erau 
întoarse cu faţa la drum.

In zona Munţilor Apuseni, ca de altfel şi în alte părţi 
ale ţării, momentul maturizării biologice a fetelor în 
vederea căsătoriei era comunicat obştei prin intermediul 
pieptănăturii : „fetele de la 14 ani în sus se spală în 
seara de Sîntoader pe cap cu leşie făcută din propivnic 
sau părlangină (iarbă cu miros plăcut pe care o poartă 
nevestele şi fetele în sîn şi care miroase numai primă
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vara, pînă începe cucul a cînta) şi ederă ; iar după ce 
s-au spălat, îşi desfac chica dinainte, care era trasă peste 
frunte şi, împreunînd-o cu chica dindărăt, se piaptănă 
cu cărare, în semn că de aici înainte este fată mare. de 
măritat“ (Marian, 1899). Intr-adevăr, în condiţiile tra
diţionale unei fete îi era iertată mai uşor graba la căsă
torie decît amînarea acesteia după 2 0  de ani.

Feciorii se căsătoreau sub vîrsta de 20 de ani forţaţi de 
unele împrejurări nefavorabile. De exemplu, descomple- 
tarea familiei prin moartea mamei, dezechilibra grav 
planificarea pe sexe a muncii şi constituia un motiv frec
vent pentru ca tînărul să suplinească, prin căsătorie, 
lipsa rolului tradiţional al femeii în gospodărie. Ga şi în 
cazul fetelor, bărbaţii se căsătoreau greu după depăşirea 
vîrstei optime fixată de tradiţie. Opinia poporului era 
însă mai îngăduitoare faţă de abaterea de la modelul 
tradiţional : feciorii cărora le-a trecut vremea de însurat 
erau fie „prea urîţi“ , fie „prea pretenţioşi“ fie că „le 
murise ursita“ sau că „ursita le era prea mică“ . Totuşi, 
dorinţa şi voinţa tuturor era ca feciorii să se însoare 
pentru a deveni gospodari în puterea cuvîntului. Aproape 
pe nesimţite „flăcăul bătrîn“ era exclus din grupul fecio
rilor care „l-au prins din urmă“ şi din întîlnirile şi petre
cerile premaritale. Strigături satirice le erau adresate 
atît de fetele cît şi de feciorii din noua generaţie, aflată 
în pragul căsătoriei :

„Frunză verde rosmarin,
Rău îţi stă june bătrîn !
Maioran crescut în iarbă,
Rău îţi stă june cu barbă !“ (Marian, 1890 a)

Nu era uşor ca un flăcău să se vadă luat peste picior 
prin şezători, pe la hore şi alte petreceri de către fete 
şi flăcăi, dar şi de către nevestele şi bărbaţii căsătoriţi. 
Ei încercau să-şi exprime opinia, uneori să dea explicaţii 
şi să se desvinovăţească prin acelaşi sistem de comunicare, 
chiuitura :

„Pus-am gîndul să mă-nsor 
Să aduc maicii ajutor ;
Dar gîndii ca să mă las,
Să n-aduc maicii necaz ! (Marian, 1890 b).
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Opinia comunităţii săteşti era de neînduplecat, astfel că 
bărbatul neînsurat avea de ales : să rămînă neînsurat, 
să accepte statutul omului fără familie, fără milă şi mîn- 
.gîiere sufletească la bătrîneţe, fie să se căsătorească, în 
fine, cu cine a mai rămas, de o seamă sau „de o potrivă 
cu e l“. Obştea deci acorda „burlacului“ o ultimă şansă la 
vîrsta de aproximativ 30 de ani. Selecţia maritală îi era 
■oricum dezavantajoasă. Aşa cum vom vedea, acestora li 
.se repartiza un timp calendaristic precis pentru căsătorie : 
■săptămîna nebunilor.

Diferenţa de .vîrstă între soţ şi soţie, în medie de 
5—6 ani, s-a menţinut ca un fenomen demografic şi etno
grafic constant. Excepţiile erau rare şi făceau obiceiul 
strigăturilor şi chiuiturilor la joc, a „strigatului peste sat“ , 
a folclorului satiric, în general :

„Tinerel mă însurai
Şi bătrînă îmi luai
Nu mi-i ciudă că-i bătrînă
Cum mi-i ciudă că-i nebună“ (Marian, 1890).

3. Interdicţii la căsătorie
Drumul spre o căsătorie „dreaptă“ sau, cum era nu

mită în pravile, „pre lege“ , era presărat cu numeroase 
■obstacole şi interdicţii : paza contra incestului, rudenia, 
rudenia spirituală, rudenia prin încrucişare, endogamia, 
etnia, statutul social, religie, anul de doliu, consimţă
mântul părinţilor.

Paza contra incestului. Cea mai severă interdicţie, 
paza contra incestului, era garantată de biserică şi de bă- 
trînii satului, cunoscători ai arborilor genealogici, în îm
prejurarea cunoscută sub nume diferite : „strigatul în 
biserică“, „strigări“ , „vestiri“ , „mărturisiri“ . După ce nun
ta era pusă la cale de cele două familii mai era necesar 
deci avizul comunităţii săteşti care se pronunţa dacă erau 
sau nu piedici (una din gradele de rudenie interzise) în 
înfăptuirea căsătoriei. Preotul satului înştiinţa obştea în 
trei duminici, sau cu ocazia altor sărbători din cuprinsul 
săptămînii despre căsătoria ce urma să se efectueze. Bă-
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trînii satului aveau astfel suficient răgaz să verifice dacă 
căsătoria încălca normele tradiţionale, dacă era legală 
sau ilegală. Dacă nu se ridica vreo obiecţiune, se spunea 
că „au ieşit vestirile“, „au ieşit mărturisirile“, iar pregă
tirile de nuntă intrau pe făgaşul normal. In cazul că 
unul din tineri era din altă aşezare, strigarea se efectua 
în amîndouă satele, iar una din părţi era obligată să 
aducă înainte de nuntă „mărturie de vestiri“ . Dacă una 
din regulile de prevenire a incestului era încălcată, pravi
lele prevedeau pedepse pentru preoţii care au „blagoslovit 
acea nuntă“ : ridicarea dreptului de a mai fi preot pentru 
cel ce avea cunoştinţă de rudenia celor ce se căsătoreau 
sau îi punea să „canonească“ , în cazul unei relaţii de ru
denie ascunse, necunoscute. „Amestecarea de sînge“, for
mula populară care desemna căsătoria dintre rude, se 
urmărea pînă la a patra sau chiar a şaptea spiţă de neam, 
în funcţie de mărimea aşezării, de creşterea sau descreşte
rea populaţiei etc. Pentru a stăvili căsătoria dintre rude, 
cu consecinţe biolog iee negative pentru urmaşi, po
porul considera abaterea ca un mare păcat. Pentru 
verii căsătoriţi care au devenit părinţii unei generaţii 
de copii infimii a fost creat un proverb de o rară înţe
lepciune ; „Părinţii mănîneă aguridă şi se seripezesc 
dinţii copiilor“ . Cu toate acestea, familiile boiereşti şi, 
în general, oamenii mai bogaţi, pentru a păstra laolaltă, 
prin sistemul moştenirilor, zestrea şi pămîntul, încălcau 
frecvent această interdicţie. Dacă aceştia se puteau sus
trage de la sancţiunile şi pedepsele sociale, nu puteau 
scăpa de consecinţele încălcării legilor şi mai aspre ale 
naturii.

Rudenia spirituală. Rudenia care lua fiinţă prin botez 
şi cununie, deci între naşi şi fini, se considera ca avînd 
aceeaşi putere ca rudenia de sînge. în decursul vremu
rilor acest tip de rudenie a eîştigat prestigiu îneît se 
considera, uneori, chiar mai puternică decît rudenia de 
sînge. Rudenia care cobora din năşie avea un caracter 
de continuitate şi conservare ceea ce determina, în con
diţiile interzicerii căsătoriilor intre naşi şi fini, o restrîn- 
gere notabilă a selecţiei matrimoniale. „Nun e de regulă 
cel ce a botezat pe ginere. Dacă e mort, îi ia locul un 
fecior al lui, şi numai dacă nu are pe nimeni, sau nu vrea, 
îşi ia alt naş ; de multe ori pentru aceasta se întîmplă şi 
neînţelegeri“ (Scurtu, 1966).
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Un alt mod de a se extinde artificial rudenia era chiar 
actul botezului care ridica noi obstacole în desfăşurarea 
firească a evenimentelor demografice ulterioare. „Copiii 
se botează în ape deosebite. Dacă se botează într-o apă se 
înfrăţesc şi această înemurire e o piedică de căsătorie. 
Dacă s-ar căsători astfel de copii s-ar naşte din ei arătări“ 
(Marian, 1890). In Transilvania se considera, dimpotrivă, 
că era bine să se boteze mai mulţi copii într-o apă. în 
schimb, în Muntenia interdicţia era amplificată : nu nu
mai copiii care se botezau în aceeaşi apă erau consideraţi 
fraţi sufleteşti, ci toţi nou-născuţii ţinuţi în braţe la botez 
de una şi aceeaşi persoană. Prin urmare nici acestei ca
tegorii de copii nu le era îngăduit să se căsătorească 
unul cu altul. Copiii înfiaţi şi copiii adoptaţi micşorau 
şi ei baza selecţiei matrimoniale : „Copilul de suflet, du
pă credinţa mai de pretutindeni a romînilor, nu poate 
să se căsătotrească cu copilul adevărat al tatălui său de 
suflet, nici cu vreo rudenie a acestuia“ (Marian, 1890).

Rudenia prin încuscrire. Adesea rudenia care lega două 
sau trei neamuri prin intermediul căsătoriei se constituia 
într-o nouă piedică în alegerea matrimonială. Legătura 
de încuscrire se calcula, ca şi în cazul rudeniei spiri
tuale, cu ajutorul arborilor genealogici. Rudenia prin 
încuscrire nu constituia însă întodeauna un impediment 
la căsătorie.

Endogamia. Pînă la începutul secolului al XX-lea, 
căsătoriile erau, în mediul rural, de tip endogam. Nici 
una din calităţile tinerilor nu justifica înstrăinarea lor 
prin căsătorie. Căsătoria în alt sat, mai ales în cazul fete
lor, era dezaprobată de rude, consăteni, grupul de fete 
•şi flăcăi. Consecinţele înstrăinării avea să le suporte, în 
ultimă instanţă, tînăra care se vedea brusc nu numai 
în altă familie, ci şi între alţi consăteni.

Un folclor specific exprima jalea nevestelor şi repro
şurile adresate părinţilor. Căsătoria unei fete dintr-un 
sat în alt sat solicita în cadrul ceremonialului nupţial 
obiceiuri suplimentare menite să rezolve conflictul ivit 
între ceata feciorilor, consăteni ai miresei şi ceata 
feciorilor din care a făcut parte mirele : „Dacă mirele nu 
este din acelaşi sat cu mireasa, atunci nemijlocit după 
ce s-a suit mireasa în trăsură şi mirele cu vorniceii săi 
pe cai şi dau să plece spre casă, feciorii din sat se reped
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la poartă, o închid şi nu lasă nuntaşii din satul străin, 
însă mai cu seamă pe mire şi pe mireasă să iasă din 
ogradă afară, pînă ce acesta din urmă nu le plăteşte o 
despăgubire, pentru că ei au jucat pe mireasă cît timp 
aceasta a fost fată mare“ (Marian, 1890). înţelept era 
din partea mirelui să plătească ceea ce i se cerea, în 
general băutură, să le mulţumească pentru că i-au jucat 
mireasa cît a fost fată mare şi să plece cît mai curînd 
pentru a evita alte neplăceri. Dacă mirele refuza să plă
tească taxa solicitată, flăcăii din satul miresei stricau 
podeţele peste ape sau recurgeau la alte mijloace pentru 
a răsturna căruţa în care se găsea mireasa împreună cu 
zestrea primită de ia părinţi. Nu o dată se întîmpla ca 
de la „plata vulpii“ , cum era denumită sugestiv în unele 
sate româneşti această taxă, să încolţească sămînţă de 
gîlceavă care genera, adesea, bătăi între nuntaşii celor 
două sate. Astfel, căsătoria fetelor în alte sate în loc să 
unească cetele de feciori, mai rău le îndepărta, înrău
tăţind cu fiecare nuntă în parte, relaţiile matrimoniale 
dintre satele vecine. In unele sate din Moldova era însce
nată o adevărată luptă de cavalerie. Pentru a evita plă- 
tirea reciprocă a poliţelor, fetele se hotărau, uneori, să 
„fugă“ cu feciorii din alte sate, sărind, cel puţin pentru 
moment, peste ceremonialul nunţii. Pentru a nu „pierde“ 
fetele din sat, feciorii luau unele măsuri de precauţie, 
interzicînd participarea flăcăilor din alte sate la şeză- 
torile şi horele satului lor. Nu o dată se iveau conflicte 
între feciorii aceluiaşi sat care nu permiteau căsătoria 
fetelor dintr-o parte în alta a satului. In aceste cazuri 
organizarea socială a instituţiilor premaritale (cetele 
de feciori, şezătorile, horele satului) corespundeau cu 
organizarea teritorială a vetrei satului. Obiceiurile 
amintite s-au menţinut o vreme mai îndelungată în 
zonele extracarpatice (Muntenia, Oltenia, Moldova)- 
în Banat şi în Transilvania unde exogamia a intrat mai 
de timpuriu în drepturile ei fireşti aceste obiceiuri 
sînt mai greu de reconstituit.

Endogamia care exprima interesele unei societăţi 
patrilocale dezavantaja nu atît feciorii cît fetele de 
măritat. In cele mai multe sate numărul fetelor depă
şea numărul feciorilor ceea ce determina o sporire a 
concurenţei matrimoniale feminine. Fetele ale căror
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şanse la căsătorie erau mai mici aşteptau, într-un feî 
dezarmate în faţa tradiţiei, cererea în căsătorie :

..La răchita rămurată 
Sade o mamă supărată,
Că fata-i nemăritată.
Nu da, mamă, vină fetei,
Ci dă vină cui n-o cere,
Că fata s-ar mărita 
Dacă ar fi cine s-o ia !“

Situaţia se schimba, în oarecare măsură, eind feciorul 
.părăsea satul. De altfel, la baza multor legende despre 
întemeierea satelor stă migraţia matrimonială masculină.

Pe fondul unei endogamii locale, neamurile care al
cătuiau o comuni t'i ie rurală deveneau exngame unele 
faţă de altele. Pentru un tînăr. selecţia maritala era în
chisă în interiorul neamului său, dar deschisă fată de 
celelalte neamuri. Totuşi, reguli precise reglementau ale
gerea soţiilor şi din cadrul neamului. De pildă, căsătoria 
dintre cumnaţi era admisă în cazuri speciale, cînd fratele 
şi sora dintr-o familie se căsătoreau cu fratele şi sora 
clin altă familie şi căsătoria era celebrată în aceeaşi zi, 
deci înainte ca un cuplu familial să fi creat o oprelişte 
pentru celălalt cuplu familial. Acest schimb simetric 
(Pop, 1976) este şi astăzi frecvent în unele zone montane 
unde bărbaţii rămîn pe loc şi moştenesc gospodăria şi 
averea părinţilor în timp ce femeile se stabilesc în case
le socrilor. Schimbul fiind reciproc avantajos, s-a găsit 
şi soluţia de a depăşi interdicţia impusă căsătoriei cum
naţilor prin celebrarea cununiiilor în aceeaşi zi.

Satul românesc nu reprezenta asociaţii egalitare de 
neamuri, în perioada feudală voievozii noştri creau avan
taje notabile celor care se remarcau pe cîmpul de luptă. 
Dar şi fără fapte de eroi unele familii şi neamuri reu
şeau să se detaşeze economic şi social. în raport cu ierar
hia socială instalată treptat în satele noastre, profesorul 
Mihai Pop descoperă trei zone de endogamie cu sferă de 
cuprindere teritorială diferită : cea a satului, cea a satu
lui şi a satelor vecine şi cea a ţinutului sau a zonei. 
Neamurile care se situau economic şi social la baza ierar
hiei, fiind mai numeroase, reuşeau să rezolve problema 

: selecţiei maritale în cadrul închis al obştei, să respecte
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candogamia locală. Neamurile din categoria medie, deşi 
.rezolvau problema căsătoriilor pe plan local, depăşeau 
.adesea limitele satului făcînd schimburi matrimoniale 
pe o arie de aproximativ 20— 30 km. în sfîrşit, neamuri
le din categoria ierarhică superioară, mult mai puţin 

.numeroase, pentru a evita mezalianţa şi pentru a păstra 

.statutul social şi economic îşi extindeau reţeaua relaţii
lor matrimoniale asupra unor zone întinse, provincii is- 

'torice.
Etnia. Unul din factorii care limita selecţia maritală 

a fost interdicţia de ordin etnic. Românul este cunoscut 
prin ospitalitate şi îngăduinţă faţă de străinii care s-au 

: stabilit, din diferite motive, pe pămîntul românesc. Pe 
- călători i-a adăpostit, i-a hrănit şi nu o dată le-a salvat 
viaţa ; pe cei care s-au statornicit i-au lăsat să-şi cîştige 
•existenţa, să-şi clădească singuri viaţa şi, mai presus 
>-de acestea, să-şi păstreze fiinţa etnică, obiceiurile şi tra
diţiile. Bunăvoinţa şi îngăduinţa românului se opreau 
¡în faţa contractării relaţiilor matrimoniale :

„Dacă-ai fi o româncuţă,
Te-aş lua de mînuţă,
Şi de-ar vrea maica, sau ba,
Noi, dragă, ne-am cununa“
Mîndră-i nana, ocheşa,
Numai nu-i de legea mea“ (Marian, 1890).

Pentru vremurile cînd destinul nostru ca popor era 
’pus în cumpănă, interdicţia etnică înceta de a mai fS 
o prejudecată ci o virtuală intuiţie istorică. Masele largi 
au luptat pentru păstrarea fiinţei etnice atît din punct 

• de vedere cultural, cît şi antropologic. Informaţiile etno- 
, grafice redau numeroase forme de luptă, pasivă sau vio
lentă ; „Cînd se apropiau turcii, femeile şi fetele necăsă
torite se ungeau pe faţă cu funingine, se legau la cap ca 
babele, puneau în traistă o piatră grea şi o cărau în 

•spate şchiopătînd“ ; „Vezi dumneata, pe piscurile cele mari 
erau patru gropi unde se ascundeau fetele mari şi hai
nele. Noaptea le duceau mîncare. Stăteau acolo pitite 
pînă pleca zavera. Oamenii le lipeau pe jos, le reparau 
în fiecare an. înăuntru erau ca nişte oale mari cît bu- 
tiile“ ; „Bordeiul avea tindă şi odaie. Mai avea o chiţimie 
unde se ascundeau fetele de turci. Se intra printr-o uşă
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mică ; îi dădeau cu var ca să nu se vadă. Puneau şi urs 
macat acolo“ (Ghinoiu, 1981).

Statutul social-istoric al locuitorilor. O altă piedică 
importantă pentru constituirea cuplurilor matrimoniale- 
îl constituia statutul social-istoric al aşezărilor (moşneni- 
clăcaşi ; răzeşi-clăcaşi, nemeşi-rumâni). Rar putea intra' 
un flăcău sau o fată de clăcaşi într-o familie de răzeşi,, 
moşneni sau, în Transilvania, într-o familie de nemeşi. 
Cînd vetrele de sate româneşti se împărţeau în două 
între rumâni şi nemeşi diferenţierile de statut social se- 
prelungeau în toate domeniile vieţii ca şi cum ar fi fost 
vorba de două obşti săteşti ; cimitirele şi bisericile, horele- 
şi petrecerile, nedeile şi hramurile erau separate. îmbră
cămintea era primul element care deosebea un clăcaş de 
un moşnean, răzeş, nemeş. Sistemul de proprietate devăl- 
maş în satele răzăşeşti şi moşneneşti, statutul juridic şi 
economic privilegiat în satele de nemeşi distanţau ma
trimonial tinerii, uneori, mai mult decît ar fi aparţinut 
la naţionalităţi diferite. în monografia Clopotiva. Un sat: 
din Ţara Haţegului, 1940, I. Conea a surprins foarte bine- 
aceste diferenţieri nefireşti între românii dezbinaţi anu
me de stăpînirea austro-ungară din Transilvania : ..Căsă
torii între unii şi alţii nu se fac, decît cu excepţii. Neme
şii îşi dau fetele după tineri din sate cît mai depărtate nu
mai să fie de aceeaşi viţă nemeşă. Feciorii lor, de aseme
nea, iau de neveste numai nemeşoane. Aşa se explică că 
nemeşii din Clopotiva se cunosc şi se înrudesc cu nemeşii- 
din toată Ţara Haţegului. Cînd e horă sau orice fel de pe
trecere în sat, nemeşii petrec d’a băşca. Aşa, de exemplu, 
la nedeia satului ... nemeşii au nedeea d’a băşca, fac- 
jocu’ d’a băşca de rumâni“ (Conea, 1940). înfierea erai 
o modalitate de pătrundere a unui copil de clăcaş în 
rîndul oamenilor liberi, dar acest fenomen se întîlnea» 
foarte rar.

Religia. Căsătoria persoanelor de religie diferită era 
interzisă întrucît biserica ortodoxă considera că unirea- 
de credinţă nu putea avea loc între două persoane apar- 
ţinînd la dogme separate. Această interdicţie se corela,, 
de cele mai multe ori, cu interdicţia etnică.

Anul de doliu. Obligativitatea femeii de a ţine doliu 
după soţul mort timp de un an avea la bază considerente- 
juridice şi morale. Femeia nu trebuia să lase nici un fel
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•de îndoială asupra paternităţii unui eventual copil ce 
-s-ar fi născut după moartea soţului. Pravilele argumentau 
doliul de un an şi deci interdicţia căsătoriei în „anul de 
jale" prin două motive : „să nu fie muiarea grea" şi 
pentru „datoria ce iaste datoare muiarea a face cinste 
bărbatului*' (Popescu, 1970). Doliul bărbatului era mai 
puţin sever. După şase săptămîni, perioadă cind acesta 
efectua toate rosturile solicitate de obiceiurile de înmor- 
mîntare, se putea căsători. Opinia satului era îngădui
toare, mai ales dacă acesta avea şi copii mici de între
ţinui.

Consimlămîntul părinţilor. încheierea căsătoriei nu se 
putea efectua, sau se efectua rar, fără eonsimţămîntui 
părinţilor, în primul rînd al tatălui. Lăsînd la o parte 
■cazurile cind acest drept îl foloseau abuziv părinţii pînă la 
a alege singuri ginerele sau nora, responsabilitatea lor în 
selecţia matrimonială era justificată. Vîrsta de căsătorie 
— şi am văzut cît de timpurie era aceasta — surprindea 
majoritatea tinerilor lipsiţi de experienţa vieţii, de ma
turitatea necesară pentru a judeca viitorul care îl im
plica, de la sine, căsătoria. în faţa înţelepciunii populare, 
.adesea exprimată prin proverbe şi zicători („Nu tot ce 
zboară se mănîneă'*, ,.Nu toate muştele fac miere“ etc.), 
tinerii se situau, fireşte, pe o poziţie contestatarâ. Obi
ceiul juridic popular prevedea eonsimţămîntui părinţilor 
la căsătoria copiilor, dar interzicea unirea matrimonială 
peste dorinţa şi voinţa tinerilor.

Cînd într-o familie erau mai mulţi copii, părinţii ve
gheau ca aceştia să se căsătorească la timp, după reguli 
bine cunoscute : fetele aveau prioritate faţă de băieţi, 
iar în cazul în care erau numai surori, acestea se căsăto
reau în ordinea strictă a naşterii. Prin căsătoria fiicei 
mai mici înaintea surorii sale mai mari părinţii făceau 
o  nedreptate, sancţionată sever de opinia obştei. Chiar 
•dacă nu depăşea vîrsta de 2 0  de ani, fata căreia i s-a 
„luat rîndul“ la măritat risca să rămînă necăsătorită ; 
indiferent de calităţile sale, faptul că „i-a luat-o soru-sa 
înainte“ influenţa opinia feciorilor, apăreau îndoieli şi 
întrebări, întemeiate sau neîntemeiate, asupra tinerei 
care s-a văzut „sărită de noroc“ . în cazuri speciale (cînd 
sora mai mare avea un defect fizic vizibil sau dacă su
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ferea de vreo boală neuropsihică) abaterea de la mode
lul tradiţional era justificată.

Căsătoria în ordinea vîrstei se impunea şi datorită 
cheltuielilor necesare pentru o nuntă şi, mai ales, pentru 
pregătirea zestrei. Pentru a nu dezechilibra bugetul gos
podăriei, căsătoriile şi nunţile trebuiau să se desfăşoare 
la intervale suficient de mari, dînd răgaz părinţilor şi 
copiilor care munceau laolaltă în vederea pregătirii zes
trei fetei care urma la căsătorie. Grija căsătoriei copiilor 
era permanentă şi apărea chiar din prima tinereţe a pă
rinţilor cînd aveau posibilitatea să planifice, prin dife
rite mijloace, distanţa dintre naşteri. Se avea în vedere, 
printre altele, necesitatea ca fraţii şi surorile mai mari 
să aibă grijă de cei mici, iar mama să rămînă, între 
două naşteri, un om bun la muncă.

In familia tradiţională, ordinea căsătoriei surorilor se 
recunoştea cu uşurinţă după îmbrăcăminte şi mai ales 
după felul cum purtau părul şi îşi împodobeau capul. 
Emanciparea socială, reflectată prin participarea tineri
lor la instituţiile premaritale (hora satului, cetele de 
feciori, şezătorile) începeau cu unele întîrzieri pentru 
fetele şi feciorii care aveau fraţi şi surori mai mari 
necăsătoriţi.

Uneori, cînd una din familii, în general familia fetei, 
nu era de acord cu căsătoria, tinerii puteau hotărî, abă- 
tîndu-se de la modelul tradiţional, peste încuvinţarea 
părinţilor ; fata, în bună înţelegere cu băiatul şi uneori 
cu consimţămîntul mamei, părăsea familia pentru a se 
adăposti pe la rude, pe la sălaşe, în acelaşi sat sau în 
sate vecine. Obiceiul numit „fuga“ sau „furatul fetei“ 
era în unele zone frecvent, nimeni nu se mai mira la 
auzul unei asemenea veşti. După ce treceau cîteva zile, 
timp în care necazul părinţilor se mai potolea, tinerii 
reveneau în sate sau încercau să afle veşti prin iscoade 
şi oameni de încredere. Puşi în faţa faptului împlinit, 
părinţii fetei acceptau căsătoria avînd de data aceasta 
şi ei prilejul de a mai ajusta din zestre. Rar se întîmpla, 
ca în a doua parte a secolului X IX  şi începutul secolului 
XX, — perioadă ce am putut s-o reconstituim pe baza 
informaţiilor etnografice de teren — „furtul“ sau „fuga“ 
fetei să constituie motiv de desmoştenire. în cazul cînd 
părinţii fetei luau acesteia orice drept de alegere a so
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ţului, opinia satului era îngăduitoare cu mijlocul folosit 
de împlinire şi realizare a căsătoriei.

„Furtul fetelor' a fost un obicei cunoscut în toate pro
vinciile româneşti pînă spre mijlocul secolului al XX-lea. 
In unele sate exista chiar datina ca fiecare flăcău „cînd 
îi vine vremea de însurătoare, să-şi fure nevasta, şi de-i 
întrebi de ce-au făcut aceasta, îţi spun că aşa au pomenit 
de la bătrîni“ (Marian, 1890). Uneori chiar părinţii fetei 
erau de acord cu grăbirea căsătoriei legale prin „furt“ 
din motive diferite : evitarea cheltuielilor de nuntă (de 
cele mai multe ori însă nunta se efectua după „furt“ ), 
pr'eîntîmpinarea naşterii copiilor din flori, acceptarea 
tacită, fără ştirea obştei, a unui ginere de altă naţionali
tate. In aceste cazuri era vorba de „furturi“ închipuite 
cu scopul vădit de a induce în eroare rudele şi consă
tenii privind încălcarea, cu bună ştiinţă, a interdicţiilor 
de căsătorie.

Indiferent dacă „furtul“ se făcea cu ştirea sau fără 
ştirea părinţilor, tinerii nu se puteau cununa fără avizul 
lor sau, dacă aceştia nu mai erau în viaţă, avizul unor 
rude apropiate. Dacă consimţămîntul nu putea fi obţinut 
prin nici un mijloc, căsătoria se efectua cu mare greutate 
pe la unii preoţi îngăduitori :

1 4 L  :*■
„Hai mîndro cu mine în lume.
La maică-ta nici nu spune, 
la-ţi hainele de pe pat,
Hai cu mine în Banat.
Că Banatu-i ţară bună,
Aflăm popi de ne cunună“ ;

sau

„Haide, mîndro, să fugim,
Amîndoi să ne însoţim,
Unde-s munţii rouraţi 
Că-i un popă printre brazi 
Şi cunună ne’ntrebaţi ;
Este un popă de-i uniţi
Şi cunună de-i fugiţi ! “ (Marian, 1890).

Numărul mare de interdicţii la căsătorie lasă impre
sia că îngrădesc exagerat constituirea cuplurilor nupţiale.
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Este o concluzie pripită, infirmată de realitate : cu cit 
interdicţiile care funcţionau într-un sat erau mai nui- 
meroase şi mai sever aplicate, cu atît numărul persoa
nelor nerealizate matrimonial era mai mic. Cercul ma- 

i trimonial din care un tînăr putea să-şi aleagă partenera 
se îngusta atît de mult încît hotărîrea era uşor de luat.

4. Selecţia maritală

Este greu să se stabilească o ordine unitară pe toată 
ţara, a criteriilor care intrau în calcul la alegerea matri
monială. De aceea, din prudenţă, tratăm aceste criterii 
fără a opina asupra importanţei lor. Un motiv în plus 
pentru care sîntem împotriva fixării unei ordini sau 
priorităţi îl constituie faptul câ niciodată nu era suficient 
un singur criteriu pentru a lua o decizie într-o problemă 
atît de importantă cum este căsătoria.

Atît flăcăii, cit şi fetele doreau, fireşte să se căsă
torească dar nu oricum şi cu oricine. între sexe se des
făşura o luptă mascată, dar foarte aprigă în comparaţie 
cu ceea ce se spunea sau se lăsa să se vadă. „Era vorba 
de o luptă manevrată şi dusă mai mult din umbră, în 
şi din culise, care totuşi trecea şi pe faţă, chiar dacă 
îmbrăca, cel puţin în aparenţă, forme mai blînde“ (Her- 
seni, 1977). Competiţia lâ căsătorie se desfăşura perma
nent. zi de zi. Aceasta era însă mai intensă în apropierea 
perioadelor în care tradiţia interzicea efectuarea căsă
toriilor şi nunţilor. Două momente din calendaristica 
populară sînt suficiente pentru a înţelege, cel puţin par
ţial, fenomenul social: unul ni-1 oferă obiceiurile de iar
nă (în special constituirea şi activitatea cetelor de feciori), 
altul obiceiurile de primăvară („strigatul peste sat“ , Sîn- 
toaderii etc.).

Pentru cetele de feciori dispunem de lucrarea magis
trală a lui Traian Herseni : Forme străvechi de cultură 
poporană romanească, 1977. Deşi autorul se referă la o 
zonă circumscrisă geografic (Ţara Oltului), documentarea 
sociologică şi etnologică, veridicitatea argumentelor, vas
tul material comparativ lărgesc surprinzător semnificaţia 
acestui obicei. Fiind de acord cu opiniile autorului, noi 
înşine avînd prilejul să le verificăm şi în alte zone etno-
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grafice, preluăm un pasaj care se referă tocmai la pro
blema dezbătută în acest capitol :

„Unul din aspectele principale ale complexului de obi
ceiuri legate de ceata de feciori era această verificare 
reciprocă a partidelor de căsătorie. Pretenţiile faţă de 
fete erau mai mari, atît ca pregătire materială (zestrea,, 
în care intra o mulţime de produse ale industriei casnice, 
în special ţesături şi cusături, de unde şi motivul atît de 
răspîndit al colindelor cu fata care coasă şi chindiseşie), 
cît şi ca ţinută morală. Faţă de feciori apăreau alte pre
tenţii : cel care nu fuma deloc, nu bea deloc, nu se uita 
şi nu umbla la fete, care sta pe lîngă maică-sa şi făcea 
treburi femeieşti, deci care era «ca o fată» etc., era tot 
aşa de rău văzut după «canoanele săteşti» ale vremii 
-— «un fătălău», «o muiere», — ca şi cel care depăşea 
măsura.

O fată trebuia să fie, mai înainte de orice, «curată»,, 
apoi harnică, frumoasă şi, fireşte, cu cît mai multă zes
tre. Un fecior trebuia să fie mai întîi «fecior», fecior, pur 
şi simplu sau «fecior la roată», în care se cuprindea no
ţiunile de puternic, isteţ, curajos şi descurcăreţ, adică 
de voinic, de unde urarea din colinde pentru băieţi să 
ajungă «vîrsta de voinic» sau vorbele de zăurit „voinicul 
cînd e voinic nu îi pasă de nimic” (Herseni, 1977).

Alături de cinste şi cu condiţia ca tînăra să nu fi 
depăşit vîrsta optimă pentru măritat, candidata la căsă
torie trebuia să fie voinică şi sănătoasă, să se descurce 
în treburile gospodăreşti (să toarcă, să ţeasă, să ştie să 
facă mîncare etc.). „La noi fetele care nu ştiu să lucreze, 
nu se mărită. Ca să se mărite trebuie să fie fată pricepută 
la lucru şi voinică la sapă, că fără de asta nu se poate. 
Oricît de bună ar fi, fără de război de ţesut n-are să 
tină o casă ca lumea“ (Costa-Foru, Xenia, 1943). în con
diţiile diviziunii pe sexe a muncii, pregătirea hranei şi 
a îmbrăcămintei erau atribuţiile principale ale unei bune 
soţii. Un bogat folclor satiric are ca temă hărnicia sau 
lenea fetelor şi nevestelor tinere :

„Fetele de pe la noi 
Spală hainele-n butoi 
Şi le-ntinde pe gunoi 
Latră cîinii ca la oi“.
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„Mîndra bat-o soarele,
Şi-a vîndut fuioarele 
Şi i-s rupte poalele 
De-i se văd picioarele“.

„Mîndra-naltă şi voinică 
Şade lingă mămăligă 
Mămăliga fierbe-n oală,
Ea doarme de se omoară“ (Pavelescu, 1971)

Frumuseţea feminină avea un rol însemnat, dar nu 
determinant, în alegerea matrimonială. De la forma de 
exprimare a unei opinii prin chiuitură şi strigătură la 
joc, trecem la altă specie folclorică cu rol educativ, pro
verbul (Stanciu, Alexandrescu, 1978) :

„Frumuseţea cui nu-i place 
Dar nu ştii în ea ce zace“ .

„E frumos de pică >
Dar năravu-1 strică“ .

La chip mîndru şi frumos 
La inimă găunos“ -

„Şi dracul e frumos cînd este tînăr“ .

„Frumuseţea la om 
Ca floarea în pom“ .

„Femeia frumoasă 
E pagubă-n casă“ .

„Să-ţi iei nevastă de casă 
Nici urîtă, nici frumoasă“ .

Frumuseţea nu este un merit dobîndit personal. Hazardul 
zestrei cromozomiale ţine de legile biologiei şi geneticii 
care sînt, fireşte, independente de voinţa oamenilor. Omu
lui din popor îi place frumosul fizic... Şi încă mult !
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Caută însă o rezolvare înţeleaptă, cu îngăduinţă a lucru
rilor care nu sînt întodeauna pe voia omului :

„Dacă s-ar lua numai cei dragi 
N-ar mai fi frunză pe fagi.
Dar se iau şi cei urîţi 
De aceea sînt fagii înfrunziţi“ .

Din punct de vedere al înfăţişării fizice, frumuseţea 
era percepută diferit de la zonă la zonă. Aceeaşi trăsă
tură fizică (culoarea şi mărimea ochilor, tenul închis 
sau deschis, formatul nasului şi al feţei, statură fizică 
etc., etc.) constituia avantaj în selecţia maritală într-o 
anumită comunitate rurală şi dezavantaj în alta. Desigur, 
dacă fetele ar fi fost să decidă singure cu cine să se 
mărite, toate ar fi pus pe primul plan frumuseţea. Norocul 
era că, avînd în vedere vîrsta fragedă la căsătorie, deci
zia o luau împreună cu părinţii. Frumuseţea fizică era 
un criteriu şi pentru părinţii tinerei; pentru ei însă 
frumuseţea nu era singurul şi, mai ales, cel mai important 
criteriu. în cazuri foarte rare se întîmpla ca o fată să 
fie căsătorită în afara voinţei sale, „s-o îngroape de vie“ , 
cum spune poporul.

Mare preţ se punea pe isteţimea şi înţelepciunea 
soţiei. Zicalele populare susţin că :

„Nevasta cu mintea bună 
E bărbatului cunună“ .

„Frumuseţea veştejeşte 
Iar înţelepciunea creşte“ .

Un interes subliniat se acorda, în selecţia matrimoni
ală, cunoaşterii spiţei de neam din care cobora fata sau 
feciorul. Se avea în vedere ca rudele tinerilor ce urmau 
să se căsătoreasă să fie oameni sănătoşi, fără vreo „boală 
rea“ căci acestea, susţinea tradiţia, se transmite pînă Ia al 
nouălea neam.

Sfatul bâtrînilor ce-1 dau nepoţilor era să nu se caute 
cu orice preţ fată bogată, ci mai degrabă fată vrednică 
căci „cu una sîrguincioasă poţi face oricînd casă şi avere, 
pe cînd cu una leneşă şi ceea ce ai pierzi“. Mulţi s’-au gră
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bit să descrie întemeierea familiei tradiţionale ca un tîrg, 
generalizînd fapte individuale pentru a caracteriza menta
litatea unui întreg popor. In selecţia matrimonială intra 
deci în funcţiune de complex de criterii care nu puteau fi 
departajate din punct de vedere al importanţei.

5. Instituţii premaritaie
Trecerea de la copilărie la adolescenţă este un proces 

complex de maturizare a diferitelor aparate şi sisteme 
ale organismului care duc, în final, la dezvoltarea fizică 
şi psihică armonioasă, la definitivarea trăsăturilor adul
tului, specifice fiecărui sex (Stoica, 1972). Perioada rela
tiv  scurtă este percepută de puber, care nu mai este 
copil, dar nu este nici adult, ca un drum lung şi obositor 
spre maturizare, spre rolurile sociale de prestigiu, în 
primul rînd căsătoria şi reproducerea.

Vîrsta debutului pubertăţii prezintă variaţii indivi
duale, familiale şi este influenţată de diverşi factori fi- 
zico-geografici (climă, altitudine, luminozitate) şi social- 
economici (educaţie, alimentaţie, mediu rural sau ur
ban etc.).

Pubertatea, indiferent de variaţia vîrstei la care debu
tează, marchează zorii tinereţii şi începutul unei lungi 
perioade de adult. Pentru a ilustra grija cu care era pre
gătit acest moment recurgem din nou la aceeaşi sursă 
informativă : obiceiurile.

în calendarul popular sărbătorile tinereşti se grupea
ză în prima jumătate a anului, adică între miezul iernii 
(solstiţiul de iarnă) şi miezul verii (solstiţiul de vară). 
Concentrarea maximă a sărbătorilor juvenile le reperăm 
însă îă mijlocul acestui interval, în zona echinocţiului de 
primăvară. Deducem deci cu uşurinţă că omul se punea 
de acord cu natura, mai exact cu ciclul anual vegetal 
şi animal de regenerare a vieţii. Prin cultură omul s-a 
îndepărtat treptat de ritmurile naturii fără a şterge de
finitiv urmele care atestă apartenenţa lui la aceeaşi mat
că. Argumentele care ne amintesc de obîrşie sînt de 
origine culturală (obiceiurile şi practicile efectuate de 
tineretul aflat în preajma căsătoriei).

Instituţiile premaritaie cu rol evident de iniţiere şi 
selecţie maritală sînt : însurăţitul şi înfîrtăţitul, ceata de
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feciori, şezătoarea, hora satului şi nedeia. Dacă am res
pecta poziţia lor calendaristică, atunci ar însemna sä 
începem cu ceata de feciori (soîstiţiul de iarnă) şi să în
cheiem cu nedeia (soîstiţiul de vară). Urmărirea „ritoio- 
giei" prin care tinerii cîştigau rangul de flăcăi de însurat 
şl fete de măritat se efectuează însă mai greu, derulînd 
scurgerea timpului calendaristic. De aceea abordăm institu
ţiile premaritale nu după criteriul maturizării timpului 
(de la solstitiul de iarnă spre soîstiţiul de vară), ci după 
momentele de împlinire a vîrstei optime pentru iniţiem 
în vederea căsătoriei.

Semnificaţia obiceiurilor la care tinerii, separaţi sau 
nu pe sexe, participă in cadrul instituţiilor premaritale 
se poate desluşi mai uşor dacă se raportează la evoluţia 
biologică a perioadei pubertäre, care durează în medie 
4— 5 ani. Acestui proces biologic fundamental îi cores
punde şi o trecere graduală sociologică. Devenind bărbat 
sau femeie înseamnă să găseşti locul propriu altei virste, 
să accepţi uneori să dobindeşti prin forţe sau merite 
proprii alte statute sociale. Familia fiind numai un nu
cleu al societăţii, devine necesară detaşarea cu „ci te va 
grade;i a individului de familia în care s-a născut. De la 
naştere şi pînă spre anii pubertăţii individul face obi
ectul integrării în familia şi spiţa de neam cărpra le 
aparţine biologic. Această integrare socială încă nu era 
încheiată cînd printr-o avalanşă de practici tradiţionale 
tinerii erau integraţi în cercuri sociologice mai largi r 
comunităţi de sex, comunitatea sătească. Adesea ritua
lurile de integrare în comunitatea de sex apar chiar în ca
drul obiceiurilor de naştere; în Oltenia şl Banat nou- 
născutul completa două perechi, preîigurînd astfel viitoa
rele cupluri matrimoniale. în perioada pubertăţii şi ado
lescenţei rolul ritologic al moaşei, de integrare a individu
lui în familia şi spiţa de neam paternă este preluat de in
stituţiile premaritale care, spărgînd legătura dintre părinţi 
şi copii, îi transferă pe cin din urmă grupului de neveste 
şi bărbaţi căsătoriţi. Fără această detaşare de familie 
tînărul nu poate participa la responsabilităţile şi privile
giile societăţii, în primul rînd, la căsătorie şi reproducere. 
Ritualurile de trecere la starea de flăcău de însurat şi 
fată de măritat se situau ca importanţă, urmînd firul 
vieţii, imediat după obiceiurile de la naştere. „La mo
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mentul stabilit de tradiţie, copilul era scos din mediul 
social in care a trăit în cadrul familiei, din rîndul copi
ilor prieteni şi introdus într-un mediu nou, care nu erau 
numai de vîrstă ci uneori şi de profesie. Prin aceasta ei 
dobîndea o serie de drepturi, de prerogative : putea merge- 
la tîrg, putea lua fetele la joc, putea să-şi lase barbă. 
In cadrul ceremonialului de trecere, acolo unde şi-a mai. 
păstrat formele tradiţionale de desfăşurare, tînărul tre
buia să treacă o serie de probe de putere şi de bărbăţie 
pentru a dovedi că este capabil să facă faţă îndatoririlor 
care îl aşteaptă în noua stare. Cei care au trecut în noua 
stare purtau uneori semne distinctive, la noi mai cu seamă 
la fete. Ele veneau la horă cu capul descoperit, cu părul 
împletit în cunună sau chiar cu cunună de flori pe cap* 
(Pop, 1976).

însuraţii ui şi înflrtăţitul. Una din sarcinile codului e- 
ducaţional al societăţii noastre arhaice era formarea unor 
individualităţi bine delimitate din punct de vedere sexu
al.

Poporul a intuit rit de păgubitoare putea deveni pen
tru individ şl pentru obşte educaţia feminizantă a băie
ţilor şi nerespectarea specificului feminin al fetelor în 
plină dezvoltare. Şansele matrimoniale ale „fătălăilor“  
şl fetelor cu deprinderi şi fel de a gîndi „băieţeşte“ 
erau mult diminuate de practica tradiţională a însură- 
ţitului şi a înfîrtăţitului.

Din punct de vedere al terminologiei, obiceiul este 
cunoscut sub diferite denumiri zonale *. prinsul suratelor 
în Muscel, Argeş, Dîmboviţa ; înfrăţitul şi însurăţitul în 
unele părţi ale Olteniei; însoţirea prin Ţara Haţegului ; 
prinsul verilor şi văruţelor în Transilvania de sud etc. 
înainte de a descifx'a unele sensuri ale obiceiului, redăm 
succint o variantă contemporană culeasă în sudul Tran
silvaniei (Moise, 1981).

Copiii, a căror vîrstă variază intre 7— 15 ani, îşi aleg 
la „hodăiţat" o gazdă unde se va desfăşura ritualul legat, 
de prinsul verilor şi a văruţelor. De cele mai multe ori 
rolul de gazdă îl au părinţii unuia dintre copiii partici
panţi la ceremonial, evident cu rol deosebit în suprave
gherea îndeaproape a obiceiului. Gruparea se efectuează 
pe sexe, vîrstă, vecinătate, prietenie şi, în unele cazuri, 
pe clase. Intr-un singur sat se pot întiini 4— 5 grupuri de-
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•câte 10—20 de membri fiecare. Obiceiul propriu-zis se ' 
desfăşoară în ziua de Sîntoader. Pregătirile încep însă i 
imediat după alegerea gazdei, dar’ mai cu seamă în sâp- 
tămîna care prefaţează Sîntoaderul: joi se coc brăduleţii 
(un fel de coiâcei), vineri se împodobeşte bradul cu rmci, 
mere, panglici colorate, sîmbătă dimineaţa se fierbe griul 
:şi se coace colacul cu rol deosebit în desfăşurarea cere
monialului. Sîmbăta, copiii îmbrăcaţi în haine sărbăto
reşti, se îndreaptă în grupe mici de cîte 2— 3 spre gazda 
aleasă la hodăiţat. Prinsul verilor şi văruţelor se desfă
şoară fie în casă în jurul unui brad împodobit, fie în 
„grădină în jurul unui pom fructifer. Ritualul, deşi cuprin
de numeroase variante locale, are cîteva momente sem
nificative : hora în jurul bradului sau pomului, rostirea 
iincr versuri care nu în totalitate au înţeles, legăm intui 
:solemn dintre veri şi văruţe, „ospăţul“ verilor şi văru
ţelor care mânîncă grîu fiert şi brăduleţi, zbenguiala şi 
joaca copiilor pînă seara tîrziu. în satele din Mărginimea 
Sibiului, după încheierea ceremonialului prinsul de veri. 
băieţii mascaţi merg în vizită la gazdele unde s-au prins 
văruţe fetele. Acolo, după ce sînt ospătaţi cu „dumicat“ 
.(brăduleţi cu vin), formează împreună cu fetele un ade
vărat alai de nuntă cu miri şi naşi, cu chiote şi strigături,
-cu întreaga recuzită specifică alaiurilor nupţiale.

încheierea ritualului prinsului de veri şi văruţe cu un * 
alai de nuntă trebuie să fie o asimilare tîrzie a unui 
ceremonial localizat calendaristic cu o săptămînă mai 
devreme (Săptămînă Nebunilor), cu semnificaţie matri
monială evidentă. Eliminînd unele contaminări ale obi- 
•ceiului şi unele inovaţii rupte de semnificaţiile străvechi, 
'Conchidem că ritualul prinsului fîrtaţilor, suratelor, verilor 
-şi văruţelor marchează gruparea socială a indivizilor pe 
:sexe în comunităţi bazate pe prietenie şi întrajutorare.
De altfel, întreaga ritologie prilejuită de săptămînă Caii 
lu i Sîntoader trimite la aceeaşi idee centrală : separarea 
;.sexelor. Această primă separare dar şi grupare socială 
,a indivizilor era, în condiţiile arhaice, obligatorie pentru 1 
săvîrşirea altor grupări şi iniţieri în vederea împlinirii 
-vieţii : căsătoria, întemeierea familiei şi procrearea. Ce
tele astfel separate aveau să petreacă o perioadă iniţiatică 
Înainte de regruparea indivizilor pe sexe (perechi matri- I
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moniale). Rolul grupelor de tineri împărţiţi pe criteriul-' 
sexual îl putem preciza prin analiza principalelor insti
tuţii premaritale : şezătoare pentru fete, ceata de feciort 
şi cătănia pentru băieţi. Fazele evolutive din preajma» 
căsătoriei (hora satului şi nedeia) vor încheia pregătirea» 
tinerilor pentru desprinderea din grupele sociale organi
zate pe sexe şi gruparea lor pe grupuri bisexuate. Scopul- 
acestor întîlniri şi petreceri era cîştigarea statutului so
cial de „flăcăi“ şi „fete mari“ a tinerilor ale căror roluri' 
sociale erau, pînă la înfîrtăţit şi însurăţit, nediferenţiate.. 
„Confreriile“ juvenile sudau interesele celor două sexe- 
mergînd pînă la conflicte între fete şi băieţi dar şi la- 
apropiere, cunoaştere în vederea realizării familiei. Orga
nizaţiile juvenile se defineau ca mijloace de educare efi
cientă a vîrstei adolescenţei.

Ceata feminină. Instituţiile tradiţionale care reuneau- 
fetele în perioada premaritală au intrat recent în atenţia» 
cercetătorilor (Stoica, 1972), motiv pentru care reconsti
tuirea lor se efectuează astăzi anevoie şi cu multe hia— 
tuşuri. Totuşi, informaţiile etnografice şi folclorice sînt: 
suficiente pentru a demonstra existenţa unei cete femi
nine. Prezenţa ei cu rol evident de cîştigare a statutului' 
de fată de măritat, este atestată în mai multe zone etno
grafice ale României sub forma diverselor ceremonialuri* 
şi practici tradiţionale : Lioara, colinda, şezătoarea, afla
rea ursitului, culegerea homanului etc.

Apariţia cetei de colindătoare în unele zone etnofol- 
clorice, de pildă în Muscel, este neconcludentă pentru spri
jinirea ipotezei privind existenţa unei instituţii feminine 
premaritale. Este un fenomen singular care nu trebuie însăi 
eliminat din analiza cetei feminine.

Grupul feminin apare ca o formaţie constantă în cere
monialul Lioarei practicat numai de fetele şi femeile tinere- 
de Paşte şi Rusalii în zona Bihorului din vestul ţării. Acest, 
obicei, tipic sărbătorilor juvenile de primăvară, consta în 
efectuarea unor dansuri pe mormintele din cimitire, da
ruri, diferite jocuri la care se adaugă un repertoriu, par
ţial obscur, cîntat sau rostit. Textele de Lioară fac aluzie- 
la alte instituţii premaritale precum însurăţitul şi cetele- 
organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. în timp ce 
generaţia tînără consideră acest străvechi obicei ca-
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„o distracţie, un obicei de Paşti, aşa ca să treacă 
timpul mai repede“ exprimînd, fireşte, pierderea com
pletă a sensurilor iniţiale, generaţia vîrstnică îl caracte
rizează ca „un legămînt pentru căsătorie“ , „un fel de 
ziua morţilor“ . Legătura pe care o făceau bătrînii între 
fenomene atît de distanţate cum sînt căsătoria şi moartea 
nu trebuie să surprindă intrueît în mentalitatea arhaică 
cele două fenomene, indiferent de anii care le separă, 
sînt vecine pe firul realizării biologice a vieţii umane. 
N il este exclus ca în condiţiile unui accentuat cult 
al moşilor şi strămoşilor, schimbarea statutului civil 
să fi solicitat o dezlegare simbolică din partea generaţiilor 
ascendente. In multe sate din Oltenia, în cazul că unul 
din părinţii ginerelui sau miresei era mort, înaintea cu
nuniei avea loc un ritual suplimentar la.mormîntul părin
telui sau al soţului decedat anterior.

Cele mai numeroase argumente în favoarea existenţei 
-unei instituţii prcmaritaîe feminine le oferă studiul şeză
torilor .care s-au păstrat, sub forme mult evoluate, pină 
.acum citeva decenii. Sprijinindu-ne pe remarcabilele con
tribuţii ale unor cercetători ai folclorului românesc ca 
•şi pe informaţiile etnografice culese de noi, schiţăm pe 
■scurt citeva cocoţaţii ale şezătorii în mediul tradiţional. 
Intrarea fetelor în şezătoare se efectua la 12— 13 ani. 
-adică la virsta fiziologică de declarare a pubertăţii femi
nine. Prezenţa impuberilor (fete sau băieţi) era interzisă. 
M ei flăcăii nu participau la şezătoare nechemaţi. După 
unele informaţii, flăcăii erau aduşi la anumite şezători 
şi in anumite momente ale lor cu voia sau fără voia lor. 
Interdicţiile de sex şi vîrstă reies dintr-un cîntec de şeză
toare ce se executa, cu o săptămînă înainte de căsătoria 
unei membre a grupului, în condiţii tăinuite, cu uşile 
încuiate şi ferestrele acoperite :

„Cîntaţi fetelor 
Cîntaţi dragelor,
Că din ceata noastră 
Ni se duce-o fată 
Ce nume de fată ?
Chivuca mireasa 
Care-i mirele ?
Laie-i junele“ (Kahane, Georgescu, 1973)
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Din acest cîntec ca şi din unele texte de Lioară cu refe
rire specială la şezătoare, deducem că şezătoarea era a 
fetelor, avînd căsătoria drept punct terminus. In cercul 
închis al şezătorii fetele jucau rolul de unic agent al re
pertoriului de şezătoare numai în raport cu cântecele şi 
jocurile pentru că în anumite momente se reclama şi 
prezenţa feciorilor.

Gazda se alegea în general din rîndul femeilor văduve 
pe un termen mai lung, primea prestaţii în natură din 
partea participantelor asupra cărora avea o autoritate 
deplină, putînd să le pedepsească sau chiar să le excludă 
din şezătoarea. Două condiţii trebuia să îndeplinească gaz
da : lipsa bărbaţilor din casă, pentru ca cel puţin unele 
secvenţe din ceremonialul şezătorii să se desfăşoare intr- 
un cadru strict feminin, şi competenţa ceremonială a 
femeii gazdă. Durata şezătorilor era de aproximativ o 
jumătate de an (începea în septembrie şi se încheia în 
săptsmîna Caii lui Sintoader).

Se înţelege că cele expuse mai sus se constituie într- 
un modei tradiţional de funcţionare al şezătorii. Informa
ţiile etnografice şi folclorice au scos la iveală numeroase 
variante, de fapt inovaţii ulterioare, privind alegerea 
gazdei, par ticiparea teritorială ia şezătoare (vecinătăţi, 
părţi de sat), activităţile productive desfăşurate, consu
mul diferitelor alimente etc. Ponderea funcţiei distractive 
a sporit paralel cu des aerai i zarea unor momente iniţia- 
tiee. astfel că imaginea şezătorii la momentul tradiţional 
şi momentul contemporan era diferită.

In continuare reproducem cîteva din funcţiile şi sar
cinile şezătorii aşa cum reies acestea din analiza textelor 
de şezătoare efectuată de Monica Brătuîescu.

O importantă categorie din textele de şezătoare vizau 
pregătirea fetelor pentru viaţa de familie şi viaţa conju
gală. O strigătură la şezătoare ca „Sai tu Evă şi-l sărută !“ 
indică o răsturnare a codului erotic contemporan care con
sideră mai firească iniţiativa masculină. Cea mai mare 
parte a repertoriului de. şezătoare, ca de altfel şi a reper- 
totriului de Lioară şi colindă, s-a îndepărtat de funcţia 
injţiatică paralel cu asimilarea unor funcţii sociale mar
cante ; acestea pregătesc etapele premergătoare căsăto
riei precum aşteptarea peţitorilor, alegerea mirelui, toc
meala zestrei. Ceata feminină este deci definită ca o in-
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stituţie destinată a sprijini căsătotria. Un rol important 
al cetei era repartizarea partenerilor pe cupluri :

„Dăm dăm şi ne gătăm 
Pe Letiţia cui s-o dăm ?
Dăm, dăm şi ne gătăm
Şi lui Onică i-o dăm
fa-ţi-o şi ţi-o du !“ (Brătulescu, 1978)

Intr-adevăr, „prin angrenarea sa la o sferă vitală de 
interese pentru ambele sexe şi prin poziţia adoptată 
faţă de instituţia căsătoriei, ceata feminină dispunea de 
autoritate asupra întregului tineret sătesc- Membrele ce
tei erau conştiente de puterea rezultată din solidarizarea 
lor" (Brătulescu, 1978). Unele texte de şezătoare adoptă 
o atitudine critică faţă de relaţiile conjugale neconsfinţite 
de ritualul nunţii. Uneori, flăcăii care refuzau să ia în 
căsătorie fetele cu care coabitaseră erau supuşi la prac
tici feminine menite a atrage pedepse foarte grave.

Şezătoarea era un cadru potrivit de transmitere şi păs
trare, în cerc feminin, a unor date privitoare la plante, 
la farmacopeea populară, la alte cunoştinţe empirice. 
Acolo se transmiteau cunoştinţe, se făceau anunţuri, se 
glumea, se ridea etc. în comunitatea rurală româneaeseă 
ceata feminină a reprezentat o adevărată şcoală a fetelor, 
o instituţie foarte influentă pe plan matrimonial. „Ceata 
fetelor reprezenta un omolog al cetei flăcăilor... Spre 
deosebire de ceata masculină care a absorbit pe alocuri 
unele influenţe, dovedindu-se astfel relativ adaptabilă şi 
implicit mai .rezistentă, ceata feminină a păstrat pînă în 
pragul dizolvării sale o ierarhie simplă şi un caracter 
conservator marcat" (Brătulescu, 1978). Şezătoarea func
ţiona ca. centru al grupului feminin, dar şi ca punct de 
interfernţă a celor două cete : feminină şi masculină.

în concluzie, ceata feminină dintr-un grup de sex şi 
vîrstă afiliată iniţierii s-a transformat treptat într-o in
stituţie cu roluri multiple. în comunităţile tradiţionale 
ceata avea un rol formativ ; printr-un repertoriu adecvat 
tinerele fete căpătau noţiuni din sfera vieţii intime, 
cunoştinţe referitoare la plante oe puteau fi utilizate în 
domenii foarte diferite (erotică, farmacopee, rituri apo-
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tropice etc.). Fetele erau iniţiate pentru rolurile ce aveau 
să le împlinească ca agenţi ai ceremonialului funebru.

Ceata masculină. Cetele de feciori formează un capitol 
vast în literatura de specialitate dedicată sărbătorilor de 
iarnă şi, în general, sărbătorilor de peste an. Fenomenul 
a avut o răspîndire universală fiind cercetat atît la po
poarele primitive cît şi la popoarele europene contempo
rane- Concluzia care se degajă din toate studiile este că 
aceste organizaţii juvenile poartă relicve ale unor vechi 
rituri de iniţiere masculină şi a unor „cluburi de celi
batari“ . Ceata masculină era una din formele prin care 
generaţia adulţilor instruia, înainte de a primi în rîndul 
ei, generaţia tânără. Ceata feciorilor prezintă un complex 
de informaţii extrem de utile pentru ştiinţele social-is- 
torice (etnografia, folclorul, sociologia, demografia, istoria 
şi altele). Folosind informaţiile bibliografice existente, 
în special contribuţia adusă în acest domeniu de Traian 
Herseni, redăm pe scurt modelul de organizare şi fun
cţionare al cetei flăcăilor, punînd unele accente pe sem
nificaţiile demografice.

Asociaţiile juvenile cuprindeau mici grupuri de fe
ciori (4— 7 pînă la 18—20 de persoane), bărbaţi necăsă
toriţi, dar în vîrstă de căsătorie (16— 21 ani). In cele mai 
multe cazuri cetele se organizau de Sf. Nicolae (la 6 
decembrie) cînd se fixau persoanele care intrau în 
ceată, se alegeau conducătorii (vătaful mare, vătaful 
mic, stegarul, colăcerul, crîşmarul, casierul, jucătorul 
măştii etc.). In unele sate puteau exista două cete, iar 
în altele o parte din activitatea cetei se desfăşura în 
satele vecine. Una din preocupările importante ale cetei 
constituite era căutarea unei gazde (casa feciorilor, 
judia). Gospodarul care îi găzduia se numea, adesea, tată 
de feciori, iar soţia acestuia, mamă de feciori. Membrii 
cetei se considerau ei înşişi fraţi sau fîrtaţi. între 6— 24 
decembrie se desfăşurau pregătiri intense pentru buna 
funcţionare a cetei în intervalul 24 decembrie —  7 ia
nuarie cînd flăcăii locuiau laolaltă. Ei învăţau colindele, 
angajau lăutarii, confecţionau masca şi steagul, procu
rau şi tăiau lemnele pentru foc, se îngrijeau de ţinuta 
vestimentară, frecventau şezătorile.

în cele 12 zile „cosmogonice“ (24— 25 decembrie pînă 
la 6— 7 ianuarie) cetaşii locuiau la aceeaşi gazdă. Acolo
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dormeau, mîncau şi petreceau, în regim absolut comu
nitar, pe cheltuiala cetei. Gazda punea la dispoziţie 
numai locuinţa : camera cea mare pentru dormit, 
pivniţa pentru băutură, cămara pentru alimente, bucă
tăria pentru gătit- Viaţa comunitară era reglementată 
prin obiceiuri la care s-au adăugat mai tîrziu regula
mente scrise. Feciorii nu puteau părăsi ceata fără con- 
simţămîntul vătafului, iar acesta, fără ştirea cetei, nu 
aveau voie să se îmbete, să facă scandaluri, să lase fete
le nejucate etc. încălcarea acestor interdicţii se pedep
sea prin diferite practici care nu făceau cinste statutului 
de fecior. Activitatea ceremonială a cetei era foarte com
plexă : sărbătorirea zilelor onomastice a persoanelor cu 
numele Nicolae (6 decembrie), Vasile (1 ianuarie), Ştefan 
(27 decembrie), Ion (7 ianuarie), colindatul în noaptea de 
24 spre 25 decembrie, „scoaterea jocului“ pe data de 26 
decembrie sau, în unele sate, „băgarea fetelor tinere în 
joc“ , frecventarea şezătorilor în serile dintre sărbători, 
mese organizate în cinstea tinerilor care nu făceau parte 
din ceată, a tinerilor căsătoriţi, a oficialităţilor, obiceiuri 
diverse pentru încheierea activităţii cetei (stricarea măş
tii, „arderea sălaşului“, „înecarea vătafului“ , organiza
rea mesei finale cînd se mînca şi se bea tot ce le mai 
rămăsese). Deşi în aparenţă ceata apărea ca un grup de 
colindători, rosturile ei erau mult mai complexe.

Repertoriul colindelor este foarte bogat: colindă pen
tru preot, primar, pentru vînător, pentru păstor, pentru 
cei fără copii, pentru case cu copii, pentru fată, pentru 
fecior, pentru frate şi soră, pentru copilul cel mai mic 
etc., etc. Problema cea mai importantă şi mai frecventă 
în colindele pentru tineret este, fără îndoială, căsătoria. 
Urările pentru măritişul fetelor şi însuratul flăcăilor 
sînt nelipsite din textele colindelor mai ales că în unele 
zone etnografice ale ţării sărbătorile de iarnă prefaţau 
sezonul cu cele mai multe nunţi (între 25 decembrie şi 
postul Paştelui).

Ori de cîte ori este vorba de fete, măritişul este as
pectul dominant al colindei care se reduce la acelaşi leit— 
motiv repetat şi înflorit la nesfîrşit: cununia şi căsăto
ria. Indiferent în ce cadru o situează colinda pe fată, 
aceasta execută, conform diviziunii pe sexe a muncii, 
aceleaşi activităţi casnice sau, dacă vorbeşte, binecuvân
tează pe cel care o cere în căsătorie sau cere ea însăşi
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un soţ. După o statistică efectuată de Traian Herseni in 
Ţara Oltului din 400 de colinde, peste 100 erau dedicate 
tinerilor, intîietate avînd însă fetele. Activitatea cetei 
flăcăilor în perioada sărbătorilor de iarnă constituie un 
examen şi pentru tinerele fete candidate la măritat. Pri
mirea cetei de colindători, curăţenia şi ordinea în locu
inţă, zestrea aranjată în camera curată, colacul dat co
lindătorilor, comportarea la şezători şi la mesele comune, 
jocul, îmbrăcămintea nu scăpau ochiului flăcăilor care 
si ei, ea şi fetele, doreau acelaşi lucru, căsătoria.

In ceea ce priveşte colinda de băiat peisajul este mult 
schimbat; tinerii străbat munţi şi ţări străine, sint 
înarmaţi şi înfruntă numeroase peripeţii, sînt ostaşi şi 
vînători iscusiţi, sînt în slujba unor crai etc. Aceasta 
este vîrsta de voinic care conferă tînărului dreptul la 
căsătorie. Este interesant că în Ţara Oltului vistră sau 
vîrstă înseamnă etate, dar şi podoaba de la pălăriile şi 
căciulile junilor (flăcăilor) care o poartă numai ei. Mă
nunchiul de flori purtat de fete în păr, la tîmplă sau 
deasupra frunţii se cheamă, după vîstra feciorilor, vîs- 
truliţă. „Semnul vîrstei de voinic a devenit vîrstă pur 
şi simplu, tinereţea confundîndu-se cu vîrsta în general“ . 
(Herseni, 1977), însurătoarea flăcăilor este aproape înto- 
deauna vizată sau subînţeleasă, alături de o ispravă voi
nicească, ceva prin care tînărul să-şi dovedească bărbăţia. 
Căutînd să explice întîmplările fantastice care preced 
căsătoria în colindele junilor, autorul citat consideră că 
ne aflăm pe urmele unor stăvechi rituri de iniţiere care 
comportau, ca pretutindeni, un stagiu de iniţiere, departe 
de familie, de obicei în munţi şi păduri, unde tînărul 
era supus la numeroase încercări fizice şi morale înainte 
de a i se încredinţa secrete importante şi să fie conside
rat vrednic de a se însura şi a intra în grupa de vîrstă a 
bărbaţilor şi a se bucura, pe această bază, de drepturile 
sociale, culturale şi politice.

Renunţînd la vastele interpretări sociologice şi mito
logice ale colindului, adăugăm la încheierea acestui sub
capitol încă o îndatorire care revenea în unele sate cetei 
de flăcăi şi anume introducerea fetelor în joc. în con
diţiile tradiţionale fetele nu intrau în horă oricînd şi 
oricum. în satele cu cete de flăcăi bine organizate cere
monialul intrării felelor în joc revenea acestora în timpul
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horei care avea loc a doua zi de Crăciun. „Cînd vreuna 
din ele împlinea vîrsta de joc feciorii o luau cu sila 
printr-o luptă simulată, şi o băgau în joc. Fata, deşi 
era de acord şi abia aştepta, trebuia să manifeste contra
riul, de ochii lumii, să se opună şi, în sfîrşit, să se lase 
cu aerul că n-are încotro. De atunci încolo se chema că 
e fată de joc şi deci faţă de măritat: se înveşmînta ca 
fetele mari, şi se aşeza în grupul lor, asumîndu-şi toate 
obligaţiile acestora“ (Herseni, 1977).

Nedeia. Una din cele mai însemnate datini ale locuito
rilor din Banat, Transilvania şi Oltenia este nedeia. Spre 
deosebire de nunţi şi ospeţe care se organizează pe familii 
şi grupuri de familii, uneori pe întreg satul, nedeia reu
neşte interesele mai multor sate învecinate. Participarea 
este fără nici o interdicţie : mic şi mare, tînăr şi bătrîn 
se întîlnesc la date şi locuri dinainte hotărîte de tradi
ţie. Acolo se întîlnesc rudele, se împacă pricinile, se 
cunosc tinerii şi se leagă prietenii trainice. Intr-adevăr, 
în multe zone etnografice ale ţării „Nedeia e mai luată 
în seamă decît Crăciunul, Pastele şi Rusaliile... Nedeia e 
mai mult decît Anul Nou. Nimeni din popor nu numără 
de la Anul Nou, ci de la nedeie“ (Conea, 1937). Cei care o 
aşteaptă cu mai multă nerăbdare sînt însă fetele şi feciorii. 
Astăzi nedeile formează un areal compact în sud-vestul 
ţării (Oltenia, Banat, Ţara Haţegului, Pădureni). Data 
nedeilor diferă de la zonă la zonă : 6 ianuarie — 6 iulie, 
între Paşte şi Rusalii etc. Repartiţia calendaristică a 
nedeilor pe sate s-a efectuat după un criteriu simplu : 
fixarea unui interval de săptămîni egal cu numărul sate
lor unite teritorial, matrimonial şi economic, teritorii pe 
care noi le considerăm, datorită unităţii lor culturale, 
zone şi subzone etnografice. De pildă, în Ţara Haţegului, 
cuprinzînd un mare număr de sate, nedeile se ţin lanţ 
în perioada 6 ianuarie — 6 iulie, cîte una în fiecare săp- 
tămînă.

Documentele istorice şi cartografice, toponimia şi in
formaţiile bătrînilor atestă prezenţa nedeilor pe o mare 
parte din teritoriul României, în special în zona carpatică 
(Carpatii Meridionali, nordul Carpaţilor Orientali, Munţii 
Apuseni şi Munţii Banatului), acolo unde platformele şi 
plaiurile netezite au favorizat dezvoltarea păstoritului. 
Astăzi nedeia este o realitate vie numai în satele de
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munte. Nu discutăm în acest context terminologia, vechi
mea şi semnificaţia istorică a nedeilor, pentru a lăsa 
mai mult spaţiu semnificaţiilor ei matrimoniale.

Bătrînii spun despre nedei că au fost petreceri de tine
ret, tîrguri sau şi una şi alta laolaltă- Tîrgul de fete de 
pe Muntele Găina a fost şi este o nedeie care a dat naş
tere, datorită denumirii sale, la multe interpretări naive. 
Tîrgul de fete trebuie înţeles nu în sensul meschin al 
expresiei că ca un prilej potrivit pentru selecţia maritală. 
Pentru satele risipite de pe platformele montane aseme
nea tîrguri, denumite generic nedei, erau ocazii anuale 
cînd se legau cunoştinţe între tineri. Asemenea cunoştinţe 
puteau să ajungă atunci, sau la nedeia viitoare, la căsă
torii Ce se oficiau pe loc de preoţii urcaţi şi ei la nedei 
odată cu ceilalţi locuitori ai satelor. Ion Conea ne-a lăsat 
informaţii sigure că pe Muntele Coasta Benghii (izvorul 
Latoriţei), în plin munte, a existat pînă acum 100 de ani 
o bisericuţă în care se oficiau căsătoriile contractate la 
nedei le ce se ţineau fie pe acest munte, fie pe munţii din 
jur. Renumitul geograf francez, Emm, de Martonne, bun 
cunoscător al pămîntului şl poporului român, a fost el 
însuşi martor, pe la începutul secolului nostru, la o ase
menea căsătorie în Car păţii Meridionali (Conea, 1935). 
Vorbind despre stînele din Parîng, acelaşi savant aprecia 
că ele sînt adevărate centre sociale ; acolo se naşte, se 
moare şi se fac căsătorii cu aceleaşi ritualuri ca în sa
tele de jos. Economicul (schimbul de produse) a primat 
la aceste adunări la date fixe pe munţi, indiferent că se 
numeau nedeie, tîrg, bilei sau Sîntilie. împrejurările lo
cale hotărau dacă nedeia respectivă să fie mai mult una 
decît alta : tîrg sau sărbătoare a tineretului.

Este interesantă constatarea făcută de Ion Conea că 
in unele părţi ale Olteniei nedeia, care în anumite con
diţii istorice ajunsese să se suprapună peste hramul bi
sericilor, se numea govie în timp ce în Banat ca şi 
în Serbia prin acest termen se înţelege logodnică şi mi
reasă (Conea, 1937). Un alt exemplu care indică rolul 
matrimonial jucat de nedei îl oferă bîlciul de Sf. Ilie de 
la Cîmpulung. Aşa cum se poate constata şi astăzi, începe 
la 20 iulie şi se încheie pe 29 iulie. După cercetările 
făcute de noi, bîlciul de la Cîmpulung este nedeia cobo- 
rîtă cu mai multe secole în urmă din poiana Sf. Ilie ce
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se găseşte în hotarul satului Lereşti. Costumele populare, 
muzica, dansurile, regulile de alegere şi acceptare a parte
nerului, consfinţirea noilor căsătorii alcătuiesc laolaltă un 
peisaj de neuitat-

Este de presupus că nedeile cuprindeau numeroase 
elemente rituale ale căror semnificaţii au fost date uitării. 
După o informaţie consemnată pe la mijlocul secolului 
al XlX-lea (Loghin, 1868), nedeia ţinea trei zile : în pri
ma zi participau numai feciorii (ceata masculină), în a 
doua zi se participa fără rici o interdicţie urmîhd ca în 
a treia zi să se „încîlcească nedeiâ“. A  doua zi, după 
amiază, fiecare fecior îşi alegea cîte o fată cu care intra 
într-un cerc format numai din tineri necăsătoriţi, grupaţi 
pe perechi. Sub conducerea vătafului, în linişte, ordine 
şi solemnitate deplină, cercul se întorcea o dată la stin
gă, o dată la dreapta după care se rupea într-un punct al 
său ca şi cum cineva ar dori să se prindă acolo în joc. 
Cercul se aduna apoi în jurul unui copac şi după ce par
ticipanţii îşi strîngeau rîndumle tot mai mult se strică in 
bucuria tuturor. Fetele şi flăcăii se separau în cete deo
sebite pînă cînd, la semnul vătafului, feciorii alergau de 
îşi prindeau fetele care i-au însoţit în cerc. Urma apoi 
jocul obişnuit. Să fie acesta ritualul „băgării fetelor în 
joc“ , un aspect al iniţierii tinerilor ajunşi la vîrsta căsă
toriei ? Sau semnficaţiile trebuie căutate în straturi şi 
mai profunde ? Pe lingă numeroase simboluri atribuite, 
cercul reprezintă cea mai simplă schemă a scurgerii tim
pului ciclic (diurn, săptămînal, lunar, anual). Alternanţa 
mişcărilor spre dreapta şi spre stingă a fetelor şi feciori
lor adunaţi în cerc se subordonează simbolisticei solare, 
în timp ce împresurarea copacului, tot în cerc dar foarte 
strîns, se subordonează simbolisticei lunare. Fertilitatea şi 
fecunditatea cosmică, inspirate de cei doi aştri, erau cele 
două principii invocate de fetele şi flăcăii aflaţi în pra
gul căsătoriei. Participarea în perechi, ruperea cercului 
şi gruparea tinerilor pe sexe, năpustirea flăcăilor asupra 
fetelor şi obligarea acestora de către vătaf să-şi urmeze 
băieţii cu care s-au legat în cerc era, probabil, un sce
nariu magic al evenimentelor matrimoniale ce se doreau 
împlinite pînă la nedeia următoare.

în unele sate din Transilvania, aceste manifestări, in
clusiv hora satului, organizată în ziua de Sf. Ilie, se nu
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meau Sintilie. In ziua aceea feciorii plecaţi din sat se 
întorceau, indiferent de distanţa sau timpul înstrăinării, 
pentru a-şi alege viitoare soţii dintre fetele localităţii de 
baştină (Pamfile, 1010). Pină pe la mijlocul secolului 
nostru fetele din satele de păstori ale actualului judeţ 
Covasna (Zăbala, Voineşti) nu intrau în horă pînâ nu 
veneau ciobanii ia Sintilie (nedeie). Ciobanii îşi afirmau 
intenţia de căsătorie prin cadouri caracteristice (furci de 
tors frumos crestate, cocuţe de caş împodobite în tipare 
de lemn) făcute fetelor. Bătrînii spun că fetele care nu 
erau băgate de ciobani în joc la nedeie „priveau hora de 
la distanţă“ , „peste gard“ sau „printre gard“. Neintrînd 
în horă acestea nu se puteau căsători pînă la nedeia 
următoare.

Hora satului. Petrecerea săptămînală ţinută duminica 
şi în alte sărbători de peste an, cu participarea întregii 
obşti dar divizată după vîrstă, sex, statut familial şi 
uneori după statut social este numită în aria satelor ex- 
tracarpatice horă, iar în Transilvania şi Banat joc. Din 
acest motiv şi ceremonialul aşteptat cu atîta nerăbdare 
de puberi poartă denumiri, diferite : „a băga fata în joc“ 
şi „a intra fata în horă“ .' Hora satului este un instrument 
foarte important al cetei flăcăilor cu ajutorul căruia re
zolvă probleme specifice : apropierea şi cunoaşterea tine
rilor, distracţia întregii obşti, cimentarea solidarităţii să
teşti etc. Prin felul cum flăcăii organizează hora satului 
(alegerea şi angajarea lăutarilor, fixarea locului de des
făşurare a jocului pe timp de iarnă şi de vară, ordinea 
şi disciplina în timpul jocului), ceata feciorilor poate 
cîştiga sau pierde din prestigiu în fata celorlalte categorii 
de sex şi vîrstă. Dansul a avut în vremurile trecute 
semnificaţii rituale care vizau fecunditatea şi fertilitatea, 
preocupare de a cîştiga mijloacele de trai prin practicarea 
vînătqrii, păstoritului, agriculturii, rezolvarea raporturilor 
dintre vii şi morţi etc. Din această bogată ritologie s-au 
păstrat numai cîteva urme legate de ceremonialul funebru 
(jocul de pomană şi părăsirea doliului sau „slăbozireâ 
jocului“ ) ca şi unele ceremonialuri de iniţiere.

Aşa cum am văzut, fetele;puteau fi „băgate în joc“ 
de flăcăi la sărbătorile de iarnă, acolo unde cetele junilor 
erau bine organizate, şi la nedeie în satele unde creşterea 
animalelor era ocupaţia principală. In satele extracarpatice
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intrarea fetelor în joc se putea efectua, teoretic, în fiecare 
sărbătoare a anului cu excepţia sărbătorilor din posturile 
de peste an. Practic, acest ceremonial se săvîrşea la săr
bătorile mari, diferite însă de la zonă la zonă (sărbăto
rile de iarnă, Pastele, Rusaliile). Data calendaristică pen
tru intrarea fetelor în joc era aceeaşi în fiecare an., 
astfel că tinerele aveau suficient timp pentru încheierea 
pregătirilor : confecţionarea îmbrăcămintei sau a unor 
piese simbolice, învăţarea jocurilor prin şezători.

„Intrarea în horă“ cuprindea momente de tensiune 
maximă pentru tînăra însoţită de mamă, o soră mai mare 
sau, în lipsa acestora, de o rudă apropiată. Să ne imagi
năm o horă a satului : în acordurile muzicii flăcăii se 
prind într-o „horă mare“ . Pe margine se află roată cei
lalţi participanţi : fetele mari intrate în joc cu un an 
sau doi în urmă, fetele venite cu speranţa că vor fi 
băgate în joc, persoane căsătorite grupate pe criterii va
riate (vecinătate, rudenie, prietenie) şi copii. După cîteva 
chiuituri flăcăii încep să bage fetele în horă. Încep şoşo- 
telile pe margine. Cine pe cine a băgat în horă ? Aceasta 
este întrebarea care sare ca o scînteie printre cei care 
privesc hora de pe margine. Ochii tuturor se aţintesc 
asupra paşilor făcuţi de tînăra băgată în joc, cum este 
îmbrăcată, cit e de chipeşă, se potriveşte sau nu feciorul 
care o ţine de mînă... După terminarea jocului, în  pauză, 
tinerele „băgaţi; în horă“ stau în grupul „fetelor mari“, 
de acum toată lumea ştie că ele sînt bune de măritat, 
zestrea este aproape gata şi deci aşteaptă peţitori. Este 
interesant că aproape fără excepţie dansul care conferă 
tinerei statutul de fată mare este hora „dansul maiestos, 
care impune jucătorilor acea ţinută dreaptă a bustului, 
întrucîtva chiar emfatică, privirea deschisă şi jovială, 
lăsînd cîmp deschis trăsăturilor sufleteşti pricinuite de 
conspectarea^ celor prinşi în lanţ. Este prin excelenţă un 
dans apolinic, cu linişte şi graţie, departe de zbuciumul 
celor care impun mişcări vijelioase. Pare a fi în primul 
rînd dansul echilibrului sufletesc, înclinat în asemenea 
ipostază spre o afirmare a personalităţii pe linia măreţiei 
îmbinate cu graţie“ (Bîrlea, 1982). într-adevăr, hora este 
un dans festiv prin excelenţă, cel mai potrivit pentru 
a fi jucat în împrejurări ceremoniale şi rituale. în unele 
sate româneşti ritualul „scoaterii fetelor la horă“ poate
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îi  reconstituit cu destulă uşurinţă. în Vizantea Răzăşească, 
din judeţul Vrancea, fetele erau „scoase în lume“ la 
14— 15 ani cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în împrejurarea 
cunoscută sub numele de „hora fetelor“ . Dacă hainele 
cu care trebuia să se înnoiască fata la primul său joc nu 
erau gata sau dacă pregătirea zestrei se desfăşura anevo
ios, tînăra aştepta Crăciunul viitor. Ea putea merge la 
hora satului în restul sărbătorilor de peste an, să privească 
jocul de pe margine, ca orice copil, nu ca fată de mări
tat. Flăcăii cunoşteau din timp care erau fetele de scos 
la horă ; ei se interesau, discret dacă se putea, care era 
opinia părinţilor faţă de acest eveniment (după scoate
rea fetei la horă peţitorii putea veni în orice moment, 
înţelegîndu-se de la sine că zestrea era gata sau aproape 
gata). Hotărîrea părinţilor şi a fetei era comunicată cetei 
de feciori, care aveau obligaţia de a scoate tinerele la 
joc, printr-un mijloc pe cit de simplu, pe atît de frumos 
şi eficient : cu ocazia colindului flăcăii erau atenţi dacă 
se găsea pe masă un colac special, aşezat la vedere. 
Flăcăii ţineau astfel o evidenţă simplă privind numărul 
fetelor pregătite pentru măritat. Fetele scoase la horă cu 
un an sau doi înainte şi fetele care urmau să fie băgate 
în joc veneau cu colacii frumos îmbodobiţi la horă. După 
cîteva jocuri se „strigau colacii“ primiţi de la fete de 
către „colăcar“ şi „zaraf“ . Colacii se ridicau în sus pentru 
a fi priviţi de întreaga asistenţă şi se spunea de cine 
erau daţi. Sînt apoi invitate să joace numai fetele scoase 
la horă în timp ce colăcarul şi zaraful le cinstesc cu vin, 
o bucată de colac şi cîteva bomboane. într-un mod ase
mănător se cinstea întreaga asistenţă (Motomancea, 1980).

Hora satului a fost cea mai obişnuită formă instituită 
de tradiţie, menită să faciliteze apropierea dintre tineri 
şi să pregătească unul din marile evenimente din viaţa 
omului, căsătoria (Comanici, 1979).

6. Zestrea

Pentru ca noua familie să-şi poată îndeplini rolul 
care îi revenea în viaţa economică şi socială a satului 
se cereau îndeplinite două condiţii esenţiale : pe plan
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economic, înzestrarea iar pe plan juridic, încheierea unei 
convenţii ferme între neamurile care se încuscresc. Căsă
toria în mediul tradiţional presupunea efectuarea in pe
rioada prenupţială şi în timpul nunţii a trei categorii de 
acte : economice, juridice şi rituale.

în condiţiile societăţii româneşti patriloeale se înţele
ge că eforturile familiei fetei de a strînge zestrea necesară 
la căsătorie, erau echilibrate de eforturile familiei flă
căului care se obliga să adăpostească noul cuplu şi într- 
un viitor apropiat să-i construiască o casă separată. Trăi
nicia tinerei familii, confruntată cu inevitabile dificultăţi 
materiale, nu ar fi fost în siguranţă fără grija părinţilor 
ele a le asigura la căsătorie un modest suport material. 
Nu era uşor să faci o zestre pentru o fată sau să constru
ieşti o casă pentru un băiat- Pe această temă s-a creat 
şi zii.ala : „Două sărăcii fac laolaltă una mai mare“ . Cu 
plăcere sau fără plăcere, părinţii erau constrinşi să strîn- 
gă zestrea necesară fetelor întrucît fără aceasta căsătoria 
era aproape exclusă. Valoarea zestrei diferea în raport 
cu starea economică şi socială a părinţilor, de numărul 
fraţilor şi surorilor care urmau să fie căsătoriţi. înzes
trarea fetei orfane era făcută de o soră sau un frate 
mai mare şi, uneori, de o rudă apropiată. în general, 
aceste fete se căsătoreau mai tîrziu pentru că se vedeau 
nevoite să depună un efort suplimentar pentru agonisi
rea zestrei .

Fetele „rău înzestrate“ şi părinţii acestora erau supuşi 
unor critici severe din partea familiei feciorului dar şi 
a celorlalţi consăteni. Este greu de înşirat ceea ce îi 
trebuia unei fete pentru înzestrare : foaia de zestre, de 
fapt un inventar al bunurilor date unei fete la căsătorie, 
reflecta fidel nu numai starea economică a familiei res
pective dar şi ocupaţia de bază a locuitorilor (agricultura, 
creşterea animalelor, pomicultura, viticultura). Din în
zestrarea unei fete nu lipseau hainele, ţoalele, vitele de 
muncă, piesele din inventarul agrar şi pastoral etc. Avînd 
în vedere reşedinţa patrilocală în căsătorie, se pare că 
în vechime fetele nu primeau pămînt la căsătorie. Adesea, 
pămîntul se răscumpăra, la un preţ simbolic, de către 
fraţii acestora. în cazul că într-o familie se năşteau nu
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mai fete, atunci pămîntul era împărţit, fireşte, în mod 
egal între toate surorile.

Zestrea devenea nu o dată motivul neînţelegerii dintre 
tineri şi familiile lor. In unele zone ale ţării, pentru a 
preîntîmpina eventualele neînţelegeri, se scria cu ocazia 
peţitului, o foaie de zestre iscălită de ambele părţi care 
tocmeau căsătoria şi de martori. Uneori foaia de zestre 
se citea cu voce tare în faţa nuntaşilor, în momentul 
scoaterii zestrei din casă. Zestrea era luată în ziua nunţii, 
în momentul plecării miresei la ginere, sau într-una din 
zilele imediat următoare. Ceremonialul scoaterii zestrei 
din casă era însoţit de cîntece şi jocuri specifice momen
tului, prilej folosit de familii şi rudele apropiate ale fetei 
de a scoate în evidenţă frumuseţea zestrei, vrednicia, 
priceperea şi îndemînarea miresei la tors, ţesut şi cusut.

Lada de zestre, cumpărată de fecior după peţit sau 
cumpărată de părinţii fetei cu mult timp înainte, asemă
nător şi altor obiecte obligatorii pentru dota unei fete 
(brîul, desagii) au numeroase semnificaţii simbolice.

Cu prilejul nunţii comunitatea sătească acorda spri
jin material tinerilor în două momente : înainte de căsă
torie cînd ajutorul venea din partea întregii obşti, d^r 
mai ales din partea tinerilor (cadourile constau în alimen
te şi băutură, produse atît de necesare pentru ospeţele 
prilejuite de o nuntă) şi după căsătorie, la masa mare, 
cînd ajutorul venea din partea familiilor căsătorite (cere
ale, vite şi mai tîrziu bani). Apare evident aici solidari
tatea obştei ca întreg, dar şi împărţită pe grupe după 
statutul social şi familial : cadourile tinerilor necăsătoriţi 
înainte de nuntă cînd mirele şi mireasa încă le aparţineau 
şi cadourile familiilor căsătorite după nuntă cînd grupul 
matrimonial a fost consfinţit ritual şi ceremonial de 
către comunitatea sătească.

7. Nupţialitatea şi calendaristica populară

în calendanul popular apăreau zone în care căsătoriile 
şi naşterile înregistrau anumite vîrfuri de manifestare. 
Cele două fenomene (căsătoria şi naşterea) se supuneau 
unui ritm calendaristic în care primează, aşa cum o să 
constatăm, nu factorul biologic ci factorul cultural.
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Conform tradiţiei populare zilele favorabile pentru por
nit la peţit, logodit, încredinţare, cununie erau joia şi 
duminica. în jurul celorlalte zile ale săptămînii poporul 
a urzit numeroase superstiţii al căror substrat istoric şi 
cultural poate f i pe deplin elucidat de cercetarea etnolo
gică (Ghinoiu, 1980). Astfel, din cele şapte zile ale săp
tămînii miercurea se considera văduvă şi stingheră şi 
deci nefastă pentru orice demers în vederea căsătoriei. 
Exprimîndu-şi opinia nefavorabilă şi pentru celelalte 
„zile rele“ , poporul a creat numeroase zicale şi strigă
turi : „Toate pe dos şi nunta marţea“, „După ce că nu 
erau tineri, se logodiră vineri“ (Marian, 1890) etc.

Intrucît lipsesc informaţiile care să reflecte preferinţa 
pentru un anumit moment sau fază lunară, vom urmări 
manifestarea nupţialităţii pe perioade mai mari de timp. 
Aşa cum am văzut, nunta era un bun prilej de manifestare 
a solidarităţii familiale şi obşteşti cu tinerii care se că
sătoreau. întocmirea zestrei, pregătirea unui spaţiu de 
locuit pentru tinerii căsătoriţi, cadourile constînd din 
cereale, vite, haine, obiecte casnice atîrnau greu în bu
getul gospodăriilor săteşti. De aceea, pentru a face faţă 
în mod onorabil îndatoririlor tradiţionale trebuia aleasă 
o dată cît mai convenabilă pentru nuntă- Opţiunea pentru 
efectuarea nunţilor, toamna şi iarna, este generală pe 
ţară.

Ocupaţiile atît de diverse în satele noastre au impus 
un ritm diferit al muncii. Astfel, în agricultură perioade
le de semănat, întreţinere a culturilor şi recoltat impun 
vîrfuri de activitate maximă diferite de creşterea ani
malelor, viticultură, pomicultură, pescuit, apicultură etc. 
Debutul şi încheiatul ciclului vegetal şi animal diferă pe 
teritoriul României în funcţie şi de latitudine şi altitu
dine. în funcţie de activitatea economică dominantă se 
alegea prioritar şi sezonul pentru efectuarea nunţilor : 
toamna în satele predominant agrare şi iarna în satele 
predominant pastorale. De pildă, în sudul ţării (zonă 
prin excelenţă agricolă) sezonul preferat al nunţilor este 
toamna, în timp ce în sudul Transilvaniei (zonă prin 
excelenţă pastorală) sezonul ales pentru nuntă este iar
na. Vîrfuri secundare ale nupţialităţii se înregistrau însă 
şi în alte sezoane : vara (creşterea nupţialităţii era gene
rată de nedeile ţinute la Drăgaică, Sf. Ilie) şi primăvara
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cînd prima parte a muncilor agricole se încheia iar re
colta promitea un an îmbelşugat (adesea aceste nunti se 
numeau „între sape“ , adică între prima şi a doua praşilă 
a porumbului). Pregătirea şi desfăşurarea unei nunţi tra
diţionale solicita foarte mult timp ceea ce ar fi dezor
ganizat, dacă nu se respecta un calendar precis, celelalte 
activităţi economice :

„Cînd e vremea de însurat,
Nu ai vreme de lucrat,
Că mergînd ca să lucrezi 
Din inimă mereu oftezi ! “

Astăzi activităţile economice influenţează mai puţin 
planificarea nunţilor. Durata nunţilor s-a redus înconti
nuu : de la o săptămînă (Marian, 1890) (începea joi seara 
prin ritualul cernerii făinei şi se încheia miercuri dimi
neaţă), la trei zile (sîmbătă, duminică şi luni, apoi la două 
zile (sîmbătă şi duminică), la o singură zi şi chiar la o 
masă festivă de cîteva ore.

Un alt factor care a influenţat repartiţia căsătoriilor 
a fost biserica care interzicea efectuarea cununiilor în 
cele patru posturi de peste an. Opinia conform căreia 
„fără cununie nu-i căsătorie“ era puternic înrădăcinată.

Evidenţa anuală a căsătoriilor. Sfîrşitul sezonului de 
nunţi corespunde cu începutul sezonului agrar, adică cu 
începutul primăverii. Două săptâmîni cu încărcătură ri
tuală maximă ; săptămînă Caii lui Sîntoader şi Săptămînă 
Nebunilor, cărora le corespundeau două sărbători impor
tante (Sîntoaderul şi Lăsatul Secului) aveau semnificaţii 
matrimoniale deosebite. Astfel, în săptămînă Caii iui 
Sîntoader se încheiau şezătorile şi petrecerile prenupţi- 
aie urmînd ca la tîrgurile de Sîntoader sau la alte tîrguri 
de debut ale primăverii tinerele neveste singure sau 
însoţite de soţii lor să apară în faţa comunităţilor săteşti, 
reunite cu ocazia tîrgului, cu marame şi coroniţe de cu
nunie pe cap (simboluri ale căsătoriei). O datină foarte 
interesantă se leagă de Bîlciul sărutului, Tlrgul de săru
tat, Tîrgul nevestelor care se ţineau de Sîntoader în lo
calitatea Hălmagiu şi reunea localităţile din Ţara Zaran- 
dului. Martori oculari spuneau la data anchetei (Marian, 
1899). că dacă timpul era frumos tîrgul se umplea de
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neveste măritate în timpul „fructului“ , adică între Bobo
tează şi Postul Mare. Nevestele gătite şi cu coroniţe de 
mireasă pe cap mergeau însoţite de soacră sau se înto
vărăşeau cîte două-trei. Adesea, acestea erau aduse la 
bilei cu carul de socrii sau chiar de bărbaţii lor. Neves
tele, care nu umblau niciodată singure prin tîrg, purtau 
cîte un urcior frumos ornat cu vinars (ţuică). în atmos
fera atît de specifică tîrgurilor şi bîlciurilor noastre, în
cepeau a umbla prin tîrg (însoţite de soacre sau alte 
neveste) pentru a săruta bărbaţii cunoscuţi sau rude. 
Sărutul avea loc pe stradă, pe la birturi sau pe la casele 
cunoştinţelor. După sărutat nevasta era cinstită cu bani 
pentru care mulţumea şi închina vinars din urcior. A  
refuza să bei se considera o batjocură la adresa nevestei 
şi rudele ei, în timp ce bărbatul sărutat de o nevastă în 
tîrgul Sîntoaderului se considera om de frunte şi de 
omenie. La baza obiceiului nu era dorinţa de cîştig în- 
trucît la bilei veneau atît fetele bogate cit şi cele sărace 
şi nici de o morală îndoielnică, întrucît niciodată obice
iul nu a degenerat în fapte reprobabile. Tradiţia locală 
leagă semnificaţia tîrgului de viaţa de păstori a crişeni- 
lor. Se spunea că primăvara cînd păstorii de pe Crişul 
Alb urcau cu oile la munte nevestele lor îi însoţeau 
pînă la Hălmagiu unde îşi luau rămas bun sărutîndu-i. 
Pentru a le alina dorul, păstorii le cinsteau cu cîte ceva. 
Tradiţia aceasta am întîlnit-o şi în altă zonă renumită 
în creşterea oilor, mărginimea Sibiului, unde este ates
tată de memoria bătrînilor şi de toponimia satului Tilişca. 
Dar chiar termenul de bulei avea sensul de rămas bun. 
De pildă, în Ţara Haţegului, în momentul plecării la 
mire, mireasa îşi lua bulciug bun de la părinţi, fraţi, 
surori, nănaşi de botez, rude, vecini, sărutîndu-le la toţi 
mina (Conea, 1940).

Tîrguri de primăvară cu participarea tinerilor căsă
toriţi se ţineau şi în alte zone ale României (Cîmpulung, 
Berbeşti etc.). De cele mai multe ori soţii mergeau îm
preună pentru a cumpăra cele necesare instalării războiu
lui de ţesut, unul din grelele examene susţinute de tînă- 
ra nevastă în faţa soacrei. Indiferent de semnificaţiile ini
ţiale, aceste tîrguri erau, pînă la mijlocul secolului nos
tru, un fel de statistică a căsătoriilor consemnate în ter
meni tradiţionali : acolo se putea vedea cîte fete s-au că-
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sătorit într-un an în satele legate geografic, economie,, 
istoric, cultural şi matrimonial.

Strigatul peste sat. Evidenţa căsătoriilor ]a târgurile- 
Sîntoaderului era o statistică fericită, spre deosebire de 
„statistica“ fetelor şi flăcăilor rămaşi necăsătoriţi care se- 
efectua o săptămână mai târziu, în general în seara 
Lăsatului de Sec, în împrejurarea cunoscută sub numele 
„strigatul peste sat". în funcţie de începerea sezonului 
agrar care era, fireşte, determinat de repartiţia aşezărilor 
pe latitudine şi altitudine, şi de specificul economic al 
satelor, strigatul peste sat, adevărat hotar limită a’ 
sezonului nupţial, se efectua la date calendaristice dife
rite : Lăsatul Secului (Muntenia, Moldova), Joi Mari 
(Ţara Haţegului), Sîmbăta Paştilor (în unele părţi ale- 
Transilvaniei), Sîntoader, Sîngiorz.

Strigatul peste sat este un obicei străvechi conside
rat o instanţă judecătorească formată din tineri" 
necăsătoriţi (Vulcănescu, 1970). In noaptea stabi
lită de tradiţie, tinerii învăluiţi de întuneric poartă 
un dialog, de cele mai multe ori versificat, împestriţat 
cu expresii licenţioase cu scopul vădit de a scoate îm 
evidenţă elementele negative ale celui vizat şi a- 1  carac
teriza prin modalităţi contrastante de exprimare. Tema 
principală a strigătorilor amplasaţi pe dealuri, în copaci, 
înalţi, pe acoperişurile caselor, o constituiau normele tra
diţionale privitoare la căsătorie. Fetelor şi flăcăilor ieşiţi 
la horă, dar care evitau din diferite motive căsătoria, li 
se aduceau critici directe, usturătoare, fără nici un me
najament. Iată o strigătură pentru fetele „trecute“ :

Ce vă faceţi măi flăcăi 
Cu fătuţe de nevoi 
Care plîng pe măturoi ?
Stanca Iova e stătută

Anca Petre e trecută

Oana Gîscă, gîscă slută... !
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Flăcăii „tomnatici“, „trecuţi“ , „pociţi“ nu erau nici 
•ei iertaţi :

Ăi, cu şura în răzoare 
Ce n-ar da să se însoare ! 
Toate butele dogite,
Toate sapele tocite,
E trecut şi nu-i dă pace 
Ilenuţei lui Patace.

La judecata matrimonială sint însă supuşi şi „însu
răţeii“ pentru ne acomodarea la noua viaţă de familie, 
văduvele şi văduvii care nu se căsătoresc fiind prea pre
tenţioşi cînd e vorba să-şi aleagă noi parteneri pentru 
viaţă, oficialităţile locale (primarul, ijandarmul, popa) 
care îşi îngăduiau abateri de la viaţa de familie şi mode
lul tradiţional, bătrînele satului care se ţineau numai de 
peţit, farmece şi descîntece, bătrînii satului etc.

La petrecerile organizate în preajma sfîrşitului sezo
nului de nunti şi care corespundea cu sfîşitul cîslegilor 
de iarnă şi mai ales în ultima zi, Lăsatul Secului, se 
cintau sau se strigau versuri satirice la adresa acelora 
-care intrau în post necăsătoriţi :

Astăzi e Lăsat de Sec,
Mă duc maică, să mă înec,
Unde o fi tăul mai lat 
C-am rămas neînsurat.
Unde o fi tăul mai lin,
C-am rămas fecior bătrîn !

sau

Astăzi e Lăsat de Sec,
Mă duc, maică, să mă înec,
Unde o fi balta mai lină,
C-am rămas fată bătrînă.
Unde o fi balta mai lată,
C-am rămas nemăritată !

Pedeapsa şi avertismentul reduse la cuvîntul strigat
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în auzul întregului sat erau eficiente, cu un profund 
caracter educativ. O fată sau un flăcău care se auzeau 
strigaţi o dată, nu mai aşteptau să-i prindă alt Lăsat de 
Sec necăsătoriţi.

Săptămina Nebunilor. In multe sate ale Munteniei,. 
Săptămina Brînzci se mai numea şi Săptămina Nebunilor 
întrucît „în această săptămînă numai nebunii pornesc a 
se însura, numai proştii şi urîţii satelor abia acum dau 
zor să se căsătorească, pe cînd toţi cei cununaţi, cîţi au 
avut de gînd să se însoare în decursul cîmilegilor, s-au 
însurat deja cu mult mai înainte“ (Marian, 1899).

Prin părţile Banatului, Zilele Nebunilor se socoteau 
de marţi, din prima săptămînă de post, pînă la cealaltă 
marţi, din a doua săptămînă de post. Obiceiurile care 
trebuiau împlinite în această perioadă aveau loc însă 
tot în Săptămînă Brînzei. Mai mulţi bărbaţi se mascau, 
îmbrăcând mai ales haine femeieşti şi mergeau pe la 
şezători unde făceau „diferite nebunii, comedii şi glume 
Aceştia luau fetele şi nevestele la joc, improvizau dife
rite dansuri spre buna dispoziţie a celor de faţă. A  doua 
zi băx'baţii se strîng din nou la casa de unde au plecat 
în seara precedentă pentru a porni iar de-a lungul şi 
de-a latul satului pentru a face alte „nerozii, nebunii şi 
glume“. Aceasta este pe scurt informaţia primită de Si- 
mion FI. Marian de la un preot bănăţean. Acest intere
sant obicei a fost cules şi de etnograful Ion Chelcea, în 
anul 1939. Autorul spune că tinerii se adunau la unul din 
ei unde se mascau pentru un ceremonial de nuntă : mireasă: 
(govie), mire, popă, dascăl, naşi, cumnat de mînă, nun
taşi de rînd. Spuneau că s-au făcut maimuşi. Se încolo
nează apoi doi cîte doi şi pornesc, cil govia şi mirele 
în frunte, pe uliţele satului. Pe drum mascaţii se reped 
după copii iar fetele şi femeile sînt „ţucate“ . Copiii care 
urmăresc de la distanţă acest alai nupţial dau în vileag,, 
prin intermediul strigăturilor, despre a cui nuntă este 
vorba : oamenii cărora le-a trecut vremea de însurat şi 
măritat.

Cortegiul nupţial nu întîrzie însă prea mult pentru că 
trebuia îndeplinită cununia. Aceasta are loc sub formă 
de parodie la un pom în care este aninat un clopot. De 
la pomul cununiei nunta merge la rîu unde „tinerii căs-
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doriţi“ se spală pe mîini cu apa turnată dintr-o vadră. 
Nuntaşii merg apoi pe la casele oamenilor unde sînt 

-cinstiţi cu rachiu ca la ospeţele adevărate.
Sigur că apreciatul nostru etnograf a surprins acest 

-obicei în fază de disoluţie totală, fără rosturile rituale 
şi ceremoniale care l-au creat. Oricum, obiceiul ajuns 
in  faza de teatru popular se integx'eazâ perfect în struc
tura obiceiurilor de primăvară, de străvechi început de 
An Nou. Rezistînd peste secole piedicilor ridicate de 
.autorităţi şi biserică, graţie laturii sale distractive, obi
ceiul a păstrat elemente valoroase pentru reconstituirea 
ceremonialului de renovare a anului şi a ceremonialului 
mupţial. Obiceiul îl putem interpreta şi ca o prelungire 
a sezonului nupţial în vederea căsătoriei persoanelor 
■'handicapate fizic sau psihic.

8. Divorţul

Practicile tradiţionale ocazionate de nuntă nu lăsau 
nici o speranţă tinerei că ar putea reveni la statutul 
părăsit de fată. O perioadă de timp cuprinsă între 1 — 6 

-săptămîni tinerei neveste îi era interzis să-şi vadă părinţii. 
Prima vizită la socrii mici se numea calea primară, 
întorcătură, calea-valea, calea-întoarsă. Denumirile su
gerează caracterul întilnirii : petrecere scurtă, de cîteva 
ore. după care însurăţeii se întorceau în grabă la casa lor.

In unele zone etnografice nevasta beneficia de un 
• statut privilegiat de adaptare : în primul an de căsătorie 
mergea alături de soţ şi i se permitea să joace la petre
ceri. După un an de viaţă conjugală bărbatul mergea 
înainte iar soţia în urma lui, obicei care a fost practicat 
în cele mai multe zone etnografice. Cei care nu cunosc 
viaţa de ţară cu mai multe decenii în urmă se grăbesc 
să considere mersul bărbatului cu cîţiva paşi înaintea 

-soţiei o formă de manifestare a inferiorităţii femeii, 
întrebările care ţi le pun bătrânii and te interesezi de 
acest aspect te pun în situaţia de a judeca problema şi 

' in alţi termeni : Cine trebuie să încerce puntea şubredă 
peste un rîu sau pîrîu, bărbatul sau femeia ? Cine să 

■meargă în faţă pentru a face pîrtie prin nămeţii pînă 
■ la brîu ? Cine să ia contact mai întîi cu neprevăzutul ?
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In acele condiţii nimeni nu se gîndea la inferioritatea sau 
superioritatea unuia din sexe.

In majoritatea satelor noastre divorţul era necunoscut. 
Totuşi, infidelitatea conjugală constituia motiv de divorţ, 
infracţiune ce se pedepsea de pravile. Adulterul femeii 
era considerat mai grav decît al bărbatului întrucît aceas
ta putea aduce în familie copii care deveneau, pe ne
drept, moştenitorii soţului. Conform pravilelor pedepsele 
puteau fi diferite : pierderea zestrei, a bunurilor comune 
şi a dreptului de întreţinere. In cazul flagrantului delict 
de adulter se ajungea chiar la ucidere. Femeia putea să 
ucidă pe soţ şi pe concubina lui fără să fie pedepsită, 
dar numai „într-acel ceas cînd îi va găsi de faţă iară nu 
altă dată“ (Popescu, 1970). Prevederile pravilelor erau 
însă inoperante în rîndul maselor populare unde proble
mele de infidelitate se rezolvau, atunci cînd apăreau, 
pe alte principii, conform obiceiului pămîtului.

In caz de văduvie soţul sau soţia se puteau recăsători 
mai ales dacă aceştia aveau copii de crescut. Nunţile 
acestea erau lipsite de farmecul obişnuit, fără unele 
momente ceremoniale, adesea fără lăutari. In general, 
opinia poporului era nefavorabilă faţă de recăsătorirea 
văduvelor şi văduvilor, mai ales dacă căsătoria nu era 
justificată de greutăţi reale ce le-ar fi întîmpinat unul sau 
amîndoi partenerii. Nunţile acestea cuprindeau un ritual 
suplimentar : vizitarea mormîntului soţului sau soţiei de 
cel care se recăsătoreşte sau de către o rudă apropiată 
a acestuia. Condiţiile de recăsătorire difereau pentru băr
bat şi femeie. Bărbatul ţinea doliu şase săptămîni, peri
oadă în care efectua toate rosturile solicitate de tradiţie. 
Femeia era obligată să ţină doliu un an de zile pentru 
a înlătura orice îndoială asupra paternităţii unui eventual 
copil.
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Capitolul IV
MOARTEA

1. Hotarele existenţei umane

Moartea este, după naştere, al doilea hotar biologic 
al existenţei umane. Cum era judecată şi interpretată, 
această limită de poporul nostru reiese plastic din bo
gata sinonimie a verbului a muri : s-a dus, a adormit, 
s-a stins, şi-a dat sufletul, s-a dus în altă lume, s-a 
curmat firul vieţii, a fost chemat, a pus coasta la pămînt. 
şi faţa la răsărit, a pus faţa la mormînt, i s-a spart 
oala, a dat ortul popii, şi-a pierdut potcoavele etc. Acel 
moment de criză fatală a existenţei care cuprinde ultima 
clipă de viaţă şi prima clipă de moarte poporul îl pre
zintă ca o adevărată dezbinare psihosomatică ; expresia 
„ieşirea sufletului“ înseamnă, în toate zonele etnografice 
ale ţării, moartea propriu-zisă. Probabil la această răs
cruce de drumuri, de stări sau ipostaze ale materiei Se- 
referea Lucian Blaga cînd scria că „moartea este eman
ciparea materiei de legi străine“ . Pe o pistă apropiată 
se situează şi Ion Biberi din al cărui eseu dedicat dra
gostei şi morţii redăm un pasaj : „Momentele în care in
dividualitatea îşi trăieşte ultimele pîlpîiri se pot defini 
printr-o ultimă tresărire şi afirmare a vieţii. Accidentatul, 
înainte de a se îneca, ascensionistul care se prăbuşeşte 
în cădere au viziuni panoramice ale vieţii lor anterioare» 
revăd cu luciditate crîmpeie de fapte petrecute în copi
lărie, sau trăiesc momente de mare plinătate interioară, 
uneori extaze şi stări euforice. Momentul precedînd moar
tea, apropierea agoniei, turburarea adîncă a vieţii orga
nice deschid dintr-o dată alt regim sufletesc şi un ade
văr care se impun conştiinţei cu puterea unei revelaţii.
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Momentul morţii sau cel puţin al perspectivei ei iminente 
coincide cu o cunoaştere ce depăşeşte viaţa normală. 
Omul dispare atunci ca unitate biologică, el nu mai este 
supus necesităţilor adaptative, nu mai e legat de mediu 
prin nevoi organice, nu mai stabileşte între el şi lume 
raporturi utile, interesante. El este dintr-o dată eman
cipat de tot ceea ce îl reţinea prizionier în actual, în 
imediat, în constelaţia de împrejurări care i-au format 
ambianţa sa de viaţă. Moartea îl eliberează de toate aces- 

( te servituţi. El nu mai ascultă de nevoi biologice“ (Bi
beri, 1971). Frămîntările sau lipsa desăvîrşită a lor în mo
mentul morţii au preocupat oamenii de ştiinţă, filozofii 

1 şi poeţii tuturor timpurilor.
Unele popoare antice, de pildă vechii egipteni, ne-au 

lăsat subtile observaţii privind starea psihică a oamenilor 
în pragul morţii care, chemaţi fiind, „zoresc spre dînsa, 
deşi se tem în sinea lor“ (Acsan, Postolache, 1974). Cu- 
noscînd euforia ce precede moartea, ei credeau că aceas
ta „deşteaptă o mirare veselă“ sau „zeul izbăveşte pe cel 
îngrozit de spaima sa, cînd moartea se apropie“ (Daniel, 
1976).

( Nu am fi insistat asupra acestui episod unic al exis
tenţei individului uman dacă nu am fi recunoscut şi în 
filozofia populară românească aceleaşi coordonate. Viaţa 
trăită cu toate bucuriile ei şi intrarea în această stare de 
odihnă plăcută şi tămăduitoare de boală, este o idee ce 
va fi uşor regăsită în etnografia poporului român.

O anumită perioadă după moarte, figura capătă o 
| destindere şi o înseninare deplină care contrastează cu 

momentele agoniei şi chiar anterioare ei. Se vorbeşte în 
popor de „frumuseţea mortului“ înlocuită apoi de „întris
tarea lui“ . Nu există nici o îndoială că în mentalitatea 
primitivă moartea era asimilată somnului. într-adevăr, 
aşezarea pe spate şi înmormîntarea în poziţie dorsală a 
mortului exprimă un simbol străvechi al somnului adînc 
şi veşnic. Surprinzător este însă faptul că aceasta a 
rămas poziţia obişnuită în care mor şi sînt îngropaţi 
astăzi oamenii.

La eterna tragedie umană conform căreia omul este 
singura fiinţă conştientă de' moartea să, ‘ poporul român 
a creat o filozofie optimistă, cu multe pilde pentru gene-
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raţia contemporană. Cu siguranţă că acest înzestrat po
por va găsi rezolvările filozofice care să însufleţească 
în continuare civilizaţia şi cultura în faţa celei de a doua 
tragedii umane : conştiinţa că fiecare individ aparţine 
umanităţii, este prins în lanţul evoluţiei şi deci al dis
pariţiei.

2. Sisteme arhaice jdei evidenţă a deceselor
Din motive practice şi de cult, obştile săteşti au sim

ţit nevoia să ţină, asemănător naşterilor, evidenţa dece
selor. Expresia „a da ortul popii“ (a muri) desemna în 
secolul trecut o monedă veche de 10 parale care repre
zenta plata ce o percepea preotul la înmormîntarea unui 
om. Prin analogie cu moneda ce se percepea la naşterea 
unui copil, presupunem că „ortul popii“ a avut iniţial 
aceeaşi funcţie : evidenţa simplă prin numărarea mone
delor, a deceselor. Această statistică străveche ţinută 
de oficiantul cultului era dublată de o evidenţă şi mai 
arhaică ţinută de memoria întregii comunităţi săteşti 
care trebuia informată de fiecare deces prin semnale 
auditive şi vizuale.

Semnalul auditiv folosit pretutindeni şi astăzi în ca
drul obiceiurilor funerare este tragerea clopotului. Pen
tru a nu se confunda anunţul unei sărbători cu anunţul 
unui deces, clopotul la înmormîntare se „trăgea de ară“, 
o tehnică anume pentru a obţine un sunet specific mo
mentului. în satele unde biserica avea mai multe clopote 
exista posibilitatea anunţării vîrstei, desigur în termenii 
unei largi aproximaţii : „Dacă cel ce a murit a fost un 
om bătrîn sau unul în floarea vieţii sale, atunci se trag 
toate clopotele, cîte se află în biserică, dacă a fost nu
mai un copil se trage numai clopotul cel mic“ (Marian, 
1892). Un bocet din Bucovina exprimă, parţial, funcţia 
tragerii clopotului la înmormîntare :

„Să tragă clopotele
Să răsune văile ;
Şi toate dealurile
Să audă neamurile“
E K E K B t S S S

(Marian, 1892),
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La ,.trasul clopotelor“ se mai aud expresii solitare : „cine 
o mai fi murit ?“ , „a mai murit cineva“ etc. care par 
a fi relicve ale evidenţei orale a deceselor.

Declararea publică a decesului se efectua însă şi 
prin bocete, mai mult strigate, imediat după deces. în 

* condiţiile tradiţionale tehnica bocitului cuprindea, prin
tre altele, strigarea pe nume a mortului, la urechi', de 
către cele mai apropiate rude. Cînd orice speranţă de 
viaţă era spulberată, începea bocetul propriu-zis, După 
strigarea mortului, în unele sate din Banat femeile ie- 

< şeau pe un deal sau pe o ridicătură mai mare de pămînt 
pentru ca bocetul să fie auzit cit mai departe de vecini 

, şi consăteni. Bocetul era deci o manifestare obligatorie 
în ritualul funerar. „Nejelirea“ , „necîntarea“ mortului 
se considera unul din marile păcate ale rudelor rămase 
în viaţă : „Să n-ai cine să te bocească“, adică să nu ai 
urmaşi, era de altfel unul dintre cele mai grele blesteme 
care se abăteau pe capul cuiva. întrucît semnificaţiile et
nografice şi folclorice ale bocetelor sînt mai numeroase, 
în acest context urmărim numai latura lor demografică. 
Principalele funcţii ale bocetelor pot fi rezumate astfel : 
strigatul pe nume pentru revenirea dinitr-o eventuală 

( moarte aparentă, anunţarea vecinilor şi consătenilor pre
cum şi funcţia de necrolog (povestirea cu cuvinte duioase 
şi melodii tînguitoare a activităţii celui mort, bucuriile şi 
necazurile întîmpinate de acesta în viată etc.). După vîr- 
stă, sex şi statut social-familial bocetele sînt pentru bă- 
trîni şi tineri, pentru părinţi şi copii, pentru bărbaţi şi 
femei, pentru fete şi flăcăi.

în unele zone etnografice ale ţării, de pildă prin Bu
covina, vestea unui deces se transmitea prin sunete spe
cifice de bucium. In sfîrşit, alte modalităţi de transmi
tere a ştirii despre un nou deces erau semnalele vizuale 
care constau în ridicarea steagului în turnul bisericii 
sau vîrful clopotniţei (în cazul fetelor şi flăcăilor decedaţi, 
în zona Năsăudului), în prinderea unei pînze negre la 
poarta sau pe peretele de răsărit al casei, în aducerea 
unei cruci sau a unui prapur de la biserică etc. Aceste 
obiceiuri se mai păstrează şi astăzi dar au în special 
funcţia de doliu. Reţinem aici numai funcţia străveche 
de comunicare a decesului. De la datina ridicării stea
gului la moarte s-a moştenit o expresie de largă circula-
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ţie : „a închina steagul“ , cu sensurile principale de a se 
considera înfrînt, a-şi recunoaşte slăbiciunea, a muri. 
Pentru cel care a scăpat de moarte zicala populară spune 
că : „era să închine steagul“ , spre deosebire de cel care 
a fost răpus de moarte şi „a închinat steagul“ (Marian, 
1892).

3. Mortalitatea şi natalitatea

La toate nivelurile existenţei, moartea şi viaţa for
mează o unitate a forţelor contradictorii ; fiecare din ele 
poate domina temporar fără să reuşească vreodată s-o 
înlocuiască definitiv pe cealaltă. Prin naştere, omul vine 
cu o viaţă şi o moarte precum şi cu şansa de reproducere 
şi perpetuare. Fără un circuit al materiei între viaţă şi 
moarte natura nu ar putea asigura perpetuarea celei din
ţii : „locul omului în Univers este, aidoma tuturor celor
lalte fiinţe, deopotrivă singular, unic, dar şi organic in
tegrat rosturilor întregii structuri cosmice, pe care o 
exprimă, într-un fel propriu“ (Biberi, 1971). întreaga via
ţă, inclusiv cea umană, tinde spre ţelul ei suprem, spre 
sfîrşitul ei, spre bine, spre tărîmul unde încep toate şx 
se sfîrşesc toate (Tsatsos, 1979).

Aceste adevăruri le-a intuit probabil şi omul preis
toric devreme ce în neolitic morţii se îngropaţi în pozi
ţie chircită, asemănător poziţiei fătului în pîntecele ma
tern. Ulterior, numeroase religii cuprindeau rituri fune
rare purtătoare ale concepţiei conform căreia moartea 
echivala cu o nouă naştere. Pe teren românesc ceremo
nialul funerar, în special priveghiul de înmormîntare, 
lasă să se întrevadă frecvent această idee universală, 
care leagă viaţa de moarte, natalitatea de mortalitate.

4. Mortalitatea şi nupţialitatea
în cadrul obiceiurilor din ciclul vieţii, corelaţia din

tre mortalitate şi natalitate este fundamentală pentru 
înţelegerea mentalităţii populare privind mişcarea na
turală a populaţiei. Raportul dintre mortalitate şi nup- 
ţialtiate se justifică deci prin aceea că efectul direct al
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■căsătoriei este naşterea copiilor legitimi. Moartea tine
rilor necăsătoriţi se consideră o abatere gravă de la 
drumul firesc al vieţii. De aceea, practicile tradiţionale 
de împiedicare şi amînare a morţii abundau în împre
jurările oferite de îmbolnăvirea copiilor şi tinerilor : 
schimbarea numelui de botez al copilului grav bolnav 
după alt ritual decît cel religios, simularea vinderii co
pilului la o femeie căreia îi trăiau toţi copiii, alegerea 

• unor nuime de care „să se sperie moartea“ (Lupu, Ursu), 
purificarea şi învingerea forţei distructive prin puterea 
focului etc. La persoanele bolnave care şi-au împlinit 
\iaţa, adică s-au căsătorit, au avut şi şi-au căsătorit 
copiii, practicile tradiţionale erau cu totul diferite şi 
iu măreau liniştirea trupului, adică o moarte mai rapi
dă : aşezarea muribundului pe pămînt, maslul, îmbră- 
carea unor veşminte rămase de la nuntă, iertarea şi 
Împăcarea pricinilor avute cu rudele, vecinii şi consă
tenii, lăsarea moştenirii ,,cu limbă de moarte“ etc. Spi
cuim dteva tradiţii populare care reflectă rezolvarea 
diferenţiată, după vîrstă (tine ri-bă feri ni) şi statut social 
(căsătoriţi-necăsătoriţi), a raportului morralitate-nupţia- 
lităte.

în multe sate româneşti femeile şi bărbaţii căsătoriţi 
păstrau, alături de lucrurile cele mai de preţ, cămaşa 
îmbrăcată la nuntă păntru a fi „gătiţi“ la inmormîntare. 
Să exprime acest obicei lipsa mijloacelor materiale de 
a-şi face alte haine, tot atît de strălucitoare ca cele pur
tate la căsătorie, sau căsătoria şi moartea se detaşează 
de celelalte evenimente din viaţa omului prin semnifi
caţii greu de descifrat ? Rolul ritual ,al cămăşii de nun
tă şi de inmormîntare nu poate fi pus la îndoială ; prin 
îmbrăoarea ei trecerea de la o stare la altă stare (necă- 
sătorit-căsătorit şi viaţă-moarte) este, în concepţia 
populară, uşurată. Un argument în favoarea acestei in
terpretări îl constituie practica îmbrăcării cămăşii cînd 
sosesc „chinurile morţii“ cu scopul de a grăbi moartea. 
Puterea magică a cămăşii de cununie apare şi în alte 
împrejurări oferite de obiceiurile din ciclul vieţii ; în 
unele sate, cu cămaşa de cununie se înfăşa copilul bol
nav, de data aceasta scopul fiind îndepărtarea morţii. 
De la acelaşi obicei se aştepta, în funcţie de vîrstă şi

283
V.TREBICI



împlinirea vieţii, efecte diferite : în primul caz era im
plorată moartea, în cel de al doilea caz se implora viaţa.

Ceremonialul funebru atinge spectaculozitatea maxi
mă la moartea tinerilor (flăcăi şi fete) necăsătoriţi. Un. 
ritual suplimentar, nunta mortului, încearcă să repare 
schimbarea ordinei fireşti : naştere — căsătorie — pro
creare — moarte. Nunta mortului este un obicei ates
tat, aproape iară excepţie, în toate regiunile ţării. Fete
le şi flăcăii necăsătoriţi se îmbrăcau şi se găteau la în- 
mormîntare ca nişte miri. Obiceiul se manifestă uneori şi 
astăzi mai ¿des la înmormîntarea fetelor care sînt îmbră
cate ca nişte mirese : rochie albă, părul despletit şi împo
dobit cu flori, beteală argintie sau aurie, cununiţă pe cap, 
verighetă de logodnă pe deget. Părinţii înşişi spun des
pre copiii care le-au murit necăsătoriţi că „i-au însurat“ 
sau i-au „măritat“ cu pămîntul. în unele zone, de pildă 
în Bucovina, convoiul funerar se organiza asemănător 
alaiului de nuntă : cu druşte şi vătăşei care purtau beţe 
împodobite cu năframe şi ploşti cu rachiu pentru a cin
sti trecătorii întîlniţi in cale. Iată insă o descriere a 
unei secvenţe din ceremonialul „petrecerii mortului“ : 
„...cînd moare o fată sau un fecior holtei, este datina 
de a li se pune, pe lingă ducători, încă şi druşte şi vâtă- 
şei, tocmai ca şi cînd s-ar însura şi mărita şi i-ar duce 
la cununie, pentru că moartea Ia ¿inşii se consideră ca 
şi o nuntă. Iară druşte] e şi vătăşeix se aleg de regulă 
dintre rudele cele mai apropiate... Unii vătăşei împuşcă 
tot drumul pînă la groapă, alţii, după înmormântai se 
aşează la poarta cimitirului şi dau celor care au partici
pat la înmormîntare ţuică şi vin din ploşti. Uneori si 
pe drum se cinsteau cu băutură trecătorii, întocmai ca 
la o nuntă“ (Marian, 1892). în  Moldova de nord, la fe
tele şi flăcăii necăsătoriţi se obişnuia să se pună fluie
raşi şi buciumători, iar iar prin unele părţi ¿de Transil
vaniei, muzicanţii

Jalea provocată de moartea unor membri ai familiei 
este diferită, în funcţie de vîrsta şi statutul lo.r social: 
,....nu trebuie să se întristeze omul aşa de mult, nici 
cînd mor bă trio ii, a căror moarte, cîteodată, e chiar do
rită şl aşteptată, nici cînd mor copiii, care n-au sădit 
simpatii în inima mulţimii" (Marian, 1892). Alta este
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însă durerea provocată de moartea tinerilor, redată a tît 
de plastic de unele zicale şi proverbe populare :

„Moarte la tinereţe,
Sărăcie la bătrîneţe,
Boală la călătorie 
N-ar mai fi să fie !“ .

5. Mortalitatea la apusul vieţii

Bătrânii se pregătesc pentru moarte material şi spi
ritual ca pentru o mare petrecere. Este surprinzător 
cum îţi vorbesc despre moarte ca şi despre viaţă, cum 
îşi arată fota, iia şi marama cu care se va găti, cum aş
teaptă să se întâlnească cu soţul mai devreme plecat pe 
„tărîmul celălalt“ spre a-i povesti ce s-a mai întâmplat* 
„pe aici“ , să-i spele şi să-i facă de mîncare etc. Curînds 
îţi dai seama că moartea era înţeleasă ca o consacrare- 
definitivă a vieţii de unde decurge, probabil, şi lipsa, 
spaimei în faţa morţii. Oare nu este aceasta o reminis
cenţă a mentalităţii dacilor care se aruncau în luptă 
părăsiţi de spaima morţii ? Oare nu pe această filozofie 
s-a plămădit nestemata folclorului românesc, Mioriţa ? 
Femeile jelesc „cîntă, bocesc“ mortul pomenindu-i faptele 
de laudă şi rugîndu-1 să ducă ştiri despre necazurile şi 
bucuriile celor vii la cei apropiaţi încă sufleteşte dar de
părtaţi prin moarte.

Nici o satisfacţie nu este mai mare pentru omul a- 
juns la apusul vieţii decît să-şi vadă urmaşii : copiii,, 
nepoţii şi strănepoţii. Spiţa sa de neam fiind continuată- 
biologic, bătrînii mai aveau nevoie de unele garanţii 
angajamentul urmaşilor că vor păstra, prin diferite- 
practici, cultul moşilor şi strămoşilor, că vor fi oamenr 
„în rîndul oamenilor“ , că se vor înţelege între ei. Ast
fel, cea mai mare pare dintre bătrîni, în special bărba
ţii, obişnuiau ca atunci cînd firul vieţii se apropia de
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•sfîrşit, uneori chiar pe patul morţii, să facă testament ur
maşilor. Dacă nu ştiau scrie şi citi — cazuri frecvente în 
societatea românească tradiţională — se lăsa numai „cu 
limbă de moarte“ ceea ce avea să se întîmple cu averea, 
în  acele momente cuvintele părintelui aveau putere de 
lege, fiind duse la împlinire fără nici o abatere. Întrucît 
aceste cuvinte trebuiau să întruchipeze recunoscuta înţe
lepciune a bătrînilor, oamenii reflectau, probabil, cu 
mult timp înainte. într-un cadru emoţional se dădeau 
ultimele sfaturi, se cerea efectuarea tuturor rosturilor 
de înmormântare şi de păstrare ¡a cultului morţilor,se îm
părţea întreaga agoniseală copiilor în aşa fel incit să nu 
prilejuiască neînţelegeri ulterioare, mărturiseau ultimele 
■şi cele mai mari secrete etc.

Omul şi-a petrecut viaţa în obşte în cadrul căreia fa
milia lui a fost numai o celulă. De aceea, pentru „liniş
tirea sufletului“ , bătrînii aflaţi pe patul morţii chemau 
vecinii, consătenii, rudele despre care şi-au adus aminte 
că ' i-au nedreptăţit în viaţă sau i-au supărat cu ceva 
pentru a-şi lua rămas bun şi a-i ruga ca să-i ierte. 
„Cererea iertării“ , împăcarea unor vechi pricim, îm
brăţişarea şi lacrimile bătrînilor creează un ritual de 
un rar dramatism. „Despre cel care nu se iartă cu cei 
ce le-a greşit în viaţa sa se zice că moare foarte cu ane
voie. Pe cînd cel ce se iartă şi se împacă cu toată lu
mea, nu se chinuie de fel, ci numai doarme“ (Marian, 
.1892).

Bătrînii, înainte de a ajunge în starea de neputinţă 
fizică, foloseau şi alte mijloae pentru a transmite co
piilor cunoştinţe de mare utilitate. De pildă, de fixarea 
hotarelor se leagă o interesantă tradiţie dinainte de con
semnarea ocolniţelor săteşti (hotarelor) prin zapise şi 
documente scrise, dar păstrate încă de memoria socială 
(Ghinoiu, 1979). Piatra de unde începea şi se încheia 
•ocolniţa avea două* praveţe (feţe indicatoare de direcţie) 
şi se numea sugestiv cheotoare.în acest punct-cheie al 
ncolniţei bateau „din senin“ băiatul purtat anume în 
lungul hotarului pentru ca acesta să-şi amintească la 
bătrîneţe semnele fixate de părinţii, moşii şi strămoşii 
-săi. în condiţiile în care oralitatea înlocuia aproape cu 
desăvîrşire scrisul şi cititul, procedeul nu pare să fi fost 
lipsit de eficacitate.
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în concluzie, pregătirea pentru anii bătrîneţii se rea
liza treptat: căsătoria şi naşterea copilor la tinereţe,, 
educarea şi căsătoria copiilor în floarea vîrstei şi se 
încheia, la bătrineţe, ou ultimele sfaturi date urmaşilor, 
în măsura în care individul îşi pregătea urmaşii pentru, 
viaţă, în aceeaşi măsură se pregătea pe sine pentru', 
moarte.

O importanţă foarte mare acordau bătrmii comîndu- 
lui, obicei străvechi de a-şi pregăti toate cele necesare- 
înmormântării. Mulţi bătrîni din Oltenia îşi confecţio
nau din vreme sicriul şi crucea din lemn, păstrîndu-le- 
apoi cu grijă în podul caselor. Obiceiul de a-şi procura 
hainele cu care se vor găti la înmormântare era gene
ral pe ţară. La bătrînii prevăzători,- butoiul cu vin ne
cesar la înmormîntare nu se golea între două recolte ale- 
viţei de vie. în sfîrşit, un obicei şi mai răspîndit, asimi
lat şi de populaţia urbană, era pregătirea locului de veci. 
în societatea arhaică românească exista o preocupare con
tinuă pentru ceea ce se va întîmpla cu cel care pleacă, 
şi cu cei care rămîn.

6. Refacerea echilibrului familial
Orice deces creează un gol fizic greu sesizabil în co

munităţile sociale lărgite, dar foarte vizibil în cadrul 
restrîns al familiei. O singură moarte nu produce deze
chilibru în marea comunitate umană. Pierderea unei 
vieţi este recepţionată mai intens în unităţile sociale 
restrânse, familia atingînd punctul culminant. Această 
familie se simte datoare, conştient sau inconştient, să 
refacă echilibrul rupt. Despre grija perepetuării spiţei 
de neam pe linie paternă s-a discutat în contexte- 
foarte diferite : naşterea, căsătoria, moartea. De aceea 
vom urmări acum numai aspectul recuperării simbolice- 
a pierderilor demografice prin efectuarea practicilor 
magice : grăbirea căsătoriei fetelor şi feciorilor, reeăsă- 
torirea partenerului (soţ sau soţie) rămas văduv, prin
derea fraţilor de cruce, primirea mamei adoptive etc. 
Echilibrul demografic al familiei era adus, fireşte, nu
mai prin exercitarea natalităţii. Se năşteau mulţi copii
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pentru că mortalitatea, mai cu seamă mortalitatea in
fantilă, era foarte ridicată. Totuşi, unele ritualuri şi 
practici magice urmăreau să influenţeze, indirect, nup
ţial itatea şi natalitatea. Unele obiceiuri ridicau noi pie
dici în calea nupţialităţii şi natalităţii : „...după ce s-a 
dat dînimul sicriului în groapă, fratele sau sora copilului 
mort se coboară în groapă pe sicriu, iar celălalt copil 
îl ridică din groapă şi punîndu-se faţă în faţă, apucă 
un colac, unul eu o mină şi celălalt cu alta şi-l i'rîng 
în două; după aceea se sărută şi astfel se fac fraţi de 
cruce. Amîndoi fraţii aceştia se privesc ca şi cum ar fi 
fraţi buni, fratele de cruce cu sora de cruce nu se pot 
lua niciodată in căsătorie.“ De cele mai multe ori obice
iurile funerare, prin intermediul unui limbaj specific, 
■comunicau însă dorinţa unanimă a obşte! : căsătoria şi 
naşterea copiilor.

Individul supus ..marilor treceri" era înzestrat, con
form mentalităţii populare arhaice, cu forţe şi puteri 
neobişnuite : mireasa, prin obiectele purtate (pantofi) 
•sau prin obiectele puse în contact cu corpul (colacul 
rupt deasupra capului miresei şi aruncat nuntaşilor) pu
tea grăbi căsătoria celorlalte fe te : lăhuza asistată de 
moaşă, influenţa, în cadrul unor ritualuri şi ceremonia- 
luri apariţia maternităţii la femeile fără copii. Acest 
lucru era insă bine evidenţiat şi de ceremonialul fune
bru, Unul din cele mai importante momente ale cere
monialului de înmormîntaire era împodobirea unei ra
muri de pom, în special măr, cd diferite fructe şi colaci.

Din semnificaţiile multiple ale obiceiului reţinem 
numai pe rea demografică. Roadele „pomului“ sau 
„mărului" sînt dăruite, în funcţie de regiune, preoţilor, 
naşilor sau participanţilor la înmormîntare. Uneori po
mul era scuturat de „roade" pe morrmnt după înmor
mântare, alteori, roadele erau culese de către naşi. Po
mul fără „roade“ , virtual substituit al persoanei decedate, 
so arunca sau se împlînta în pâmînt. Apare aici dorinţa 
-comunităţii celor vii, în primul rînd a familiei din care 
r plecat un membru al său, să păstreze virtuţile fertili
zatoare de care a beneficiat mortul în viaţă : pomul, şi 
nu orice fel de pom, unul care înfloreşte şi rodeşte este 
scuturat sau cules de poame de către cei rămaşi în via
ţă. Practicile prin care se încerca st se păstreze de ia
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mort tot ce a avuit acesta mai bun sînt mult mai nume
roase. în Oltenia, de pildă, măsura mortului, alt substi
tut al morbului, se fixa în zid sau se păstra la una din 
grinzile casei pentru ca „norocul să rămînă în casă“ etc.

7. Familia şi „poporul" său
La întrebarea cum este împărţit cimitirul satului, 

mulţi ţărani din judeţele Vrancea, Vaslui şi Bacău dau 
un răspuns surprinzător : fiecare familie îşi are poporul 
ei. O imagine extraordinară care reflectă cit de adînc 
este înrădăcinat cultul moşilor şi strămoşilor în men
talitatea românului, unde trebuie căutată originea sen
timentului de patrie şi de unde izvorăşte vitalitatea fa
miliei contemporane. Cîtă încredere şi cită putere tre
buie să-i dea convingerea că în spatele său se găseşte 
un „popor“ al cărui descendent este în linie directă.

în împrejurările create de o înmormântare, solidari
tatea obştei devine foarte puternică. La prepararea 
niîneărurilor rituale, confecţionarea toiagului, împodo
birea mărului şi a bradului, „scăldatul“ şi „gătirea 
mortului“ şi tot ceea ce se cerea făcut în cele două 
nopţi şi trei zile, participau familia, neamul, vecinii, prie
tenii. Dar ceremonialul funerar cuprindea momente 
care subliniau, în special, solidaritatea simbolică a 
membrilor familiei. Obiceiul ca rudele cele mai apro
piate ale mortului să fie în atingere directă în momen
tul ridicării şi coborîrii pomului, poate fi interpretat ca 
un simbol al solidarităţii familiei în faţa morţii, în mo
mentul despărţirii de un membru al său. Limităm expu
nerea numai la relaţiile simbolice care le întreţineau cei 
mulţi cu cei puţini, cei morţi cu cei vii.

Segmentul cuprins între momentul morţii şi scoate
rea mortului din casă, este faza de înseninare şi bucu
rie a mortului după chinurile apusului de viaţă. Rudele, 
pentru a-i potoli goana „sufletului“ şi a-1 face să tră
iască mai intens momentele frumoase ale vieţii, frec
vent îl împiedică. în unele părţi ale ţării (Comăna de 
Jos, judeţul Braşov), persoana care i-a ţinut lumina îl 
conduce, imediat după moarte, în grădină de unde aces
ta pleacă în fulgerătoarea călătorie. Rudele iau toate

19 — C. 302
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măsurile ca impui lipsit „de suflet" să nu fie acaparat 
de forţele malefice sau să devină o forţă malefică (mo
roi, strigoi), să-l iniţieze pentru lunga călătorie (boce
tele, cîntecul zorilor, cintecul bradului), să beneficieze 
cit mai mult de puterea sa neobişnuită, în primul rînd 
de puterea fertilizatoare etc. Acestea sînt momentele prin 
care este trecut mortul, cu mare intensitate, pe parcursul 
celor trei zile înainte de înmormîntare.

Stadiul de aşteptare cuprinde trei momente impor
tante : părăsirea casei, cortegiul funerar şi îngroparea 
propriu-zisă. Mortul se „întristează“, „devine greu", 
„oboseşte repede" fiind nevoie de mai multe odihne 
plnă la cimitir. Iniţiativa pentru continuarea drumului 
început revine celor în viaţă. Coşciugul care poartă o 
bogată sinonimie (sălaş, coşciug, raclă —  în Bucovina, si
criu, sălaş, coşciug, tron, casă de brad, jgheab, copîrşeu 
in Transilvania, coşciug —  în Muntenia etc.), este scos cu 
hotărîre din casă, spulberînd orice speranţă de „întoar
cere“ a mortului. Trecerea pragului, prilej pentru efec
tuarea şi a altor practici magice, este un rămas bun 
definitiv de la casă, simbolul vieţii de familie. 
Se închid Tiepede | uşile şi se pune în mişcare 
cortegiul funerar. De foarte multe ori se alege o cale 
ocolitoare spre cimitir pentru a da putinţă mortului 
sâ-şi „ia rămas bun“ si de Ia satul care, asemănător casei, 
i-a asigurat adăpost in timpul vieţii. Cortegiul funerar, 
Ia prima vedere o adunătură de oameni care merg fără 
nici o ordine, se constituie după reguli care reflectă 
relaţiile de rudenie, categoriile de vîrstă, prietenia, ve
cinătatea. Petrecerea mortului pe ultimul său drum este 
o manifestare firească a solidarităţii obştei : „înmormân
tarea, ca şi nunta, se face cm oameni“ se spune în po
por. In cazul în care cel petrecut este o fată sau un flă
cău, cortegiul funerar devine un alai îndoliat de nuntă 
eu steag şi brad de cununie, druşte şi vătâşei. Prin in
termediul bocetelor se dau ultimele sfaturi, se tr.insmit 
„poporului de dincolo“ ultimele rugăminţi, în timp ce 
la „hodine“ (opriri pe la răscruci, fînlîni, puncte mai 
importante de pe traseul funerar) cei în viaţă plătesc 
„vămile“ ce le are de trecut „călătorul“ ce şi-a început 
deja drumul. Prin unele regiuni ale ţării (Maramureş, 
Năsăud) înainte de a ajunge la cimitir, vatră de sat de-
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dicată morţilor, o rudă apropiată aleargă la groapă, 
noua loouinţă a mortului, o mătură şi o aranjează în 
vederea primirii oaspetelui. La poarta cimitirului, în 
cimitir, la groapă alte practici : fiecare are de făcut 
ceva pentru mort sau pentru el, dacă nu cu fapta, cu 
gîndul. La groapă, uneori, mortul primea „sărutarea 
de pe urmă“, cu discreţie se luau toate precauţiile pen
tru ca piedica să fie deznodată şi lăsată în sicriu, se 
mai arunca ceva bani „de cheltuială“ în sicriu sau în 
groapă, se legau fraţi de cruce, se adopta o nouă mamă 
pentru copiii rămaşi orfani etc. Printre variatele mij
loace de coborîre a sicriului în groapă se folosea, în 
unele sate, brîul de lînă, simbol recunoscut al materni
tăţii. Cei prezenţi participau simbolic la înhumare prin 
aruncarea unei mîini de ţărînă peste sicriu. Se închidea 
groapa, se împart pomeni, cele mai importante fiind 
animalele şi păsările (miel, găină), se pune la mormînt, 
în funcţie de regiune şi varianta obiceiului, stîlp, zna- 
măn, cruce, brad (suliţă) pom.

Credinţa conform căreia „sufletului mortului“ mai 
sălăşluieşte pe Pămînt după înmormîntare este întîlnită 
pretutindeni în sud-estul Europei. Femeile puneau ¡timp 
de 40 de zile de la înmormîntare, o cană cu apă deasu
pra uşii sau a ferestrei pentru a-i potoli setea „sufle
tul pribeag“ . Este o mentalitate arhaică, cu vechi rădă
cini istorice, în care mortul este imaginat într-o iposta
ză contradictorie : „...el este în acelaşi timp în mormînt, 
în jurul casei în care a locuit, şi departe, pe drumul 
care îl duce spre ţara umbrelor“ (Bruhl, 1925). Trecerea 
aceasta din lumea noastră într-o lume de dincolo de 
realitate, nu înseamnă o moarte definitivă. Mortul 
continuă „să trăiască“, să aibă atributele şi necesităţile 
omului viu. Astfel, mortul are nevoie de alimente, apă, 
băutură, lumină, adăpost, căldură, distracţie etc. Toate 
acestea ajung simbolic la mort, prin intermediul po- 
menilor date de cei în viaţă la termene precise, fixate 
în zonele unde cultul morţilor este foarte dezvoltat. Prin
cipalele obligaţii pentru mort se încheie însă la 40 de 
zile (şase săptămîni), cînd se efectuează şi ritualul „slo
bozirii apei“ . Prin Banat şi Oltenia de vest la 60 de zile 
mortul primea jocul şi cîntecul, cu care ocazie se ieşea 
uneori, şi din doliu. După 12 luni de la înmbr-
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mîntare, pomenile constînd în ofrade de ’ alimente, 
apă şi băutură se făceau anual, încă şase ani. La 
încheierea celor şapte ani, mortul era transferat 
prin diferite practici tradiţionale din rîndul ru
delor în rîndul moşilor şi strămoşilor. Foarte in
teresant nj se pare obiceiul întîlnit prin Teleorman 
de a se face un colac, sugestiv numit „uitata“ , umezirea 
lui cu apă din fîntînă pentru a fi dat apoi să-l mănince 
copiii. Un obicei asemănător era practicat şi prin sa
tele Moldovei (Trohan, judeţul Vaslui) unde colacul este 
făcut din spicele rămase pe holdă, după seceriş. Ritu
alul creştin de înmormîntare prevede dezgroparea, dez
legarea de blestem a oaselor şi reîngroparea lor la 
şapte ani. Aceste practici au desfiinţat mormintele ca 
locuri etern netulburate. „Creştinismul a fost şi este, 
fără să-şi dea seama de ce face, un agent distrugător al 
mormintelor... Acest act creştinesc dă, din nenorocire, 
ocaziune de despoiere a mormîntului le cele mai pre
ţioase resturi istorice“ (Marian, 1892). Totuşi, acest ri
tual nu a fost pretutindeni respectat în satele noastre, 
unele morminte creştine vechi păstrînd, în continuare, 
o mare valoare arheologică şi istorică.

Treptat, grija acordată morţilor scade, fără a fi însă 
scoasă definitiv din preocupările celor vii. Pomenile 
care se dau tuturor morţilor, fără o destinaţie pre
cisă se numesc sugestiv, moşi. Prilejurile aducerii 
aminte de ,popor“, de moşii şi strămoşii ale căror nume 
nu mai sînt pomenite, dar cu multă veneraţie cinstite, 
erau foarte numeroase : dimineaţa zilei de Crăciun, 
sîmbăta înaintea Lăsatului de Sec de carne, sîmbăta 
înainte de Sîmpetru, 9 martie, sîmbăta înainte de Florii, 
Joi Mari, dimineaţa zilei de Paşti, Sîngiorz, Ispas,
sîmbăta Rusaliilor, a 7-a zi după Rusalii (Rusitori), 
Sînziene, Sîmpetru, Sîntilie, Schimbarea la faţă, Sîntă- 
mărie Mare, Ziua Crucii. Cîte din popoarele lumii con
temporane mai rezervau la începutul secolului al XX-lea 
atîtea prilejuri pentru pomenirea moşilor şi strămoşilor ? 
Sensul străvechi al cuvîntului patrie a fost cel de vatră 
strămoşească, expresie românească formată din două cu-
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vin te cert preromane. insemnînd pământul în care sînt 
l îngropaţi moşii şi strămoşii (Ghineui, 1977).

Am prezentat o schiţă sumară de desfăşurare a obi
ceiurilor de înmorrmnlare cu scopul de a surprinde mo
mente mai importante de desprindere rituală a mort ai ui 
din comunitatea celor vii. Despărţirea se realizează irep- 
Uit, dar, prin puternicul cult al moşilor şi strămoşilor, 
nu devine niciodată definitivă.

i 8. Semnificaţii străvechi ale „marelui drum”
Cum a înţeles poporul nostru să refacă echilibrul 

1 produs de moarte, reiese din cîntecele ceremoniale fu
nebre. Alături de bocete, expresii poetico-muzicale ale 
durerii individuale, obiceiurile de înmormântare din Ol
tenia subcarpatică şi Banatul sudic au păstrat vechi 
cîntece ceremoniale : „Zorile“ (uneori în Banat acestea 
sînt denumite „de petrecut“) cîntate dimineaţa, la ivi
rea zorilor, la casa mortului ; „Ale bradului“ cîntate 
I r întîmpinarea feciorilor care aduc bradul de la munte 
şi la cimitir cînd este pus la capătul mortului, şi „De 
petrecut“ cîntate la înmormântare, în cortegiul funerar. 

* După profesorul Mihai Pop, obiceiurile româneşti de 
înmormântare prezintă o unitate structurală evidentă, 
iar diferenţierile regionale au apărut tîrziu şi mai mult 
de natură stilistică, astfel că se poate presupune că tex
tele cîntecelor ceremoniale funebre „au fost răspînditc 
pc întreg teritoriul folcloric romînesc" (Pop, 1968). 
Acestea reactualizează străvechiul mit al marii treceri, 
„mărturia unor concepte fundamentale ale spiritualităţii 
româneşti tradiţionale“ .

Principala temă a cîntecelor funebre viza acest drum 
adimensional care face legătura dintre viaţă şi moarte, 
drum presărat cu numeroase meandre psihice şi fizice 
(Creţu, 1980). Prin intermediul cîntecelor funebre mor
tul este iniţiat pentru a trece cu bine :

„Dintr-o lume-ntr-alta 
Dintr-o ţară-ntr-alta.
Din ţara cu dor 
în cea fără dor.
Din ţara cu milă 
în cea fără milă“ .
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Marea trecere se realizează in. mai multe etape : a) 
alegerea drumului bun care duce spre ţara fără milă 
şi fără dor ; b) întîlnirea, precum în basme, cu animale 
ajutătoare şi unele reprezentări mitologice creştine ; c) 
contactul cu lumea celor „mulţi“ ; d) plătirea vămilor 
pentru a fi primit în ea ; e) integrarea în comunitatea 
moşilor şi stămoşilor grupaţi pe neamuri ca şi în satul 
românesc contemporan :

„Ş-acolo la vale 
Este o casă mare,
Cu fereştri la soare,
Uşa-n drumul mare,
Straşină rotată,
Strînge lumea toată.
Acolo ea este 
Mahalaua noastră,
Şi-ţi vor mai ieşi 
Tineri şi bătrîni 
Tot cete de fete 
Pilcuri de neveste.
Să ite uiţi prin ei,
C-or fi şi de-ai mei.
Ei c în d  te-or vedea 
Bine le-or părea 
Şi te-or întreba :
Datu-le-am ceva ?
Bine să le spui 
Că noi le-am trimis 
l  umini din stupind 
Şi flori din grădini

Lumea este concepută ca o mare unitate cu două ipos
taze : cea de dincoace şi cea de dincolo. Prima este însă 
cu milă şi dor; a doua fără milă şi fără dor. Aceeaşi 
structură binară, argumentată de Mihai Pop, o are şi 
neamul de aici şi neamul de acolo. Moartea unui individ 
produce o breşă în neamul celor vii care nu se poate 
repara decît prin integrarea lui în neamul celor morţi.
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în concepţia populară fiecare fiinţă umană trebuie să 
aibă „aici“ sau „acolo“ un loc. Plecat de aici, dar nea
juns acolo şi mai ales cu riscul de a reveni înapoi, crea 
o stare de profundă nelinişte rezolvată numai prin ritu
aluri concrete „aici“ şi pe plan „mitic dincolo“. Copilul 
vine în existenţă asistat, de „ursitori“, mortul pleacă în 
postexistenţă asistat de „zori“. Medierea în ritualul con
cret de naştere este făcută de moaşe care se cere să 
fie din acelaşi neam cu tatăl. Pe plan mitic, conform 
structurii binare, ritualul integrării trebuie să fie medi
at de o strâmoaşe.

9. Mortalitatea şi calendaristica populară

Asemănător natalităţii şi nupţialităţii, mortalitatea 
era supusă ritmului calendaristic. Excluzînd epidemiile 
şi războaiele care puteau aduce dezastre demografice în 
orice moment al anului, maximele deceselor se realizau 
primăvara■ „la colţul ierbii“ , „la înfrunzirea codrului“ , 
„la înfloritul mărăcinelui“, şi toamna „la căzutul frun
zei“ . Principala cauză a maximului de primăvară se da
tora alimentaţiei tradiţionale, deficitară în calorii şi 
vitamine pe timpul iernii, şi a postului sever care pre
faţa sărbătorile creştine de primăvară. Aşa cum se cu
noaşte, cele două anotimpuri de trecere, primăvara şi 
toamna, grăbeau evoluţia bolilor pulmonare şi digestive, 
în popor se spunea că bolnavii de plămîni mor „la în- 
iloritul dovleacului“ . Cauza morţii era, desigur, boala 
şi bătrîneţea. La încetarea funcţiilor vitale contribuiau 
însă şi pergătirea psihică, adevărul cunoscut atît de bol
nav cît şi de cei din jurul său că fiecare maladie îşi 
avea sorocul bine definit în scurgerea timpului calen
daristic.

în faţa morţii oamenii au încercat să opună, mai ales 
în cazurile de moarte prematură, rezistenţă dezvoltînd o
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valoroasă medicină populară. Cînd practicile de etnoiatrie 
şi farmacopee populară eşuau, se recurgea, frecvent, la 
únele practici magice.

Pe teritoriul României, cele mai mari deficite demo
grafice le-a adus ciuma. Spre deosebire de Transilvania, 
in Ţara Românească şi Moldova nu a fost posibilă insti
tuirea măsurilor de carantină dinspre turci şi tătari, di
recţii obişnuite de propagare a ciumei. Singurul mijloc 
eficient era dispersia populaţiei din zona în care apărea 
molima. '"Intr-o plîrigere â românilor din Dobrogen din 
■ anul 1839 se spunea : „După fiecare război începe ciu
ma. Atunci iar lăsăm toate şi fugim, care încotro, şi ne 
ascundem prin munţi şi păduri şi ne temem unii de alţii, 
frate de frate, şi fugim unii de alţii“ (Ghinoiu, 1981). 
Această epidemie care a lovit populaţia a sute de 
sate, se considera un pericol potenţial şi pentru 
generaţiile ascendente (moşi, strămoşi) din cimitire. 
Aşa se face că morţilor de ciumă, li se amenajau locuri 
cíe înmormîntare şi cimitire separate, care dublau de 
cele mai multe ori cimitirele săteşti obişnuite. Sînt in
formaţii etnografice conform cărora în Cîmpia Munte
niei şi Olteniei, acoperişul bordeielor unde apărea ciu
ma era prăbuşit, pentru a înmormînta de vii bolnavii 
şi a împiedica astfel proliferarea molimei. Ceea ce ni 
sc pare astăzi inuman, a fost, în acele momente de cum
pănă, de demarcaţie între viaţă şi moarte, în esenţă, 
salvarea comunităţilor săteşti tradiţionale, un act li
man. în lipsa unor mijloace pozitive îndeajuns de efica
ce oamenii au încercat să se apere cu ajutorul magiei 
prin crearea unui ritual spectaculos cunoscut sub denu
mi ¡ea de „cămaşa ciumei“ , „iia ciumei“ , în Banat, Tran
silvania şi de „cămaşa de izbîndă“ în Muntenia şi Olte
nia (Mimnescu, -Capesius, 1965). După dispariţia defi
nitivă a acestui flagel, ritualul .cămăşii ciumei“ a fost 
aplicat împotriva altor boli : holera, angina diftérica şi 
chiar gripa.* Obiceiul ¡roate fi reconstituit astăzi cu mare 
greutate de către bătrfnii satelor. Limba română a păs
trat însă amintirea lui : cămaşa dumei msemnînd, în 
zonele unde obiceiul a fost efectuat, o piesă de îmbră
căminte (cămaşă, rochie, haină) făcută în pripă, fără 

. gust şi mai mare decît corpul celui care o poartă. Ţi- 
nînd seama de multiplele sale semnificaţii (etnografice,
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demografice, istorice), redăm pe scurt ritualul cămăşii 
ciumei. Pretutindeni cămaşa ciumei era confecţionată 
■din cînepă sau in, cele mai vechi plante textile cunos
cute pe teritoriul ţării noastre, de un număr impar de 
fete sau femei „iertate“. Torsul, ţesutul, albitul pînzei, 
cusutul cămăşii se cereau efectuate intr-o singură noap
te, de obicei marţea şi joia. Cămaşa era apoi dusă în 
cadrul unei procesiuni sau în mare taină fie la margi
nea satului, fie la o răscruce de drumuri sau pe hota
rul dintre două sate. Ultima parte a obiceiului prezin
tă numeroase variante; cămaşa putea fi agăţată intr-un 
copac, sau pe un stîlp, arsă sau îngropată, îmbrăcată de 
oamenii bolnavi sau sănătoşi ete. Asemănător şi altor 
practici magice de la naştere, căsătorie, apare şi aici 
funcţia rituală a cămăşii, piesa de îmbrăcăminte care 
intră in cel mai direct contact cu corpul uman. Nepu
tinţa omului în lupta sa împotriva bolilor care secerau 
vieţile, indiferent dacă acestea au fost sau nu împlinite, 
deci indiferent de vîrstă şi statut social, l-a împins şi 
spTC alte practici magice : înhumarea terajieutică, tre
cutul prin căluş, desfăcut (desfacătură), pe întors, de 
pocitură etc,

în comparaţie cu practicile magice întrebuinţate la 
vindecarea bolnavilor, practicile de medicină populară 
predominant pozitive erau mult mai numeroase. Aces
tea an o valoare deosebită pentru istoria „ştiinţei popu
lare", în genei-al, pentru istoria medicinei, în special. 
P. porul nostru a cunoscut şi o găsit leacuri pe cale em
pirică în bogata floră românească pentru 124 de boli 
(Butură, 1979).

După această paranteză, revenim la problema repar
tizării calendaristice a deceselor pentru a discuta, acum, 
momentele favorabile sau nefavorabile ale îrunormmtă- 
rii. In condiţiile tradiţionale bătrinij şi persoanele grav 
bolnave îşi manifestau preferinţa pentru timpul dece
sului (in general anotimpurile şi lunile calde ale anul 
lui), rămănind să hotărască cei vii momentele favorabile 
(ziua şi momentul zilei) ale înmormântării. înmormânta
rea, care are loc la trei zile după deces, poate fi fixată 
cu excepţia zilei de luni, în orice altă zi a săptămînii. 
Interdicţii mai severe erau pentru fixarea momentului 
diurn favorabil înmormântării. Dacă înhumarea unui
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mort era permisă şi la două zile sau patru zile (pentru 
a evita ziua de luni) aceasta era exclusă în timpul dimi
neţilor : „Morţii nu se îngroapă dimineaţa pentru a 
p2’inde faza de odihnă a Soarelui", sau „nici un român, 
nu se îngroapă dimineaţa, din cauză că neamurile sale 
voicsc a-i expedia sufletul către ţinta sa dimpreună cu 
mergerea spre odihnă a Soarelui. In caz contrariu se 
tem că sufletul răposatului, pe cînd se află Soarele în 
urcare, lesne ar putea să apuce pe căi rătăcite şi să 
cadă apoi jertfă unui strigoi rătăcitor“ (Marian, 1392).
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Capitolul V
CASA, SATUL SI CIMITIRUL. SEMNIFICAŢII 

ETNOGRAFICE Şl DEMOGRAFICE

1. Casa

Termenul, de generaţie, deşi a intrat ca neologism în 
limbi; română, şi-a multiplicat sensurile păstrînd, tot
odată, şi o precizare sporită faţă de ceilalţi mai vechi : 
spiţă şl sămînţă.

In. satele româneşti, mai ales in satele răzeşeşti şi moş- 
none-ii a fost uzitat termenul de spiţă, cu înţelesul de 
generaţie, grad de rudenie, neam (Scurtu, 1966). Noţiunea 
a avut o valoare practică evidentă, bine reliefată de 
H. H. Stahl (1958) în lucrările sale despre satul românesc 
devălmaş.

In graiurile populare sămînţa, luată de altfel ca mo
del din lumea plantelor, era punctul de plecare pentru 
o noua generaţie. Dintre sensurile cele mai obişnuite, 
în sfera largă a termenilor de înrudire, amintim : des
cendenţa urmaşilor, generaţie ca şi cel de neam, familie, 
popor.

Detaşată şi mai mult de matca biologică, generaţia 
poate avea şi alte sensuri : totalitatea persoanelor în via
tă la un moment dat, totalitatea persoanelor care au trăit 
(generaţiile ascendente : moşi, strămoşi), totalitatea per
soanelor care se vor naşte (generaţii descendente), per
soanele grupate pe categorii de vîrstă (copilărie, tinereţe, 
bătrineţe) şi altele.

Dintre sensurile multiple ale cuvîntului casă, ne oprim 
asupra aceluia care ascunde o semnificaţie sociodemogra- 
fică : totalitatea persoanelor care locuiesc împreună con
stituind o familie. Această-accepţiune a termenului ne dă 
putinţa să urmărim corelaţia dintre casă, cu înţelesul
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general de construcţie, adăpost şi cel de casă, cu înţele
sul particular de familie ancorată în fluxul reproduc
ţiei naturale, de generaţiile ascendente (moşi şi strămoşi^ 
şi de generaţiile descendente (copii, nepoţi, strănepoţi 
etc.). Vom încerca să depistăm în spaţiul locuinţei, legă
tura simbolică ce o păstra o generaţie contemporană cu: 
generaţiile care au precedat-o şi cu generaţiile care au 
urmat-o, mai precis vom încerca ierarhizarea simbolică: 
a spaţiului ce revenea generaţiilor conjugate la cele trei 
axe temporale : prezent, trecut şi viitor. Considerînd că 
două fenomene biologice esenţiale ale existenţei —  ma
ternitatea şi mortalitatea —  se manifestă în aceeaşi casă: 
de „n“ ori, există posibilitatea divizării spaţiului locuibil 
între generaţiile care sînt, generaţiile care au fost şi ge
neraţiile care voi' veni. Ne referim, evident, la locuinţa 
arhaică unde, pe aceeaşi vatră şi sub acelaşi acoperiş 
au trăit copii, părinţi, bunici şi străbunici. Sursele de 
documentare sînt oferite de tradiţiile, obiceiurile şi mito
logia populară. întrucît structura obiceiurilor legate de 
locuinţă, ordonate în plan orizontal şi care, separă spaţii 
cu intimitate familială din ce în ce mai accentuată (uliţa, 
gardul şi poarta —  ciulea şi grădina —  prispa —  uşa, 
fereastra —  pereţii), vizează şi avantajează generaţia pre
zentă, alegem soluţia ce pare a fi imparţială, şi anume 
structura obiceiurilor în plan vertical (temelia, uneori 
pivniţa şi beciul —■ podeaua — podina, coşul). Locuinţa 
va fi deci divizată în trei orizonturi suprapuse cărora 
le corespund simbolic : în mijloc generaţia prezentă la 
un moment dat, deasupra generaţiile ascendente, iar de- 
desupt generaţiile descendente. Să ne imaginăm deci lo
cuinţa drept un arbore uriaş a cărui tulpină (familia) 
face legătura între ramuri si. rădăcini reprezentînd, în 
primul caz, generaţiile care au fost, şi în al doilea caz, 
generaţiile care se vor naşte.

Din punct de vedere temporal locuinţa şi generaţia 
nu au aceeaşi extensiune : locuinţa adăpostea un anumit 
număr de generaţii, putînd fi locuită cîteva sute de ani. 
Totuşi, locuitorii casei se Legau spiritual şi biologic atît 
de persoanele ascendente cit şi de cele descendente.

Renunţînd la semnificaţiile spaţiilor şi graniţelor ex
terioare locuinţei, pătrundem pe uşa a cărei limită, între 
mediul deschis extern şi spaţiul închis intern, are o po-
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ziţie ambiguă : intrare şi ieşire, sosire şi plecare, afară 
şi înăuntru. Trecerea se efectuează peste pragul casei 
a cărui constelaţie simbolică este, în general, mai cunos
cută. Căutăm apoi locul parului, ţăruşului, care se îai- 
plînta la construirea casei tradiţionale după un ritual 
rămas necunoscut, intrucît era vorba şi de o orientare 
în spaţiu, presupunem că parul se bătea în raport cu 
anumite puncte de referinţă oferite fie de zilele însorite, 
fie de nopţile înstelate. Nu vom aborda însă problema 
ispititoare a întemeierii, parţial diseutată în altă împre
jurare (Ghinoiu, 1979). Indiferent de tehnica magică prin 
care se alegea locul de construcţie şi de ritualul baterii 
parului, avem suficiente motive să presupunem că cen
trul casei tradiţionale era vatra focului, iar coloana fu
mului ce se înălţa de aici, axa însăşi.

Prin simbolul centrului, între Cosmos şi microcos
mosul uman, se interpune un microcosmos secundar, în 
cazul de faţă locuinţa. în arhetipologia generală a ima
ginarului casa deţine un loc privilegiat printre simboluri
le intimităţii, alături de colibă, mormint şi pîntecele ma
tern (Durând, 1977). In mentalitatea arhaică populară 
locuinţa era un adăpost nu numai pentru cel care o 
construia ; acest spaţiu devenea un adăpost al familiei 
lărgite unde avea să se nască şi să moară oameni.

In ciuda descendenţei patriliniare şi a reşedinţei pa- 
trilocale la căsătorie, locuinţa a păstrat constant o puter
nică valoare feminizantă, relicvă a adăpostului primitiv 
în care soţia domnea în comunicare directă cu solul fa
milial.

Intimitatea sporeşte, în general, în raport cu izolarea 
şi micşorarea spaţiului şi scăderea intensităţii luminii. 
Ungherul cel mai intim şi mai odihnitor în interiorul 
unei case este întodeauna o casă (cameră) mai mică. 
Acesta era spaţiul solicitat intuitiv la concepţie şi dorit 
de muribund. Nu ne oprim, în acest context, asupra 
semnificaţiei etnologice a spaţiului de mijloc, rezervat 
generaţiei prezente la un moment dat. Problemele sînt 
mai uşor de rezolvat datorită imensului material oferit 
de anchetele etnografice. Ne vom referi deci la spaţiile 
verticale care încadrau simbolic familia : solul familial 
(reşedinţa generaţiei descendente), grinda, tavanul şi po
dul casei (generaţia ascendentă).
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Divina maternitate a pămîntului, una dintre cele mai 
vechi şi totodată una dintre cele mai stabile credinţe 
umane, a fost surprinzător de bine păstrată în practicile 
magice efectuate pentru însănătoşirea copiilor grav bol
navi. îngroparea şi renaşterea simbolică a copiilor din 
pîntecele matern al pămîntului am atestat-o în mai multe 
sate româneşti : Fărcaşa (judeţul Neamţ), Troaş (judeţul 
Arad) şi altele. Atît înhumarea simbolică a copiilor bol
navi. cît şi naşterea şi aşezarea nou-născutului pe solul fa
milial al locuinţei, exprimă ¡solidar, credinţa străveche în 
fertilitatea telurică, în izvorul nesecat de împrospătare a 
generaţiilor. Dar solul familial al locuinţei, generator de 
vieţi omeneşti, apare şi în unele ritualuri funebre, de 
pildă obiceiul aşezării muribundului pe pămînt. Nou-năS- 
cutul şi muribundul primeau din contactul cu pămîntul 
familial, acea energie vitală care îl ajută pe primul să 
vină din preexistenţă, iar pe al doilea să plece în post- 
existenţă. Ideea foarte veche, conform căreia oamenii 
mor pentru a se întoarce în pămîntul matern, de unde 
rodesc din nou, ca orice sămînţă, şi revin sub forma 
unor tinere vlăstare la viaţă, a existat, sub o formă 
sau alta, pretutindeni în lume. Dar, aceste virtuţi rege
neratoare le avea pământul numai în spaţiile consacrate 
ritual prin întemeierea locuinţei. Dorinţa de a naşte şi 
a muri pe solul familial era generală în spaţiul etnic 
românesc la începutul şi chiar la mijlocul secolului nos
tru. în cazul în care cele două evenimente demografice 
(naşterea şi moartea) aveau loc în afara locuinţei, erau 
solicitate diferite ritualuri compensatoare : ridicarea unui 
stîlp (mai tîrziu o cruce) pe locul morţii, în afara casei, 
echivala cu ritualul întemeierii unui adăpost stabil (mor- 
mînt simbolic), aşezarea pe sjolul familial al copilului 
născut în afara vetrei satului imediat ce acesta era adus 
în spaţiul consacrat al locuinţei etc.

In sfîrşit, pe axa verticală a generaţiilor, opus spa- 
ţiuhii şi solului germinai, era imaginat spaţiul rezervat 
generaţiilor ascendente. Iată o interesantă simbioză a 
elementelor provenite din două străvechi culturi : agrar- 
lunară care prin ritualul înhumării localiza germenul 
vieţii în cadavru, în mormînt şi, fireşte, în pîntecele 
pămîntului, şi pastoral-solară care prin ritualul incinerării 
propulsa sufletul în sus, în Univers, spre nemurire. Exis
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tă riscul confundării spiritelor moşilor şi strămoşilor, un 
fel de protectori ai familiei şi casei, veghind în perma
nenţă asupra urmaşilor, cu spiritele malefice întruchipînd 
în condiţii nefireşti, morţii transformaţi în moroi sau 
strigoi. Uneori spiritele moşilor şi strămoşilor erau in
vocate la morminte. Dar, de multe ori privirile oameni
lor se orientau în sus : ce poate sugera „pasărea suflet“ 
din vîrful stîlpilor funerari care pot f i mtîlniţi şi astăzi 
prin unele cimitire din sudul Transilvaniei ? De ce mă
sura mortului, luată cu o sfoară, se păstra la casa tra
diţională din Oltenia, sus la căpriorii acoperişului ? Ce 
rost aveau seninele de ceară lipite pe grinda casei din 
Ţara Haţegului la fiecare eveniment funerar şi păstrate, 
ca un adevărat răboj al celor morţi la dărâmarea locuin
ţei ? Ce semnificaţie putea avea ritualul ridicării copii
lor la grindă, de ziua moşului, de către femeia care a 
moşit copilul sau de soţul acesteia, decît contactul sim
bolic dintre nepoţi (strănepoţi) şi moşi (strămoşi), legă
tură efectuată prin intermediul unui moş în viaţă ?

Etnografia românească ne oferă numeroase exemple 
care atestă că în universul mitic al locuinţei arhaice, 
familia reprezenta o verigă de legătură între generaţiile 
descendente, a căror rezidenţă simbolică se confunda cu 
solul familial, şi generaţiile ascendente a căror rezidenţă 
era fixată, tot simbolic, în partea superioară a casei 
(grinda, podul, tavanul, căpriorul).

2. Satul
întemeierea aşezărilor solicita împlinirea unui scena

riu ritual complex din care vom prezenta numai două 
aspecte: practicile arhaice de alegere a locului de înte
meiere a satelor şi practicile arhaice de întemeiere a 
satelor.

Tema mitică a vînătoarei rituale este extrem de frec
ventă în miturile de origine şi Întemeiere a popoarelor, a 
satelor, a dinastiilor şi cetăţilor. Animalele-călăuză, care 
orientează paşii întemeietorilor spre tărîmuri necunoscute, 
adesea pustii, dar favorabile vetrelor stabile, sînt ani
male sălbatice (zimbrul, căprioara, cerbul, ursul, lupul, 
mistreţul), animale domestice (vaca, porcul), păsări (cor
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bul, ciocănitoarea), reptile (şarpele). Cel care nu cunoaş
te valoarea documentară a culturii populare româneşti 
este surprins că alături de vestitele cetăţi şi oraşe antice 
al căror loc de întemeiere a fost indicat de o vacă (Theba, 
Troia), un mistreţ (Efes), un corb (Cyrene) apar şi sa
tele noastre întemeiate pe locurile indicate de un taur 
(Mărgău, judeţul Cluj), doi boi (Lăpuş, judeţul Maramu
reş), un bou breaz (Brezniţa, judeţul Gorj), o turmă de 
bivoli (Bivolari, judeţul Iaşi), o căprioară (Alămâş-Săliş- 
te, judeţul Hunedoara), un cîine (Lăpuşnicu Mare, jude
ţul Caraş-Severin), un leu (Leu, judeţul Dolj), un stol 
de gîşte (Dîlbociţa, judeţul Mehedinţi). Procesul de a 
afla locul prielnic pentru vatra satului era vînătoarea 
rituală, hăituirea şi apoi omorîrea animalului oracol. 
Foarte frecventă pare să fi fost însă şi vînătoarea simu
lată, prin tragerea cu arcul sau aruncarea ciomagului 
sau bîtei (Ciumeghiu, judeţul Bihor). Locul unde cădea 
ciomagul, băţul, săgeata semnifica atingerea ţintei, deci 
omorîrea simbolică a animalului oracol şi aflarea cen
trului viitorului sat. Acelaşi procedeu îl folosea, conform 
tradiţiei populare, şi Ştefan cel Mare pentru determinarea 
locului de amplasare a vestitelor sale biserici.

Informaţiile etnografice reprezintă, totuşi, o etapă e- 
voluată pentru că ritualurile de întemeiere, privite din 
punct de vedere al evoluţiei lor istorice, au la bază 
sacrificiile umane care au fost apoi înlocuite cu sacri
ficiile altor vieţuitoare. Satele întemeiate pe locul morţii 
unui om (Ţibucani, judeţul Neamţ) sînt puţine, dar avînd 
în vedere arhaismul practicii, prezintă un interes ştiin
ţific deosebit.

Din unele informaţii etnografice rezultă că locurile 
de odinioară preferate de animale şi păsări, erau alese, 
uneori, vetre de sate. Observarea de către oameni a com
portamentului vieţuitoarelor, deci cu instincte ascuţite 
de conservare, nu ni se pare a fi magie ; instinctele ani
malelor ne sînt şi astăzi de mare folos.

Dacă amplasarea unui sat pe locul unde a fost omo- 
rît sau s-a simulat moartea unui animal sălbatic ţine de 
o practică de vînătoare, întemeierea satului pe locul 
unde şi-au ales animalele domestice culcuşul ţine fireşte, 
de una pastorală. într-adevăr, în cele maii multe 
informaţii etnografice, întemeietorii satelor sînt ciobani,
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crescători de animale, păstori. Sînt cazuri, mai ales în 
sudul ţării, cînd satele au fost întemeiate de păstori. 
Dar, de aici şi pînă la generalizarea fenomenului la întrea
ga reţea de aşezări este o distanţă foarte mare care nu 
poate fi verificată de fapte. Tradiţiile ce le consemnăm 
astăzi sînt, de cele mai multe ori, valorificări şi revalo
rificări imaginare ale unei străvechi ideologii pastorale.

Punctul culminant al ritualului de întemeiere era 
baterea parului (stîlpului, ştimpului, ţăruşului), practică 
cu ajutorul căreia aşezarea se orienta în micro- 
şi macrocosmos, pornind de la un mic punct de 
iradiere. Orientarea stîlpului de întemeiere se efectua 
după practici rituale complicate : alinierea într-o anumită 
direcţie solară, în timpul unei ceremonii nocturne cu- 
cerul înstelat sau în timpul unei zile însorite, deci în 
momente prielnice cu suficiente repere de orientare în 
spaţiu şi în timp. Pentru a indica anumite direcţii spa
ţiale, stîlpul trebuie să fi avut una sau mai multe feţe 
destinate notării simbolurilor cosmice.

Tradiţia întemeierii prin baterea stîlpului era foarte 
răspîndită şi datorită obiceiului de a se blestema înte
meietorul pe motivul că nu a ales un loc prielnic pentru 
aşezare : „Cînd se întemeia un sat, cel dintîi om bătea 
un par în pămînt, pe care îl considera ca fundament sau 
temelie. în jurul parului se construiau casele şi gospodă
riile şi aşa lua fiinţă un nou sat. Dacă satul are poziţie 
bună toţi îl binecuvîntează, dacă are poziţie rea toţi îl 
blesteamă“ . Informaţiile de teren ne dau şi alte expli
caţii care au o valoare deosebită pentru reconstituirea 
evoluţiei funcţiei simbolice a ritualului şi anume : însu
fleţirea satului întemeiat prin transferul vieţii celui care 
a bătut parul şi noul organism, satul nou-născut. „Cine 
bate parul, nu mai trăieşte mult“ (Cîndeşti, judeţul Dîm
boviţa) ; identificarea centrului cu lăcaşul de cult „Parul 
s-a bătut unde este astăzi biserica“ (Talea, judeţul Pra
hova) ; înlocuirea, sub influenţa creştinismului, a parului 
cu crucea „în mijlocul terenului pe care s-a făcut sa
tul s-a ridicat o cruce“ (Păltinoasa, judeţul Suceava); 
„Pe locul unde a fost întemeiat satul, a fost împlîntată o 
rugă de lemn“ (Troaş, judeţul Arad) ; semn de proprie
tate „Cine bătea parul rămînea posesorul pământului“ 
(Starchiojd, judeţul Prahova); identificarea primului adă-
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post construit în satul întemeiat prin bătutul parului : 
„Aici a bătut parul moş Similea care a construit prima 
colibă“ (Independenţa, judeţul Călăraşi) sau „Eu am bă
tut parul în Doja din Ialomiţa în anul 1920. Am făcut 
acolo o odaie. Se zice că eu am bătut parul în Doja“ 
(Drajna de sus, judeţul Prahova); temeinicia unei acti
vităţi „A  bat2 parul“ înseamnă a face ceva durabil (Mi- 
haiţ, judeţuJ Alba) etc.

Prin ext ensiune de sens aceşti pari sau stîlpi se bă- 
teau şi în alte împrejurări care marcau începutul lucră
rilor de importanţă deosebită : construirea fîntînilor, am
plasarea ariilor de treierat etc.

Aflarea locului de întemeiere şi bătutul parului, 
punct de sprijin sacru cu concentrare maximă de cre
dinţe şi simboluri străvechi, constituiau numai începutul 
fenomenului complex de întemeiere a aşezării care mai 
cuprindea practici arhaice pentru fixarea mărimii şi for
mei vetrei satului, apărarea simbolică a obştilor săteşti 
prin trasarea brazdelor de plug şi săparea şanţurilor. 
Funcţii rituale polifuncţionale aveau şi alte practici efec
tuate cu ocazia întemeierii satelor : înconjurarea terenu
lui cu diferite animale, ocolirea terenului de către un 
om cu o greutate purtată în braţe sau în spate, plantarea 
arborilor şi altele.

Spre deosebire de oraş care a cunoscut şi perioade 
istorice de slăbire sau chiar de dispariţie pentru a reapare 
pe aceeaşi vatră, satul a fost un element de uimitoare 
permanenţă, de adăpost şi locuire neîntreruptă. Vechi
mea fenomenului rural este atestată de însăşi termi
nologia aşezărilor :

Cătun, termen preroman (Russu, 1970) întîlnit ca to
ponim în toate judeţele României cu înţeles de sat cu 
mai puţin de 100 de gospodării. Din aceeaşi familie eti
mologică fac parte şi alţi termeni care desemnează gru
puri restrînse de gospodării : cot, cuturi (Vrancea), co- 
tun, cotună (Colinele Tutovei).

Asupra originii termenului sat, aşezare rurală cu peste 
1 0 0  de gospodării, s-au emis două etimologii latineşti : 
fossatum (Bogrea, 1921) şi saturn (Conea, 1968).

Crîng, cuvînt de origine slavă, desemnează în Munţii 
Apuseni o grupare de 2— 5 gospodării.
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Gospodăriile izolate din moşia .satelor cu rol pastoral 
sau agrar şi locuite permanent sau temporar au o bogată 
sinonimie : odaie (Muntenia, Moldova, Cîmpia de Vest), 
hodaie (Cîmpia Transilvaniei), sălaş (Banat, Ţara Haţe
gului), poiată (Ţara Oaşului), măietoare (Munţii Apuseni), 
casă în cîmp (zona Munţilor Rodnei) şi altele.

Tipuri genetice. După geneză, aşezările rurale româ
neşti le-am grupat în trei categorii : sate matcă, sate 
roi şi sate de colonizare.

Satele matcă existau la întemeierea ţărilor româneşti 
fiind, în parte, pomenite de documentele vechi, emise 
după organizarea cancelariilor domneşti. Acestea se gă
seau repartizate pe întreg teritoriul ţării, dar mai cu 
seamă în depresiunile montane, în zonele adăpostite de 
deal şi podiş, în cîmpiile împădurite şi în lungul apelor. 
Unele aşezări matcă au format nucleul cnezatelor premer
gătoare întemeierii statelor româneşti centralizate. Isto
ricii afirmă că satul acelor vremuri era condus de către 
un jude (sub influenţa slavă numit cneaz) ; trebuie însă 
adăugat că acesta (satul) reprezenta numai nucleul central 
în masa dispersată în teritoriu a cătunelor. Autoritatea 
cneazului se manifesta deci pe întreaga aglomerare rurală 
alcătuită din satul propriu-zis şi cătunele înconjurătoare. 
Ţara iui Seneslau, voevodul românilor din stingă Ol
tului (Giurescu,1930) se sprijinea, de pildă, pe mai multe 
cnezate, adică pe mai multe ţărişoare atîrnate de munţi : 
Ţara Oltului, Ţara Loviştei, Cîmpulung. Adesea, cneza
tele se suprapuneau peste depresiunile — ţări, depresiu- 
nile-cîmpulunguri şi peste văile mai importante. Satele 
matcă poartă astăzi nume străvechi şi sînt înconjurate 
de numeroase sate roite în diferite perioade de timp. 
Trupurile lor de moşie pot fi identificate cu ajutorul 
documentelor istorice, toponimiei, structurii hotarelor 
intersăteşti şi tradiţiei orale. O astfel de reconstituire 
am reuşit s-o efectuăm pentru Depresiunea Cîmpulung.

Din cauza calamităţilor naturale şi social-istorice (in
vazii, războaie, epidemii) satele matcă şi-au mutat frec
vent vetrele. Sînt aşezări care şi-au schimbat locul de mai 
multe ori în decursul aceluiaşi secol. Locurile ocupate 
altădată de aşezări se numesc de cele mai multe ori 
„silişte, la bordeie, satul vechi, ogrăzi, cătun“ , iar locurile
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cimitirelor părăsite „la morminţi, la cimitirul vechi, la 
cimitir“. Asemănător caselor părăsite, sau rămase fără 
moştenitor, vetrele de sate şi cimitirele părăsite au căpă- 
tot adesea semnificaţii magice, fiind numite de popor 
„locuri rele“.

„Roirea“ satelor, principala modalitate de creştere a 
numărului de sate româneşti, a stârnit de timpuriu in
teresul ştiinţific al cercetătorilor. Rosetti (1907) consi
dera roirea o acţiune dirijată de către conducătorul 
unui sat (cneaz, jude) care îşi trimitea fiul după căsă
torie „să-şi aşeze sat pe un loc pustiu“ .

Teoria, criticată ulterior, a avut meritul de a fi 
atras atenţia sociologilor şi etnografilor asupra acestui 
interesant fenomen al istoriei sociale româneşti. Mai 
tîrziu, Poni (1921) emite teoria după care o parte din 
populaţia satului se desprinde la o anumită creştere 
demografică şi întemeiază altă aşezare. Această opinie 
a fost însuşită şi argumentată din punct de vedere so
ciologic de Stahl care deosebeşte, în funcţie de ocupaţia 
dominantă, două tipuri de roiri : pastorale şi agrare. 
Autorul susţine, pe bună dreptate, că roirea nu este mi- 
graţie propriu-zisă întrucît noile aşezări luau fiinţă pe 
teritoriul aceluiaşi sat matcă. Satul matcă şi satul roi 
foloseau în comun, uneori chiar şi după pierderea con
ştiinţei relaţiilor de rudenie, diferite categorii de folo
sinţă din hotarul devălmaş : pădure, păşune, islaz, he- 
leşteu, iazuri de moară etc. Satul roi se individualiza 
teritorial faţă de satul matcă cînd se proceda la alege
rea părţilor ce i se cuveneau „din pădure, păşune, ape 
şi din tot hotarul“ , formulă frecventă în documentele 
istorice româneşti (Stahl, 1965).

în condiţiile exploatării extensive a pămîntului şi 
ale unei creşteri demografice accentuate, satul roi deve
nea el însuşi sat matcă pentru alte aşezări. Roirile de 
gradul II şi III  s-au efectuat atît în amonte cît şi în 
aval, în raport cu satul matcă, formînd împreună du
blete toponimice de tipul : mare-mic, vechi-noi. Roirea 
se efectua, în general, prin desprinderea de obştea să
tească a unei spiţe de neam al cărui nume devenea, 
uneori, nume al satului.

Roirea satelor a fost însă posibilă numai în satele 
libere (moşneni, răzeşi, nemeşi) unde „dreptul obişnu-
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ielnic“ rezolva echitabil problemele ivite la „separarea“ 
sau „alegerea“ drepturilor asupra pământului. Nu în- 
tîmplător în zonele unde aşezările şi-au păstrat liberta
tea pînă la începutul secolului al XX-lea (Podişul Getic, 
Podişul Central Moldovenesc) consemnăm şi cea mai 
mare densitate a satelor din România. Vetrele de sate 
mutate din cauza condiţiilor naturale şi istorice nefavo
rabile nu fac parte din categoria satelor roi. Termenul 
popular pentru satul părăsit era, frecvent, silişte. Refa
cerea satelor vechi de către populaţia întoarsă din refu
giu explică de ce termenul de silişte s-a menţinut în 49 
de numiri de sate (Silişte, Sălişte, Selişte) şi în mai 
multe mii de nume de locuri de pe tot cuprinsul Româ
niei. Ca o constatare generală, satele matcă au înregis
trat o mai mare stabilitate în timp în comparaţie cu 
•satele roi.

în secolul al XV-lea, a fost înfiinţată o instituţie 
specială, cunoscută în istorie sub numele de slobozie. 
Avantajele de care beneficia populaţia aşezată în satele 
slobozii erau ispititoare atît pentru iobagi cit şi pentru 
moşnenii şi răzeşii sărăciţi (Tufescu, 1974). Satele slo
bozii atrăgeau locuitori chiar şi din afara graniţelor 
ţărilor române, în special din Bulgaria şi Iugoslavia. 
Numele satelor slobozii înfiinţate în secolele XV-XVII 
sînt greu de apreciat. Unele slobozii au dispărut iar 
altele şi-au schimbat numele. 40 de aşezări din 12 jude
ţe ale ţării (Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vas
lui, Galaţi, Vrancea, Ialomiţa, Dîmboviţa, Argeş, Gorj, 
inclusiv Sectorul agricol Ilfov), păstrează încă numele de 
■slobozie. Popularea Cîmpiei Române atinge intensita
tea maximă în secolul al XIX-lea. în urma tratatului de 
la Adrianopole (1829). cînd Principatele Române pri
mesc dreptul să valorifice griul la preţuri convenabile 
pe piaţa externă (Vâlsan, 1912). împroprietăririle din 
secolul al XX-lea au atras în zonele de cîmpie noi cu
rente de populaţie românească. Aşezările înfiinţate în 
această perioadă au fost numite, în general, sate noi. 
48 de sate din reţeaua aşezărilor rurale se numesc „Sa
tul Nou“ .

Clasificarea aşezărilor după formele de relief în care 
■se găsesc amplasate are o triplă semnificaţie : geogra
fică, etnografică şi istorică.
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Sate de munte. Zona montană (peste 800 m altitudi
ne) acoperă 31% din suprafaţa ţării şi adăposteşte nu
mai 1,9% din numărul total al aşezărilor. Trebuie spe
cificat însă că aşezările din depresiunile carpatice şi 
subcarpatice (în general situate sub 600 m altitudine) 
se extind printr-o puzderie de aşezări semipermanente 
(odăi, stîne, cabane forestiere) în zona montană propriu- 
zisă. Documentele istorice şi etnografice dovedesc că 
muntele a fost mult mai populat în secolele trecute 
(Cucu, 1977). Toponimia indică drumurile de car, satele 
părăsite, locurile de semănături, unde se ţineau tîrguri, 
unde se refugia populaţia în timpul invaziilor ere. O 
semnificaţie istorică şi etnografică deosebită o prezintă 
faptul că cele mai importante centre politice şi religi
oase ale dacilor (Costeşti, Piatra Roşie, Grădiştea Mun- 
celului) au fost descoperite în Munţii Grădiştei. Alte 
vestigii ale trecutului au fost însă distruse de eroziunea 
foarte accentuată din zona de munte.

Aşezările din zona montană au gospodăriile risipite 
pe suprafeţe întinse de teren. Ocupaţia tradiţională a 
locuitorilor este creşterea animalelor completată, uneori, 
cu munca la pădure şi activităţile meşteşugăreşti.

Satele de deal şi podiş. Aproximativ 20% din nu
mărul de sate ale României se găsesc aşezate în zonele 
de deal şi podiş (400— 800 m altitudine). Cauze de or
din istoric, instabilitatea politică din ţinuturile de cîm- 
pie apropiate, pe de o parte, condiţiile geografice favo
rabile, pe de altă parte, au asigurat dealurilor şi podi
şurilor, pe toată perioada evului mediu, un avans eco
nomic şi demografic, pe care l-au păstrat pînă la sfîrşi- 
tul secolului XIX. Aici au fost cele mai numeroase 
sate devălmaşe (libere) pe care s-au sprijinit primele 
cristalizări statale româneşti, aici s-au dezvoltat prime
le tîrguri şi oraşe româneşti.

Aşezările rurale sînt mici şi foarte mici şi au o den
sitate superioară mediei pe ţară. Satele sînt de tip răs
firat şi cu profil economic mixt (pomicol, viticol, creş
terea animalelor, agricultură, meşteşuguri, activităţi in
dustriale).

Satele de şes şi de cimpie piemontană (0—400 m 
altitudine) reprezintă 78% din numărul total al aşeză
rilor. în a doua jumătate a secolului XX  cîmpia a atras.
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o parte din populaţia zonelor mai înalte (munte, deal, 
podiş). Satele nou înfiinţate au textură geometrică în 
timp ce satele vechi au textură neregulată.

Aşezările sînt mari şi foarte mari ajungînd pînă la 
12 000 sau chiar 14 000 de locuitori. Principala ocupaţie 
a locuitorilor este agricultura care se îmbină frecvent 
cu creşterea animalelor.

Structura morfologică a aşezărilor. Raportul de in
teracţiune dintre vatra, moşia şi comunitatea sătească 
este bine evidenţiată de clasificarea geografică şi etno
grafică după structura morfologică a aşezărilor. Uniu
nea Geografică Internaţională, care s-a preocupat în 
primele decenii ale secolului nostru de structura aşeză
rilor rurale, a lansat un chestionar cuprinzător pentru 
studiul geografic şi etnografic al satelor. Primul pas în 
cercetarea structurii aşezărilor rurale româneşti îl face 
Emm. de Martonne care diferenţiază încă din anul 1921 
mai multe tipuri structurale : satul de munte cu case 
împrăştiate, satul aglomerat de pe văi şi din zonele de
luroase şi satul adunat din podişul Transilvaniei (Tu- 
fescu, 1974). Totuşi, promotorul acestei direcţii de cerce
tare a fost profesorul V. Mihăilescu care publică în a- 
nul 192(i un chestionar adaptat Ia trăsăturile geografice 
şi etnografice ale satului românesc.

Pornind de la lucrările lui V. Mihăilescu şi de la 
recentele noastre cercetări etnografice, vom încerca o 
revizuire critică a acestei tipologii.

Elementele care au decis structura aşezărilor rurale 
româneşti sînt de natură geografică (condiţiile şi resur
sele naturale) şi sorial-istorice (activităţile economice, 
evoluţia istorică şi etnografică a ţinutului). La aceste 
determinante adăugăm relaţiile matrimoniale, de pildă 
concentrarea gospodăriilor în jurul nucleului format 
din locuinţa unui părinte, moş sau strămoş comun. În
temeietorii unui sat îşi fixau gospodăriile lingă un iz
vor, f în tină, la o răscruce de drumuri, la adăpostul unui 
deal sau al unei păduri. Noile gospodării, deşi gravitau 
prin natura relaţiilor familiale, spre nucleul central, de
veneau, la rîndul lor. alte nuclee polarizatoare. O forţă 
centrifugă împrăştia gospodăriile în moşie, o forţă cen
tripetă le concentra în vatră. în strînsă legătură cu 
evoluţia factorilor genetici (geografici, etnografici, isto
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rici, psihologici), structura aşezărilor s-a dezvoltat de la 
tipul risipit la cel răsfirat, iar de la acesta la tipul adu
nat şi compact.

Satul risipit este o formă primitivă de ocupare a te
ritoriului, perfect adaptată tehnicilor de exploatare ex
tensivă a pămîntului (defrişarea necontenită a pădurii 
în vederea obţinerii terenurilor pentru culturi, fineţe 
şi păşuni).

Satul risipit este întîlnit în exclusivitate în spaţiul 
muntos : Munţii Apuseni, Munţii Banatului, Obcinile 
Bucovinei, Culoarul Branului, poalele Carpaţilor Meri
dionali (Mihăilescu, 1969). Informaţiile etnografice ates
tă însă prezenţa sa în cea mai mare parte a subcarpaţi- 
lor, dealurilor şi podişurilor României. Justificarea ex
tensiunii acestui tip structural este dată de fragmenta
rea reliefului, netezimea culmilor acoperite cu păşuni 
şi fîneţe, dificultatea circulaţiei pe distanţe foarte mari, 
funcţia pastorală sau creşterea dominantă a vitelor. în 
vremurile tulburi risipirea satelor avea, evident, şi rol 
strategic.

In satul risipit, vatra şi moşia nu sînt delimitate 
precis. Adesea, gospodăriile ocupă întreg teritoriul. Ca
sele isînt răzleţe şi înconjurate cu grădini, fîneţe şi pă
şuni, iar legătura dintre ele se realizează printr-un mă
nunchi de poteci şi drumuri de car.

în zonele de tipică împrăştiere a caselor, cimitirul, 
în forma în care îl cunoaştem noi astăzi, nu a existat, 
în grădina fiecărei case exista cîte un loc special des
tinat îngropării morţilor numit progade, la morminţi etc.

Satele risipite prezintă tendinţe evidente de concen
trare şi deci de evoluţie spre satele răsfirate şi adunate. 
Variante ale aşezărilor risipite pot fi considerate satele 
din Munţii Apuseni, care formează o puzderie de cătu
ne (crînguri) roite din aşezările mai vechi, şi satele din 
Maramureş, Ţara Oaşului, Ţara Oltului, cu gospodării 
concentrate pe văi şi adăposturi temporare sau perma
nente risipite pe pantele munţilor şi dealurilor înalte.

Satul de tip răsfirat este cel mai răspîndit din Ro
mânia. Zona fitogeografică în care s-a extins satul răs
firat a fost pădurea de fag şi stejar, puternic defrişată
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de-a lungul secolelor pentru a face loc vetrelor de aşe
zări şi terenurilor agricole.

Originea străveche a satului răsfirat din satul risipit 
nu poate fi contestată. Adunarea gospodăriilor risipite 
s-a efectuat pe cătune mici în interiorul cărora s-au păs
trat suprafeţe întinse neconstruite. Satul răsfirat a îna
intat treptat pe luncile şi terasele văilor, pe povîmişuri 
şi zone depresionare. Acesta reprezintă o formă lentă de 
umanizare (culturalizare) a peisajului geografic.

Paralel cu îndesirea gospodăriilor în vetrele aşeză
rilor, mormintele risipite, se concentrează după criterii 
genealogice, în cimitire ale spiţelor de neam şi în cimi
tire săteşti. Cimitirele care cuprind mormintele unei sin
gure spiţe de neam sînt frecvente în satele crînguri din 
Munţii Apuseni. Aria lor de răspîndire pe ansamblul teri
toriului a fost însă mult mai extinsă- în satul Alunu, din 
judeţul Vîlcea, existau, de pildă, nouă cimitire organizate 
pe spiţe de neam.

Satul răsfirat, mai mult decît saltul adunat, păstrea
ză structura nuclear genealogică a vetrei determinată, 
în condiţiile tradiţionale, de tehnicile agrimensurale, de' 
roi rea pe acelaşi trup de moşie a familiilor descendente 
dintr-un bătrîn comun şi de căsătoria de itip patrilocal. 
Conform regulilor matrimoniale bărbatul îşi aducea so
ţia în casa construită pe pămîntul moşului din care co
bora genealogic. Cînd locuia în casa soţiei, deci pe 
pămîntul altui moş al satului, bărbatul îşi schimba fili- 
aţiunea şi îşi însuşea numele spiţei de neam feminin. 
După căsătorie acesta era cunoscut ca aparţinînd ono
mastic soţiei : Ion al Măriei, Gheorghe al Floarei ertc. 
Astfel, microtoponimele din vatra satelor răsfirate de
semnează, cu mici excepţii, numele spiţelor de neam 
mai importante. Căsătoria patrilocală şi descendenţa 
patrilinară au influenţat densitatea gospodăriilor şi lo
cuitorilor în vetrele aşezărilor. Spiţa de neam în interi
orul căreia s-au născut copii puţini a generat densităţi 
scăzute în partea satului moştenită şi locuită de acesta.. 
Un efect asemănător îl avea şi naşterea cu precădere a 
fetelor care părăseau la căsătorie căminul părintesc. 
Structura nuclear genealogică este caracteristică, în ge
neral, satelor moşneneşti şi răzăşeşti. în fostele sate de- 
iobagi, spiţele de neam sînt mai numeroase (populaţia
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;a fost adusă pentru muncă din diferite aşezări) şi nu 
alcătuiesc diferenţieri onomastice în perimetrul con
struit al vetrei.

In funcţie de condiţiile geografice locale, satul răs
firat poate prezenta mai multe variante : sat răsfirat 
de-a lungul drumului, sat răsfirat de-a lungul apei 
curgătoare, sat răsfirat la confluenţa apelor şi altele.

Zona satului adunat se suprapune teritorial peste 
■cîmpiile şi podişurile joase : Gîmpia Română, Cîmpia de 
Vest, Cîmpia Jijiei, Podişul Dobrogei, Fodişul Bîrla- 
: dului. Satele adunate au gospodăriile înşirate în lungul
■ drumurilor mari, în lungul văilor —- în general pe te
rasele inferioare, pe conurile de dejecţie şi pe grindurile 
neinundabile -—şi mai rar pe povârnişuri. In sectoarele 
cu pînză freatică la mică adîncime (Mihâilescu, 1969), 
satele au o structură adunată relativ mai laxă, textură 
neregulată a străzilor şi nu sint distribuite în raport de 
prezenţa sau abundenţa văilor. Pe văile din regiunile de 
stepă şi silvostepă ale Cimpiei Române şi Dobrogei este 
prezent satul adunat de tip arhaic (îngrămădit), iar pe 
cîmpurile dintre văi satul adunat de colonizare (forma 
geometrică). în Cîmpia de Vest se găsesc sate eu specific

■ agricol; sate geometrice apar în Banat, iar satele aglo
merate, de tip mai vechi adesea asociate cu forme indi
viduale (sălaşe), în sud-vestul Crişanei.

Din punct de vedere etnografic prezintă interes aUt 
satele vechi, din lungul apelor, pentru elementele origi
nale de civilizaţie şi cultură populară locale, cît şi sate
le de colonizare, de pe interfluvii, pentru adaptarea lor

■ culturală la noile condiţii.
După cel de-al doilea război mondial s-au elaborat

■ clasificări după criterii predominant cantitative * mări
me, densitate, funcţie economică. Aceste clasificări, care 
şi-au dovedit utilitatea în amplul proces contemporan de 
organizare şi sistematizare teritorială, reprezintă surse 
utile de documentare pentru cercetările etnografice.

Stihii şi peisajul etnografic. Satul românesc contem
poran este o sinteză etnografică la care au conlucrat 
spiritul inventiv al omului —  caracter creator de civili
zaţie şi cultură — , timpul şi mediul geografic. Efortul 
lent de amenajare a teritoriului în scopul satisfacerii
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cerinţelor materiale şi spirituale a devenit, după eşecuri 
şi reuşite îndelung repetate, un document specific scris- 
pe însăşi faţa Pămîntului. Generaţiile s-au succcedat, 
s-au reînnoit intr-un flux biologic continuu lăsînd moş
tenire rodul activităţii lor sub forma celor mai diferite 
elemente de civilizaţie şi cultură. O împădurire sau o 
despădurire se poate obţine prin simplul joc al naturii ; 
cind acest proces se desfăşoară după anumite reguli 
speciale impuse de om, faptul devine cultural şi se in
tegrează într-una din activităţile economice, silvicultu
ra. Omul a inventat diverse tehnici de fertilizare a so
lului, de irigare, sisteme de pîrlogire şi asolamente,. 
mijloace de prevenire şi apărare împotriva condiţiilor 
geografice nefavorabile care pot fi grupate în altă cate
gorie de cultură întemeiată direct pe natură, agricul
tura etc.

Populaţia rurală a culturalizat atît vatra cît şi moşia. 
satului. AÎături de tehnicile de exploatare a pămîniului 
{agrară, pastorală, silvică, piscicolă), în moşie se întîl- 
nesc şi alte elemente geografice (stîne, odăi, sălaşe, sate 
şi cimitire părăsite, monumente memoriale şi de cult 
etc.). Materialul de studiu al etnografului — gospodăria, 
locuinţa, îmbrăcămintea, ocupaţiile, meşteşugurile, viaţa 
spirituală — nu este legat exclusiv de vatra sau de mo
şia satului : săteanul se odihneşte în locuinţa din sat, 
dar şi la stîna sau odaia clin moşie; meşteşugurile, care 
se dezvoltă cu precădere in sat, au unele faze de lucru 
în moşie (prelucrarea ţesăturilor la pive şi viitori, to
pitul inului şi cînepei, uneori albitul pînzei); cultivă 
grădinile de pe lîngă case dar mai ales suprafeţele agri
cole din moşie.

In funcţie de structura etnografică, economică şi 
geografică, aşezările pot fi asimilate următoarelor pei
saje rurale contemporane : pastoral, pomiviticol, agricol,. 
şi piscicol.

Extensiunea solurilor de pădure indică, alături de 
toponimie, documentele istorice şi etnografice, că acum 
două milenii pămîntul României era aproape în între
gime ocupat de păduri. Secole de-a rîndul s-a dezvoltat 
o civilizaţie a lemnului ale cărei forme originale per
sistă în unele regiuni ale ţării (Gorj, Maramureş, Buco
vina). Forma arhaică de ocupare a pămîntului a fost,.
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3n acele condiţii, satul de tip risipit. Gospodăriile, şi 
■uneori mormintele familiale din curţile şi grădinile lor, 
xisipite pe suprafeţe întinse în moşia satului, se păs
trează în mai multe zeci de aşezări contemporane. Ca
sele construite din bîrne de lemn erau adăposturi mo
deste ce se puteau muta din loc în loc şi chiar părăsi 
•sau incendia dacă condiţiile istorice deveneau nefavo- 
xabile. Pădurea constituia terenul alimentar de bază s 
fructe, ciuperci, plante comestibile, vînat, pescuit, mie
re produsă de albinele sălbatice şi semisălbatice, ulei de 
jir, mămăligă de mei. Pădurea a fost de asemenea una 
din temele fundamentale ale folclorului şi mitologiei 
româneşti. Este semnificativ că renumita specie folclo
rică, doina, este cunoscută în unele regiuni ale ţării sub 
numele de „codru“ .

Se mai întîlnesc şi astăzi case din lemn şi construc
ţii din bîrne cu adevărate lacăte şi încuietori secrete 
din lemn, în timp ce la unele stine numai ceaunul şi 
alte două-trei unelte sînt din fier. Uneltele agricole 
şi gospodăreşti din metal şi materiale plastice au pă
truns în cele mai izolate sate montane; leagănul şi si
criul construite din lemn continuă însă să păstreze aco
lo, parcă simbolic, amintirea unei strălucite civilizaţii 
forestiere.

Tipul morfologic de aşezare specific peisajului pas
toral este satul risipit şi, în parte, salul răsfirat. Pei
sajul pastoral s-a restrins treptat, astăzi cuprinzînd nu
mai zona carpatică şi subcarpatică. Pentru folosirea efi
cientă a păşunilor şi fîneţelor aflate la mari distanţe de 
gospodării s-au construit in moşia aşezărilor coşare, odăi, 
stine, surle, bordeie, grajduri, ţarcuri, oboare, clăi, dru
muri pastorale etc. Creşterea animalelor a irqprimat 
peisajului elemente specifice evidente în toponimie, în 
organizarea locuinţei şi interiorului, în port, în alimen
taţie, în obiceiuri şi tradiţii.

Abundenţa unor materii prime şi textile ca : lina, 
inul, cînepa a favorizat dezvoltarea meşteşugurilor şi, 
legat de aceasta, a instalaţiilor tehnice populare. Baza 
sistemului de alimentaţie este formata din produse ani
maliere (carne, lapte şi produse lactate).

Varietatea şi răspîndirea cîntecelor şi obiceiurilor 
pastorale indică, fără îndoială, importanţa de altădată
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a acestei îndeletniciri. Vechimea peisajului pastoral este 
confirmată de moştenirea unui bogat fond lingvistic 
traco-dac (baci, căciulă, ţap, stînă, ghioagă, ţarc, strun
gă, brînză, gălbează, căpuşă şi altele), şi de păstrarea 
unor obiceiuri pastorale precreştine (Focul viu, Sărbă
toarea lupului, Sărbătoarea ursului, nedeile).

Peisajul pomiviticol cuprinde numeroase bazine po
micole (Subcarpaţii Munteniei şi Olteniei, nordul Tran
silvaniei — din Maramureş pînă la Năsăud — , dealurile 
■din vestul ţării, Podişul Sucevei, Podişul Moldovei, Po
dişul Tîrnavelor) şi podgorii (Drăgăşani, Dealu Mare, 
Odobeşti, Iaşi, Cotnari, Murfatlar, Segarcea, Tîrnave, 
Bistriţa, Mureş, Arad). Terenurile ocupate astăzi cu li
vezi şi viţă de vie au avut la bază fîneaţa cîştigată, la 
riadul ei, prin defrişarea pădurii. Aşezările sînt de tip 
răsfirat, iar în depresiuni şi în podgoriile mai impor
tante, de tip adunat.

Peisajul etnografic pomiviticol cuprinde, alături de 
plantaţiile de vii şi livezi, elemente etnografice specifi
ce (pivniţe, adăposturi în zonele de podgorii, poveme, 
teascuri, unelte şi mijloace de transport adaptate aces
tor ocupaţii etc.). în cea mai compactă regiune pomi
colă a ţării (Subcarpaţii Munteniei şi Olteniei) locuinţa 
a suferit adaptări substanţiale: casa tradiţională, la 
nivelul solului, a fost înălţată pentru a lăsa, la parter, 
loc pivniţei —  spaţiu necesar depozitării fructelor şi 
butoaielor cu ţuică. Peisajul pomiviticol are, de aseme
nea, implicaţii în dezvoltarea unor meşteşuguri (dogă- 
rifrul), în sitemul de alimentaţie, în folclor, obiceiuri şi 
tradiţii.

După ponderea suprafeţelor ocupate cu livezi, vii, 
culturi de cîmp, păşuni şi fineţe, peisajul pomivilieol 
se divide în mai multe subtipuri : viticol, pomicol, zoo- 
pomicol şi zooviticol.

Peisajul agricol este caracteristic zonelor de cimpie 
(Cîm pi a Română, Cîmpia de Vest, Cîmpia Jîjiei) şi po
dişurilor joase (Dobrogea, Podişul Getic, Podişul Mol
dovei, Podişul Transilvaniei). Satele au structură adu
nată cu forme care se înscriu frecvent în figuri geome
trice. în zonele de podiş apar însă structuri mai laxe 
ale vetrelor şi chiar sate de tip răsfirat. Specific peisa
jului agricol sînt construcţiile pentru depozitarea cere--
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alelor, pentru adăpostirea atelajelor şi uneltelor de 
muncă, parcelările terenului arabil, drumurile de acces 
in moşie care formează o reţea rectangulară etc. Locu
inţa, sistemul de alimentaţie, obiceiurile şi tradiţiile re
flectă, direct sau indirect, ocupaţia principală a locui
torilor — agricultura. Subtipurile principale ale acestui 
peisaj s în t: agrar, agrarpomicol şi agroviticol.

Peisajul piscicol este caracteristic astăzi numai în. 
Delta Dunării şi în unele aşezări de pe malul Mării 
IVegre. Suprafaţa s-a restrîns odată cu înaintarea tere
nurilor arabile în luncile şi bălţile Dunării. Materialul, 
de construcţie nelipsit în amenajarea gospodăriei -este 
stuful, după cum peştele este nelipsit din -alimentaţia 
curentă a oamenilor. Inventarul gospodăriei, uneltele, 
mijloacele de transport, creaţia spirituală reflectă ne
mijlocit principala sursă de existenţă a locuitorilor.

Exeluzind suprafeţele ocupate cu păşuni alpine situ
ate la peste 1800 m, care au fost şi rămin peisaj pasio- 
ral. celelalte zone ale României sînt supuse unei per
manente deveniri. La mijlocul secolului al X lX-le ■ -ea 
mai mare parte a Bărăganului era un domeniu tipie 
pastoral; în mai puţin de o sută de ani acesta avea sâ 
devină un peisaj tipic agrar. Peisajele etnografice au 
pornit, cu excepţiile deja amintite mai sus, de la ace
eaşi formaţiune fitogeografică (pădurea), urmînd apoi 
direcţii de evoluţie diferite : pădure —  peisaj pastoral; 
pădure —■ peisaj pastoral — peisaj pomicol — peisaj 
agricol; pădure —  peisaj agricol şi alte variante. Inter
ceptarea în peisajele contemporane a unor el emerite et
nografice specifice peisajelor anterioare nu este o sur
priză. Dobrogea, Cîmpia Română, Cîmpia Jijieî, Cîmpia 
de Vest conservă elemente arhaice întilmte în cel* mai 
tipic peisaj pastoral. Pe de altă paj'te, în aşezările mon
tane, predominant pastorale, găseşti cheia agriculturii 
străvechi care apropie cercetarea mai mult de arheolo
gie decît de etnografie. Este o ipoteză de lucru sugerată 
de structura peisajelor etnografice şi care confirmă că 
relicvele etnografice din domeniul material trebuie cău
tate şi în condiţii mai puţin prielnice conservării lor : 
cercetarea agriculturii la munte şi a păstoritului la 
cîmpie.
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3. Cimitirul
Cimitirul vechi românesc reprezintă un intuitiv ta

blou etnografic, demografic şi istoric. Acesta indică 
accidentele sociale şi naturale, exploziile şi crizele de
mografice, infiltrarea elementelor demografice alo
gene şi gradul lor de asimilare- Vatra satului contempo
ran se împarte teritorial în două complexe : vatra celor 
vii şi vatra celor morţi (cimitirul). Intre cele două „lumi“ 
sînt evidente analogii terminologice, peisagistice şi spa
ţiale ; casă —  sicriu,, Ioc do casă — mormînt, sat 
—  cimitir, rude descendente în vatra satului —  
rude ascendente în vatra cimitirului. Aparenta de
zordine a amplasării gospodăriilor în vatra satului şi a 
mormintelor în cimtir a fost ordinea firească de altă
dată a ohştiilor noastre săteşti. Tehnicile de împărţire 
a pâra intui ui in vatra, moşia şi cimitirul sat ului repre
zentau, de fapt, proiecţia familiilor grupate pe neamuri.

Bin problematica largă a cimitirelor româneşti reţi
nem numai modul de grupare pe spiţe de neam şi fa
milii a mormintelor în cimitir şi a gospodăriilor în va
tra satului. Sînt argumente etnologice care sprijină ipo
teza conform căreia cimitirul sătesc contemporan adună 
laolaltă micile cimitire ale spiţelor de neam şi familiale 
care. cu multe secole în urmă, erau dispersate în vatra 
•satului. La mijlocul secolului al XX-lea în România se 
găseau aproximativ 200 de sate fără cimitire obşteşti, 
morţii fiind înmormântaţi pe familii în curţile şi grădi
nile gospodăriilor. Fenomenul îl consemnăm astăzi numai 
foarte rar în unele sate din Transilvania. Sînt informaţii 
etnografice care atestă totuşi obiceiul şi în spaţiul 
extracarpatîc, de pildă, în Colinele Tutovei (judeţele 
Vaslui, Bacău), în alte cîteva suie de sate din Oltenia 
de est şi din Muntenia de vest (în special în Piemontul 
Cotraeana, judeţul Vîlcea), morţii sînt duşi la cimitirul 
sătesc, dar amintirea îngropării lor în gospodărie nu 
s—ti şters definitiv, devreme ce li se amenajează la poar
ta gospodăriilor morminte simbolice unde se săvîrşesc 
unele practici funerare.

Obiceiul îngropării morţilor în gospodărie nu este 
specific numai satelor risipite unde transportul morţilor 
la cimitir ar ridica probleme deosebite pe tuim de iarnă 
şi nici numai satelor de munte unde terenul pentru

V.TREBICI



amenajarea cimtirelor săteşti este restrîns, ei şi satelor 
adunate şi celor de deal şi podiş unde terenul aşezat se 
găseşte din belşug. Este interesant de urmărit, în para
lel, opinia bătrînilor care îşi îngroapă morţii acasă eu 
opinia bătrînilor care îşi îngroapă morţii in cimiiirul 
sătesc obişnuit. Apar diferenţieri privind concepţia des
pre viaţă şi moarte, despre „spiritele“ morţilor, despre 
semnificaţiile magice ale locurilor de înmormîntare etc. 
Dacă ne-am referi numai la sistemul de înstrăinare a 
rasei şi gospodăriei vom constata că in satele cu cimi- 
lire obşteşti vînzarea terenului pe care se află constru
ită casa nu ridică nici o problemă, în timp ce în satele 
cu cimitire familiale vînzarea este aproape imposibil de 
realizat întrueit ar însemna că moştenitorii vînd moşii 
şi strămoşii înmormîntati în grădină-

îngroparea morţilor în gospodărie este o practică 
funerară arhaică care ar confirma ipoteza dispersiei de
mografice, singura soluţie de supravieţuire a populaţiei 
în faţa nesiguranţei politico, economice şi a epidemiilor 
proliferate de popoarele migratoare în evul mediu tim
puriu. Evenimentele care au urmat în Dacia după re
tragerea romanilor au fost ostile concentrării populaţiei 
în aşezări mari. In aceste condiţii, obiceiul îngropării 
morţilor în apropierea locuinţelor reînvie, paralel cu 
scăderea bruscă a necropolelor din perioada migraţiilor. 
Cimitirele devin un fenomen de excepţie, în timp ce 
mormintele risipite reprezintă un fenomen de masă.
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