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CUVÂNT DE CINSTIRE

Academicianul Viadimir Trebici a împlinit vârsta de 80 de ani. 
Prietenii şi colaboratorii Domniei-Sale, foştii săi studenţi venincfdin 
sociologie, economie, istorie, geografie, etnografie şi demografie l-au 
sărbătorit, folosind prilejul pentru a omagia omul şi opera sa ştiinţifică.

Bineînţeles, editura noastră nu putea să lipsească de la această 
sărbătoare; ea se alătură la această laudatio, cu atât mai mult cu cât ea are 
temeiuri deosebite. Domnia-Sa a fost — şi rămâne — un colaborator de 
seamă al editurii noastre şi, mai ales, un prieten statornic al ei. Să 
amintim că de-a lungul anilor, Editura Enciclopedică i-a publicat mare 
mare parte din lucrările sale, unele devenite de referinţă în literatura de 
specialitate. Să le luăm cronologic: Populaţia mondială (1974), Mică 
enciclopedie de demografie (1975), Demografia oraşelor României 
(1977, în colaborare), Demografia (1979), Ce este demografia?(1982), 
Mică enciclopedie de statistică (1985), la care a participat în calitate de 
coautor şi coordonator, Demografie şi etnografie (1986), în colaborare, 
Populaţia Terrei. Demografie mondială (1991). Domnia Sa a fost 
colaborator la Micul Dicţionar Enciclopedic, a cărui versiune nouă a
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început să apară recent, în care figurează şi „fişa“ Domniei Sale, la 
numeroase enciclopedii România, destinate străinătăţii.

Un biograf al academicianului Vladimir Trebici remarca o anumită 
„propensiune“ enciclopedică a sărbătoritului de astăzi. într-adevăr, 
formaţia sa universitară, cât şi domeniile în care s-a exersat în ultimele 
trei-patru decenii, întăresc convingerea că în persoana Domniei sale 
avem un enciclopedist, din stirpea acelui renascentist de omni re scibili, 
cu limitările pe care Ie impune ştiinţa contemporană. Nu i-au fost străine 
istoria, geografia, sociologia, economia, statistica, etnografía, cărora le-a 
consacrat lucrări pertinente, evitând enciclopedismul superficial.

Editura Enciclopedică i-a propus colaboratorului şi prietenului său 
editarea unei cărţi care să înmănuncheze lucrări, apărute de-a lungul 
anilor, reprezentative pentru varietatea preocupărilor sale. Ideea a fost 
acceptată. Selecţia îi aparţine autorului, care a colaborat cu redactorul 
nostru, Dan Ghinea, în acel spirit pe care noi îl cunoaştem de mulţi ani. 
Am adăugat şi „Bibliografia“ — şi ea selectată de autor — pentru ca 
studiile şi articolele risipite în atâtea cărţi, reviste şi alte publicaţii să 
poată ii cunoscute de cei interesaţi de demografie şi alte ştiinţe.

La vârsta Psalmistului, la care a ajuns academicianul Vladimir 
Trebici, el refuză declaraţia infatuată a acelui Exegi monumentum aere 
perennius. Mai mult, ne-a mărturisit că pregăteşte un opus vitae magnum 
pe care îl va încredinţa, aşa cum era şi firesc, editurii noastre.

îi mulţumim şi îi urăm, în acest ceas aniversar, Ad mul tos annos, cu 
putere şi sănătate, pentru a duce la îndeplinire frumoasele proiecte, care 
— nune îndoim — vor îmbogăţi cultura noastră.

M arcel P opa
D irectorul Editurii Enciclopedice
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CUM AM DEVENIT DEMOGRAF

La ceas de bilanţ, prilejuit de împlinirea unei vârste, gândul se 
întoarce spre trecut în încercarea de a evalua drumul străbătut, cu 
împlinirile şi neîmplinirile lui. Un asemenea bilanţ nu poate fi decât 
provizoriu şi, fireşte, incomplet. Cât a mai rămas din acest drum? 
învăţămintele, chiar dacă nu-i mai pot fi utile autorului, de bună seamă, 
ele pot oferi ceva cititorului care va avea răbdarea să parcurgă aceste 
rânduri. Le-am dat un titlu literar, gândindu-mă la evocarea atât de 
frumoasă a lui C. Negruzzi („Cum am învăţat româneşte“) sau a lui 
G. Topârceanu („Cum am devenit ieşean“). De multe ori în viaţă o 
întâmplare sau, mai adesea, un accident istoric, îţi modifică traiectoria 
vieţii, îţi schimbă proiectul iniţial cu care ai păşit încrezător în viaţă. 
Pentru cei din generaţia mea, asemenea cazuri au fost mai numeroase. 
După anii de liceu şi de universitate, din perioada dintre cele două 
războaie mondiale, după un început promiţător de viaţă profesională, au 
urmat anii celui de-al doilea război mondial, apoi anii grei din perioada 
totalitarismului comunist, la capătul cărora ne-am trezit bătrâni. 
Schimbări de epoci istorice, dar şi schimbări de destine individuale.
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...Deci, cum am devenit demograf? aşa cum sunt considerat în ţară, 
dar şi în străinătate.

Se va vedea din cele ce urmează în ce m ăsură calificativul de 
„dem ograf ‘ este meritat.

Pe băncile Liceului „Aron Pumnul“ din Cernăuţi (1926— 1933) — 
liceu clasic prin excelenţă — disciplinele care mă pasionau erau istoria 
(mai ales istoria antică) şi limbile clasice — latina şi elena. O pasiune 
trecătoare pentru chimie nu a avut urmări concrete.

De aceea, la Universitatea din Cernăuţi (1933 — 1938) am urmat 
cursurile Facultăţii de Filosofie şi Litere, pe care le-am absolvit la 
specialitatea istoria filosofiei (principal), sociologie şi istoria românilor 
(secundar). Am urmat şi Facultatea de Drept, interes mai mare acordând 
dreptului roman. Mă pregăteam pentru cariera de profesor de liceu, drept 
pentru care am urmat Seminarul Pedagogic Universitar, în anii 1937 — 
1938, absolvindu-1 cu specialitatea principală filosofía şi cea secundară 
istoria. înscris la doctoratul în filosofie, în anii 1938 şi 1939, speram să 
fac carieră universitară. în  vara anului 1939, am făcut parte din echipa 
m onografică ce a cercetat plasa Humorului (Gura Hum orului, mănăs
tirile Humor şi V oroneţ),în  cadrul Serviciului Social.

Peste mulţi ani, când împrejurările m-au obligat (nu regret!) să fac 
statistică, econom ie şi demografie, mă întrebam  care au fost cursurile 
din perioada universitară care ar fi putut să contribuie la acest interes. 
Economia politică se preda la Facultatea de Drept; tot aici se predau şi 
noţiuni de statistică — ambele cursuri erau modeste.

în schim b, în cercetarea monografică mi s-a repartizat cercetarea 
registrelor populaţiei, bine ţinute în Bucovina. A fost, la data respectivă, 
prea puţin ca să mă simt atras de demografie.

Şi iată intervenţia istoriei! După o scurtă perioadă, în care am fost 
profesor de istorie la Liceul militar „Ştefan cel M are“ din Cernăuţi, 
urmează Şcoala de ofiţeri de cavalerie (rezervă), apoi tragica vară a 
anului 1940, când Bucovina a fost din nou „detruncheată“ ...

Având statutul de refugiat din Bucovina, am fost angajat, la 1 iunie 
1941, la Institutul Central de Statistică, unde D irector general era dr. 
Sabin M anuila, şi repartizat la Oficiul de Studii şi Publicaţii (Director: 
Anton Golopenţia). Judecând retrospectiv, aceasta a fost întâlnirea cu...
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Destinul! Am rămas puţină vreme la Institut; la începutul lunii iulie 
1941, am fost mobilizat şi trimis pe frontul de Est. Aveam să mă întorc 
în noiembrie 1946, după un „stagiu“ de trei ani într-un lagăr de prizonieri 
din U.R.S.S.

Reîntors în România, am revenit la Institutul Central de Statistică. 
Decizia a fost luată după ce am fost „lămurit“ de Anton Golopenţia.

Mi-am legat, astfel, soarta de statistică, mai târziu de demografie. 
Institutul Central de Statistică l-a mai avut ca Director general pe dr. 
Sabin Manuila, până în august 1947, iar Anton Golopenţia a continuat 
să fie Director al Oficiului de Studii până la 1 august 1947, când a fost 
numit Director general, cu delegaţie, al Institutului. La 1 septembrie 
1948, îşi dă demisia. în 1948, Institutul Central de Statistică trece din 
subordinea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri în cea a Comisiunii de 
Stat a Planificării, înfiinţată în iulie 1948. îşi schim bă denumirea în 
Direcţiunea Generală a Statisticii (1950), apoi în Direcţia Centrală de 
Statistică pe lângă Consiliul de Miniştri, iar din 1990, Comisia Naţională 
pentru Statistică.

în perioada 1946— 1972, am lucrat la această instituţie centrală de 
statistică, cu următoarele „sincope“ :

— 1951 — 1953, când am fost îndepărtat din instituţie;
— 1956— 1958, când am lucrat la Institutul de Cercetări Economice 

al Academiei Române.
în total, deci, aproape 26 de ani, îndeplinind funcţia de redactor 

statistic, şef de secţie, director, director general adjunct şi consilier al 
ministrului.

Directori generali ai instituţiei, în perioada în care am lucrat aici, au 
fost: acad. prof. Gheorghe Mihoc (1948 — 1951), Manea Mănescu 
(1951 — 1956),Mihai Levente (1956— 1962),Mircea Biji (1962—1965), 
Constantin Ionescu (1965 —1969), Petrache Buzoianu (1969— 1972), Ilie 
Şalapa (din 1972). La 1 iunie 1972, m-am transferat la Academia de Studii 
Economice, unde am funcţionat până la 1 iulie 1972, când m-am pensionat 
la cerere, cu încadrarea de „conferenţiar suplinitor“ .

în perioada 1948— 1977, am funcţionat şi în învăţământul superior 
(mai întâi cu jumătate de normă, iar din 1972, cu normă întreagă). între 
anii 1974 şi 1984 am fost profesor asociat la Centrul demografic O.N .U.
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— România. După decembrie 1989, am predat cursuri de demografie la 
Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din 
Bucureşti. Din 1990, am fost acceptat ca îndrumător de doctorat la 
Academia de Studii Economice, la specialitatea „statistică economică“ , 
iar din 1993, la Academia Română, respectiv, la Institutul de Cercetări 
Economice, la specialitatea „demo-economie“ .

Aceasta este cronologia, acesta este contextul instituţional pe care le 
prezint cu veracitatea unei fişe de cadre, pe care, de-a lungul timpului, 
am completat-o. Aceasta îmi va înlesni evocarea corectă a prezenţei mele 
în demografie şi încadrarea activităţii mele în istoria demografiei 
româneşti.

Dacă statistica a constituit preocuparea mea pe plan instituţional (din 
1946) şi în cadrul învăţământului universitar (din 1948), în schimb, 
demografia este legată numai de învăţămâmt. Momentul, pe care îl voi 
descrie mai jos, este anul 1962. Pot deci afirma că demografia a fost 
preocuparea mea de căpetenie în ultimele trei decenii şi mai bine.

Desigur, datorez mult foştilor conducători ai Institutului Central de 
Statistică, dr. Sabin Manuila (1894 —1964) şi Anton Golopenţia (1909 — 
1951), pe care i-am evocat în repetate rânduri. Eminenţi statisticieni şi 
demografi, dar şi sociologi (dr. Sabin Manuila era medic ca formaţie, 
colaborator al profesorului Dimitrie Guşti), locul lor este bine stabilit în 
istoria disciplinelor amintite. Precizez că în perioada 1946—1948, 
personal nu aveam încă preocupări de demografie; am început să studiez 
opera lor mult mai târziu.

Cu ce ra-am ocupat, deci, până în 1962? La Academia de Studii 
Economice şi la Institutul Politehnic din Bucureşti (1958 — 1968) am 
predat statistica, şi anume: statistica teoretică, economică, industrială, 
statistica muncii şi salariilor, istoria statisticii. La Direcţia Centrală de 
Statistică mi s-au încredinţat statistica industrială, statistica întreprin
derilor, metodologia statistică şi activitatea ştiinţifică. Deci, nici în acest 
cadru nu m-am ocupat de demografie.

Pentru buna înţelegere a ceea ce urmează şi pentru înlesnirea unei 
analize critice, este necesar ca să ne referim, cel puţin succint, la istoria 
statisticii şi a demografiei.
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Perioada până în 1948, când la.conducerea Institutului Central de 
Statistică s-a aflat Anton Golopenţia, ajutat de eminenţi statisticieni 
demografi, a fost perioada dezvoltării „normale“ a celor două discipline. 
O dată cu plecarea lui Anton Golopenţia au fost îndepărtaţi cei mai mulţi 
dintre foştii săi colaboratori şi ai doctorului Sabin M anuila. Din 1948, 
statistica devine „socialistă“ ; acealaşi destin l-a cunoscut şi demografia.

Perioada 1948 — 1989, a însemnat ideologizarea statisticii şi dem o
grafiei, aservirea statisticii de către statul totalitar comunist. Ca o 
activitate practică, statistica a devenit „instrument al dictaturii 
proletariatului“ . Să nu uităm că perioada s-a întins pe mai mult de patru 
decenii.

Perioada inaugurată după decembrie 1989 asistă la încercarea de 
desideologizare a statisticii şi demografiei, la reînnodarea firului tradiţiei 
şi asigurarea unei dezvoltări normale. Am descris condiţiile şi 
caracteristicile statisticii, mai ales a celei instituţionale, într-un articol 
apărut în 19901.

Am făcut acelaşi lucru pentru demografie, într-un articol apărut la 
Paris 1 2.

Este absolut necesar să stăruim asupra acestor lucruri pentru a 
răspunde la o întrebare simplă: în ce măsură demografia, dar şi statistica, 
au fost influenţate de condiţiile politice şi ideologice în această perioadă? 
Altfel spus, cât „s-a dat Cezarului“ şi cât s-a dat ştiinţei ca atare? Ceea 
ce a fost în avantajul demografiei, a fost caracterul ei de ştiinţă socială 
cantitativă prin excelenţă. Un studiu consacrat unei problem e 
demografice putea să fie obiectiv, ştiinţific, făcând concesii „comenzii 
sociale“ . Cei interesaţi, care vor avea rădbarea să consulte „Bibliografia“ 
de la sfârşitul acestui volum, vor putea identifica tributul plătit de autor 
şi ceea ce este contribuţie ştiinţifică.

în 1962, cursul care mi-a fost încredinţat purta denumirea „Statistica 
populaţiei“ . Era epoca în care, potrivit concepţiei sovietice, statistica

1. Vladimir Trebici, Statistica românească: tradiţie şi inovaţie,în „Revista Română 
de Statistică“, nr.l, 1990.

2. Vladimir Trebici, L ’apport de 1 ’Institut National d ’Etudes Démographiques et de 
Population à la démographie roumaine. Les relations démographiques franco-roumaines, 
în «Population», nr. 6, Paris, 1995.
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populaţiei era identificată cu demografia. Vom aminti că o teză de 
doctorat din acea vreme „demonstra“ că, în condiţiile socialiste, singura 
ştiinţă este „statistica populaţiei“ , înlocuind demografia. Este aceeaşi 
perioadă în care sociologia, etichetată drept disciplină „burgheză“ , era 
înlocuită cu „materialismul istoric“ .

Cursul era destinat statisticienilor economişti de la Academia de 
Studii Economice (pe atunci Institutul de Studii Economice şi Planificare 
„V. I. Lenin“), celor de la Facultatea de Statistică (astăzi Facultatea de 
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică), şi se adresa unui număr 
restrâns de studenţi.

M aterialul didactic era cursul prof. A.I. Boianski (1906— 1985), 
eminent statistician şi demograf, autor de manuale de statistică, adesea 
criticat de autorităţile sovietice pentru „form alism  m atem atic“ şi 
„cosmopolitism burghez“ . Nu este, deci, de mirare că versiunile revizuite 
ale cursului său acordau o mare parte concepţiei lui M arx cu privire la 
„legea populaţiei“ în capitalism  şi în socialism, criticii acerbe a lui 
M althus, considerat „apologet al capitalismului“ şi „duşman al clasei 
muncitoare“ , dem ascării „statisticii şi demografiei burgheze“ etc. 
Folosirea unui manual cum era admirabila carte a dr. Petru Rămneamţu 
(1902— 1981), Elemente de biometrie şi statistică vitală (1939), era de 
neconceput. Autorul, m edic, fost asistent al prof. Iuliu M oldovan • 
(1882— 1966), cu specializare în S.U.A., era considerat reacţionar, 
cosmopolit etc. In schimb, materialul didactic ilustrativ era cel furnizat 
de recensăm intele rom âneşti, în special cel din 1956, efectuat după 
modelul sovietic. Existau, în biblioteca Direcţiei Centrale de Statistică, 
lucrări ale unor statisticieni şi demografi străini, m ai ales francezi 
(M . Huber, A . Landry, T . Depoid).

Am început, deci, cursul Statistica populaţiei-, peste câţiva ani el a 
devenit Demografie, titlu sub care este predat la Facultatea de Ciber
netică, Statistică şi Informatică Economică.

Repet, marele avantaj al demografiei a fost caracterul ei cantitativ. 
După tributul plătit „Cezarului“ , prezentându-1 pe Karl M arx şi fun
damentarea m aterialistă a demografiei, expunerea devenea mai liberă; 
indicii, metodele de calcul, inclusiv tabela de mortalitate erau prezentate 
după aceeaşi metodologie ca în demografia „burgheză“ . Nu este cazul
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ca să amintim istoria şi avatarurile demografiei în perioada în care am 
predat o eu (1962— 1977). în condiţiile unei oarecaré liberalizări în 
România, s-au reluat contactele cu demografia de peste hotare. Au 
început schimburile de publicaţii, se primeau reviste de demografie, 
manuale, materiale O.N.U. etc.

Cel mai utilizat manual a fost cel al demografului francez Roland 
Pressat (n.1923), Analiza demografică, pe care, împreună cu V. Gheţău, 
l-am tradus în lim ba română (1974). Rolul acestui manual a fost 
covârşitor. Predarea demografiei a beneficiat mult de pe urma publicării 
materialelor recensămintelor populaţiei din 1966 şi 1977 şi a anuarelor 
demografice (cel mai bogat cel din 1974). D em ografia românească a 
„reintrat“ în Europa; firul tradiţiei nu a putut fi reînnodat, din cauză că 
iluştrii reprezentanţi ai demografiei continuau să fie ţinuţi la index sau 
să fie suspectaţi. îi am în vedere pe profesorii Iuliu M oldovan, Gheorghe 
Banu, pe dr. Sabin Manuila, dr. Petru Rămneamţu, Anton Golopenţia.

Pentru a răspunde la întrebarea „Cum am învăţat dem ografia?“ 
pentru a o completa pe aceea „Cum am devenit demograf?“ , voi invoca 
principiul recom andat de Seneca: Docendo discitur, adică „înveţi, 
învăţându-i“ (pe alţii). Am învăţat sistematic, ca să pot preda demografia. 
Da, am învăţat demografia o dată cu studenţii m ei! Am avut însă un mare 
avantaj, conferit de studiile universitare (sociologie, istorie şi drept), de 
cunoaşterea câtorva limbi străine (inclusiv rusa şi germana), de stagiul 
îndelungat la Direcţia Centrală de Statistică şi învăţământul universitar, 
când am „învăţat“ statistica şi economia. Cum populaţia este un obiect 
m ultidisciplinar, iar abordarea problem elor dem ografice nu poate fi 
eficientă decât atunci când este interdisciplinará, îmi dau seama de 
avantajele pe care le-am avut.

Dacă aş fi întrebat cum  ar trebui să fie un dem ograf „complet“ — în 
sensul de „om deplin“ al disciplinei sale — aş răspunde fără ezitare: să 
aibă o formaţie universitară temeinică în sociologie, economie, biologie 
(medicină, antropologie), istorie, geografie, la care să adauge cunoştinţe 
sistematice de statistică, matematică, iar, mai recent, de informatică. Să 
mai amintim  că elem entele de psihologie socială şi de etnologie se 
dovedesc a fi indispensabile.
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Dată fiind situaţia specifică a demografiei româneşti, şi având în 
vedere nevoile învăţământului universitar şi cerinţele practice, activitatea 
mea legată de demografie a cuprins arii tematice vaste şi s-a desfăşurat 
pe planuri diferite. In perioada 1971 —1989, am fost membru al Comisiei 
Naţionale de Demografie, în anii 1974—1984, am fost profesor asociat 
la Centrul Demografic O.N.U. — România, am făcut parte din dele
gaţiile oficiale la lucrările Comisiei de Populaţie O.N.U., la conferinţele 
internaţionale O.N.U. privind populaţia şi dezvoltarea (Bucureşti, 1974 
şi Cairo, 3 994), sunt membru al diferitelor asociaţii şi societăţi 
internaţionale de demografie şi statistică.

Publicaţia care se ocupă de bibliografia demografiei pe plan mondial 
este “Population Index”, revistă a lui Office of Population Research de la 
Universitatea din Princeton (S.U.A.). Dacă iau clasificarea pe materii 
recomandată de această revistă (20 de clase şi câteva zeci de subclase), 
ajung la constatarea — surprinzătoare — că lucrările mele publicate 
acoperă în cea mai mare parte această schemă. Această „împrăştiere“ poate 
fi înţeleasă numai prin raportare la istoria demografiei româneşti, a 
subperioadelor ei, ca şi a priorităţilor pe care le-a avut această disciplină.

Am început cu clarificarea raportului dintre demografie şi statistică, 
pledând pentru autonomia demografiei. Astăzi, discuţia pare oţioasă, dar 
în anii ’60 ea avea o mare importanţă. Am acordat o mare atenţie 
terminologiei demografice. între cele două războaie, aceasta a cunoscut o 
puternică influenţă engleză; primii medici igienişti români, care au făcut 
specializări în străinătate, s-au îndreptat spre S.U.A. După 1945, modelul 
era demografia sovietică; terminologia s-a resimţit puternic.

începând din anii ’70, terminologia a început să fie „derusificată“ , 
în favoarea celei franceze. Am publicat mult pe această temă. Un 
moment important l-a constituit Mica enciclopedie de demografie 
(1975), în care termenii sunt prezentaţi în şapte limbi. De mare folos mi-a 
fost Dicţionarul demografic multilingv (1958), publicat pentru O.N.U., 
cu versiuni în mai multe limbi.

Bineînţeles, printre priorităţi figurau manualele de demografie. 
Astfel, a apărut Statistica populaţiei (1970), iar în 1979 a văzut lumina 
tiparului tratatul intitulat Demografia. Ca redactor responsabil la 
Dicţionarul statistic-economic al Direcţiei Centrale de Statistică (ediţia 
I, 1962 şi ediţia a Il-a, 1969), am fost coautor la capitolele „Statistica 
populaţiei“ şi „Istoria statisticii“ .

14
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în demografia propriu-zisă — aşa cum se poate constata din „Biblio
grafie“ — am abordat aproape toate domeniile: creşterea demografică, 
fertilitatea, familia, mortalitatea, nupţialitatea şi divorţialitatea, structura 
demografică şi îmbătrânirea demografică (primul studiu în România, în 
1972), repartiţia spaţială a populaţiei, m igraţia internă, demografia 
urbană şi rurală. Populaţiei mondiale i-au fost consacrate două cărţi 
(1974 şi 1991), precum şi numeroase articole. Tratarea populaţiei ca 
sistem şi ca sistem cibernetic a fost, de asemenea, o preocupare. Prima 
aplicaţie a modelului populaţiei stabile (Lotka) datează din 1976. Am 
scris despre proiectări demografice; primul studiu despre tranziţia 
demografică din România a fost publicat în 1978. Au fost publicate studii 
privind planificarea familiei şi ciclul de viaţă al familiei. în repetate 
rânduri au apărut studii privind teoriile populaţiei şi politicile populaţiei, 
cu referire la România şi la populaţia mondială.

De un interes aparte s-au bucurat relaţiile dintre economie şi populaţie, 
dintre demografie şi alte ştiinţe (istorie, sociologie, drept, antropologie 
culturală şi etnografie). Interdisciplinaritatea a fost o preocupare constantă 
a autorului. în ultimul timp, atenţia autorului s-a îndreptat spre geopolitică, 
analiza structurilor etnice şi confesionale, demografia românilor de peste 
hotare, cu prioritate demografia Bucovinei.

Socotind drept datorie reluarea tradiţiei, autorul a consacrat, din 1980, 
câteva studii istorice demografiei româneşti. Au fost evocaţi, la Academia 
Română, dr. Sabin Manuila şi Anton Golopenţia. Cu diferite prilejuri au 
fost readuşi în atenţia celor de astăzi personalităţi ale statisticii şi 
demografiei româneşti. De altfel, o lucrare mai amplă consacrată istoriei 
demografiei româneşti figurează în planul Centrului de Cercetări 
Demografice al Academiei Române, înfiinţat în 1995.

Am amintit de raportul dintre populaţie şi economie. Acestei 
probleme cruciale, autorul i-a consacrat cartea Populaţia României şi 
creşterea economică(1971), care este, de fapt, o versiune a tezei sale de 
doctorat în filosofie (sociologie) şi nu în economie, cum continuă să 
creadă mulţi colegi. De asemenea, problemei fundamentale a demografiei 
regionale, autorul (în colaborare) i-a consacrat lucrarea Demografia 
teritorială a României (1986). Unele studii au apărut în străinătate.

Este clar că autorul nu poate fi exegetul propriei sale opere; riscul de a 
deveni apologet este mare. Deci, alţii vor stabili ce este valabil din întreaga 
operă a demografului Vladimir Trebici. Trebuie, totuşi, să aduc o precizare 
la o eventuală întrebare: Nu este cumva un „generalist“ în ale demografiei,
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autorul unor studii care acoperă aproape toate domeniile tematice ale 
acestei ştiinţe? întrebarea poate fi extinsă şi la statutul de „enciclopedist“ , 
contestat în epoca modernă. Repet: un răspuns competent va putea fi dat 
numai în urma unei analize a istoriei demografiei româneşti, dreptei situări 
a contribuţiei autorului la evoluţia acestei discipline în spaţiul românesc.

însăşi noţiunea de „original“ în ştiinţele sociale este, în oarecare 
măsură, diferită de aceea folosită în ştiinţele exacte. Oricum, alegându-mă 
membru corespondent (1990) şi apoi membru titular (1992), Academia 
Română a avut în vedere, în special, contribuţia mea ştiinţifică în 
demografie şi statistică.

Dacă optica interdisciplinară a fost o constantă în activitatea mea, o altă 
preocupare a fost aceea a reluării legăturilor cu demografii şi demografia de 
peste hotare. Să amintesc participarea mea şi a colegilor mei la 
manifestările ştiinţifice internaţionale organizate de asociaţiile şi societăţile 
profesionale, cu comunicări din care multe au fost publicate în limbi 
străine. Merită să fie menţionate numeroasele recenzii, note şi cronici pe 
care le-am publicat în revistele din România, în care erau aduse la 
cunoştinţa cititorilor români cărţi, reviste, evenimente din lumea 
demografiei mondiale.

La întrebările tulburătoare: Ce rămâne din „opera“ autorului pentru 
viitorime?; ce a însemnat trecerea lui, timp de câteva decenii, prin 
demografia românească?; dacă a crescut „discipoli“ ?, chemaţi sunt alţii să 
dea răspunsul. Pentru facilitarea unui asemenea răspuns, utilă va fi lectura 
capitolului „Istoria demografiei româneşti. Repere“ . Am încercat din timp 
în timp să schiţez jaloanele evoluţiei demografiei în România3 şi să-i 
informez, totodată, pe colegii noştri din străinătate4.
^^P erio ad a  până în 1989 a constituit obiectul unui articol5. Retrospectiva 
¡lljricăjiprecum şi permanenta referire la istoria mondială a demografiei 

I preiniseisigure pentru judecarea demografiei româneşti şi dreapta ei 
ire în milSarea intematională de idei.

nr.4,
Êêzvoltarea demografiei ca ştiinţă in România, in „ Viitorul

pţiement de la démographie en Roumanie (1859— 
¡rmàtion Bulletin”, vol. XIII,nr.3,1982.

■omânească 1975—1989, în „Sociologia
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POPULAŢIA ROMÂNIEI
i
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Numărul. La 1 ianuarie 1996, populaţia estimată a României a fost de 
22 651 00Q Iggiiifori (suprafaţa ţării fiind de 238 391 kmp, densitatea s-a 
ridicat la 95 locuitori pe kmp). Cu acest număr, România ocupă locul al 
9-lea în Europa. Capitala României este Municipiul Bucureşti. La 
recensământul din 1992, numărul populaţiei sale a fost de 2 067 545 
locuitori, reprezentând 9% din populaţia României.

Numărul actual al populaţiei este rezultatul îndelungat al natalităţii^i 
mortalităţii, la care se adaugă^contribuţia migratiei internaţionale si a 
celor două războaie mondiale. Bazele statului român modem au fost puse 
în anul 1859 prin actul Unirii Principatelor Române (Ţara Românească 
şi Moldova); desăvârşirea unităţii naţionale a României a avut loc în anul 
1918, ca urmare a Păcii de la Versailles.

în perioada 1859—1992 au avut loc în România zece recensăminte 
ale populaţiei. Pentru anul 1870 se estimează o populaţie de circa 
8 600 000, iar la sfârşitul anului 1900 ea s-ar fi cifrat la 11 168 000 
locuitori. Date sigure asupra numărului populaţiei sunt cele consemnate 
la recensămintele din perioada 1912 — 1992 (Tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. I

Data recensământului Numărul populaţiei Ritm mediu anual de creştere (%)
19 decembrie 1912 12 768 399 —

29 decembrie 1930 14 280 729 0,6
6 aprilie 1941 16 126063 1,1

25 ianuarie 1948 15 872 624 - 0 ,2
21 februarie 1956 17 489 450
15 martie 1966 19 103 163 0,9
5 ianuarie 1977 21 559 910 1,1
7 ianuarie 1992 22 810 035 0,4
1 ianuarie 1996 (estim aţie) 22 651 000 - 0 ,2

în decurs de 80 de ani (1912 — 1992), numărul populaţiei României 
a crescut cu peste 10 000 000 locuitori sau cu 78,6%. Ritmurile de 
creştere au diferit în fiecare perioadă, oscilând între 0,4 şi 1,2 la sută 

! anual, cu excepţia perioadei 1941 — 1948, când acesta a fost negativ 
| ( -  0,2% ), ca urmare a efectului celui de-al doilea război mondial şi al 
/. celor doi ani de secetă (1945 şi 1946).

O tendinţă nouă în evoluţia numărului populaţiei s-a instalat după 
Revoluţia din Decem brie 1989: populaţia a început să descrească din 
cauza emigraţiei (1990— 1991) şi al sporului natural negativ 
(1992-1995). în perioada 1992— 1996, numărul s-a diminuat cu 159 000 
locuitori (circa 40 000 anual) sau cu -0,2%  în medie anuală.

Teritoriul. Sub raportul împărţirii administrative, suprafaţa României, 
este repartizată în 40 de judeţe (la care se adaugă Municipiul Bucureşti, cu 
statutul unui judeţ), fiecare având în medie 5 800 kmp, cu un maxim de 
8 697 kmp (judeţul Timiş) şi un minim de 3 526 kmp (judeţul Giurgiu). 
Densitatea populaţiei variază pe judeţe, în funcţie de relief şi de gradul 
dezvoltării economice.

Mărimea teritoriului naţional a cunoscut o evoluţie de-a lungul celor 
două milenii şi mai bine, de la statul centralizat al dacilor, pe vremea lui 
Burebista (circa 82—44 î. Hr.), până astăzi. După cucerirea Daciei de 
către rom ani, sub împăratul Traian (98— 117 d. Hr.), în urma celor două 
războaie (101 — 102 şi 105 — 106), a avut loc etnogeneza poporului 
român: romanii au fost asimilaţi, treptat, de către daci. Limba română 
este romanică sau neolatină, făcând parte din fam ilia ce cuprinde
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franceza, italiana, spaniola, portugheza, sardu şi rom anşa. După 
părăsirea Daciei de către administraţia romană (în anii 271 —275 d.H r.), 
pe vremea îm păratului Aurel ian, urmează îndelungata perioadă a 
migraţiei popoarelor năvălitoare. Ultima mare m igraţie a fost cea a 
tătarilor (în anul 1241). Din Evul Mediu şi până în secolul al X lX-lea, 
poporul român a trăit în trei formaţiuni statale separate: Ţara R o
mânească, Moldova şi Transilvania, având statut de principate. Moldova 
a pierdut din teritoriul său istoric partea de Nord, denum ită apoi 
Bucovina, fiind anexată de Imperiul Hasburgic, în anul 1775, apoi 
Basarabia, ocupată de Rusia ţaristă, în anul 1812. Reunirea tuturor 
teritoriilor româneşti a avut loc în anul 1918, suprafaţa ajungând, la acea 
dată, la 295 049 kmp. în  vara anului 1940, Rom ânia pierde partea de 
Nord-Vest a Transilvaniei, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, precum 
şi Cadrilaterul (judeţele Caliacra şi Durostor). Prin Tratatul de pace de 
la Paris (1947), Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa rămân în componenţa 
U.R.S.S. (astăzi U craina şi Republica M oldova), iar Cadrilaterul a 
revenit Bulgariei. în felul acesta teritoriul României a ajuns astăzi la 
238 391 kmp.

Pentru studii istorice şi demografice, cele 40 de judeţe ale României 
actuale sunt regrupate pe provincii istorice: Oltenia, M untenia, 
Dobrogea, M oldova (termenul utilizat odinioară pentru aceste patru 
provincii era Vechiul Regatf; Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania 
(sau provinciile de peste Carpaţi).

De la Unirea Principatelor Românie (Muntenia şi M oldova), în anul 
1859, teritoriul naţional a cunoscut următoarea evoluţie:

Tabelul nr.2

Suprafaţa României din 1859 până în prezent

Anul Suprafaţa (kmp) Observaţii
1859 123 335 Unirea Munteniei cu Moldova
1879 114641 Anexarea de către Rusia a judeţelor din Sudul Basarabiei
1880 130 177 Pacea de la Berlin atribuie României Dobrogea de Nord
1913 137 903 Pacea de la Bucureşti atribuie României Cadrilaterul
1919 295 049 Pacea de la Versailles
1947 237 500 Pacea de la Paris
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Prin Unirea cea M are (1918), atât suprafaţa ţării cât şi numărul 
populaţiei au crescut de peste două ori.

Schimbările teritoriale au avut ca efect şi modificări în structura 
etnică şi confesională a populaţiei României.

Repartiţia după sex şi vârstă. Potrivit evidenţei statistice asupra 
; naşterilor, se observă că se nasc 106 copii de sex masculin şi 100 de copii 
! de sex feminin. O dată cu înaintarea în vârstă, proporţia se schimbă în 
! favoarea persoanelor de sex fem inin. La recensămintele din 1977 şi 
! 1992, femeile reprezentau 50,7%. iar bărbaţii 49,3% din populaţia totală. 

Proporţia este stabilă, cu excepţia perioadelor războaielor m ondiale, 
când proporţia bărbaţilor este mai scăzută, ca urmare a pierderilor de 
vieţi bărbăteşti cauzate de aceste evenimente. în general, însă, creşterea 
proporţiei mai mari a femeilor o dată cu vârsta se datorează fenomenului 

i /  de supram ortalitate m asculină (mortalitatea este relativ mai m are în
rândul populaţiei masculine). _______

Structura populaţiei după vârstă este redată intuitiv de cătiCpiramida) 
C v ^ ăS o r^ F ig . 1) care sintetizează istoria demografică pe o perioadă de 

100 de ani. Cele 100 de clase anuale de vârstă corespund celor 100 de 
generaţiTaparute în decurs de 100 de ani, fiecare cu istoria sa de la 
naştere până la data recensământului sau a estimaţiei. La data apariţiei 
sale, fiecare generaţie are un efectiv numeric. în anul 1967, s-au născut 
527 764 copii; în 1994, num ărul nou născuţilor a fost de 246 736. în 
piramida vârstelor se observă clar aceste diferenţe.

Fiecare generaţie şi fiecare grup de generaţii se prezintă cu ponderea 
sa. Folosind grupe mai m ari de vârstă constatăm particularităţi 
interesante. Grupa de vârstă 0 — 14 ani (15 generaţii si clase de vârstă)

1 constituie, convenţional, populaţia tânără; grupele de vârstă 15—59 ani 
(45 de generaţii şi clase de vârstă) reprezintă populaţia adultă; în sfârşit, 
grupele în vârstă de 60 de ani şi peste (40 de generaţii) constituie 

■ populaţia vârstnică sau bătrână. Raportul dintre aceste grupe mari de 
vârstă ne ajută să determ inăm  gradul de tinereţe sau, dim potrivă, de 
îmbătrânire dem ografică. La recensământul din 1992, persoanele în 
vârstă de 0 — 14 ani deţineau 22,7% , cele în vârstă de 15—59 ani 
reprezentau 60,9%, iar persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste aveau o 
pondere de 16,4%. Aceste valori arată că populaţia Rom âniei este 

i /  îmbătrânită dem ograficJ^ârst» raedie.a fost de 34,6 a n i ._
ry -  ——~~—“
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Fig. 1. — Piramida vârstelor populaţiei României la 1 ianuarie 1994

Generaţia Vârsta
ani

1. Deficit de naşteri datorat primului război mondial
2. Deficit de naşteri datorat celui de-al doilea război mondial
3. G eneraţii reduse num eric, născute în perioada liberalizării avorturilor 

(1957-1966)
4. Generaţii născute sub efectul politicii nataliste ( 1967— 1989)
5. Număr redus de naşteri, înregistrat în primii ani ai tranziţiei (1990— 1993)

îmbătrânirea demografică este un proces universal:,creste(si)scade
ponderea populaţiei vârstnice şi scade ponderea populaţiei tinere. Cu
şase decenii în urmă, populaţia tânără reprezenta circa 33%, iar cea
bătrână aproape 7%. Cauza principală a îmbătrânirii demografice este

--------------------- ----------------------- ---------------------------- --- ---------------------— ----------------- ---------=•--------—
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/scăderea pe termen lung a natalităţii; în mai mică proporţie,contribuie 
scăderea mortalităţii prin creşterea duratei medii de viaţă. La nivelul 
populaţiei urbane şi rurale, ca si al unităţilor teritoriabadministrative, 
un factor suplimentar care influenţează structura de vârste est£migratia) 

CÎntcrnlpLa recensământul dini[199jfy ponderea populaţiei vârstnice în 
cadrul populaţiei rurale a fost dq 22,1^), aproape dublu faţă de populaţia 
urbană, unde aceasta a fost de 11,6%. Ponderea tinerilor este mai 
ridicată în mediul urban faţă de cel rural. în mod corespunzător, vârsta 
medie a populaţiei rurale este mai mare decât a populaţiei urbane. 
Explicaţia rezidă în migraţia de la sat la oraş, care a dus la întinerirea 
oraşului. Poq^laţiaJiemmină este mai îmbătrânită decât cea masculină, 
vârsta medie a populaţiei feminine a fost d¿35 j l tni. ia ra  populaţiei 

Cmasculine de"33.4 a j îb  ~
Dacă ne referim la unele subpopulaţii vom constata că populaţia unor 

provincii istorice sau a unor judeţe este mai îmbătrânită decât a altora şi 
aceasta, ca rezultat al regimului diferit al natalităţii şi al migraţiei interne. 
De pildă, populaţia provinciei istorice Moldova este mai „tânără“: aici 
natalitatea este mai ridicată. în schimb, populaţia provinciei istorice Banat 
este mai „bătrână“: scăderea natalităţii în această provincie este veche.

Procesul de îmbătrânire demografică generează diferite consecinţe 
economice, sociale, demografice şi psihologice. Creste ..presiunea“ 
populaţiei vârstnice asupra populaţiei adulte, a populaţiei inactive asupra 
celei active din punct de vedere economie- Creste numărul şi ponderea 
pensionarilor în raport cu populaţia activă. Procesul fiind universal, atât 
la TT Qi organismele sa-l^-speetafeaté, cat şi în fiecare stat sg 
măsuri adecvate pentru a răspunde consecinţelor şi implicaţiilor 
îmbătrânim demogralice. '

M işcarea naturală a populaţiei. Numărul populaţiei şi, respectiv, 
structura ei demografică, sunt determinate de evoluţia natalităţii şi a 
mortalităţii; o contribuţie are şi migraţia internaţională. Diferenţa 
dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor determină excedentul'sau 

. sporul natural: Când el este pozitiv, populaţia creşte; un spor negativ 
înseamnă scăderea numărului populaţiei. Expresia sintetică este rata 
medie anuală de creştere (sau descreştpre) apopulâţiei, exprimată în
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procente. Acest indice, folosit în toate statisticile din lume, are valoarea 
unui adevărat barometru. Ţările în curs de dezvoltare au o rată medie de 
2%, iar în unele ţări ea ajunge la 3 —4%. în schim b,în ţările dezvoltate, 
rata este m ult mai m odestă, uneori este chiar negativă, anunţând 
declinul dem ografic.

Modelul descriptiv al acestei evoluţii este aşa-numit^C tranziţie^  
{demografică. Pjrocesul, întins pe o perioadă mare de tim p, înseamnă 

trecerea de lanivelurile înalte ale mortalităţii si natalităt" 1 n nh'fPîri- 
joase. Prima care începe să scadă este mortalitatea: după un decalaj. 
oarecare şi natalitatea se înscrie într-o tendinţă de scădere,J^eechilibrarea 
natalităţii şi a m ortalităţii are ca rezultat aproape acelaşi excedent sau 
spor natural, realizat la niveluri mai scăzute.

Tranziţia demografică are loc în cadrul unui proces amplu social- \ 
economic, num it modernizarea societăţii. El cuprinde industrializarea 1 
ţării, creşterea economică, urbanizarea, progresele medicinii, eman
ciparea femeii şi participarea ei tot mai activă la viaţa social-economică. 
Bineînţeles, în acest cadru au loc modificări profunde ale modelelor 
culturale şi ale mentalităţilor.

Tranziţia demografică are lungimi diferite şi viteze diferite. în unele 
ţări, ea a durat 100 — 150 de an i, în altele, durata a iost mai scurtă. în 
numeroase ţări dezvoltate, tranziţia s-a încheiat în deceniul 1931 — 1940. 

( Rom ânia)a intrat mai târziu în tranziţia demografică: m ortalitatea 
generală a populaţiei a început să scadă la începutul acestui secol; se 
apreciază că natal ita teaa  început sa scadă după primul război m ondial. 
Faza cea mai dinam ică a fost în anii 1945 — 1965, caracterizată de >/ 
scăderea rapidă a mortalităţii si a natalităţii. S-ar putea afirma că tranziţia 
demografică s-ar fi încheiat grosso modo în această perioadă. 
Mortalitatea şi natalitatea au ajuns la niveluri scăzute, cu un spor natural 
relativ ridicat. Astfel, în anii 1960— 1965, rata brută de natalitate a fost 
de 16,4 născuţi vii la 1 000 de locuitori; rata brută de mortalitate a fost de 
8,6 decese la 1 000 de locuitori, de unde a rezultat un spor natural de 
7,8 persoane la 1 000 de locuitori. Şi mortalitatea infantilă era într-un 
evident regres. O politică pronatalistă de forţă, iniţiată la sfârşitul anului 
1966, a modificat tendinţele natalităţii, a provocat oscilaţii în nivelul ei. 
Mortalitatea a cunsocut şi ea o evoluţie contradictorie. După Revoluţia
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din decem brie 1989, evoluţia demografică aduce elem ente noi, insu 
ficient analizate.

Tranziţia demografică nu înseam nă doar trecerea mortalităţii şi 
ii natalităţii de la niveluri ridicate la niveluri joase. Ea mai înseam nă 
I schim barea structurii pe vârste. în. sensul îmbătrânirii demografice; ea 
® este legată de schim barea structurii economice şi sociale. în  ultim a 

ajializă este vorba de un amplu proces social, economic, fără de care 
tendinţele dem ografice nu pot fi explicate. ,

^Ñ atalitatea şi fertilitat¿á)Prima componentă a mişcării naturale este 
natalitatea, m ăsurată prin numărul de născuţi-vii la 1 000 de locuitori. 
Mai exactă este fertilitatea populaţiei temiriine. măsurată cu numărul 
născuţilor-vii la populaţia feminină în vârstă de a aduce copii pe lume,. 
considerată convenţional între vâr'stele de 15 până la 5 ^ d e  ani. 
M ăsurarea se face cu rate specifice de fertilitate după vârstă; măsura 
sintetică este indicele conjunctura1 al fertilităţii sau rata totală de 
fertilitate, exprim ând numărul de copii aduşi pe lume de o femeie în 
perioada de 15—50 ani.

în cadrul tranziţiei demografice, fertilitatea populaţiei feminine a 
scăzut sistematícela începutul acestui secol ea era de 5 copii de o femeie; 
în jurul anului 1930. ea s-a redus la 4 copij-D upă cel rie-al doilea război 
m ondial, rata totală de fertilitatea seăziţt continuu: de la 2.7 copii. în anul 
1950.1a 1.9 copii. în anii 1965 — 1966.

Să precizăm  că pentru înlocuirea simplă a unei generaţii, un cuplu 
trebuie să aducă pe lume^ j Î 5  copuţ%>entru ca să supravieţuiască o fiică 
care să asigure reproducerea. In acelaşi sens, se vorbeşte despre 
reproducerea simplă a unei populaţii: rata totală de fertilitate trebuie să 
fie de 2,15 copii, iar rata netă de reproducere să reprezinte o persoană de 
sex feminin.

în urma m ăsurilor adoptate la sfârşitul anului 1966, care vizau în 
special restrângerea drastică a avorturilor, fertilitatea s-a redresat. 
Tendinţa nu s-a menţinut, ceea ce a determinat statul totalitar comunist 
să adopte noi măsuri restrictive în privinţa avorturilor. în 1989, rata totală 
de fertilitate era de 2,19 copii, superioară nivelului de înlocuire a 
generaţiilor; din 1,990. rata este în scădere, situându-se sub pragul de 
înlocuire. în ciuda restricţiilor impuse, avortul a fost larg practicat, fiind
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singurul m ijloc de planificare familială. Efectul negativ l-a constituit 
nivelul foarte ridicat al moratalităţii materne şi al mortalităţii infantile.

în perioada 1990 — 1995, rata brută de natalitate. în scădere, a fost de 
(T ş^V iăscuţi-vii la 1 000 de locuitori (1990) şi de 10,7 născuţi-vii (1995). 

Rata totală de fertilitate a scăzut de 1^JU89^(1990) laîi/îfo (1995), Vârsta 
medie a mamelor la naşterea copiilor lor este de 25 de ani: într-un secol 
apar circa patru generaţii, altfel spus înlocuirea generaţiilor este rapidă.

Istoria natalităţii populaţiei Rom âniei poate fi citită în piramida 
vârstelor (Fig. I -). Generatiile^ Î ^ 6 — 191^)6̂ 9 4 1  — 19^5)au cunoscut 
„deficitul de naşteri“ — natalitate scăzută — din timpul anilor de război. 
P e fio d ^ 'l9 5 7  — 1 9 6 0 cunoaşte o natalitate redusă, în timp ce anii 

O 967-197Qsţnregistrează o redresare a natalităţii ca urmare a măsurilor 
adoptate de statul totalitar comunist de interzicere a avorturilor. Din 

0_99.CL)se în registrează o rapidă scădere a n a ta lită ţii,Dacă în perioada 
î-985 — 19~8§^-au înregistrat 1 868 479 născuţi (circa 374 000 anuali. în 
anii d 990 — 1993^1 umărul acestora a fost 1 347 144 (circa 269 000 
anual), marcând o scădere cu o treime. „Producţia de vieţi“ continuă să j 
scadă; baza piramidei vârstelor este tot mai slab alimentată. 1 *

/“ M ortalitate^ „Ofensiva“ împotriva mortalităţii a înregistrat victorii 
semnificative m  perioada 1946 — 1966, dacă avem în vedere faptul că 
durata m edie a vieţii — indicator im portant al dezvoltării social- 
economice şi al nivelului de trai — a crescut de la 42 ani (1946 — 1947), 
la 63,17 an i,în  I9 5 6 .s ila 6 8 r51 ani.în anii 1Q64— 1967 Acest indicator 
este în continuă creştere, dar cu oscilaţii anuale: 68,58 ani în 1970-1972: 
68,55 ani în 1971-1973: 69.58 ani în 1 9 7 3 -1 9 7 5: 69,42 ani în 
1980-1982; 69,48 ani în 1992-1994 (65,88 ani pentru bărbaţi şi 73,32 
ani pentru fem ei). Cu aceste valori 1 Rom ânia se situează pe ultimele 
locuri din Europa. Populaţia urbană este mai avantajată în comparaţie 
cu populaţia rurală.________

Rpta mnrtalitătji in fantilei-  im portant indice al civilizaţiei şi 
educaţiei sanitare — este la un nivel ridicat, deşi se află într-o tendinţă 
de uşoară scădere. Numărul total al deceselor, în anii 1990— 1994, a . 
fost de 1 292 125 (258 000 anual'), cu un spor natural de circa 
11 600 persoane; din 1992, sporul a fost negativ: numărul deceselor a 
depăşit pe cel aînaşterilor.
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Structura deceselor pe cauze arată că principalul motiv îl constituie 
bolile aparatului circulator (circa^O%)din total), urmate de tumori, de 
boliicliparatului respirator, de leziunile traumaticc.,Difcrentc notabile 
se înregistrează între populaţia urbană şi cea rurală. Măsurată cu rata 
brută de mortalitate, nivelul acesteia este cu li)c/( mai înalt în rândul 
populaţiei rurale faţă de cel înregistrat în cadrul populaţiei urbane.

O contribuţie la creşterea mortalităţii generale îl arc îmbătrânirea 
d^mn$ra fir rp» ponederiî persoanelor vârstnice, asociată cu o 
mortalitate mai înaltă la aceste vârste, sporeşte rata mortalităţilor generale.

( Nupţiălitatea şi fam üjaTpatclc statistice obţinute la recensămintele 
din perioada 1912— 1992, ca şi cercetările sociologice, demografice şi 
antropologice atestă o puternică propensiune a populaţiei pentru 
căsătorie şi pentru familie. Căsătoria este cvasiuniversală, vârsta la 
căsătoriei este relativ tânără, iar proporţia persoanelor necăsătorite 
definitiv este foarte redusă. Modelul nupţial, de origine rurală, dă 
dovadă de o mare vitalitate. Marea majoritate a căsătoriilor se încheie
între vârstele de 20 până la 30 dc_ani. Vârsta medic la prima căsătorie 
este de c ircaf25 de anP)(hărbaţi) sC22 de an) (femei). Rata brută de 

: nupţialitate a scăzut în ultimii ani, fiind în prezent de circa 7 căsătorii 
}'d 1 MM dc locuitori. > * / . . .

Se înregistrează diferenţe la acest indicator între populaţia urbană şi 
cea rurală. Oraşul este mai avantajat graţie şi unei structuri mai tinere a 
populaţiei, ca urmare a migraţiei populaţiei tinere venită de la sate.

<Cpivg r ţ î a l i t a t e a virtutea aceluiaşi model cultural, favorabil 
căsătoriei şi familiei, divorţialitatea este relativ redusă. Ea a oscilat în 
ultimul deceniu de la 1,4 laJ-^  ffivorturi la 1 000 de locuitori. După un 

\ vârf în 1994 (1,74 la mie), provocat şi de simplificarea procedurii 
judiciare, divorţialitatea, în 1995, a fost mai scăzută. Ciclul de viaţă 
familială este întrerupt nu numai de divorţuri, ci şi de evenimentul de 
deces. Rata de văduvie a crescut, în ultimii ani, în rândul femeilor 
căsătorite. La aceasta contribuie şi fenomenul de supramortalitate 
masculină. In anii 1992— 1994, durata medie de viaţă a femeilor era cu
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7 4 jin i mai mare ea cea a bărbaţilor, iar la 100 de bărbaţi în vârstă de 
65 ani şi peste reveneau 140 de Temei de aceeaşi vârstă.

^M igraţiainternaţional^ Numărul populaţiei naţionale este modificat 
şi de soldul migraţiei internaţionale: diferenţa dintre numărul persoanelor 
imigrate şi cel al persoanelor emigrate. In perioada anilor până în 1989, 
emigrarea a cuprins persoanele aparţinând minorităţilor germană şi 
evreiască; după acest an, când mobilitatea populaţiei a lbst liberalizată, 
numărul emigranţilor şi structura lor s-au modificat esenţial. A rămas 
soldul negativ al migraţiei internaţionale.

Tabelul nr.3

Emigraţia pe principalele naţionalităţi în perioadele 1985—1989 şi 1990—1994

1985—1989 1990-1994
TOTAL 161 587 207 833
Români 58 787 80 259
Germani 60 818 94 50 1
Maghiari 32 248 27 772
Evrei 5 575 1 883
Alte naţionalităţi 4 159 3418

Numărul cel mai mare al emigranţilor s-a înregistrat în 1990 (96 929 
persoane); în ultimii doi ani numărul mediu a fost de 17 700 persoane. 
Fluxurile de emigraţie s-au modificat din cauza faptului că numărul 
germanilor şi al evreilor, existenţi în ţară, s-a redus considerabil în 
ultimele două decenii. Numărul emigranţilor maghiari a avut o tendinţă 
de scădere în anii 1992—1994. în schimb, a crescut numărul em i
granţilor de naţionalitate română. Proporţia femeilor emigrante este 
ceva mai mare decât cea a bărbaţilor, la aceasta contribuind şi căsătoriile 
cu bărbaţi străini.

Rata emigraţiei a fost de 4,2 emigranţi la 1 000 de locuitori, în ultimii 
ani ca oscilând în jurul a 0,6 emigranţi la 1 000 de locuitori.

O nouă tendinţă în migraţia internaţională a României este creşterea ^  
numărului de cetăţeni străini care intră în ţară pentru o perioadă de timp 
şi pentru motive diferite. La sfârşitul anului 1994, numărul acestora era 
de circa 85 000.
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Cât priveşte fenomenul de repatriere, acesta este modest: în perioada 
1990 — 1994, un num ăr de 16 176 de persoane s-au repatriat, din care 
11 662 (72%) erau români, urmaţi de maghiari, germani şi evrei.

(M igratia interni) în perioada 1950— 1970 a avut loc un proces amplu 
de m igraţie internă a populaţiei Rom âniei, determinat în principal de 
industrializare („factor de atracţie“) şi de cooperativizarea socialistă a 
agriculturii („factor de respingere“). P rincipalelefluxuri migratorii au 
fost de la sate la oraşe, din regiunile mai slab dezvoltate rătre rele mai 
dezvoltate. în_special industrializate. M igraţia internă s-a efectuat pe 

1/ ¿¡stan ţe  mari. Provincia istorică cu cel mai mare flux de migrare a fost 
M oldova, care avea natalitatea cea mai ridicată. Regiunile de destinaţie 
au fost municipiul Bucureşti, judeţele Braşov, Constanţa şi Hunedoara 
şi zona Banatului. S-au schimbat structura profesională, economică şi 
socială, ca şi ponderea diferitelor provincii istorice. O consecinţă directă 
a fost şi creşterea urbanizării României.

După 1989, au survenit schimbări ale fluxurilor migraţiei interne. 
Datorită faptului că s-au abrogat reglementările restrictive privind sta
bilirea persoanelor în unele oraşe, mobilitatea teritorială a cunoscut, ]a 
început, un aflux sensibil dinspre sat spre oraş.

Ulterior, s-a remarcat — pentru prim a dată — o uşoară creştere a 
migraţiei dinspre oraş spre sat („m igraţie de întoarcere“) care poate fi 
pusă în legătură cu Legea fondului funciar şi reîm proprietărirea 
ţăranilor, dar şi cu şom ajul, relativ ridicat în ramurile neagricole (peste 
un milion de şomeri).

Urbanizarea. Vreme îndelungată populaţia României a fost prepon
derent rurală, iar ocupaţia sa principală era agricultura. La recensământul 
din 1930, populaţia oraşelor reprezenta 21,4%, iar cea a satelor 78,6%. 
Aproape aceeaşi situaţie se consemna la recensământul din 1948. După 

 ̂1950, proporţia populaţiei urbane începe să crească: 31,3% (1956), 
38,2% (1966), 43,6% (1977), 54,3% (1992) şi 54,9% (1995). în mod 
corespunzător, au scăzut numărul şi ponderea populaţiei rurale. La scară 
internaţională, ponderea populaţiei României de la oraşe arată un grad 
m odest de urbanizare. în peisajul României au apărut oraşe cu peste 
300 000 locuitori; procesul de concentrare urbană a cunoscut mutaţii 
semnificative. în 1995, existau 262 de oraşe, din care 79 municipii, cu o 
populaţie de 12 457 195, revenind circa 48 000 locuitori de un oraş.
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Capitala României are 2 054079 locuitori; 11 oraşe au populaţii cuprinse 
între 200 000 şi 350 000. Acestea sunt (1995):

1. Constanţa 348 269
2. Iaşi 343 330
3. Timişoara 333 049
4. CIuj-Napoca 330 843
5. Galaţi 328 058
6. Braşov 322 977
7. Craiova 308 031
8. Ploieşti 254 386
9. Brăila 236 197

10. Oradea 222 994
11. Bacău 208 519

îm preună cu municipiul Bucureşti, cele 11 oraşe deţin 52,9% din 
populaţia urbană a Rom âniei.

în 1995, cele 2 686 de comune aveau o populaţie de 10 223 756 
locuitori, unei comune revenind circa 3 809 locuitori. Tipul dom inant 
este comuna cu 2 000—5 000 locuitori. Evoluţia comunelor este legată 
de agricultură. Numeroase sate, în special, în zona colinar-montană, au 
fost depopulate, unele ajungând la autodesfiintare (prin părăsirea şi 
stabilirea în alte locuri), ca de pildă satele Tătuleşti (comuna Padina), 
Brădeanca (comuna Verneşti), Com isoaia (comuna Zăm eşti), toate în 
judeţul Buzău, Lunca Bonţului (comuna Fizeşu Gherlii), judeţul Cluj ş.a. 
Populaţia rurală este mult mai îmbătrânită şi feminizată, natalitatea este 
mai înaltă, dar şi mortalitatea este mai mare.

Ştiinţa de carte şi nivelul de instruire. în evoluţia sa, populaţia 
Rom âniei a parcurs procese care i-au schimbat caracteristicile edu
caţionale, economice, profesionale şi sociale. Ele sunt legate de întregul 
proces de modernizare a societăţii româneşti. A fost practic lichidat 
analfabetismul şi s-a m odificat repartiţia populaţiei după gradul de 
instruire.

Recensământul populaţiei din 7 ianuarie 1992 redă progresele 
sistemului educaţional. Din cele 18,8 milioane persoane în vârstă de 
12 ani şi peste, aproape un milion absolviseră o instituţie de învăţământ 
superior (5,1%), 12,5 milioane aveau studii secundare, iar 4,4 milioane 
persoane terminaseră şcoala prim ară iar c. 900 de mii erau fără şcoală 
absolvită şi declarată. Faţă de trecut, ritmul a fost foarte rapid.
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Tubelul nr. 4

Structura populaţiei de 12 ani şi peste, după nivelul şcolii 
absolvite, la recensămintele din anii 1966,1977 şi 1992

1966 1977 1992
Nivelul Mii % Mii % Mii %

şcolii absolvite persoane persoane persoane
Populaţia de
12 ani şi peste 15 191 100,0 16935 100,0 18 802 100,0
învăţământ superior 328 2 9 612 3,6 968 5,1
învăţământ secundar 3 422 22,5 8 142 48,1 12517 66,6
învăţământ primar 9 800 64,5 6 605 39,0 4 439 23,6
Fără şcoală absolvită
şi nedeclarată I 641 10,8 1 576 9,3 878 4,7

în 1992, „stocul de învăţământ superior şi secundar“ reprezenta 
71,7%, faţă de 24,7% în 1966. Remarcăm faptul că situaţia este mai bună 
la populaţia masculină, în special la învăţământul superior. în schimb la 
învăţământul liceal, postliceal de specialitate şi tehnic de maiştri, 
proporţia femeilor este mai ridicată decât la bărbaţi.

Problema egalităţii în drepturi a femeilor cu bărbaţii este, de fapt, 
valabilă în învăţământ ca şi în întreaga viaţă socială şi politică, ca dealtfel 
în toate ţările.

Diferenţa se constată în funcţie de mediul de rezidenţă, urban faţă de 
rural, ca şi de naţionalitate.

Progrese se înregistrează şi în reducerea populaţiei neştiutoare de 
carte: 939 900, în 1966,815 400 ,în 1977 şi 591 300,în 1992. Altfel spus, 
rata analfabetismului s-a redus de la 6,2% (1966) la 3,1% (1992). Vom 
consemna şi aici că există diferenţe notabile între masculin şi feminin, 
între grupele tinere şi cele vârstnice, între diferitele minorităţi naţionale.

Structura econom ică şi profesională. Cu şase decenii în urmă, circa 
80% din populaţia activă a ţării lucra în agricultură; România era o ţară 
„eminamente agricolă“ . Graţie dezvoltării economice, strategiei 
educaţionale, progresului tehnic, situaţia s-a schimbat în perioada 
1950 -1 9 9 0 .

30

V.TREBICI



Populaţia activă şi, respectiv, populaţia ocupată se prezenta, în 1992, 
cu un „stoc de învăţărpânt“ mult îmbunătăţit faţă de trecut. Populaţia 
activă, deţinând 45,9% din populaţia totală (masculin 51,6% şi feminin 
40,4%), este astfel repartizată pe cele trei mari sectoare: 23,1 % sectorul 
primar, 44,7% sectorul secundar şi 27,8% în sectorul terţiar. Cum 
sectorul prim ar cuprinde în principal agricultura, iar cel secundar 
industria şi construcţiile, deplasările sunt evidente în sensul modernizării 
structurii populaţiei active.

La sfârşitul anului 1994 numărul populaţiei ocupate se ridica la 
10 011 000, din care în agricultură 3 561 000, iar în industrie şi con
strucţii 3 445 000.

Structura socio-profesională a populaţiei active s-a modificat şi ea. în 
1992, muncitorii reprezentau 51,9%, intelectualii 16,9%, ţăranii indivi
duali 14,7%, funcţionarii 5,8% , meseriaşii cooperatori 2,1%. Faţă de 
1977, cele mai mari creşteri se înregistrează la ţăranii individuali (243%) 
şi la intelectuali (130%).

în strânsă legătură cu progresul tehnic şi cu modernizarea economiei 
naţionale s-a perfecţionat şi structura profesională: au apărut profesii şi 
meserii noi, a crescut ponderea persoanelor cu înaltă calificare, a sporit 
numărul oamenilor de ştiinţă.

Minorităţile etnice. Conform Constituţiei, România este un stat na
ţional unitar. în decursul istoriei s-au aşezat pe teritoriul României şi alte 
naţionalităţi, cu care poporul român a convieţuit în bună înţelegere. în 
prezent, numărul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale este de 
2 401 493, reprezentând 10,5% din populaţia totală. La recensământul 
din 1977, ponderea românilor a fost de 88,1%. în perioada 1977 — 1992, 
numărul românilor a crescut de la 18 999 565 la 20 408 542; în aceeaşi 
perioadă, a scăzut considerabil numărul germ anilor, de la 359 109 la 
119 462, şi al evreilor, de la 24 667 la 8 955. Această scădere este urma
rea repatrierii persoanelor aparţinând minorităţilor respective.

în schim b, a crescut numărul rom ilor (ţiganilor), al turcilor, al 
tătarilor, al ucrainenilor, al ruşilor-lipoveni. Situaţia populaţiei pe na
ţionalităţi, la recensământul d i(Q 9 9 2 ji fost următoarea:
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Tabelul nr. 5

Numărul şi ponderea (%) minorităţilor naţionale (1992)

Naţionalitatea Persoane % din total
TOTAL 22 810035 100,0
Români 20 408 542 89,5
M aghiari 1 624 959 yxt
Romi (ţigani) 401087 i a
Germani 119 462 0,5
Ucraineni 65 764 0 3
Ru,şi-Lipoveni 38 606 0,2
Turci 29 832 0,1
Sârbi 29 408 0,1
Tătari 24 596 0,1
Slovaci 19 594 0,1
Bulgari 9 851 0,04
Evrei 8 955 0,04
Croaţi 4 085 0,02
Cehi 5 797 0,02
Polonezi 4 232 . 0,02
Greci 3 940 0,02
Armeni 1 957 —

Alte naţionalităţi 8 602 0,04

Precizăm că înregistrarea naţionalităţii, a limbii materne şi a religiei 
s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Se constată o 
descreştere a numărului m aghiarilor cu 88 969 persoane, între recen
săm ântul din 1977 şi cel din 1992, deci cu 5,2%. Creşterea cea mai 
im portantă se constată la romi (ţigani). Explicaţia nu este numai 
natalitatea, mult mai ridicată la această naţionalitate, ci şi faptul că la 
ultimul recensământ a crescut numărul persoanelor care s-au declarat de 
naţionalitate „romi“ . După aprecierile specialiştilor, numărul de 401087 
romi este subînregistrat. Se acceptă cifra de cel puţin un milion de romi.

Persoanele aparţinând diferitelor minorităţi naţionale s-au stabilit în 
Rom ânia în diferite perioade de istorie. Repartizarea lor geografică este 
şi ea diferită.

M aghiarii şi germanii sunt prezenţi, în marea lor m ajoritate, în 
Transilvania, Banat, Crişana şi M aramureş. Maghiarii din Transilvania
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deţin 23,9% din populaţia acestei provincii, cei din Crişana şi Maramureş 
reprezintă 21,2% . Ponderea mai mare a m aghiarilor se constată în 
judeţele Harghita (84,7%), Covasna (75,2%), Mureş (41,4%), Satu Mare 
(35%), Bihor (28,4%), Sălaj (23,7%). Faţă de trecut, se constată creşterea i /  
proproţiei românilor în oraşele mari din Transilvania. Ea a fost, în 1992, 
următoarea: Sibiu (93,7%), Braşov (88,8% ), Timişoara (82,1% ), 
Cluj-Napoca (75,6%), Oradea (64,8% ),Târgu Mureş (46,2%).

CStructura confesionalIDDupă mai bine de şase decenii, la recen
sământul din 1992 s-a înregistrat şi s-a prelucrat caracteristica „religie“ . 
Situaţia este următoarea:

Tabelul nr. 6

Repartiţia populaţiei după religie 
(1992)

Religia Persoane %
TOTAL 22 810035 100,0
Ortodoxă 19 802 389 $££
Romano-catolica 1 161 942 5,1
Reformata 802 454 3,5.
Greco-catolică 223 327 i i i
Penticostală 220 824 1,0
Baptistă 109 462 0,5
Adventistă 77 546 03
Unitariană 76 708 0,3
Musulmană 55 928 0,2
Creştină după Evanghelie 49 963 0,2
Evanghelică de confesiune augustană 39 119 0,2
Creştină de rit vechi 28 141 0,1
Biserica ortodoxă de stil vechi 32 228 0,1
Ev anghelică sinodo-presbiteriană 21221 0,1
Mozaică 9 670 —

Altă religie 56 329 0,2
Atei, fără religie şi nedeclarată 32 453 0,2

Circa 3 m ilioane de persoane (13,2% ) nu aparţineau religiei 
ortodoxe, fiind credincioşii altor confesiuni. Românii sunt în majoritate 
covârşitoare ortodocşi; creştinarea lor coincide cu procesul de etno- 
geneză a poporului român.
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Maghiarii sunt în proporţie de 47,1% reformaţi (calvinişti), 41,2% 
romano-catolici şi 4,6% unitarieni; romii (ţiganii) sunt în cea mai mare 
parte ortodocşi, iar germanii sunt romano-catolici (59,4%) şi 22,9% 
aparţin religiei evanghelice de confesiune augustană (luterană). Primii 
sunt şvabii din Banat, ceilalţi sunt saşii din Transilvania. Ucrainenii sunt 
în cea mai mare parte ortodocşi; turcii şi tătarii aparţin în întregim e 
religiei musulm ane. Confesiunile sau sectele neoprotestante sunt în 
progres faţă de situaţia din 1930.

Perspectivele populaţiei României. Apariţia unor tendinţe dem o
grafice noi — scăderea natalităţii, reducerea numărului populaţiei în anii 
1990— 1995, menţinerea mortalităţii la un nivel ridicat fac dificilă o 
estimaţie prospectivă, cu atât mai mult, o proiectare demografică.

Tabelul nr. 7

Principalii indici demografici (1990—1995)

Indici 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Rata
natalităţii (%r) 13,6 11,9 11,4 11,0 10,9 10,6
Rata
mortalităţii (%o) 10,6 10,9 1 1,6 11,6 11,7 11,9
Rata
excedentului 
natural (%o) 3,0 1,0 -0 ,2 -0 ,6 -0 ,8 -1 3
Rata totală 
de fertilitate * 1,83 1,56 1,50 1,45 1,42 1,40
Rata
mortalităţii 
infantile **

i__  __________
26,9 22,7 23,3 23,3 23,9 213

Număr de copii la o femeie, în perioada 15—49 ani 
**’ Număr de decese sub 1 an la 1 000 născuţi-vii

Mişcarea naturală în perioada 1930— 1994 este prezentată în Fig. 2. 
Pentru proiectarea populaţiei sunt necesare ipoteze cu privire la 

evoluţia natalităţii şi mortalităţii. Tendinţa de scădere a natalităţii şi, 
respectiv, a fertilităţii, este evidentă. Nivelul de înlocuire a generaţiilor
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Fig. 2. — Mişcarea naturală a populaţiei României în perioada 1930—1994

este de 2,15 copii. Or, acesta este în ultimii ani sub acest nivel. Rata totală 
de fertilitate a ajuns la 1,40 copii, cu 35% sub pragul de înlocuire. Durata 
medie de viaţă, oscilantă în ultimii ani, este în scădere pentru bărbaţi. 
Prin urmare, o proiectare demografică nu poate fi decât condiţională.

Estimaţiile publicate până în prezent, arată o scădere a numărului 
populaţiei României. După sursele O.N.U. (1995), în varianta medie, 
numărul populaţiei României va fi de 22 607 000 locuitori,în anul 2000, de 
21 951 000 locuitori, în anul 2020 şi 21 503 000 locuitori, în anul 2030. 
După prognozele Consiliului Europei (1995), numărul populaţiei Româ- 
niei va fi, în 2020, de 21 500 000 locuitori, j&upă V. Gheţău~()995), 
numărul populaţiei ar aiunge la 22 527 000 locuitori, în anul 2000,şi 
19 792 000 locuitori. în anul 2025, deci, faţă de 1995, o scădere cu 
2 900 000. Oricum, toate estimaţiile sunt de acord cu scăderea numărului 
populaţiei şi cu accentuarea îmbătrânirii demografice. Mărimea scăderii 
este în funcţie de ipoteza adoptată.

Tendinţele demografice amintite sunt comune, în cea mai mare parte, 
pentru celelalte ţări ex-comuniste care, ca şi România, fac parte din grupa 
ţărilor „în tranziţie“ .

Importantă este evaluarea consecinţelor economice şi, desigur, a 
celor geopolitice. Pentru România, trebuie să ne aşteptăm şi la schim
barea structurii etnice în legătură cu fertilitatea diferenţiată a mino
rităţilor naţionale. .
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România face parte din Europa, ca teritoriu, cultură, mentalităţi. 
Aceasta nu este valabil şi pe planul caracteristicilor sociale, economice 
şi educaţionale, dar şi din punct de vedere al tendinţelor demografice, 
îmbunătăţirea situaţiei economice şi relansarea ridicării nivelului de trai 
vor remodela demografia României.
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TRANZIŢIA DEMOGRAFICA

Pentru înţelegerea problemei tranziţiei demografice, sunt necesare 
unele precizări preliminare. Populaţia umană — avem în vedere, în 
general, populaţia naţională — este un sistem demografic relativ 
autonom, guvernat de legi ce-i sunt propri. Ca sistem, populaţia se defi
neşte prin variabile de stare reprezentând stocurile populaţiei — efective 
şi structuri demografice modificate în permanenţă de flyxuri — naşteri şi 
decese — formând mişcarea naturală a populaţiei. Vom distinge, astfel, o 
stare iniţială şi una finală a populaţiei: la începutul şi sfârşitul anului; la 
începutul şi la sfârşitul tranziţiei. Tranziţia demografică are în vedere 
populaţia de tip închis, prin urmare fără intervenţia migraţiei.

Primul studiu: Tranziţia demografică în România, în: „Viitorul social“, nr. 2,1978, 
pp. 335 — 344; al doilea studiu: La transition démographique dans les pays de l'Europe de 
VEst: le cas delà Roumanie, Roma, 1981, pp. 137—170. Au urmat apoi alte versiuni. Cel 
mai recent: Tranziţia demografică în România: tendinţe noi,în revista: „Calitatea Vieţii“, 
I.C.C.V., nr. 2/3, 1993. Materialul de faţă este o reproducere prescurtată a capitolului. 
Tranziţia demografică a populaţiei României, din voi. Demografie şi etnografie (V. T rebici 
şi I.Ghinoiu), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, pp. 36-74.
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Sistemul demografic se caracterizează printr-o relativă stabilitate, 
conferită atât de faptul că în populaţia din fiecare moment coexistă 100 
de clase de vârstă, corespunzând unui număr de 100 de generaţii, cât şi 
de persistenţa comportamentelor demografice, expresie a unor modele 
culturale. Prin urmare, populaţia este înzestrată cu o inerţie — inerţia 
demografică —, mult mai puternică decât inerţia altor sisteme 
(econom ice sau sociale). De aici decurg două consecinţe teoretice şi 
m etodologice. Unitatea de timp cu care se măsoară modificările 
demografice este durata unei generaţii sau, mai exact, distanţa dintre 
două generaţii succesive (valoarea internaţională este de 30 ele ani; în 
Rom ânia ea este de 2 5 —29 ani). Factorii exogeni — printre care şi 
m ăsurile de politică demografică — pot determina schimbări, 
aşa-numitele efecte conjuncturale; cele mai importante şi persistente sunt 
cele pe termen iung. De aceea, demografia se îndreaptă tot mai mult spre 
analiza longitudinală, pe generaţii sau, în general, pe cohorte; 
bineînţeles, analiza transversală sau de moment rămâne o modalitate 
curentă cu atât mai mult cu cât inform aţia statistică este asigurată cu 
precădere pentru nevoile analizei transversale.

Există un consens cvasiunanim  în privinţa definiţiei generale a 
tranziţiei dem ografice. în ediţia a doua a Dicţionarului demografic 
multilingv (Henry, 1981) întâlnim  urm ătoarea definiţie (p. 118): 
„Tranziţia dem ografică sau revoluţia demografică este un proces 
evolutiv, observat într-un număr mare de populaţii, început în secolul 
al XVIII-Iea, caracterizat printr-o scădere importantă a mortalităţii şi 
natalităţii. Tranziţia demografică face ca populaţiile să treacă de la 
regimul demografic vechi, caracterizat prin niveluri înalte ale natalităţii 
şi mortalităţii, la regimul demografic modem, cu natalitate şi mortalitate 
având niveluri joase. Unii autori... au subliniat decalajul în tim p ce 
separă în mod obişnuit scăderea m ortalităţii de scăderea natalităţii, 
priţna precedând pe cea de-a doua, de unde rezultă faza num ită 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 tranziţia demografică că este „situaţia unei populaţii în 
care natalitatea şi mortalitatea, sau cel puţin unul dintre aceste fenomene, 
au părăsit nivelurile lor tradiţionale pentru a se îndrepta spre niveluri
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joase, asociate cu fertilitatea dirijată şi cu folosirea mijloacelor moderne 
de combatere a mortalităţii“ (p. 278). De obicei, tranziţia începe cu \ 
scăderea mortalităţii.

Pentru un alt autor (Chesnais, 1979), tranziţia demografică este 
trecerea, în decursul unui interval de timp, de la un regim tradiţional de 
echilibru demografic, cu niveluri ridicate ale fertilităţii şi mortalităţii, la 
un regim modern de echilibru, cu niveluri joase ale fertilităţii şi 
mortalităţii. Tranziţia este marcată de debutul scăderii mortalităţii, 
măsurată prin rata brută de mortalitate, iar în cazul când aceasta este  ̂
oscilantă, prin rata de mortalitate infantilă; sfârşitul acestui proces istoric 
este marcat de întoarcerea durabilă la o epocă caracterizată de un ritm 
mediu de creştere naturală, egal sau inferior perioadei pretranziţionale, 
cu o speranţă de viaţă la naştere de 73 ani (femei). între cele două 
regimuri de echilibru, notate cu Ta  şi Tw, creşterea naturală parcurge 
trei faze: „umflarea“ (gonflement) creşterii, faza „platoului“ creşterii 
maxime şi faza „îngustării“ creşterii corespunzând scăderii natalităţii. 
Prin urmare, durata tranziţiei este dată de segmentul de timp — Ta  
variabilă de la o populaţie la alta.

O imagine intuitivă care reprezintă „modelul european“ al tranziţiei 
se reflectă în figura 1.

Fig. 1 — Fazele tranziţiei demografice (model european)
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Presupunând că în epoca pretranziţională rata brută de natalitate 
(RBN) era de 4 0 —45 născuţi-vii la 1 000 de locuitori, iar rata brută de 
m ortalitate (RBM) oscila în jurul valorii de 30 de decese la 1 000 de 
locuitori, rezultă că rata excedentului natural este de aproximativ 10 la 
1 000 locuitori, egală, deci, cu o rată medie anuală de creştere de 1%.

In modelul prezentat, mortalitatea este prima care începe să scadă, 
natalitatea rămânând la nivelul anterior ridicat; în acest interval de timp, 
rata excedentului natural creşte, ajungând la 15— 19 la 1 000 de locuitori, 
respectiv, rata de creştere a populaţiei (de tip închis) ia valori de 1,5 — 
1,8% anual. Studiile privind tranziţia demografică din Europa au 
constatat că valorile respective au fost sub 2% anual, cel mai frecvent 
1,5— 1,6%. Este perioada aşa-num itei „explozii demografice“ , de 
proporţii modeste însă, în com paraţie cu ceea ce se întâm plă în ţările 
actuale în curs de dezvoltare. Fertilitatea începe să scadă şi ea după un 
decalaj faţă de m ortalitate, dar au fost cazuri (Franţa, de pildă) când 
scăderea mortalităţii a fost precedată de cea a fertilităţii. După o perioadă 
de tim p, natalitatea şi fertilitatea se echilibrează; în modelul nostru, rata 
brută de natalitate a ajuns la 20 la 1 000, iar cea de mortalitate la 10 la 
1 000, de unde rata excedentului natural recapătă valoarea de 10 (rata de 
creştere 1%). Se spune în general, că tranziţia demografică s-a încheiat, 
realizându-se trecerea de la regimul demografic vechi la cel modern.

Ce se întâmplă în continuare însă? Evoluţia demografică nu se 
opreşte. în unele ţări occidentale, natalitatea continuă să scadă, în timp ce 
m ortalitatea, favorizată de îm bătrânirea demografică, înregistrează o 
uşoară creştere. Curbele se întâlnesc; rata creşterii naturale şi, respectiv, 
a creşterii populaţiei devine zero, putând anunţa trecerea spre o populaţie 
staţionară. Este o nouă fază a tranziţiei demografice. Mai m ult, în 
num eroase ţări europene occidentale, după 1965, scăderea natalităţii a 
fost accentuată, ajungându-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 demografi (Bourgeois-Pichat, 1979 b.) se întreabă dacă 
o asemenea situaţie, fără precedent în istoria demografică, nu semnifică 
cumva o nouă fază a tranziţiei demografice.
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Deşi figura 1 este o reprezentare simplificată a tranziţiei demo
grafice, ea ne permite să facem câteva observaţii şi să răspundem la 
eventuale întrebări.

Traziţia demografică cuprinde de fapt trei tranziţii — avem în vedere 
pentru moment numai natalitatea şi mortalitatea şi corolarul jocului 
dintre ele, anume, excedentul natural:

a) tranziţia mortalităţii de la nivelurile ridicate la niveluri scăzute; ^
b) tranziţia natalităţii de la nivelurile ridicate la niveluri scăzute;
c) tranziţia excedentului natural de la vechiul echilibru la noul 

echilibru.
în limbajul curent, prin tranziţie se subînţelege, în majoritatea 

cazurilor, tranziţia natalităţii, iar atunci când se spune despre o ţară că V 
populaţia are o tranziţie încheiată, se subînţelege că natalitatea a ajuns la 
un nivel scăzut (regimul modern).

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

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

scăderea mortalităţii?
c) care este viteza cu care se produce scăderea mortalităţii şi cea a 

natalităţii?
Menţinându-ne în continuare la modelul european, vom spune că 

există tranziţie cu o durată foarte mare (până la 200 de ani), cu o durată 
mijlocie (de un secol aproximativ) şi cu o durată relativ scurtă (70-90 
ani) şi chiar foarte scurtă. După unii autori (Chesnais, 1979) cele trei 
tipuri corespund modelelor nordic, occidental şi meridional (în care este 
inclus şi cel răsăritean).

Nu mai puţin importantă este următoarea problemă:
d) care este decalajul de timp ce separă tranziţia demografică din 

diferitele ţări din Europa? Observaţia cea mai generală este aceea că 
tranziţia demografică a avut loc mai întâi în ţările din nordul Europei 
(Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), apoi în ţările din occidentul 
Europei, cele mai târzii fiind ţările din sudul şi estul Europei. 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 proces — a început nu mai 
devreme de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
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Fiind un proces de durată şi de amploare, tranziţia demografică a fost 
determinată de o serie de cauze, generând, la rându-i, o serie de consecinţe. 
Analiza acestora, deosebit de laborioasă şi de complexă, constituie 
obiectul a numeroase studii care reprezintă tot atâtea 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 
economic, social etc. Există riscul lui post hoc — propter hoc în 
interpretarea cauzalităţii. Un exemplu este instructiv în această privinţă. 
Era considerată drept axiomă teza că tranziţia demografică este generată, 
în linii generale, de revoluţia industrială şi urbanizare, cu procesele 

/  asociate, denumite generic „modernizarea societăţii“ . Or, în unele studii 
(Caldwell, 1976) se argumentează că scăderea fertilităţii poate preceda 
industrializarea; mai mult, ea poate favoriza dezvoltarea economică.

Strict demografic, este uşor de arătat că tranziţia demografică are, 
printre consecinţele sale, o tranziţie în ceea ce priveşte structura pe vârste 
a populaţiei, fiind cauza îmbătrânirii demografice a acesteia (Bourgeois- 
Pichat, 1979 a.). Se mai constată că o dată cu tranziţia demografică are 

“> loc şi o tranziţie a modelului ratelor de activitate a populaţiei active 
(Durând, 1975; W illckens, 1977) precum şi o tranziţie a mobilităţii 

-?• populaţiei, denumită „mobility revolution“ (Rogers, 1977).
In concluzie, trebuie spus că tranziţia demografică este mai puţin 

un „m odel“ cât un „tip“ („pattern“), care reprezintă o statistică a 
evoluţiei natalităţii şi m ortalităţii populaţiei într-o perioadă lungă de 
timp. „Tipul european“ cunoaşte particularităţi de la o ţară la alta, în 
funcţie de istoria socială şi economică a fiecăreia în parte. Importantă 
este analiza cauzelor care au determinat „tranziţia dem ografică“ şi de 
care trebuie să se ocupe sociologia, econom ia politică, istoria, 
psihologia socială, demografia şi alte ştiinţe.

*
* *

Din cele trei faze ale demersului ştiinţific — descrierea, analiza şi 
predicţia — studiul privind tranziţia demografică se reduce la descrierea 
ei, cu unele elem ente de analiză demografică şi mai puţin social- 
economică. Pentru judecarea corectă a caracterului tranziţiei 
demografice din România, sunt necesare lămuririle de mai jos.
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1. Datele statistice oficiale, la teritoriul actual al ţării, acoperă 
perioadele 1930—1940 şi 1946— 1984. Ele se referă la natalitate, morta
litate, excedent natural, nupţialitate şi mortalitatea infantilă, atât la 
nivelul populaţiei naţionale, cât şi pe mediile urban şi rural.

2. Serii pe perioade mai mari există în publicaţiile statistice mai 
vechi, pe perioadele 1888— 1915 şi 1920— 1929, dar la teritoriu variabil.

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

4. Singura serie statistică reconstituită riguros ştiinţific pe o perioadă 
mare (1900— 1960), la teritoriul actual, este a lui G. Retegan (Şerbu, 
1962) şi se referă la natalitate şi fertilitate, populaţia feminină în vârstă 
de 15—49 ani, la nivelul ţării şi pe mediile urban şi rural, la nupţialitatea 
în perioada 1920— 1940, pentru populaţia naţională, urbană şi rurală, la 
fertilitatea specifică, autorul calculând ratele brute şi nete ale 
reproducţiei pentru unele perioade, ceea ce a implicat folosirea tabelelor 
de mortalitate, valabile însă la teritoriul actual.

5. Din păcate, o asem enea serie nu există pentru m ortalitatea 
populaţiei României şi nici pentru m ortalitatea infantilă. In schimb, 
există un studiufG hH atrr^978) în care sunt sistem atizate datele din 
tabelele de mortalitate pe anii 1899 — 1901,1909 — 1912 şi 1930 — 1932 
(la teritoriul epocii respective) şi pe anii 1956, 1961, 1964— 1967, 
1 9 7 0 -1 9 7 2 , 1 9 7 6 -1 9 7 8  şi 1 9 8 2 -1 9 8 4 , şi un alt studiudfihfiţăîî) 
1983) cu o analiză aprofundată pentru perioada 1956-1982.

în  aceste condiţii, tranziţia dem ografică din Rom ânia (Trebici, 
1978 şi 1981) se bazează pe date la un teritoriu variabil, ceea ce este, 
fără îndoială, un element de necomparabilitate, asupra căruia cititorul 
trebuie prevenit. S-au folosit, de asemenea, unele informaţii statistice 
din publicaţiile O .N .U ., mai ales când se încearcă com paraţii cu alte 
ţări din Europa.

6. Pentru descrierea tranziţiei demografice s-au folosit cu precădere 
rata brută de mortalitate tRBtyD. rata brută de natalitate (RBN) şi rata 
excedentului natural (RBN-RBM ). Ratele specifice de fertilitate (RSF)
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sunt în întregim e preluate din studiul lui G. Retegan, dar pe baza lor se 
fac unele calcule pentru obţinerea modelului populaţiei stabile. Datele 
privind rata totală de fertilitate (RTF) sunt transversale; uneori s-a folosit 
şi descendenţa finală (D50), determinată pe baza recensămintelor 
populaţiei pe anii 1966 şi 1977, ca descendenţă a generaţiilor feminine. 
Folosind deci mai mulţi indici, se încearcă, astfel, o descriere mai 
completă a evoluţiei fertilităţii şi mortalităţii.

Tabelul nr. I

Evoluţia ratelor brute de natalitate, mortalitate şi excedent natural 
1888—1984 (Ia 1000 locuitori)

Perioada Natalitatea Mortalitatea Excedentul 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 9,3 133
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 53
1983 14,3 10,4 3,9
1984 15,5 10,3 53

Pe ani, evoluţia demografică în perioada 1888 — 1983 este redată în 
figura 2.
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Pig 2 — Evoluţia ratelor brute de natalitate, mortalitate şi ale excedentului natural, 
în perioada 1888 — 1983

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

Pentru judecarea evoluţiei demografice în perioada 1888 — 1984, ar 
fi fost necesară o caracterizare social-economică a României la începutul 
secolului al XX-lea şi la începutul perioadei postbelice (1948 — 1950), 
precum şi a transformărilor care s-au produs în ultimele patru decenii, 
pe care nu o facem aici, dar unele referiri vor 1'i totuşi indispensabile. în 
al doilea rând, ca observaţie de ansamblu, trebuie precizat că în perioada 
analizată au avut loc evenimente care au influenţat evoluţia demografică, 
cum sunt: 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 sfârşitul 
anului 1966, cu un puternic impact nu numai asupra fertilităţii, ci şi a 
mortalităţii. Or, în lipsa acestor evenimente, tendinţa „seculară“ (în 
sensul terminologiei seriilor cronologice) ar fi apărut mai clară.

Tranziţia mortalităţii. La sfârşitul secolului al XlX-lea (1888-1900), 
rata brută de mortalitate a fost de 29 decese la 1 000 locuitori, iar în
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deceniiie anterioare, aceasta 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 începutul secolului 
al XX-lea: în perioada 1901 — 1915, nivelul ei este cu 13% sub cel al 
perioadei 1888 — 1900. Scăderea acesteia este lentă în continuare: nivelul 
ei oscilează în jurul valorii de 20 decese, în perioada 1930 — 1940. Au 
fost necesari 50 de ani (1850—1899) pentru a reduce nivelul mortalităţii 
sub 30%c, şi alţi 30 de ani (1900— 1929) pentru a-i obţine scăderea până 
la valoarea de 20%o, care s-a menţinut până aproximativ în 1947, după 
care, în decurs de 17 ani (1948— 1964), s-a realizat cea mai puternică 
scădere, nivelul ei ajungând la mai puţin de 9 decese la 1 000 de locuitori. 
Creşterea uşoară din ultimii ani se datorează şi îmbătrânirii demografice, 
la care ne vom referi mai târziu.

Scăderea mortalităţii populaţiei României în perioada 1900 — 1984 
se vede si dinfevolutia snerantei de viată la naştere^)

Tabelul nr. 2

Speranţa de viaţă ia naştere, pe sexe, 1900—1984
•2?

Anii Sexul masculin Sexul feminin

1899-1901 36,1 36,9
1909—J912 39,2 40,1
1930-1932 41,2 _ HA

1956 61 r5 65,0
1961 64,2 67,7

1964- 1967 66,5 703
1970-1972 663 70,9
1976-1978 67,4 72,2
1982-1984 66,9 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 jum ătate pentru a trece de la 16,5%c (1946— 1950) la 8,6%o 
(1961 — 1965), o scădere de aproape două ori (-48%o).

Remarcăm, deci, că între cele două războaie mondiale în-conditiile, 
scăderii mortalităţii, nivelul ei era mai ridicat în R om ânia , eompşrativ
cu celelalte tari din Eu

46

V.TREBICI



Tabelul nr. 3

(Speraranţa de viaţă la naştere, m 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

Germania 1932-1934 59,86 62,81

Polonia 1931-1932 48,20 51,40

România 1930-1932 . Gml 1.42,60 [
Ungaria 1930-1931 48,70 51,80

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

Există un decalaj în ceea ce priveşte tranziţia mortalităţii din 
România, nu numai în raport cu ţările din Europa Occidentală, dar şi cu 
cele din Europa de Est.

Faptul că mortalitatea infantilă este încă ridicată în raport cu Europa 
(circa 31 de decese sub un an la 1 000 născuţi-vii, în perioada 1976-1980 
şi 23,4%o,în 1984), iar speranţa 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 tranziţia mortalităţii în România 
nu este încă încheiată. în sprijinul acestei afirmaţii vine şi constatarea că 
în Rom ânia structura mortalităţii aparţine regimului intermediar. S-a 
făcut constatarea (Gheţău, 1978) că în perioada 1900— 1940, România <■ 
se afla în prima fază a trecerii de la regimul premodern de mortalitate la 
cel m odem 1. în prezent, structura este mult schimbată, fără însă ca 
România să se încadreze încă în tipul m odem .

Lucrul acesta n-ar trebui să surprindă dacă vom aminti că România 
mai este o ţară în curs de dezvoltare şi că se proiectează trecerea ei în 
rândul ţărilor cu dezvoltare medie. Deşi face parte din modelul cultural 1

1. în anii 1932—1936, decesele provocate de bolile infecţioase, parazitare şi ale 
aparatului respirator reprezentau 32% din numărul total al deceselor, rata fiind de 2-3 ori 
mai ridicată ca în ţările europene dezvoltate.

47

V.TREBICI



european, totuşi unii indici demografici exprimă situaţia Rom âniei 
m enţionată anterior.

(Tranziţia fr.rtilitătiuV om începe cu indicele cel mai simplu, anume 
nataHtatea^JDacă în perioada 1888-1900, rata bmtă de natalitate a fost de 

 ̂ 40,6 născuţi-vii la 1 000 de locuitori, nivelul ei, în perioada 1901-1915, 
a rămas acelaşi. Dar, în această perioadă de început a secolului al XX-lea, 
se înregistrează un fenomen interesant: natalitatea creşte de la 39,2%o 
(1901-1905), la 40 ,3%o (1906-1910) şi 1 a 42,1 %o (1911 -1915), atingând 
valoarea maximă. Chiar dacă luăm  seria Retegan (la teritoriul actual), 
creşterea este de la 38,5%o la 38,8%o, pentru a atinge 39,7%o (1910-1914). 
Constatarea este că, în perioada 1900 — 1915, natalitatea populaţiei 
Rom âniei a crescut, fenomen întâlnit şi la alte populaţii din Europa. 
Există încercări de explicare a acestei tendinţe, dar nu ne vom referi 
acum la această problem ă. Răm âne totuşi să ne întrebăm ce s-ar fi 
întâm plat cu această tendinţă dacă nu ar fi intervenit primul război 
mondial care, la rându-i, a generat o serie de consecinţe politice, sociale, 
economice cu efect prezumabil asupra fertilităţii.

în orice caz, un lucru este cert în lumina datelor statistice: fertilitatea 
începe să scadă după primul război mondial. Este adevărat, scăderea este 
relativ moderată între cele două războaie: 34,5%o în deceniul 1920-1929 
şi 30,9%oînanii 1930-1939. Dar dacă natalitatea în 1921 afostde39,4% o 

\ (ce-i drept, an de recuperare a naşterilor) nivelul ei a ajuns la 26%o în 1940, 
deci o scădere apreciabilă. Diminuarea natalităţii este mult mai accentuată - 
decât a mortalităţii. Factorii noi care apar acum şi motivaţiile importante 
ce se afirmă stau la baza scăderii natalităţii şi a trecerii la un nou 
comportament demografic. Oricum, o dată instalată, tendinţa de scădere a 
fertilităţii este fermă. Totuşi, înainte de a o examina în perioada următoare 
celui de-al doilea război m ondial, este legitimă întrebarea: cum ar fi 
evoluat fertilitatea dacă nu ar fi avut loc cel de-al doilea război mondial?

Scăderea se continuă după o mică redresare din anii 1949-1950; 
24,8%0 (1951-1955); 21,6%o (1956-1960); 15,8%o (1961-1965). în cursa 2

2. Corect este să se vorbească despre fertilitate (a populaţiei feminine de vârstă 
fertilă, a generaţiilor feminine, a promoţiilor de căsătorii etc.). Pentru generalizarea 
expunerii, folosim termenul de natalitate.
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dintre mortalitate şi natalitate în această perioadă, ritmul este mai alert 
pentru scăderea natalităţii (-36% ) faţă de scăderea mortalităţii (-25% ).

Măsurile adoptate la sfârşitul anului 1966 au modificat alura curbei 
natalităţii. După redresarea din anii 1967 — 1969, scăderea continuă, dar cu 
unele particularităţi. Nivelul natalităţii, de aproape 19%o în anii 
1 9 7 6 -1980 , a ajuns la 17%o în 1981 ,15,3%0 în 1982 ,14,3%0 în 1983 şi 
15,5 %c în 1984. La scară europeană, acesta este încă un nivel relativ ridicat.

Să recurgem şi la alţi indici pentru a urmări tranziţia fertilităţii. Vom < 
utiliza rata totală de fertilitate (RTF). Din studiul lui 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 estim ează acest indice la 4,97 copii. în anul 
1956, rata totală 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. în anul 1980, RTF era de 2,45 copii (RBR =
= 1,2 fiice), iar în 1984, ea era de 2,19 copii (RBR = 1,06 fete).

Dacă la începutul tranziţiei fertilităţii, rata totală de fertilitate a fost 
de aproxim ativ 5 copii, care să fi fost valoarea m aximă a acestui 
indice? Nu avem decât inform aţia statistică de la recensăm intele din 
1912, 1966 şi 1977 în legătură cu numărul total de copii pe care l-au 
născut femeile în decursul vieţii lor, în vârstă de 15 ani şi peste, la data 
recensăm intelor respective. Or, pentru generaţiile 1875— 1879 
(Recensământul 1966, voi. III), cu fertilitatea încheiată în tre  anii 
1925 — 1929, descendenţa finală a tuturor femeilor a fost cuprinsă între 
4,8 şi 4,6 copii, a generaţiilor mai vechi de 1875, de circa 5,0 copii, 
valorile pentru populaţia rurală variind între 5,4 şi 5,6 copii. Generaţiile 
1886— 1890 (Recensământul 1977, voi. I) au avut o descendenţă finală 
de 3,5-3,7 copii, mai ridicată în rândul populaţiei rurale (4-4,3 copii). 
D escendenţa finală a fem eilor căsătorite a fost mai ridicată. Prin 
urm are 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 respective ale tranziţiei.

într-un studiu consacrat fertilităţii din ţările Europei Occidentale 
(Festy, 1979), întâlnim următoarele valori:
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Tabelul nr. 4

Rata totală de fertilitate şi descendenţa finală în diferite ţări din Europa 
(valori maxime; număr de copii)

Ţări Descendenţa finală Rata totală de fertilitate Perioada
Danemarca 4,42 431 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 — 
vârsta medie a marnelor la naşterea copiilor lor — situaţia pentru unele 
ţări europene în perioade comparabile se prezintă astfel:

Tabelul nr. 5

Rata totală de fertilitate şi vârsta medie a mamelor (ani)

Ţara şi perioada Rata totală de fertilitate Vârsta medie a mamelor
România
1905-1909 5,075 293
1932-1936 3,964 293
Danemarca
1901-1905 4,24 30,9
1931-1935 2,15 293
Suedia
1751-1755 4,96 31,9
1901-1905 3,91 31,8
1931-1935 1,77 29,9
Anglia şi Ţara Galilor 
1851 — 1860 4,82
1901-1905 3,40
Franţa
1851-1855 3,38
1901-1905 2,79 293
1931-1935 2,16 28,1
Olanda
1901-1905 4,48 32,0
1931-1935 2,73 313
Italia
1931-1935 3,06 30,6
Spania
1931-1935 330 30,8
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La o rată de fertilitate mult mai ridicată în România, vârsta 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 
(„European marriage pattern“ şi „Easlern marriage pattem“ , după teoria 
lui Hajnal), ci şi expresia unui model de fertilitate3.

Datele prezentate mai sus ne sugerează distanţe care separă tranziţia 
fertilităţii din Europa Occidentală de tranziţia acesteia din România. 
Caracteristic pentru tranziţia fertilităţii din România este faptul că 
fertilitatea maximă — în condiţiile scăderii ratei totale de fertilitate — 
continuă să se concentreze la grupa de vârstă 20—24 ani.

Născuţi vil la 1000 femei

Fig.3 — Curba ratelor de fertilitate după vârstă (1900,1930,1956 şi 1981)

întrucât fertilitatea este diferenţiată, analiza tranziţiei ei trebuie 
examinată pe mediile urban şi rural, pe provincii 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 întâlnite în literatura demografică 
internaţională.

3. Se remarcă pentru ţările Europei Occidentale că,şi în condiţiile scăderii fertilităţii, 
vârsta medie se modifică puţin. în România, vârsta medie a mamelor a scăzut de la 29,2 
(1905-1909) la 27,7 ani (1956) şi 25 ani (1984).
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După Chesnais (1979), tipurile de tranziţie demografică ar fi 
următoarele:

Tabelul nr. 6

Tipuri de tranziţie demografică în Europa

Tipul 
şi ţara

începutul
tranziţiei

Sfârşitul
tranziţiei

Durata 
în ani

Perioada 
creşterii naturale 

maxime

Rata 
creşterii 

naturale (%)
Model
nordic
Suedia 1815 1965 150 1855 — 1865 1,6
Model
occidental
Germania 1875 1965 90 1896-1905 1,5
Modei
meridional
I t a l i a 1875 1965 90 1911-1913

şi
1921-1930 1,2

J. Bourgeois-Pichat, luând în studiul său (1981) numai cinci ţări 
(R. F. Germ ania, Anglia, Franţa, Suedia şi Rom ânia), face următoarea 
apreciere (p. 20): „România a fost aleasă ca exemplu de ţară care a pornit 
tranziţia sa dem ografică numai de curând şi a  parcurs diferitele faze 
foarte rapid. între cele două războaie mondiale, fertilitatea şi mortalitatea 
erau încă înalte în România, în mare m ăsură sim ilare cu situaţia care 
prevalează astăzi în ţările 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.).

Dacă în România mortalitatea începe să scadă la începutul secolului 
al XX-lea, iar fertilitatea aproximativ din 1920, atunci reechilibirarea la 
niveluri scăzute se produce în perioada 1961 — 1965. Excedentul natural 
şi deci rata creşterii naturale au cunoscut un maximum în anii 1911-1915 
(17,71a 1 000 sau 1,8%), iar în perioada postbelică, între 1951 şi 1955 
(13,4 la 1 000 sau 1,3%, făcând abstracţie de situaţia specială din anii 
1 9 6 7 -1 9 6 9 .

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

în legătură cu caracterul tranziţiei dem ografice din România, cu 
durata ei, cu viteza cu care s-a produs, este util să reamitim  unii indici 
sociali şi economici ai României în 1938, valabili, în parte, şi pentru 
primii ani ai perioadei postbelice. Venitul naţional pe locuitor se 
estimează la 100 de dollari (1938), proporţia populaţiei urbane a fost de 
23,4% (1948), populaţia activă din sectorul primar, circa 80% (1948), 
proporţia persoanelor 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 natalitate (1936— 1940) a fost de 
29,3, cea de mortalitate era de 19%o.

După aproximativ trei decenii, situaţia este profund schimbată. 
Proporţia populaţiei urbane, circa 50%, proporţia populaţiei active din 
sectorul prim ar, aproximativ 30%, m ortalitatea infantilă circa 24%o, 
mortalitatea generală, aproximativ 10%o, iar natalitatea a fost cuprinsă 
între 17 şi 14,3%oîn anii 1981 — 1983.

Tranziţia structurii pe vârste a populaţiei. în  cursul tranziţiei 
demografice a unei populaţii are loc şi schimbarea structurii pe vârste: se ) 
trece de la o populaţie tânără la una „bătrână“ , proces caracteristic şi 
populaţiei României. S-ar putea pune problema: cum este posibil ca 
populaţia unei ţări în curs de dezvoltare, cu o proporţie covârşitoare a 
populaţiei rurale în populaţia totală a ţării (78,6% în 1930 şi 16,6% în 
1948), având o natalitate relativ ridicată şi cu o tranziţie demografică mult 
decalată faţă de Europa Occidentală şi chiar faţă de unele ţări din Europa 
de Est, să se înscrie într-un proces de îmbătrânire şi să parcurgă chiar o 
etapă importantă a acestuia? Explicaţia constă în faptul că factorul ( 
principal al acestui fenomen era scăderea fertilităţii; or, aceasta începuse 
să se reducă curând după primul război mondial, tendinţă continuată în 
deceniile următoare, în ciuda unor oscilaţii cu caracter conjunctural.

Spre deosebire de îmbătrânirea individuală sau senescenţă, noţiune 
binecunoscută în gerontologie şi geriatrie, îmbătrânirea demografică a
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unei populaţii naţionale — sau a unei subpopulaţii oarecare — are o 
semnificaţie simplă: creşterea proporţiei (adică a frecvenţei relative) 
persoanelor bătrâne în populaţia totală. Noţiunea antinomică a 
îmbătrânirii este întinerirea demografică a populaţiei: creşterea ponderii 
populaţiei tinere în populaţia totală (Trebici, 1972).

Simplitatea noţiunii de îmbătrânire demografică explică şi 
simplitatea indicilor şi a metodelor de descriere a acestui proces.

Populaţia se împarte convenţional în trei grupe: „tânără“ , cuprinsă 
între 0 şi 14 ani (15 generaţii sau cohorte); „adultă“ , având 45 de generaţii, 
între 15 şi 59 ani, şi „bătrână“ , de la 60 de ani în sus, cu 40 de generaţii4, 
numită şi „vârsta a treia“ . Creşterea duratei medii de viaţă şi a numărului 
persoanelor bătrâne face necesară o detaliere a populaţiei „bătrâne“ . S-a 
ajuns astfel şi la „vârsta a patra“ , de la 75 de ani în sus. Indicele cel mai 
general al gradului de îmbătrânire a unei populaţii este proporţia, 
exprimată în procente, a populaţiei vârstnice (de 60 de ani şi peste sau 65 
de ani şi peste) în populaţia totală. Piramida vârstelor — imagine clasică 
în demografie — ne furnizează prima informaţie despre „tinereţea“ sau 
„bătrâneţea“ unei populaţii: o piramidă cu o bază largă şi cu un vârf îngust 
este caracteristică primului tip, în timp ce o piramidă cu o bază îngustă şi 
cu un vârf hipertrofiat caracterizează o populaţie îmbătrânită.

La acest indice universal se adaugă unele valori ale tendinţei centrale 
(vârsta medie, vârsta mediană). întrucât repartiţia populaţiei după vârstă 
P(x) este o repartiţie statistică, ea poate fi caracterizată nu numai cu vârsta 
medie şi vârsta 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 
îmbătrânirii demografice a populaţiei, se recurge la raportul de 
dependenţă de vârstă, ce se calculează după formula:

f  , p0 — 14 ani + p60 ani si peste
RDV = ------------ ---------------- — -----  • 100 sau 1000

p15—59 ani

Imaginea „presiunii“ exercitate de tineri şi de bătrâni asupra 
adulţilor (populaţiei de vârstă de muncă) este bine sugerată de acest

4. în publicaţiile O.N.U., gruparea cea mai frecvent utilizată este: 0-14ani, 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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raport. O noţiune înrudită este raportti] de dependenţă economică (RDE) 
ce se obţine din raportarea populaţiei inactive la populaţia activă, rezultat 
exprimat în procente sau în promile.

Trecând la cauzele îm bătrânirii dem ografice, trebuie făcută 
distincţia între cauzele directe, care sunt de ordin demografic, şi cauzele 
indirecte, care influenţează pe cele demografice, printr-un m ecanism  
foarte complex.

în  cazul unei populaţii închise (fără migratie), îm bătrânirea 
demografică este determinată de scăderea fertilităţii(şT)creşterea duratei 
medii de viaţă: primul factor duce la diminuarea proporţiei populaţiei 
tinere şi deci la creşterea ponderii populaţiei vârstnice; cel de-al doilea 
factor măreşte numărul populaţiei vârstnice şi — ceteris paribus — poate 
contribui la creşterea ponderii acesteia în populaţia totală. Aceste două 
tipuri de îmbătrânire poartă denum irea de îmbătrânire prin baza |  
piram idei şi de îm bătrânire prin vârful piramidei populaţiei. Or, 
experienţa istorică a populaţiilor care cunosc îmbătrânirea demografică 
arată cu toată claritatea că factorul hotărâtor este scăderea fertilităţii şi 
nu creşterea duratei medii de viaţă5 aşa cum de altfel va rezulta şi din 
analiza populaţiei României.

Dacă luăm o populaţie de tip deschis (cu m igraţie), un factor 
suplimentar — uneori foarte important — al îmbătrânirii demografice 
şi, respectiv, al reîntineririi acesteia este migraţia (internă sau interna
ţională). Populaţia satelor, de pildă, îmbătrâneşte prin em igraţie netă, 
pierzând efective importante de tineret care pleacă la oraşe. în aceste 
condiţii, îmbătrânirea demografică a populaţiei urbane poate li încetinită 
şi, uneori, se înregistrează chiar o întinerire.

Atunci când este vorba de diferite subpopulaţii, cum ar fi populaţia 
activă, categoriile sociale, diferite subpopulaţii profesionale, un al 
patrulea factor de modificare a repartiţiei pe vârste este mobilitatea socială . \ 
şi profesională. Trecerea unor efective din populaţia activă agricolă —

5. Această situaţie, aparent paradoxală, se descifrează astfel: în timp ce creşterea 
duratei medii a vieţii are drept rezultat creşterea numărului absolut al persoanelor bătrâne, 
scăderea fertilităţii diminuează efectivele generaţiilor noi ce se adaugă bazei piramidei 
şi deci ponderea populaţiei tinere şi — ipso fado — determină creşterea ponderii 
populaţiei vârstnice.
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mai ales tinere — în populaţia activă industrială poate avea ca rezultat 
îmbătrânirea primei populaţiei şi întinerirea celei de a doua. Putem să ne 
imaginăm şi situaţia personalului muncitor dintr-o întreprindere sau 
dintr-o instituţie, supus unor modificări ale repartiţiei după vârstă.
I Aceste cauze sunt — cu excepţia migraţiei şi mobilităţii profesionale 
— de ordin dem ografic. Prin urmare, analiza este ţinută să exploreze, 
mai departe, cauzele care determină scăderea fertilităţii şi creşterea 
duratei medii de viaţă. Or, aceasta înseamnă analiza condiţionării social- 
economice a fertilităţii, în care intervin num eroase variabile sociale, 
economice, culturale, psihologice cu care se ocupă teoriile fertilităţii şi 
familiei. Aceeaşi afirmaţie este valabilă şi pentru analiza factorilor 
social-econom ici ai mortalităţii. Studiul se extinde la factori care 
determ ină m igraţia şi mobilitatea socială. Sinteza unor asemenea 
investigaţii se face în teoria tranziţiei demografice, înţeleasă ca istorie 
socială, economică, culturală şi demografică.

în ceea ce priveşte consecinţele sau implicaţiile îmbătrânirii 
demografice sau, mai general, ale schimbării structurii populaţiei pe vârstă, 
trebuie să precizăm că teza centrală este aceea că vârsta este o variabilă 
fundamentală, nu numai din punct de vedere demografic. Activitatea 
economică, necesarul de alimente şi de medicamente, necesarul de locuri 
de muncă, de locuinţe etc. sunt tot atâtea variabile de vârstă.

în ansam blu, îmbătrânirea demografică, fiind o modificare a 
repartiţiei populaţiei după vârstă, are consecinţe pe multiple planuri. Sub 
raport strict demografic sunt de consemnat efectele asupra fertilităţii 
populaţiei feminine, a mortalităţii generale în legătură directă cu creşterea 
numărului şi proporţiei populaţiei vârstnice. Sub raport economic, efectul 
se resimte la nivelul populaţiei active — care îmbătrâneşte şi ea — la 
nivelul sarcinii societăţii pentru fondul de pensii. Deci, aproape toate 
subsistemele din societate sunt afectate de îmbătrânire demografică.

Există metode statistico-matematice cu ajutorul cărora se estimează 
efectele îm bătrânirii demografice. Din parte-i, demografia pune la 
dispoziţie modelul matematic al populaţiei 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 m ortalitate, reprezentată de o
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tabelă de mortalitate, şi al unei legi de fertilitate, proiectările demografice 
realizează acelaşi lucru prin proiectarea unei populaţii pentru un orizont 
oarecare,în condiţiile unor anumite ipoteze cu privire la evoluţia viitoare 
a mortalităţii şi fertilităţii. Combinând 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 pot 
identifica consecinţele economice, sociale, sanitare ale îmbătrânirii 
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 îm bătrânirii în diferite ipoteze 
plauzibile. Un studiu al O.N.U. (1956), astăzi clasic, se ocupă pe larg de 
aplicaţiile acestor metode.

Tabelai nr. 7

Populaţia pe grupe mari de vârste (%), vârsta medie şi mediană, raportul de 
dependeţă de vârstă, în perioada 1912—1984 (ambele sexe)

Proporţia populaţiei (%) Vârsta (ani şi zecimi) Raport de dependenţă
Anii 0-14

ani
15-59
ani

60 ani 
şi peste

medie mediană Total 0-14
ani

60 ani 
şi peste

1912 37,3 55,0 7,7 26,0 21,5 818 678 140
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
1966 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 de ani şi peste a evoluat astfel: 7,7%, în 
1912 şi aproximativ acelaşi procent în 1930 (7,4%); ea creşte cu 26% 
între 1930 şi 1948, ajungând la 9,3%; până la recensământul din 1956, 
schimbarea este nesemnificativă, pentru a înregistra o creştere cu 24% 
în deceniul 1956— 1965; în 1977, ea era de 14% şi tot atât în 1984. Cât 
priveşte vârsta m edie, să consemnăm că în cinci decenii şi jumătate 
(1930— 1984), ea a crescut de la 26,7 ani la 33,9 ani, respectiv cu 27%.
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Se cere consemnată creşterea „presiunii“ populaţiei bătrâne asupra 
populaţiei adulte: ele la 125 persoane bătrâne la 1 000 persoane în vârstă 
de 15-59 ani (1930), la 232 în 1984, adică cu 86%. Proporţia populaţiei 
tinere, de 0-14 ani, scade de la o treime (33,5%) în 1930, la 25,1% în 
1984. Fapt semnificativ este că populaţia adultă (15-59 ani) îşi păstrează 
ponderea aproape neschimbată: 6 0 —62%; se modifică deci numai 
grupele extreme.

Tabelul nr. 8

Proporţia populaţiei în vârstă de 60 de ani şi peste (%), vârsta medie 
şi vârsta mediană a populaţiei masculine şi feminine în perioada 1912—1984

Anii Proporţia (%) populaţiei 
de 60 de ani şi peste Vârsta medie Vârsta 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 I 1,2 29,3 31,3 26,4 283
1966 11,0 13,6 31,4 33,5 29,4 31,7
1977 12,4 15,4 32,0 34,0 293 32,0
1982 1 1,8 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 puternic de îmbătrânire 
are o serie de consecinţe, în primul rând, de ordin demografic: 
îmbătrâneşte potenţialul reproductiv (femeile în vârstă de 15—49 ani), 
ceea ce influenţează nemijlocit fertilitatea, creşte numărul şi ponderea 
femeilor văduve. La recensământul din 1977, s-au înregistrat 293 650 
văduvi şi 1 163 729 văduve, ceea ce înseamnă 4 văduve la un văduv.
; îmbătrânirea demografică a populaţiei totale este precedată de îm 
bătrânirea populaţiei în vârstă de muncă. Această problemă, de importanţă 
capitală, merită să fie examinată aprofundat, ceea ce însă depăşeşte cadrul 
studiului nostru. Vom face însă o referire la populaţia activă.

Ca populaţie relativ puţin afectată de migraţia internaţională, 
populaţia României a fost influenţată, în ceea ce priveşte modificarea 
structurii pe vârste, numai de evoluţia fertilităţii şi a m ortalităţii.
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îmbătrânirea demografică, ca şi în alte ţări, a fost determinată aproape 
integral de scăderea fertilităţii. Scăderea mortalităţii şi, respectiv, creş
terea speranţei de viaţă, au influenţat toate vârstele şi, prin urmare, nu au 
o contribuţie notabilă la îmbătrânirea cfemografică, în timp ce scăderea 
fertilităţii a dus la diminuarea ponderii claselor tinere din populaţie şi la 
sporirea ponderii populaţiei bătrâne.

Rata totală de fertilitate a cunoscut evoluţia următoare:

Tabelul nr. 9

Rata totală de fertilitate şi vârsta medie a mamelor la naşterea copiilor lor

1900 1910 1930 1956 1980 1984
Număr 
de copii 5,9 5,1 4,4 2,9 2,5 2,2
Vârsta medie (ani) 31,0 29,5 29,2 27,7 25,3 25,2

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

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

Tabelul nr. 10

Descendenţa finală aunor generaţii (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: generaţia 1930, care a 
adus pe lume copii în anii 1945-1980, a avut o descendenţă finală de 2,3 
copii, adică aproximativ jum ătate din descendenţa finală a generaţiilor 
1875—1880. După G. Retegan, rata totală a fertilităţii a fost de 5,075 copii, 
în anii 1905 — 1909, şi de 3,965,în anii 1932— 1936, o scădere cu 22%.
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m & 3B

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

Tabelul nr. 11

Evoluţia speranţei de viaţă la naştere în perioada 1900—1984

Anii

Speranţa de viaţă la naştere (ani) Diferenţa 
feminin - 

masculin (ani)Ambele sexe Masculin Feminin

1899-1901 36,4 36,1 36,9 0,8
1909-1912 39,6 39,2 40,1 0,9
1930-1932 42,0 412 42,6 1,4

1956 63,17 61,48 64,99 3,51
1961 65,96 64,19 67,70 3,51

1964-1967 68,1 66,45 70,51 4,06
1970-1972 68,58 66,27 70,85 4,58
1976-1978 69,82 67,42 72,18 4,76
1982-1984 69,77 66,98 72,61 5,63

Pcntm a răspunde la întrebarea: care este contribuţia scăderii fertilităţii 
la îmbătrânirea demografică şi în ce măsură a influenţat creşterea duratei 
medii de viaţă, vom recurge la modelul populaţiei stabile.

Tabelul nr. 12

Populaţiile stabile (1930 şi 1980) şi efectul scăderii fertilităţii 
şi creşterii duratei medii de viaţă

S tr u c tu r a  p o p u la ţ ie i  (% )

T o ta l 0 — 14 an i 1 5 — 5 9  a n i 6 0  an i ş i p e s te

P o p u la ţ ia  în  m o m e n tu l  

p o rn ir ii ( R B R  =  2 ,1 5  c j j  =  4 2  a n i) 1 0 0 ,0 3 2 ,7 5 7 ,2 10,1

E fe c tu l  c r e ş te r ii  d u r a te i  

m e d ii  d e  v ia tă  ( c  ¡J =  4 2  —> 7 0  a n i) _ 5 ,2 - 2 , 9 - 2 , 3

E fe c tu l  s c ă d e r i i  fer t il ită ţ ii  

(R B R  =  2 ,1 5  - > 1 , 1 9 )  

P o p u la ţ ia  în  m o m e n tu l
- - 1 4 ,1 +  4 ,6 +  9 ,5

s o s ir i i  ( R B R  =  1 ,1 9 ;  0 « =  7 0  a n i) 1 0 0 ,0 2 3 ,8 5 8 ,9 1 7 ,3

S o ld - 8 , 9 1 ,7 7 ,2
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Dacă populaţia României ar continua să evolueze în viitor cu 
mortalitatea şi fertilitatea din anul(Î98Q^i, respectiv, din 1976— 1978, 
îmbătrânirea demografică s-ar accentua: ar creste de lCl 3 la(jj  ,3%5 
natalitatea s-ar reduce, iar mortalitatea ar creşte.

Populaţia stabilă pe baza datelor din 1930 (fertilitatea din 1930 şi 
tabela de mortalitate 1930-1932 — ceea ce înseam nă RTF = 4,4 copii, 
RBR = 2,149 fiice, eţj [femei] = 42,46 ani, e{} [bărbaţi] = 41,22, rata netă 
de reproducere 1,311, rata intrinsecă a creşterii naturale 9%o sau 0,9%) 
este următoarea:

Tubeiu] nr. 13

Populaţia României (1930), populaţia stabilă (%) şi unii indici demografici
(la 1000)

Grupe mari 
de vârstă

Populaţia
României

Populaţia
stabilă

Diferenţa
R -S

0 - 1 4  ani 33,5 32,7 0,8
15 — 59 ani 59,1 57,2 1,9
60 ani şi peste 7,4 10,1 -2,7
Creştere naturală 14,8 9,4 5,4
Natalitatea 34,1 31 J5 2,6
Mortalitatea 19,3 22,1 -2,8
Raport de dependenţă 690 748 -58

Diferenţa dintre cele două populaţii este cea dintre o populaţie cu 
structură tânără şi una cu o structură bătrână. în cele cinci decenii, 
populaţia României a trecut de la un regim de fertilitate caracterizat de o 
rată de reproducere de circa 2,2 fete, la unul de 1,2 fete, de la o mor
talitate exprim ată într-o durată medie a vieţii de 42 de ani, la una de 

- aproape 70 de ani.
S-ar părea că îmbătrânirea demografică a populaţiei României în 

1980. produsă în decurs de decenii, s-ar datora acţiunii conjugate__a 
(|căderiiC îertilitătii2si a^cresterii duratei medii de viaţă^ A p licarea  
modelului populaţiei stabile) în diferite variante, ne dă posibilitatea să 
separăm influenţa fiecăruia din cei doi factori.
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Tabelul nr. 14

Populaţia României (1980), populaţia stabilă (%) şi unii indici demografici
(la i 000)

Grupe mari 
de vârstă

Populaţia
României

Populaţia
stabilă

Diferenţa
R - S

0 — 14 ani 26,6 23,8 2,8
1 5 - 5 9  ani 60,1 58,9 1,2
60 ani şi peste 13,3 17.3 -4,0
Creşterea naturală 7,6 5,0 2,6
Natalitatea 18,0 17,2 0,8
Mortalitatea 10,4 12,2 -1 ,8
Raport de dependenţă 664 697 -3 3

Creşterea duratei medii de viată nu numai că nu a avut nici o 
contribuţie la îm bătrânire, dar dim potrivă, a favorizat întinerirea şi a 
redus îmbătrânirea (-2 .3%): în schimb, scăderea fertilităţii a determinat 
îmbătrânirea (+9,5%).

Prin urm are, ca şi în alte ţări, în Rom ânia scăderea fertilităţii este 
cauza hotărâtoare — dacă nu chiar unica până în prezent — a 
îm bătrânirii dem ografice. Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, 
creşterea duratei medii a vieţii să aibă o contribuţie la îmbătrânirea 
dşjoK^ r a f id LJVorn vedea ce ne arată în această privinţă proiectările 

(popu la ţie i României în orizontul anului 2 0 0 0 "
Numeroase sunt consecinţele îp ihătrânirii Hpmoprfice- economice, 

sociale', culturale, sanitare, psihologice. Ne vom limita la indicarea 
câtorva dintre acestea.

Sub raport demografic este de semnalat, în primul rând, creşterea 
mortalităţii generale — măsurată cu rata brută de mortalitate — ca efect 
direct al qreşterii populaţiei vârstnice, având o frecvenţă mai mare a 
deceselor^ Astfel, în perioada 1961 — 1965 rata brută de mortalitate a fost 
de8,6%o,în timp ce în anii 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 l J Lani. Dacă se face un calcul cu populaţia standard se pune 
în evidenţă faptul că această creştere a mortalităţii generale este efectul 
creşterii ponderii populaţiei vârstnice.
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îm bătrânirea demografică, în cadrul procesului complex de 
m odificare a structurii pe vârste, cuprinde în orbita sa şi populaţia în 
vârstă nupţiabilă, ca şi populaţia de vârstă fertilă, contribuind — cetcris 
paribus — la scăderea nupţialităţii şi a fertilităţii.

Influenţa procesului asupra populaţiei în vârstă de muncă merită un 
studiu special împreună cu cel al îmbătrânirii populaţiei active, pe care 
nu putem să-l întreprindem aici. Semnalăm totuşi creşterea num ărului 
de pensioanri şi a „presiunii“ acestora asupra populaţiei ocupate. V  "
* Cum producţia şi consumul venitului naţional, al diferitelor produse 
etc., sunt în funcţie de vârstă, se poate estim a — cel puţin intuitiv — 
unele consecinţe economice ale îm bătrânirii demografrceT'Ststem ul 
sanitar va fi supus — nu este nici o îndoială — unei puternice solicitări 
din partea populaţiei.vârştnice, în permanentă creştere ca număr absolut 
şi ca pondere în populaţia totală.

Im plicaţiile¿ocloldgice şTpolitice ale îmbătrânirii pot fi, şi ele, puse 
în evidenţă.

în condiţiile în care populaţia României creşte cu o rată redusă — 
mai puţin de unu la sută — problema schimbărilor structurii pe vârste a | 
devenit cea mai importantă, fiind una ce vizează calitatea populaţiei, 
îmbătrânirea demografică a devenit în ultimele decenii o realitate de care 
trebuie să se ţină seama într-o măsură tot mai mare.

Despre o reîntinerire a populaţiei R om ân ieL s^r putea vorbi cu 
condiţia ca natalitatea să crească sistematic câteva decenii de acum 
înainte, să ducă la creşterea numărului si ponderii populaţiei tinere şi, ca 
atare, la scăderea ponderii populaţiei bătrâne^

în încheiere, reamintim că îmbătrânirea demografică este un proces 
complex şi care trebuie cercetat mulţi- şi interdisciplinar. Desigur, analiza 
procesului trebuie începută cu metodele demografiei. Cum procesul are 
implicaţii pe cele mai variate planuri, el trebuie să devină obiectul politicii 
demografice, sociale si economice, al strategiilor pe termen lung, menite 
să adapteze diferitele subsisteme din societate laschim bările profunde 
survenite în structura pe vârste a populaţiei României.

Nu am examinat decât unele aspecte principale ale tranziţiei 
demografice din România. Altele vor fi prezentate în capitolele ce
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urmează, dc pildă, tranziţia si nupţialitatCci, tranziţia pe provincii istorice. 
Ar mai rămâne să analizăm tranziţia populaţiei active, a migraţiei interne 
— probleme pe care nu le abordăm în lucrarea de faţă.

în legătură cu scăderea fertilităţii, de pilda, sunt necesare studii 
privind planificarea familială, metodele folosite pentru limitarea 
naşterilor, modelele culturale tradiţionale, apariţia de noi modele, 
difuziunea lor.

Tranziţia demografică este un important capitol de istorie soeială. 
Este limpede că studiul ci cerc un important efort intcrdisciplinar şi 
multidisciplinar, la care să participe demografi, istorici, economişti, 
antropologi şi etnografi, geografi, medici, urbanişti, statisticieni. Am 
încercat să atragem atenţia asupra întinderii şi complexităţii problemei: 
fără studiul tranziţiei demografice nu este cu putinţă înţelegerea unor 
probleme fundamentale ale prezentului şi viitorului ţării noastre.

POST SCRIPTUM

Ce s-a întâmplat după 1984, cititorul poate alia din alte capitole ale 
prezentei cărţi. Literatura s-a îmbogăţit cu cartea fundamentală a lui 
J. C. Chesnais (La transition dcmographiquc. 1986). Evoluţia demo
grafică a României a continuat trendurile seculare, cu deosebirea că în 
perioada 1990— 1995 s-au instalat unele tendinţe noi, neprevăzute de 
analişti (o rată totală de fertilitate de 1,4 copii, reducerea speranţei de 
viaţă la naştere pentru bărbaţi, accentuarea îmbătrânirii demografice).

Suntem în drept să vorbim de o nouă fază a tranziţiei demografice. 
Ea are loc în cadrul aşa-numitei tranziţii a României spre democraţie 
şi economia de piaţă. Studiile pe această temă sunt încă puţine şi 
neconcludente. Iată o provocare adresată demografiei, dar şi altor 
ştiinţe sociale.
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DEMOGRAFIA ÎNTRE ISTORIE ŞI SOCIOLOGIE

Printre alte procese caracteristice epocii contemporane este şi 
înm ulţirea considerabilă a disciplinelor ştiinţifice. După estimaţia 
experţilor de la U.N.E.S.C.O., în prezent ar exista circa 1 200 de disci
pline ştiinţifice. Nu este deci de mirare că fiecare ştiinţă încearcă să-şi 
definească obiectul şi metoda, să-şi prezinte relaţiile cu celelalte ştiinţe, 
cu atât mai mult cu cât principiul mulţi- şi interdisciplinarităţii a devenit 
universal, o condiţie sine qua non pentru progresul general al cunoaşterii 
umane şi extinderea aplicabilităţii sale practice. Ştiinţele „clasice“ sunt 
şi ele obligate să-şi reafirme identitatea în peisajul atât de complex al 
ştiinţei de astăzi. în această situaţie se află şi demografia, având o istorie 
ce depăşeşte trei secole.

Vom încerca să reexaminăm  relaţiile demografiei cu istoria şi 
sociologia, două aliate de nădejde, în speranţa mărturisită de a găsi 
modalităţi de cooperare, cu profit reciproc. Pentru aceasta este necesară 
redefinirea statutului demografiei, statut relativ independent, nerâvnit şi 
necontestat de celelalte discipline.
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Pentru numeroase raţiuni nu vom da definiţia istoriei — care poate fi 
scrisă în 100 de feluri, cum ne încredinţa un istoric — şi nici a 
sociologiei, şi ea încă în căutarea propriei identităţi. Avem însă datoria să 
definim demografía, fie şi numai pentru motivul că referirile se fac la ea. 
în orice enciclopedie, dicţionar sau manual de demografie, vom întâlni 
definiţia următoare: „studiul populaţiilor umane în raport cu reînnoirea 
lor prin jocul naşterilor, deceselor şi mişcărilor migratorii“ 1.

Definiţie simplă, aproape deconcertantă, dar care arată onest şi 
limpede limitele obiectului ei, demersul folosit şi, mai ales, modestia 
ambiţiilor sale. Desigur, populaţia este şi rămâne un obiect de studiu multi- 
şi interdisciplinar, dar ceea ce studiază demografia are un specific de care 
trebuie să ţină seama toţi cei ce se apropie de populaţie. Circumscriindu-şi 
obiectul doar la populaţie, ca sistem demografic relativ autonom, conceput 
ca stări şi fluxuri, demografia îşi ia măsuri ca să-şi protejeze terenul. Să nu 
se creadă că ea este total lipsită de apetit anexionist şi expansionist; dovadă 
sunt definţiile mai largi ale demografiei, în care aceasta anexează teritorii 
vaste ale sociologiei şi istoriei.

O incursiune în istoria demografiei ca ştiinţă — se ştie ce importanţă 
acordă Thomas Kuhn elaborării istoriei fiecărei ştiinţe — va fi în măsură 
se ne ofere unele elemente instructive.

în anul 1662, apărea la Londra, o carte cu titlul Natural and Political 
Observatíons... made upon the Bills o f Mortality1. Cartea, prezentată 
Academiei de Ştiinţe (The Royal Society) de autor, însoţită de o scrisoare 1 2

1. R. Pressât, Dictionnaire de démographie, Presses Universitaires de France, Paris,
1979, p. 39 (tot aici diferitele ramuri ale demografiei: demografia economică, demografia 
istorică, demografia medicală, demografia potenţială, demografia pură, demografia 
calitativă, demografia cantitativă, demografia socială, demometria). într-un alt manual, 
devenit clasic (H. S. Shryock, J. S. Siegel,, The Methods and Materials o f Demography. 
Condensed Edition by Edward G. Stockwell, Academic Press, Inc. New York, 1976), 
demografia este concepută aproximativ Ia fel, cu distincţia că există o definiţie restrânsă 
(„demografia formală“ sau „analiză demografică“) şi una extinsă, corespunzând 
termenului adoptat de demografia anglo-saxonă de „population studies“.

2. John Grăunţ, Natural and Politicol Observations... made upon the Bills of 
Mortality. By John Graunt, Citizien of London with reference to the Government, 
Religion. Trade, Growth, Ayre,' Diseases, and the several changes of the said City, 
London, MDCLX1I (16+85 p. in - 4°). Ediţie critică şi traducere franceză: Eric Vilquin, 
Institut National d*Etudes Démographiques,Paris, 1977 (cu o prefaţă de Alfred Sauvy).
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în care autorul atrăgea atenţia asupra ideilor noi, s-a bucurat de un mare 
succes. Caracterul dual al fenom enelor demografice — social şi 
biologic —, diferitele regularităţi în producerea acestora, o încercare de 
a întocm i o tabelă de m ortalitate etc. erau form ulate cu o claritate 

I surprinzătoare. Autorul, John Grăunţ — cel care împreună cu prietenul 
j său W . Petty este considerat părintele statisticii m odem e, sub forma ei 

de „artim etică politică“ — a devenit astfel fondatorul dem ografiei. 
M eritul acesta este astăzi recunoscut în unanimitate, nu numai în lumea 
anglo-saxonă. O sesiune ştiinţifică din 1937, cu prilejul împlinirii a 275 
de ani de la evenimentul amintit s-a desfăşurat sub titlul generic: „John 
Grăunţ — întem eietorul dem ografiei“ . Printre studiile consacrate 
acestui evenim ent m enţionăm  cele datorate dem ografului şi 
statisticianului american W alter F. W illccx (1861-1964),editorul cărţii 
lui J. Grăunţ, în S .U .A ., şi pe demograful sovietic M . Ptuha (1884 — 
1962). în anul 1962, obştea internaţională a celebrat tricentenarul 
dem ografiei ca ştiinţă. Studiile consacrate acestui evenim ent poartă 
semnături prestigioase: J. Durând, dem ograf am erican, D.V. Glass şi 
J. Sutherland, demografi englezi, B.Ţ. Urlanis, dem ograf sovietic. Cu 
acest prilej, un articol apărut în „The Economist“ , referindu-se la faptul 
că apariţia lui J. Grăunţ a fost posibilă datorită exploatării ingenioase a 
buletinelor de m ortalitate (“The Bills o f M ortalitv”), introduse în 
secolul al X V I-lea3, pentru a consemna şi aduce la cunoştinţa 
autorităţilor şi a populaţiei decesele, cu o m enţiune specială a celor 
provocate de frecventele epidem ii de cium ă, se încheia cu remarca 
lugubră: „Din ciumă se întrupează demografia“ . Sintagma este inspirată 
de titlul celebrei piese a lui Eugene O ’Neill, Din jale se întrupează 
Electra (“M oum ing Becomes Electra”).

Cartea lui J. Grăunţ — arată E. Vilquin — a avut succes răsunător: 
cinci ediţii, între 1662 şi 1762, tradusă în germ ană, în 1702, ea a

3 .1ntroduse în 1532, reluate, după întreruperi, în 1563 — 1566, apoi în 1592 — 1595, 
1597—1600, dar cu apariţie regulată din 1603 — menţionează însuşi J. Grăunţ — aceste 
buletine au devenit săptămânale şi anuale, publicate şi difuzate abonaţilor de către 

A Compania preoţilor de parohii şi cuprinzând informaţii despre numărul de decese, din 
care, din cauza ciumei, dădeau informaţii pentru 229 250 decese — eşantion relativ 
important — acoperind o perioadă de circa două decenii.
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influenţat puternic dezvoltarea demografiei. Cum a fost posibilă apariţia 
acestei cărţi singulare şi cum se explică valoarea ei? A. Sauvy foloseşte 
metafora de „mutaţie intelectuală“ , prin analogie cu „mutaţia biologică“ . 
M erită, deci, să stăruim asupra condiţiilor în caic a apărut J. Grăunţ. 
Secolul al XVII-lea marchează — după cum bine se ştie — o revoluţie 
ştiinţifică, naşterea ştiinţei moderne. Ea este dom inată de Galileo 
Galilei, Francis Bacon, Johannes Kepler, Torricelli, W . Harvey, 
P. Gassendi,René Descartes, Biaise Pascal, Isaac Newton, Leibniz. Este 
epoca în care iau fiinţă academiile: Academia dei Lincei (1603) — 
Galilei este membru al acesteia —, Académie Française (1635), ctitorită 
de Richelieu, Royal Society (1662), iniţial o asociaţie a oamenilor de 
ştiinţă, dar legalizată de regele Carol al II-lea, în 1662, şi trecută sub 
patronajul acestuia (“Regalis societas” , cu deviza Nullius in vorba). Este 
epoca în care se afirmă ştiinţele experim entale — fizica, m ecanica, 
chimia — care asistă la dezvoltarea puternică a matematicii. Un climat 
de extraordinară efervescenţă intelectuală. în aceste condiţii se formează 
J. Grăunţ. Acest fiu de negustori, el însuşi devenit negustor de 
m ărunţişuri, maistru în Corporaţia postăvarilor, membru în Admi
nistraţia Londrei, cu grad de maior — o biografie extraordinară — a fost 
un autodidact stăpânit de o curiozitate vie, interesat de cele mai diverse 
probleme şi domenii. A fost o întâmplare, mărturiseşte chiar el, că i-au 
căzut în mână buletinele de mortalitate pe care avea apoi să le prelucreze 
sistematic şi să le analizeze în chip ştiinţific.

Un exeget recent al lui J . Grăunţ4 arată că sursele formaţiei filosofice 
şi ştiinţifice ale acestuia au fost: metoda observaţiei, formulată de istoria 
naturală a lui Francis Bacon, metoda conturilor — mai general metoda 
contabilităţii duble (“double entry book-keeping”) —, metoda balanţelor 
şi concepţia despre societate, ca un set de corespondenţe. Găsim in nuce 
ideea contabilităţii naţionale şi a balanţelor, ideea unui model global al 
societăţii. Acesta din urmă ne aduce aminte de modelul demo-economic 
al academicianului Octav Onicescu (1973), din păcate, rămas 
nedezvoltat de urmaşi, în ciuda calităţilor sale. Să nu surprindă faptul că 
printre componenetele formaţiei lui J. Grăunţ figurează şi contabilitatea.

4. Philip Kreager, N e w  L ig h t on G răunţ, în: “Population Studies. A. Journal of 
Demography”, voi. 42, Number 1, March, 1988, pp. 120—140.
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Nu este până astăzi considerat drept părinte al contabilităţii (afirmaţia o 
întâlnim  în orice manual de contabilitate) celebrul matematician Luca 
Pacioli (1445 — 1514)? — profesorul lui Leonardo Da Vinci?

J. Grăunţ era conştient de originalitatea „observaţiilor“ sale, cum 
m ărturiseşte, fără falsă modestie, în scrisoarea adresată lordului John 
Roberts. în esenţă — aşa cum subliniază comentatorii — trei merite pot 
fi atribuite lui J. Grăunţ: a. form ularea de rezultate numerice; b. 
folosirea de procedee de analiză statistică şi demografică; c. 
originalitatea metodei de lucru şi aplicarea principiilor deontologiei 
dem ografului. Fiind şi fondator al statisticii m oderne („aritmetica 
politică“ ) trebuie amintit că m atematica lui se reduce la cele patru 
operaţii aritmetice, el însuşi recunoscând că foloseşte o „aritmetică de 
negustor de m ărunţişuri“ . Nu spunea şi marele Laplace despre calculul 
probabilităţilor că acesta reprezintă «le bon sens réduit au calcul?». 
Geniul lui J. Grăunţ şi profunzimea raţionam entelor au suplinit lipsa 
unor metode matematice mai complexe.

Născută în aceste condiţii şi sub auspicii ştiinţifice, demografia se 
dezvoltă rapid. Cel de-al doilea ctitor al demografiei — l-am numit pe 
Johann Peter Süssmilch (1707 — 1767) — în opera sa Die göttliche 
Ordnung (1741), este puternic infuenţat de J. Graunt, aducându-i un 
im presionant omagiu. Asociată cu statistica — termenul de 
„dem ografie“ a apărut abia în 1855 — demografia a parcurs etape 
marcate de momente memorabile.

în istoria demografiei — în special în versiunile franceză şi italiană 
— se vorbeşte de diferite epoci de „captivitate“ . Cel mai mult a durat 
„captivitatea statistică“ ; un intermezzo l-a constituit încercarea de 
„biologizare“ a demografiei; cea mai recentă este „sociologizarea“ 
acesteia. Din „captivitate“ în „captivitate“ , da, dar cu rezultate benefice 
care au însemnat o substanţială îmbogăţire a demografiei. Se întrevedea, 
cu claritate, o nouă etapă: „captivitatea istorică“ . O aliată puternică, 
generoasă, istoria poate să ofere mult demografiei, sporindu-i în mod 
fericit ceea ce ea a primit de la celelate ştiinţe. Se cuvine a remarca faptul 
că ştiinţele cu care a venit în relaţie demografia — statistica, sociologia, 
econom ia politică şi istoria — au cunoscut şi ele o evoluţie, s-au 
schimbat considerabil, în special în ultimele decenii. De la captivitate şi
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subordonare, se trece la „alianţe“ , mai mult sau mai puţin statornice, aşa 
cum cere progresul general al ştiinţei. De asemenea, nu trebuie ignorat 
ajutorul substanţial pe care l-a dat demografia celorlalte ştiinţe.

Despre sim bioza dintre demografie şi statistică s-ar putea spune 
mult. Ar trebui, de fapt, reiterată evoluţia celor două discipline, rolul 
important pe care l-a jucat teoria probabilităţilor — cartea fundamentală 
a lui J. Bernoulli, Ars conjectandi apărută în 1713 — , primele modele 
matematice din demografie — tabelele de mortalitate — constituirea 
statisticii matematice moderne la sfârşitul secolului al XIX-lea şi alte 
momente pe care cei interesaţi le pot întâlni în lucrările de enciclopedie 
a statisticii5 şi a demografiei6. încorporând concepte şi metode din 
matematica modernă şi din teoria sistem elor, demografia actuală se 
prezintă drept cea mai matemizată din rândul ştiinţelor sociale.

Se cuvine însă semnalată o altă tendinţă în evoluţia acestei relaţii şi 
colaborări. Definită prin tradiţie ca disciplină socială (tradiţia statisticii 
ca Staatswissenschaft, a fost foarte puternică), statistica s-a considerat 
îndreptăţită să încorporeze demografia sub formă de statistică a ) 
populaţiei. Să ne gândim la m arele Quételet (1796— 1874), sau, spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, la numele 
lui G. von M ayr pentru care „Bevölkerungsstatistik“ era parte integrantă 
din „Gesellschaftsstatistik“ aceasta din urmă asumându-şi rolul unei 
atotcuprinzătoare sociologii... Această concepţie a durat mult, în anumite 
spaţii culturale şi ştiinţifice, în aşa fel încât în anii 1955 — 1965 se puteau 
auzi voci care susţineau că demografia este lipsită de sens câtă vreme 
există o disciplină mai cuprinzătoare, statistica populaţiei. Era vremea 
când însăşi sociologia era contestată pentru considerentul că există o 
disciplină mult mai cuprinzătoare, anume materialismul istoric. Vremuri 
de mult apuse! Din această convieţuire, demografia s-a desprins cu greu. 
Astăzi, relaţiile dintre demografie şi statistică sunt excelente, 
caracterizate prin relaţii de colaborare şi frecvente schimburi, în special 
de m etode. De asemenea, şi relaţiile cu m atematica actuarială. Cât

5. M. Iosifescu, C. Moineagu, Vladimir Trebici (coordonator), E. Ursianu, M ică  
enciclopedie  de  statistică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

6. Vladimir Trebici, M ică  en c ic lo p ed ie  d e  dem ografie . Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1975.

71

V.TREBICI



priveşte relaţiile dintre demografie şi biologie, în general, şi medicină în 
particular, ele au fost „normale“ , cu excepţia unei anumite perioade de 
încercare de „biologizare“ a demografiei. Nu vom face un istoric amplu 
al acestui proces. Vom aminti însă de influenţa exercitată de Darwin şi 
H. Spencer, continuată prin Fr. Galton şi K. Pearson. Perioada cea mai 
caracteristică a fost cea dintre cele două războaie mondiale şi este 
marcată de R. Pearl, J. L. Reed sau de H. P. Farchild. Episodul cel mai 
caracteristic este redescoperirea curbei logistice căreia i se asociază 
experim entele cu Drosophilla melanogaster pentru a demonstra că 
populaţia umană urmează legile generale ale biologiei. Ideea s-a reluat în 
lucrările recente de ecologie. Dar din această epocă ne-au revenit drept 
câştiguri im portante biom etria, precum  şi demografia m atem atică 
m odernă, al cărei ctitor este A. J. Lotka (1880— 1949).

O dată cu apariţia sociologiei — în accepţie modernă — şi pe măsura 
dezvoltării acesteia, s-au stabilit relaţii şi s-au înmulţit contactele dintre 

' cele două discipline. După cum afirmă istoricul şi demograful francez 
J . Dupâquier7, meritul lui Malthus, în special în ediţia a doua a „Eseului“ 
său ( 1803) ,  este acela de a ne fi dat aproape o „sociologie a populaţiei“ ; 

V- totodată, el este primul care s-a referit la „autoreglarea populaţiei“ — 
concept dezvoltat de demografia istorică contemporană —, oferindu-ne, 
totodată, in nuce, o teorie generală a populaţiei. Malthus este considerat 
pe drept cuvânt economist. Lui i se datorează prima încercare sistematică 
de a lega populaţia de economie, prin formularea legilor de creştere a 
populaţiei şi de creştere a m ijloacelor de subzistenţă. După aprecierea 
unui demograf şi sociolog contemporan, D.V. Glass, „Căsătoria dintre 
cele două ştiinţe (economie şi demografie) — încheiată sub auspiciile 
lui Malthus — când cele două ştiinţe erau în stadiul copilăriei lor, a fost 
furtunoasă şi sterilă“8. Relaţiile dintre economie şi demografie — un 
capitol pasionant — au cunoscut o evoluţie interesantă. Abia după 1940 
— cum  a arătat A. Sauvy — relaţiile s-au reînnodat spre marele folos al

7. J. Dupâquier, în Cuvânt înainte la Thomas Robert Malthus, Essai surle principe 
de population, traducere de Eric Vilquin, Paris, Institut National d* Etudes

. Démographiques, P .U .F., 1980, p. 11.
8. Les sciences sociales dans renseignement supérieur. DÉMOGRAPHIE. Etude 

préparée... par D. V. Glass, Paris, UNESCO, 1958, p. 22.
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ambelor discipline. Teorii economice, modele demo-economice, toate 
în paradigma generală a raporului „populaţie-dezvoltare“ , sunt tipice 
pentru peisajul ştiinţific actual.

Vorbind despre relaţiile dintre demografie şi sociologie, normal ar fi 
să nu ne rezumăm la secolele al XlX-lea şi al XX-lea. Teorii despre 
populaţie, despre rolul factorului demografic, întâlnim în gândirea socială 
şi politică încă din Antichitate. Un excelent inventar ne-a dat sociologul 
american Pitirim W. Sorokin ( Contemporary 1928
şi 1964), ca şi economistul american Joseph W. Schumpeter în 
monumentala sa Historyoi'Economic 1961). Ne interesează
mai cu seamă relaţiile care s-au statornicit, în ultimele decenii, între cele 
două ştiinţe, schimburile şi câştigurile reciproce, unele încercări de 
identificare a demografiei cu sociologia populaţiei.

In rândul ştiinţelor sociale, sociologia are deschiderea cea mai mare, 
capacitatea de a cuprinde societatea, structurile, instituţiile, ceea ce 
justifică în mare măsură ambiţia sa holistică. Ca sistem general,\ 
societatea include şi populaţia ca subsistem. Nimic mai firesc ca ' 
sociologia să înglobeze şi populaţia şi respectiv demografia. Această 
tendinţă caracteristică mai ales sociologiei americane, reprezintă nu 
„sociologizarea“ demografiei, ci pur şi simplu, încorporarea ei în 
sociologie. Alta este însă situaţia în care însăşi demografia cere asistenţă, 
în special în domeniul unei teorii generale sau al unor teorii particulare, 
care să ofere scheme explicative pentru fertilitate şi pentru nupţialitate 
şi familie, pentru mortalitate etc.

în concepţia multor şcoli sociologice americane, demografia este un 
„underfield“ al sociologiei. Sunt bine cunoscute poziţiile şcolii de la 
Chicago, Philip M. Hauser, de pildă; sunt însă şi altele. Semnificativ ni se 
pare faptul că însuşi termenul de „demografie“ a pătruns greu în spaţiul 
cultural anglo-saxon. Expresia cea mai des folosită — până nu de mult — 
era aceea de “study of population”. Situaţia este similară cu cea din spaţiul 
germanic unde „Bevolkerungswissenchaft“ . si „Bevolkerungslehre“ 
cedează abia în ultimii ani ldcul termenului de demografie.

Contribuţiile sociologiei la mai buna înţelegere, la explicarea 
fenomenelor demografice sunt absolut remarcabile. Avem în vedere 
teoriile sociologice asupra fertilităţii şi familiei, în mare măsură cu
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sprijinul antropologiei culturale şi al etnologiei (în sens american). Nume 
precum cele ale lui Ph. M. Hauser, Kingsley Davis, Ronald Freedman, 
John Caldwell, Judith Blake, mai recent, ale lui J. Bongaarts, cunoscute 
de sociologi, dar şi de demografi, sunt o dovadă în acest sens. Teoriile 
cu privire la formarea gospodăriei şi familiei, la căsătorie şi nupţialitate, 
la ciclul de viaţă familială (termenul a fost lansat de sociologul 
P. A. Sorokin) le datorăm unei cohorte numeroase de sociologi printre 
care: P. Glick, Thomas Burch, Louis Roussel, R. Grebenik, J. Hajnal, 
G. Becker. Cât priveşte migraţia şi urbanizarea, mobilitatea profesională 
şi socială, prioritatea o are, evident, sociologia. Dar în „amonte“ este 
întotdeauna presupusă prezenţa demografiei.

Cea mai generală paradigmă a demografiei este teoria tranziţiei 
demografice. Dar bazele ei au fost puse de sociologi-demografi 
(A. Landry, F. W. Notestein, C. P. Blacker, K. Davis). Dezvoltarea ei 
ulterioară datorează mult demografilor, dar şi aceştia cu profil complex: 
sociologie, economie, istorie, pentru simplul motiv că tranziţia 
demografică, dintr-o simplă descriere, tinde să devină un important 
capitol de istorie socială. Numai în aceste condiţii putem vorbi de o 
adevărată teorie a tranziţiei demografice. De pe acum se conturează ideea 
că este mai corect să concepem populaţia ca un „condominium“ , 
administrat de mai multe ştiinţe, în rândul cărora rolul de căpetenie 
revine demografiei, sociologiei, economiei şi istoriei.

Istoriografia nu este printre cele întârziate care au venit la 
„simpozionul“ demografiei. Dimpotrivă, populaţia a fost prezentă în 
istoriografie chiar de la începuturile ei. Şi era firesc să fie aşa, deoarece 
omul, populaţia au fost înţelese ca forţă motrice a istoriei, ca factor prim. 
Lăsăm la o parte teoriile determinismului geografic, economic sau 
demografic — problemă care ar merita să fie reluată.

Domeniile specifice la care am dori să ne referim sunt cel al istoriei 
populaţiei şi al demografiei istorice9.

Pentru istoria populaţiei, problem a se pune într-un dublu sens: 
populaţia ca factor al schimbărilor sociale, politice, economice, culturale, 
psihologice, pe de o parte; societatea, economia ca factori care

9. Vladimir Trebid, D em ografie  şi istorie: spre o nouă sin teză?, în: „Revista de 
istorie“, tomul 37, nr. 5,1984, pp.417—421.
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influenţează fenomenele demografice. Cum apare deci populaţia în 
istorie, cum este ea interpretată, nici măcar o simplă evocare nu ar fi 
suficientă. Informaţii utile pot fi găsite într-un studiu recent al unui 
istoric german, Wolfgang J. Mommsen10. Examinând diversele perioade 
ale istoriografiei (în special curentul istoricist), W. J. Mommsen ajunge 
la constatarea paradoxală că „cercetarea istorică este, poate, mai mult 
dependentă de celelalte discipline decât capabilă să le vină ea însăşi în 
ajutor“ (loc. cit. p. 353). După ce analizează raporturile dintre istorie, 
sociologie, economie, antropologie, demografie etc. şi sugerând 
posibilităţile de cooperare, precum şi concepţia despre istoria 
evenimenţială şi istoria socială (Şcoala „Analelor“), W . J. M ommsen 
formulează o concluzie optimistă: „prăpastia tradiţională dintre istorie 
şi ştiinţele sociale este pe cale de a fi lichidată. Istoria va aduce 
sociologiei unele elemente indispensabile, după cum metodele şi 
descoperirile ştiinţelor au fost şi vor fi indispensabile istoriei“ (loc. cit. 
p. 369). Creşterea interesului pentru lucrările lui Max W eber — în care 
combină teoria sociologică cu istoria universală, în spiritul tradiţiei 
germane — i se pare un simptom instructiv.

Din puctul de vedere mai limitat al demografiei, interesează două 
momente majore: apariţia istoriei „mentalităţilor“ (L. Lefebvre, 
F. Braudel, J. Delumeau, J. Le Goff etc.) şi demografia istorică.

Dacă demografia îşi va depăşi statutul ei modest şi oarecum limitat, 
atunci istoria m entalităţilor îi poate oferi elem ente importante pentru 
interpretarea fenom enelor demografice contemporane, înzestrate cu 
inerţie atât în ceea ce priveşte structurile, cât şi comportamentele.

Când demograful contemporan, impresionat şi alarmat de evoluţia 
recentă a familiei şi căsătoriei, face previziuni pesimiste — cum a fost 
la Conferinţa Europeană de Demografie, 1987 — istoricul îl linişteşte; 
istoria a cunoscut destule tendinţe sim ilare, crize etc. „Sub specie 
aetemitatis“ , «la longue durée» sunt un bun antidot la teroarea exercitată 
de conjunctura demografică care contam inează atât de des acţiunea 
socială, opinia publică.

10. W. J. Mommsen, Istoria, în voi.: Interdisciplinaritatea ş i ştiin ţele umane, Editura 
Politică, Bucureşti, 1986, pp. 349-373 (Ediţia franceză: Paris, UNESCO, 1983).
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Din însoţirea demografiei cu istoria s-a născut demografia istorică, 
podoabă şi speranţă a am belor ştiinţe. Vârsta noii discipline: patru 
decenii; părinţi: istorici şi demografi, matematicieni, cărora li se adaugă 
arhivişti; ţara de baştină: Franţa. Dar cum naşterea demografiei şi apariţia 
cărţii lui Grăunţ au presupus acumulări treptate, o anumită atmosferă 
pregătitoare, tot aşa dem ografia istorică a fost precedată de o serie de 
evenimente, fiind favorizată de anume împrejurări. în afară de Franţa, 
preocupări importante au existat în Anglia, unde interesul pentru istoria 
socială şi cea economică a fost şi este foarte mare. Este însă recunoscut 
că ceea ce a constituit punctul de plecare pentru apariţia demografiei 
istorice a fost necesitatea explicării crizelor alimentare şi a influenţei 
acestora asupra mortalităţii şi evoluţiei populaţiei (J. M euvret, 1946) şi 
a explicării fertilităţii naturale (L. Henry, 1953). Caracteristicile 
demografiei istorice sunt, în primul rând, sursele şi m etodele folosite: 
registrele parohiale, reconstituirea familiilor şi a genealogiilor folosind 
metode adecvate. Nume ca L. Henry, J. Dupâquier; J.-N . Biraben 
(Franţa) sau D. V. Glass, D. E. C. Eversley.T. H.Hollingsworth (Anglia) 
sunt bine cunoscute, iar studiile lor fac autoritate. T reptat, au putut fi 
estimate fenom enele demografice şi, pe această bază, numărul şi 
structurile populaţiei pentru perioade îndepărtate, lărgindu-se, astfel, 
orizontul analizei sociale şi economice. Au început să apară şcoli 
naţionale de dem ografie istorică — România se înscrie şi ea în acest 
curent — cu realizări remarcabile. După J. D upâquier, dem ografia 
istorică este o „disciplină de v â rf‘, iar pentru J.-N. Biraben ea reprezintă 
„vârful de lance al demografiei modeme“ .

Ni se pare util să amintim  în problema raportului dintre istorie şi 
demografie, reacţiile istoricilor privind trei tendinţe importante care s-au 

i instalat în evoluţia fenom enelor demografice: „explozia demografică“ 
j (în lumea a treia), scăderea de lungă durată a fertilităţii şi accentuarea 
1 îmbătrânirii dem ografice (ţările dezvoltate). A. J. Toynbee, de pildă, 

considera că creşterea explozivă a populaţiei lumii a treia este un pericol 
moral pentru oameni; istoricul francez P. Chaunu este de părere că 
„viitorul nostru este declinul“ . Pentru Suffert „omul este pe punctul de a 
termina prima zi a existenţei“ .
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Vocile pesimiste s-au înmulţit în rândul istoricilor. M ulţi istorici 
francezi nu se silesc să afirme că scăderea feritilităţii în Europa înseamnă 
sinucidere, alţii vorbesc de „îmbătrânirea societăţilor“ . Pentru 
G. F ragn iere" , după ce arată simptomele declinului şi îmbătrânirii 
societăţilor, concluzia este totuşi optimistă: „ceea ce poate constitui 
atu-ul Europei în lumea noastră, chiar în acest moment când situaţia sa 
demografică provoacă nelinişte şi când puterea sa nu mai este ceea ce a 
fost altă dată, este voinţa sa de a se reînnoi, de a se adapta, de a-şi 
„descleroza“ instituţiile sale şi viaţa politică, de a se re-crea“ (p. 195). 
Ar fi mai multe de spus în legătură cu aceste probleme; viitorologia ar 
putea să ne dea dacă nu estimaţii prospective, cel puţin scenarii, aşa cum 
face foarte recent ilustrul dem ograf francez J. Bourgeois-Pichat11 12. Dar 
acest scenariu este catastrofic, deoarece anunţă dispariţia speciei umane. 
Singura salvare — spune autorul — ar fi o nouă tranziţie demografică, 
bazată pe promisiunile biologilor şi gerontologilor (Roy L. W alford), 
potrivit cărora oamenii vor ajunge să trăiască 150 de ani, iar femeile vor 
putea fi fertile până la vârsta de 100 de ani.

în cele de mai sus nu am examinat progresele pe care demografia 
le-a înregistrat în cursul tim pului, mai ales în ultim ele patru decenii, 
beneficiind de aportul multor ştiinţe. Cele mai însemnate realizări sunt 
în domeniul m etodelor de descriere şi de analiză a populaţiei, a 
fluxurilor şi stărilor. Este ceea ce caracterizează aşa-num ita analiză 
demografică (în sensul ei francez) şi demografia matematică. Meritul 
şcolii franceze este îndeobşte cunoscut (A. Sauvy, L. Henry, 
J. Bourgeois-Pichat, R. Pressat) la care se adaugă cel al multor 
demografi din alte ţări (A. J. Coaie, N. Keyfitz, din S.U.A.) de pildă. 
Constituirea şi perfecţionarea metodologiei m oderne, asigurându-i 
demografiei un corp de instrumente cu certa putere de investigare şi 
întreţinându-i cu autoritate statutul de ştiinţă m atem atizată, impun 
respect şi obligă celelalte ştiinţe sociale să respecte principii şi concepte 
riguroase atunci când se apropie de populaţie. în demersul complet al

11. G. Fragnière,în vol. E. Sullerot, L'âge de travailler, Librairie Arthème Fayard, 
Paris, 1986.

12. J. Bourgeois-Pichat, Du XXe an XXIe siècle: L ’Europe et sa population après 
l ’an2000,în: «Population»(INED),43e année, 1988,Numéro l,pp.9-43.

77

V.TREBICI



studiului populaţiei — descriere, prelucrare şi analiza statistico- 
m atem atică, analiza cauzală, teorii despre populaţie şi factorii ei, 
formularea previziunilor — demografia ocupă primele etape şi ceea ce 
face în cadrul lor se străduieşte să facă bine. Celelalte faze aparţin altor 
ştiinţe; este locul să subliniem din nou rolul sociologiei, istorie: şi 
econom iei politice. Desigur, sub raport m aterial, demografia îşi 
circum scrie obiectul la numărul şi structura populaţiei, la fertilitate, 
nupţialitate, familie şi mortalitate, la migraţie (ca factor al schimbării 
num ărului populaţiei, structurii sale, repartizării teritoriale), 
considerându-o sub raportul unor preocese de reînnoire.

Anexarea altor teritorii de către demografie ar duce la schimbarea 
caracterului ei ajungând, astfel, să se identifice cu sociologia populaţiei 
şi cu istoria populaţiei. Asemenea simptome s-au înregistrat şi se mai 
înregistrează: este deosebirea dintre demografie în sens restrâns (analiza 
dem ografică) şi demografia în sens larg. Autorul acestor rânduri 
consideră că demografia trebuie să se lim iteze la populaţie, ca sistem 
dem ografic relativ autonom şi să se întâlnească cu celelalte ştiinţe 
începând cu studiul articulaţiilor care integrează populaţia în sistemul 
supraordonat care este societatea. De aici încep colaborarea şi 
cooperarea interdisciplinară. Dar dacă demografia „împrumută“ o serie 
de elem ente de la alte ştiinţe, nu mai puţin adevărat este că acestea 
trebuie să folosească corect conceptele şi m etodele demografiei. Din 
păcate acest lucru nu se respectă întotodeauna. Exemplele abundă. 
Termeni folosiţi impropriu, indici calculaţi în mod fantezist, pur şi 
simplu denaturări se întâlnesc, în proporţie îngrijorătoare. Un exemplu 
anecdotic va ilustra această situaţie: O.N.U. a hotărât să sărbătorească 
ziua de 11 iulie 1987, zi în care populaţia lumii a atins numărul de 
5 m iliarde. Aceasta înseamnă că născutul din această zi, la o anumită 
secundă, marchează cifra de 5 miliarde. Or, în unele reviste a apărut 
informaţia că în această zi „s-a născut cel de-al cincilea miliard locuitor 
al Planetei“ , „a cinci miliarda fiinţă“ . în realitate, după calculele 
riguroase ale lui J. Bourgeois-Pichat, de la apariţia omului pe Terra (se 
consideră în continuare că aceasta s-ar fi produs cu 600 000 de ani înainte 
de Hristos), s-au născut în total 80 de miliarde de fiinţe umane şi deci ar
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fi fost mai exact să se spună că la 11 iulie 1987 s-a născut cel al 80-lea 
miliard locuitor al Terrei.

S-a reproşat demografiei că ea se lim itează la descriere, aşa cum 
indică şi numele ei. Nu au lipsit propuneri ca să se adopte termenul de 
„demologie“ , considerată ca „ştiinţă sociologică ce trebuie să servească 
drept bază pentru toate celelalte ştiinţe sociale“ . Etnografia a fost în 
stare să treacă de la simpla descriere la etnologie, considerată ca o 
treaptă superioară.

După părerea noastră, denumirea nu are prea multă importanţă. 
Esenţial este ceea ce face ştiinţa respectivă, cu ce mijloace lucrează, care 
este aportul ei la cunoaşterea domeniului respectiv. Cine ar vrea să 
cunoască mai adâncit demografia şi progresele sale, ar trebui să consulte 
monumentalele lucrări ale lui J. W. R oss13, W . şi R. Petersen14 şi J. şi
M. Dupâquier15.

S-ar cuveni să vorbim de formaţia academică a demografilor, şi în 
general, a celor ce studiază populaţia, din diferite puncte de vedere. Din 
cei 1300 de membri ai Uniunii Internaţionale pentru Studiul ştiinţific al 
populaţiei, — cea mai largă organizaţie ştiinţifică, care a aniversat, în 
1988, şase decenii de existenţă, — doar un număr infim sunt demografi 
ca atare (diplomaţi), m area m ajoritate fiind sociologi, economişti, 
biologi, medici, antropologi, geografi, istorici — numărul lor a crescut în 
ultimii ani — statisticieni, etnologi. A dm irabilă ilustrare a spiritului 
mulţi- şi interdisciplinarităţii!

Dacă ar fi să formulăm, în încheiere, un deziderat, am spune că 
pentru dem ografie ar fi ideal să se constituie Unio trium scientiarum, 
cuprinzând demografia, sociologia şi istoria. Această „uniune“ n-ar

13. J. W. Ross (editor-in-chief), International Ecyclopaedia of Population. 2 vol., 
The Free Press, New Work, 1982,750 p.

14. W. si R. Petersen, Dictionnary o f Demography, Biographies, Two volumes, 
1088 pag., 1985; Terms, concepts and institutions, Two volumes, 1248 p„ 1986; 
A Multilingual Glossary, 1 vol., 344 p„ 1986, Greenwood, Press, Londra (a se vedea 
recenzia lui R. Pressât,în “Population” (INED) No. 4—5,1987.

15. J. et M. Dupâquier, Histoire de la démographie. La statistique de la population, 
des origines à 1914, Paris, Librairie Académique Perrin, 1985, 462 p. (a se vedea 
recenzia J. Hecht în: Annuales de démographie historique, 1985, Vieillir autrefois, 
Paris, Editions de l’EHESS).
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admite nici o scientia tolerata: toate ar participa, într-un grad sau altul, 
la opera atât de importantă şi de complexă a studiului populaţiei.

Ideal ar fi ca disciplinele amintite să fie întrunite în aceeaşi persoană. 
M odelul îl constituie Corrado Gini (1884 — 1965), — statistician, 
demograf, biometrician, sociolog, istoric — sau Alfred Sauvy (1898— 
1990) — statistician, dem ograf, economist, istoric. Ca echipă sau 
instituţie, modelul ar putea fi celebrul Cambridge Group for the History 
o f Population and Social Structures, bine cunoscut prin lucrările 
fundamentale în istorie, demografie şi sociologie.

în mare măsură consideraţiile formulate în rândurile de faţă au fost 
generate de necesitatea puternic resimţită de demografie de a explica 
modelele culturale şi com portam entale demografiei aflate în spatele 
fenom enelor dem ografice. V italitatea şi persistenţa lor sunt im pre
sionante. Cunoaşterea acestora nu este posibilă decât cu sprijinul unui 
număr mare de ştiinţe.

Demografia, între istorie şi sociologie, nu înseamnă nici într-un caz, 
între Scylla şi Charybda; spiritul ştiinţific modem impune ca o condiţie 
sine qua non colaborarea şi cooperarea interdisciplinară, într-un climat 
de autentic profesionalism şi deontologie.
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MINORITĂŢILE NAŢIONALE DIN ROMANIA: 
PREZENT ŞI ESTIMAŢIE PROSPECTIVĂ

Argument

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor clin 7 ianuarie 1992, 
populaţia României a fost de 22 810 035 locuitori, din care rom ânii, în 
num ăr de 20 408 542, reprezentau 89,5% , iar persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale se cifrau la 2 401 493, adică 10,5% din popu
laţia Rom âniei1.

Studiul demografic al m inorităţilor naţionale, obiectiv principal al 
Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, este absolut 
necesar, el adăugându-se demersului istoric, ca şi celui geopolitic. Inte
resează, în primul rând, evoluţia numărului şi structurii demografice a 
m inorităţilor naţionale, a repartiţiei teritoriale a acestora, a caracte
risticilor sociale, economice, educaţionale. întrucât românii reprezintă 
şi ei minorităţi naţionale în unele state învecinate — Ucraina, Ungaria, 
Federaţia Rusă, unele state din Peninsula Balcanică — , problema trebuie 
studiată şi în acest context. Mai mult, un asemenea studiu trebuie să 
includă şi demografia ţărilor vecine, devenind un studiu regional.

1. Dacă se modifică cifra romilor (ţiganilor) de 4() 1 067, considerată subestimată, 
atunci ponderea românilor şi a maghiarilor se reduce.
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Interesează însă, în cel mai înalt grad, perspectivele evoluţiei 
m inorităţilor naţionale din România, şi ele în context regional şi 
european. Până în prezent (1 iunie 1996) nu au fost încă încheiate tratatele 
de bază cu Ucraina, Ungaria şi Federaţia Rusă. Aspectul demografic al 
problemei trebuie deci bine cunoscut.

Se impune şi studierea românilor de peste hotare, al căror număr nu 
este cunoscut decât cu aproximaţie.

Acestea sunt obiectivele, desigur ambiţioase, pe care şi le-a propus 
Centrul de Cercetări Demografice. Să mai adăugăm că acest studiu trebuie 
întreprins cu obiectivitate şi responsabilitate, în spiritul acelui sine ira et 
studio, cu valorificarea corectă a surselor statistice şi documentare, a 
opiniilor oamenilor de ştiinţă — istorici, geografi, politologi, etnografi.

Situaţia consemnată la recensământul din 1992 ne arată următoarea 
structură etnică:

Tabelul nr. 1

Populaţia României pe naţionalităţi (1992)

Naţionalitatea Populaţia %
1 2 3

România 22 810 035 100,0

Români 20 408 542 89,5

Maghiari 1 624 959 7,1

Romi (ţigani) 401 087 1,8

Germani 119 462 0,5

Ucraineni 65 764 0,3

Ruşi-Lipoveni 38 606 0,2

Turci 29 832 0,1

Sârbi 29 408 0,1

Tătari 24 596 0,1

Slovaci 19 594 0,1

Bulgari 9 851 0,04

Evrei 8 955 0,04

Cehi 5 797 0,02

Poionezi 4 232 0,02
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1 2 ' 3
Croaţi 4 085 0,02
Greci 3 940 0,02
Armeni 1 957 0,02
Alte naţionalităţi 8 602 0,04
Nedeclaraţi 766 —

Notă: S lo ven ii au fo s t incluşi în „alte naţionalităţi“

Ca importanţă numerică, minorităţile naţionale se ierarhizează astfel: 
maghiarii (7,1%), romii (1,8%), germanii (0,5% ), ucrainenii (0,3%), 
ruşii-lipoveni (0,2), turcii (0,1%), sârbii (0,1%), tătarii (0,1%), având 
efective ce depăşesc 20 000 persoane fiecare.

Din tabelul nr. 1 se reţine că evreii, bulgarii, cehii, grecii, polonezii 
şi armenii totalizează 34 732 persoane sau 0,15%  din populaţia 
României.

D atele pe naţionalităţi obţinute la recensăm intele din anii 1930, 
1948 (numai lim ba m aternă), 1956, 1966, 1977 perm it reiterarea 
evoluţiei num erice. Schimbările sunt, pentru unele m inorităţi 
naţionale, considerabile, explicaţia trebuie căutată în istorie şi anume 
perioada 1930 — 1991. Un studiu complet va reţine printre factori em i
grările, schimbul de populaţie, deportările, genocidul. Aceasta însă va 
trebui să pună în evidenţă efectul unor procese cum ar fi asim ilarea şi 
regimul dem ografic propriu fiecărei m inorităţi naţionale, mai ales 
fertilitatea diferenţiată.

Informaţia statistică şi calitatea ei

Datele recensămintelor populaţiei, indiferent de ţară sau de perioadă, 
au fost obiectul unor critici şi contestări. Este deci necesar să aducem 
unele precizări pentru recensămintele din România.

La recensământul din 1930, noţiunea folosită a fost „neamul“ , la cele 
din 1948,1956; 1966,1977 şi 1992 caracteristica a fost „naţionalitatea“ , 
cu o definiţie sumară. Important este faptul că înscrierea „naţionalităţii“ 
în formularul de recensământ s-a făcut pe baza declaraţiilor fiecărei
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persoane recenzate. Acelaşi procedeu este valabil şi pentru 
caracteristicile „lim ba m aternă“ şi „religia“ (aceasta din urmă fiind 
înregistrată numai în 1930 şi 1992). întrebarea pe care şi-o pune analistul 
este dacă declararea „naţionalităţii“ a fost corectă, dacă nu au fost cumva 
presiuni din partea autorităţilor (recenzorilor), eventual o presiune 
psihologică. Cazul cel mai grăitor este cel al romilor (ţiganilor): cifrele 
obţinute la.recensăm inte sunt considerate subevaluate atât de liderii 
acestei minorităţi naţionale, cât şi de către organizatorii recensămintelor. 
Vom relua problem a atunci când vom analiza minoritatea romilor.

în general, cei ce contestă exactitatea unui recensământ trebuie să 
aducă probe, conform principiului cujus affirmatio ejus probatio. Ele pot 
fi evidenţele parohiale, înregistrări parţiale, investigaţii etnografice şi 
lingvistice etc.

Cu asem enea dificultăţi se confruntă cei ce vor să stabilească 
numărul rom ânilor din Peninsula Balcanică sau din Ucraina, de pildă.

O apreciere specială se cuvină făcută pentru recensământul din 1992. 
Marea m ajoritate a caracteristicilor a fost prelucrată pe naţionalităţi: 
repartiţia pe urban şi rural, pe sexe şi pe vârste, după religie şi naţionalitate, 
după nivelul de instruire, ştiinţa de carte, activitatea economică, gospodării 
şi familii, suprafaţa locuibilă. Cele mai multe sunt publicate în sursa 
bibliografică nr. 6. Este un avantaj considerabil care permite întocmirea 
unor veritabile monografii pe minorităţile naţionale. Unele naţionalităţi 
sunt mai „urbane“ , altele mai „rurale“ , unele mai îmbătrânite demografic, 
altele sunt mai tinere, unele sunt mai „instruite“ , altele au un „stoc de 
învăţământ“ mai redus; analfabetismul este şi el diferenţiat pe minorităţile 
naţionale. De altfel şi activitatea economică precum şi repartiţia pe 
sectoarele primar, secundar şi terţiar variază pe minorităţile naţionale. O 
prelucrare suplimentară a migraţiei interne pe naţionalităţi ar fi de un folos 
imens şi ar contribui la elucidarea problemei „colonizării“ în unele regiuni 
ale ţării şi deci a aşa-numitei „deznaţionalizări“ a unor etnii.

Minoritatea etnică maghiară şi problema Transilvaniei

Proiectarea demografică a conf. fir. V asile Gheţău pentru orizontul 
anului 2025, încearcă, pentru prima oară, să facă acest lucru separat pentru 
minoritatea etnică a  maghiarilor si pentru cea a romilor. Vom încerca deci
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să examinăm mai detaliat demografia maghiarilor din România şi, în acest 
cadru, demografia Transilvaniei. O proiectare demografică pentru viitorii 
30 de ani are nevoie de o analiză pe o perioadă de cel puţin 30 de ani, 
indispensabilă pentru evidenţierea tendinţelor demografice, fie şi numai 
pentru o proiectare exploraţi v-tendenţială. Ea este însă obligată să coboare 
în istorie, în aşa fel încât perioada supusă analizei să acopere aproximativ 
un secol. Vor fi deci folosite surse demografice maghiare, cel puţin 
recensământul din 1910.u ltimul din timpul monarhiei austro-ungare.

Cât priveşte poziţiile istoriografiei române şi ale celei maghiare, 
divergenţele sunt bine cunoscute. Unele surse bibliografice citate sunt o 
mărturie în această privinţă. Nu ne vom referi la ele decât în unele cazuri.

Istoricul maghiarilor în România, al perioadei aşezărilor în spaţiul 
intracarpatic, poate fi cunoscut din sursa 18, într-o formă simplificată; 
repartiţia pe sexe şi grupe de vârstă, fertilitatea şi alte informaţii se găsesc 
în sursa oficială nr. 6 şi sunt preluate în studiul lui V. Gheţău.

Cum a evoluat numeric minoritatea naţională maghiară în România?

Tabelul nr. 2

Numărul maghiarilor în România la recensămintele din 1930,1948,1956,
1977 şi 1992

Anul Numărul
populaţiei

Ponderea în populaţia 
României (%)

Numărul
maghiarilor 

din Transilvania

Ponderea 
maghiarilor 

din Transilvania 
în nr. total al 

maghiarilor(%)
1930 1 423 459 10,0 1 316 292 9225
1948 1 499 851 9,4 1 481 903 98,8
1956 1 587 675 9,1 l 558 254 98,1
1966 1619592 8,5 I 597 438 98,6
1977 1 713 928 7,9 1 691 048 98,7
1992 1 624 959 7,1 1 603 923 98,7

Notă: Pentru 1948 s-a luat în consideraţie limba maternă maghiara

O precizare necesară: atât în materialele româneşti cât şi în cele 
maghiare, prin termenul generic „Transilvania“ se înţelege Transilvania, 
Banatul şi Crişana-Maramureş, sau provinciile intracarpatice sau
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provinciile de peste Carpaţi. Or, suprafaţa nu este în întregime 
comparabilă. La recensămintele din 1930 şi 1992 situaţia se prezintă astfel:

Tabelul nr. 3

Suprafaţa provinciilor de peste Carpaţi (1930 şi 1992)

Provincia Suprafaţa (kmp) Diferenţe
1930 1992 1930-1992

Banat 18 725 17217 -1 508
Transilvania 62 229 57 056 -5 173
Cnşana-Maramurcş 21 338 26 020 +4 682
Total 102 292 100 293 999

O parte din Banat a fost arondată la Oltenia (judeţul Mehedinţi); 
celelalte diferenţe se explică prin efectul revizuirii împărţirii 
administrative a ţării. Datele din sursele statistice actuale sunt recalculate 
la teritoriul actual de 100 293 kmp; cele din 1930 (dr. S. Manuila) şi din 
sursele maghiare (1910) se referă la suprafaţa de 102292km p. .

Cu excepţia perioadei 1977 — 1992, când se înregistrează o scădere 
a numărului maghiarilor, în celelalte perioade se constată o creştere, în 
ritmuri diferite însă. După sursa nr. 6, numărul emigranţilor de naţio
nalitate maghiară, în perioada 1977 — 1992, s-a ridicat la peste 68 de mii 
de persoane, din care aproape jum ătate în anii 1988— 1990. Emigraţia 
m aghiarilor s-a continuat, mult mai atenuat, în anii 1993 — 1995. Cum 
din 1992, la nivelul populaţiei României se înregistrează un spor natural 
negativ este interesant să ştim dacă un asemenea sold negativ afectează 
şi populaţia de naţionalitate maghiară.

în perioada 1918 — 1944, au avut loc mişcări de populaţie a căror 
expresie cantitativă este aproxim ativă. D upă sursa m aghiară nr. 15, 
după 1918, un număr de 200 000 de unguri au plecat din Transilvania 
şi s-au stabilit în Ungaria; după 1944 — conform aceleiaşi surse — s-a 
înreg istrat un nou val de em igraţie, după ce partea de NV a T ransil
vaniei a revenit la România2.

2. După Tratatul de la Trianon, s-a reglementat problema persoanelor de naţionalitate 
ungară care s-au hotărât să rămână în Ungaria (problema „optanţilor unguri“).
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Au avut loc şi emigrări de populaţie românească drept urmare a 
aplicării Diktat-ului de la Viena din 30 august 1940, prin care partea de 
NV a Transilvaniei a fost încorporată în Ungaria (1940— 1944). Iată ce 
aflăm dintr-o sursă românească (12):

„..Comisariatul general al refugiaţilor din Transilvania de Nord a 
întocmit, la sfârşitul anului 1943, o statistică generală a refugiaţilor 
înregistraţi de organele teritoriale în perioada 1940 — 1 decembrie 1943, 
potrivit căreia au rezultat 218 919 refugiaţi, la care se adaugă cei 5 166 
români refugiaţi în anul 1944, ca şi cei 250 000 de români surprinşi de 
sentinţa de la Viena în alte părţi ale ţării, dar care aveau bunuri şi familii în 
teritoriul cedat, totalizând un număr de aproape 500 000 de români 
originari din Transilvania de Nord obligaţi să se refugieze sau să rămână pe 
teritoriul României“ (p. 224). Cifra pare exagerată. După sursa 19, numărul 
populaţiei Transilvaniei de Nord, cedată Ungariei, a fost de 2 388 774, din 
care numărul românilor s-a ridicat la 1 173 479. Ar rezulta că 43% au 
devenit refugiaţi. Cunoscând situaţia Nordului Bucovinei — victimă a 
Pactului Ribbentrop-Molotov — mă întreb: câţi din cei 500 000 erau 
originari din Vechiul Regat şi câţi s-au întors după 1944? câţi au rămas 
definitiv în România? Un răspuns l-ar putea da prelucrarea datelor 
recensămintelor din 1966, 1977 şi 1992, unde figurează caracteristica 
„domiciliu actual“ şi „localitatea de naştere“ . Dacă luăm numai municipiul 
Bucureşti (fără Sectorul Agricol Ilfov), la recensământul din 1992, din 
numărul total al populaţiei stabile, de 2 067 545, un număr de 95 221 
indicau un loc de naştere în Transilvania (4,6%). Dacă luăm recensământul 
din 1977, numărul persoanelor născute în Transilvania şi stabilite în 
municipiul Bucureşti a fost de 130 241, adică 6,7% din populaţia totală3.

3. în afară de cifra de 218 919 refugiaţi — cifră verosimilă şi, respectiv, 500 000, au 
fost puse în circulaţie şi alte cifre. Estimaţia cea mai plauzibilă este cea făcută de dr. 
D. C. Georgescu (sursa 2). Eminentul statistician şi demograf, dr. D. C. Georgescu 
(1904— 1 974), a întocmit un studiu în care sunt reproduse şi rezultatele recensământului 
maghiar din ianuarie 1941 .pentru Transilvania de Nord (suprafaţa 42 243 kmp),deci la 
circa patru luni de la anexarea acesteia de către Ungaria. Numărul populaţiei Transilvaniei 
de Nord,conform recensământului maghiar, se ridică la 2 577 260,din care români 1 029 
470 (39,9%), iar al maghiarilor de 1 380 506 (53,6%). După statistica românească 
(S.Manuilaşi A. Golopenţia, respectiv, sursele 1 şi 3), populaţia Transilvaniei de Nord a 
fost de 2 388 774, conform recensământului din 1930, şi de 2 603 832 (estimaţia din
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La problem a m igraţiei interne vom fi obligaţi să revenim , fie şi 
numai pentru a răspunde la teza „colonizării româneşti“ a Transilvaniei 
în perioada 1948 — 1989.

Ceangăii din Moldova, originea şi situaţia lor actuală

După unele surse m aghiare, numărul ceangăilor din M oldova ar fi 
cuprins între 50 000 şi 100 000. Or, la recensământul din 1992 s-au 
înregistrat un num ăr de 2,1 mii de ceangăi care, la prelucrarea datelor, 
au fost trecuţi la „alte naţionalităţi“4.

Importantă este repartiţia maghiarilor în teritoriu, pe mediile urban şi 
rural, pe judeţe şi pe provinciile istorice.

O primă constatare (tabelul nr. 2) este aceea că m aghiarii sunt 
concentraţi în Transilvania (Banat, Transilvania, Crişana şi Maramureş); 
în afara acestor provincii istorice se află aproximativ 22-23 000 de 
m aghiari, adică 1,3% din numărul lor total. Excepţie face anul 1930, 
când în Vechiul Regat se afla un număr mai mare de maghiari. De altfel, 
nu numai m aghiarii, dar şi românii din Transilvania sunt mult mai 
„sedentari“ , mai legaţi de provincia lor. Numai o analiză mai profundă a 
migraţiei interne din perioada 19.48 — 1992 poate explica această 
tendinţă. Fluxurile migratorii au avut direcţii bine stabilite, ca şi motivaţii

1940), din care românii reprezentau 1 173 470 (49,2%) şi respectiv 1 173 000 
(estimaţia din 1940).

Faţa de cifra recensământului maghiar din 1941 »diferenţa este de 35 000; în schimb 
repartiţia pe naţionalităţi este diferită. Românii apar cu un deficit de 285 000, iar 
maghiarii, cu un surplus de 412 000. D. C. Georgescu consideră că „... La cifra românilor 
din Transilvania de Nord trebuie să se adauge cei peste 220 000 refugiaţi de ocupaţie şi 
expulzaţi de autorităţile maghiare“ (p.16). Cifrele estimate de D. C. Georgescu pentru 
populaţia Transilvaniei de Nord, la 11 ianuarie 1940, arată un număr total de 2 612 102, 
din care 1314 654 români (503%) şi maghiari 969 175 (37,1 %). Se poate deci aprecia 
că numărul refugiaţilor ar fi fost de 220 000-290 000 persoane.

4. Problema ceangăilor cunoaşte o bogata literatură românească şi maghiară, la care 
nu ne vom referi aici. Trebuie însă să arătăm că teza unor istorici maghiari, potrivit căreia, 
mare parte din ceangăii din Moldova au fost românizaţi, dar şi-au păstrat religia romano- 
catolică, nu are temei. Se invocă, în sprijinul acestei teze, situaţia din judeţul Bacău. Dar, 
la recensământul din 1992,1a o populaţie totală de 737 512, maghiarii reprezentau 4 373, 
din aceştia 3 910 erau romano-catolici. Din cei 125 805 romano-catolici, un număr de 
120 552 erau români. Răspândirea catolicismului în Moldova are cu totul altă istorie 
decât aceea a „românizării“ ceangăilor romano-catolici, aşa cum am arătat în sursa 18.
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economice clar definite: de la sate spre oraşe; dinspre judeţele mai puţin 
industrializate către cele mai industrializate şi urbanizate. Pe primul loc 
se situează M oldova, a cărei natalitate ridicată a contribuit substanţial la 
acest proces. Cândva, mă întrebam  dacă M oldova se „catolicizează“ , 
judecând după proporţia mare a românilor din M oldova care, la 
recensământul din 1992 s-au declarat romano-catolici.

Ar fi îndreptăţită întrebarea dacă Transilvania a fost „moldo- 
venizată“ sau, după afirm aţia unui analist ungur, dacă Transilvania a 
cunoscut o „colonizare rom ânească“ în perioada 1948— 1987, a cărei 
„unealtă“ a fost „industrializarea socialistă“ .

Vom încerca, ceva mai târziu, să ne spunem părerea în această 
problemă importantă. Nu va putea fi ocolită tematica mai generală a 
migraţiei interne, a teoriilor şi modelelor migraţiei, ca şi a motivaţiei 
persoanelor care se angajează în acest proces. Este vorba de un fenomen 
economic general, cu m ecanism e relativ bine cunoscute. Nu ignorăm 
faptul că poate exista şi o politică a migraţiei, inclusiv a colonizărilor, 
bine cunoscută în istoria ţării noastre, pentru a fi nevoie s-o amintim aici.

Tabelul nr. 4
Numărul şi proporţia maghiarilor (%) pe judeţe şi provincii istorice (1992)

Judeţul şi provincia Numărul maghiarilor %
ROMÂNIA 1624 959 7,1
Caraş-Severin 7 876 2,1
Timiş 62 866 9,0
BANAT 70 742 6,6
Alba 24 765 6,0
Bistriţa-Năsăud 21 098 6,5
Braşov 63 558 9,9
Cluj 146 186 19,9
Covasna 175 502 75,2
Harghita 295 104 84,7
Hunedoara 33 849 6,2
Mureş 252 651 41,4
Sălaj 63 151 23,7
Sibiu 19 309 4,3
TRANSILVANIA 1 095 173 23,9
Arad 61 011 12,5
Bihor 181 703 28,4
Maramureş 54 902 10,2
Sa;u Mare 140 392 35,0
CRIŞANA-MARAMUREŞ 438 008 21,2
Provinciile de peste munţi 1 603 923 20,8
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Repetăm: numai 21 036 maghiari se aflau, la data recensământului 
din 1992, în afara Transilvaniei (Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea 
şi municipiul Bucureşti).

în ordinea descrescătoare a proporţiei maghiarilor pe judeţe, situaţia 
din 1992 era următoarea:

Tabelul nr. 5

Proporţia românilor, maghiarilor şi altor naţionalităţi (1992), în câteva judeţe

Judeţul si provincia Total în procente
Maghiari Români Alte naţionalităţi

ROMÂNIA 100,0 7,1 89,5 3,4
BANAT 100,0 6,6 82,4 11,0
TRANSILVANIA 100,0 23,9 72,2 3,9
CRIŞANA-MARAMUREŞ 100,0 21,2 72,1 6,7
Harghita 100,0 84,7 14,1 1,2
Covasna 100,0 75,2 ¿3,4^ 1,4
Mureş 100,0 41,4 ’ 52,1 6,5
Satu Mare 100,0 35,0 58,5 6,5
Bihor 100,0 28,4 66,5 5,1
Sălaj 100,0 23,7 72£ 4,1
Cluj 100,0 19,9 77,6 2,5
Arad 100,0 12,5 80,5 7,0
Maramureş 100,0 10,2 81,1 8,7
Braşov 100,0 9,9 86,0 4,1
Timiş 100,0 9,0 80,2 10,8

înainte de a face comentarii, vom folosi datele din 1930 (S. Manuila, 
p- 46).

Tabelul nr. 6

Proporţia românilor, maghiarilor şi altor naţionalităţi

Provincia Români Maghiari Alte naţionalităţi (%)
Banat 54,1 10,4 35,5
Transilvania 57,6 29,0 13,4
Crişana-Maramureş 60,2 23,1 16,7
TOTAL 57,8 28,4 133
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Ponderea m aghiarilor în provinciile de peste munţi a scăzut de la 
28,4% (1930) la 20,8% (1992). întrucât ponderile pe naţionalităţi au fost 
influenţate de diminuarea numărului germanilor şi evreilor, recurgem la 
un alt indice: în 1930 reveneau doi români la un maghiar; în 1992, 
3,5 români reveneau la un maghiar.

După sursele maghiare (9 şi 15), la recensământul din 1910, ultimul 
din monarhia austro-ungară, numărul populaţiei Transilvaniei a fost de 
5 259 721, din care: români 2 829 377 (53,8% ), maghiari 1 660 488 
(31,6%), germani 533 902 (10,2%). Scăderea de la 31,6% (1910) la 
28,4% (1930) este explicabilă prin ceea ce s-a întâmplat între 1919 şi 
1930. Cifra de 23,9%, cât reprezintă ponderea maghiarilor în populaţia 
Transilvaniei în 1992, are nevoie de un examen amplu în care să 
intervină regimul demografic (naşteri şi decese), dar şi emigraţia.

Să dăm situaţia de la recensământul m aghiar din 1900, preluată 
dintr-o sursă românească (20, pag. 159):

Tabelul nr. 7

Numărul şi proporţia românilor, maghiarilor şi germanilor din Transilvania, 
pe mediile urban şi rural (1900)

Naţionalitatea Numărul populaţiei %

Transilvania 4 872 021 100,0
Români 2 682 435 55,1
Maghiari 1 436 896 29,5
Germani 582 027 11,9
Urban
Români 103 948 17,7
Maghiari 294 229 50,2
Germani 100 647 17,1
Rural
Români 2 578 487 60,2
Maghiari 893 083 22,9
Germani 481 380 11,2

între 1900 şi 1910 ponderea românilor scade, a maghiarilor creşte. 
Se mai remarcă ponderea redusă a românilor în mediul urban, de care se 
va ocupa, mai târziu, dr. S. M anuila (1929).
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Revenind la tabelul nr. 5, rem arcăm  că numai în două judeţe 
(Harghita şi Covasna) proporţia rom ânilor este mai mică decât cea a 
maghiarilor. Zona locuită compact de maghiari cuprinde regiunea din 
Estul Transilvaniei, se continuă cu judeţele din Nordul Transilvaniei, 
apoi, o parte importantă din Crişana, afectează parţial Maramureşul şi 
Banatul. Transpusă într-o cartogramă, configuraţia aminteşte de Tran
silvania de Nord (43 243 km p, 2 388 774 locuitori, din care români 
49,2% ), anexată de Ungaria horthystă, ca urmare a Diktat-ului de la 
Viena (figura nr. 1, pag. 9 4 ) . __________

Strâns legată de naţionalitate estéjjmba matema^Qefinitorie pentru 
identitatea naţională prin cultură şi apartenenţă la modelele spirituale, 
limba poate sluji şi la înstrăinarea unei minorităţi naţionale.

La recensământul din 1992, numărul persoanelor care au declarat ca 
lim bă maternă m aghiara a fost de 1 639 135; din aceştia 1 590 290 
aparţineau naţionalităţii maghiare (97%).

De consemnat că un număr de 15 375 români, 18 860 romi şi 11 642 
germani au declarat m aghiara ca limbă maternă. în  schim b, un număr 
de 32 949 maghiari au declarat limba română ca lim bă m aternă (2%). 
S-ar putea vorbi de o deznaţionalizare a m aghiarilor prin adoptarea 
„limbii române“ ?

Iată alte minorităţi naţionale în cadrul cărora lim ba rom ână are o 
proporţie ridicată ca limbă maternă: evreii (72%), romii (54,3%), armenii 
(49,7%), grecii (37,6%). Şi-au pierdut evreii sau armenii identitatea lor 
naţională având o proporţie atât de ridicată a celor care declară limba 
română ca limbă maternă?!

Un caz semnificativ este situaţia minorităţii naţionale române din 
regiunea Cernăuţi (Ucraina). De la un recensământ la altul ponderea 
românilor care declară româna drept limbă maternă scade, ajungând, în 
1989, să fie de 54%. Discuţia trebuie deplasată spre învăţământ şi alţi 
factori care explică asemenea tendinţe.

O a treia caracteristică definitorie pentru fiecare minoritate naţională 
este religia sau confesiunea. Românii, în proporţie covârşitoare, aparţin 
religiei ortodoxe, turcii şi tătarii sunt musulmani (sunniţi), polonezii sunt 
rom ano-catolici, germanii se îm part între cei ce aparţin religiei evan
ghelice sau luterane (confesiunea augustană) şi cei ce aparţin religiei 
romano-catolice. Aceasta este diferenţa dintre saşi şi şvabi (Banat).
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Situaţia m aghiarilor este mult mai diferită de cea a celorlalte 
minorităţi sub raportul confesiunilor. Ei aparţin unui număr de trei religii |
principale: romano-catolică, reformată (calvinistă) şi unitariană. I

O încercare istorică am prezentat în sursa bibliografică nr. 18. î
[

Tabelul nr. S  [

Repartiţia maghiarilor după religie (1992)

Religia Număr %

Total 1624 959 100,0
Reformată (calvinistă) 765 370 47,1
Romano-catolică 669 420 41,2
Unitariană 74 021 4,6
Ortodoxă 27 828 1,7
Greco-catoiică 23 393 1,4
Baptistă 12 845 0,8
Evanghelică sínodo-presbiteriana 12 842 0,8
Advenstistă 8 280 0,5
Evanghelică de confesiune augustană 7 201 0,4
Alte religii 23 759 1,5

Celor trei religii principale le aparţin 92,9% din numărul total al 
maghiarilor. Numărul maghiarilor ortodocşi şi greco-catolici se ridică la 
51 221, adică din 3,2% din total. Numai o analiză a familiilor mixte ar 
putea ajuta la explicaţia acestei situaţii. Să mai remarcăm că ponderea 
confesiunilor neoprotestante în rândul maghiarilor este de 1,7%, în timp 
ce la români ea este de 2,6%.

Pentru studiul aspectelor etnico-religioase şi al relaţiilor interetnice 
este de sem nalat că românii care aparţin religiei reformate şi celei 
unitariene se ridică la circa 17 600. Din nou, problema familiilor mixte.

Interes prezintă repartiţia maghiarilor după religie din punct de 
vedere teritorial. Maghiarii din judeţul Harghita sunt în proporţie de 
75,6% romano-catolici, cei din judeţul Timiş (circa 68%) sunt romano- 
catolici, în timp ce în judeţul Covasna ponderile sunt aproximativ egale: 
46,3% sunt romano-catolici şi 45% reformaţi.

In Ungaria, religia romano-catolică deţinea, în 1949, circa 68%, iar 
cea reformată (calvinistă) circa 22%. Se ştie din istorie ce rol important 
a jucat religia romano-catolică în regatul apostolic al Coroanei Sf. Ştefan.
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Ne interesează problema structurii confesionale a maghiarilor şi din 
punctul de vedere al eventualei influenţe asupra fertilităţii şi a tranziţiei 
demografice.

Evident, o problemă complexă.

Aspecte demografice diferenţiale

Minoritatea maghiară a convieţuit de câteva secole cu românii, până 
la 1918, în altă formaţie statală, iar din 1918, în cadrul statului român. Ea 
însă convieţuieşte şi cu alte minorităţi naţionale, printre care cea mai 
importantă o reprezintă germanii. Li se adaugă şi evreii. în Transilvania 
interbelică (102 292 kmp) existau 3 207 870 români, 1 353 276 maghiari, 
543 852 germani, 178 699 evrei, 109 156 ţigani, 43 342 sârbi şi croaţi şi 
46 786 cehi şi slovaci, 29 607 ucraineni (ruteni). Etnii diferite, confesiuni 
specifice pentru fiecare dintre acestea, modele culturale deosebite. Unele 
dintre acestea erau aşezate mai compact, altele erau răspândite pe teritoriu.

Deceniile 1930— 1990 au cunoscut schimbări considerabile care au 
afectat numărul şi ponderea diferitelor etnii. Dar întrebareea pe care şi-o 
pune dem ografia — alături de istorie, de antropologia culturală, de 
etnografie — este aceea a modelelor culturale şi a com partim entelor 
demografice. O convieţuire a mai multor etnii — cu excepţia enclavelor 
— presupune comunicare, schimb de valori spirituale, influenţe 
reciproce. Are loc şi un anumit proces de apropiere, de omogenizare — 
termenul este compromis! — ale cărui rezultate ar trebui identificate şi 
în plan demografic: fertilitatea, mortalitatea, familiile şi chiar tipologia 
tranziţiei demografice. Nu putem întreprinde un studiu atât de complex, 
dar unele elem ente pot fi puse în evidenţă în lumina datelor 
recensământului populaţiei din 1992 şi a statisticii demografice curente.

Repartiţia maghiarilor după vârstă arată o îmbătrânire demografică 
ceva mai avansată decât cea a românilor; vârsta mediană este de 37,1 ani 
(faţă de 33,2 ani la români), proporţia populaţiei tinere (0 — 14 ani) este 
de 19,1%, a populaţiei vârstnice, 19,7%, faţă de 22,7% ,respectiv 16,3% 
la români (figura nr. 2).
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Figura nr. 2. Piramida vârstelor pentru populaţia maghiară la recensământul din 1992

Fertilitatea, calculată pe bază longitudinală retrospectivă ca des
cendenţă la diferite vârste şi ca descendenţă finală, este ceva mai scăzută 
ca la români.

Mortalitatea este mai greu de estimat. Informaţii se pot obţine 
indirect prin analiza informaţiei pe judeţe, evidenţiind judeţele cu o 
proporţie mai ridicată a maghiarilor.

Există numeroase alte informaţii privind caracteristicile sociale, 
economice, educaţionale care pot servi unor analize cauzale.

Migraţia internă — atât de importantă pentru analiza repartiţiei 
teritoriale — nu poate fi cunoscută decât pe judeţe, municipii şi oraşe, 
pe comune, judeţe şi, prin agregare, pe provincii istorice.

Un eşantion: judeţele Covasna şi Harghita

Cele două judeţe oferă analizei demografice un avantaj mare: 
maghiarii reprezintă aici circa 80% din populaţia totală (75,2 % în judeţul 
Covasna şi 84,7% în judeţul Harghita), aşezarea teritorială este 
compactă. Este vorba de fostele scaune secuieşti. Diferenţe se
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înregistrează la repartiţia maghiarilor după confesiune. Ca suprafaţă ele 
reprezintă aproximativ 10 000 kmp (exact suprafaţa Bucovinei istorice), 
iar populaţia maghiară din aceste judeţe înseamnă aproape o treime 
(29%) din numărul total al maghiarilor din România.

Tabelul nr. 9

Repartiţia maghiarilor din judeţele Covasna şi Harghita 
pe principalele religii (1992)

Religia Judeţul Covasna Judeţul Harghita
Număr % Număr %

Total maghiari 175 502 100,0 295 104 100,0
Romano-catolici 81 345 46,3 222 998 75,6
Reformată 78 929 45,0 43 675 14,8
Unitariană 10 628 6,1 24 582 8\3
Alte religii 4 600 2,6 3 849 U3

Există date statistice pentru perioada 1966— 1994 privind mişcarea 
naturală pe judeţe (sursa 5). Dacă la natalitate şi la m ortalitate nu se 
înregistrează diferenţe notabile (figura nr. 3), în schimb la indici 
calitativi, atât de importanţi cum sunt mortalitatea infantilă şi durata 
medie de viaţă („speranţa de viaţă la naştere“), diferenţele sunt sensibile.

După tabela de mortalitate pe anii 1989— 1991, durata medie de 
viaţă la bărbaţi, pe ţară, a fost de 66,59 ani, în timp ce în judeţul Covasna, 
aceasta a fost de 67,84 ani, iar în judeţul Harghita 67,87 ani. Diferenţa 
este, deci, de 1,28 ani în favoarea judeţului Harghita şi 1,25 ani în cel al 
judeţului Covasna. La femei, durata medie a vieţii în România a fost de 
73,05 ani; în judeţul Covasna 73,79 ani, iar în judeţul Harghita 74,87 ani 
(cel mai bun nivel în România), deci o diferenţă de 1,82 ani5.

La mortalitatea infantilă, dacă ne rezumăm la perioada 1981 — 1991 
constatăm că acest indice în judeţul Covasna este cu 8% mai mic decât 
la nivelul ţării, în timp ce în judeţul Harghita el este cu 25% mai scăzut 
(figura nr.4).

5. Datele din tabela de mortalitate pe anii 1992 — 1994 arată următoarele: durata 
medie de viaţă pentru România este de 69,48 ani. în Covasna 70,07 ani, iar în Harghita 
70,09. în schimb, diferenţele la acest indicator pentru femei sunt notabile: 73,32 ani 
(România), 75,09 ani (Covasna) şi 74,25 (Harghita).
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Cât priveşte nivelul fertilităţii (1991) el este de 1,56 fete la o femeie 
în România, de 1,53 în judeţul Covasna şi 1,63 în judeţul Harghita.

A fost vorba doar de o ilustrare.
în  general, alura curbelor natalităţii şi mortalităţii în perioada 

1966-1994 este aproximativ aceeaşi cu cea a populaţiei totale. Chiar şi în 
anii care au înregistrat o natalitate m aximă, ca efect al legislaţiei 
ceauşiste împotriva întreruperilor de sarcină (1967— 1970,1970— 1974 
şi 1984— 1986), diferenţele nu sunt importante.

O analiză comparativă cu mişcarea naturală din Ungaria ar putea să 
ne arate dacă comportam entul demografic al m aghiarilor este mai 
apropiat de Ungaria sau de România.

Din 1990, numărul populaţiei României a început să scadă din cauza 
soldului negativ al migraţiei internaţionale; din 1992, se adaugă şi sporul 
negativ. Această tendinţă cuprinde atât pe români cât şi pe m aghiari. 
Unele minorităţi naţionale nu sunt afectate de această tendinţă: romii 
(ţiganii), ucrainenii, ruşii-lipoveni, turcii şi tătarii.

M igraţie internă şi... colonizare

Din punct de vedere teritorial, vom distinge în România — ca şi în 
alte ţări — zone economice mai dezvoltate şi altele mai puţin dezvoltate. 
Se creează, deci, condiţii pentru migraţie. Ea este determinată de politica 
de investiţii. Ca politică de stat ea poate favoriza schimbări în structura 
etnică a populaţiei din regiunile de destinaţie. Nu este locul să examinăm 
aici „politica de industrializare socialistă“ şi nici „politica de repartizare 
naţională a forţelor de producţie pe teritoriu“ , populaţia activă, pusă în 
mişcare dintr-o regiune în alta, având motivaţii economice în principal.

în Vechiul Regat, principalele zone economice erau Bucureşti şi 
Ploieşti; în Transilvania, asem enea zone erau Braşov, Hunedoara, 
Tim işoara, Reşiţa, Valea Jiului. S-au creat fluxuri m igratorii între 
M oldova (în special) şi anumite zone din Transilvania. Mai intense în 
primii ani, ele s-au atenuat, pe măsură ce şi zonele rămase în urmă 
(Oltenia, M oldova, Dobrogea) au intrat în procesul industrializării.

Un produs „secundar“ al industrializării a fost şi urbanizarea, obiec
tiv al unei politici de stat. în  general, procesele de acest gen au un
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caracter preponderent economic; nu întotdeauna finalitatea politică sau 
etnică este identificabilă.

Aceste consideraţii ne sunt impuse de unele afirmaţii întâlnite la unii 
autori maghiari. Astfel, în lucrarea lui Antal Lăszlo, întâlnim formulări 
de genul:

„Numărul românilor (în Transilvania — n.n.) este în continuă 
creştere de la 1948 încoace datorită colonizărilor (s/c!) tot mai masive 
din Muntenia şi Moldova“ (p. 35).

„între 1948 şi 1977 în Transilvania au fost colonizaţi (sic!) circa 
500 000 de locuitori ai Vechiului Regat“ (p. 39);

„...O unealtă a acestei politici este industrializarea forţată“ (p. 42).
Bineînţeles, nu ne putem permite să intrăm în polemică cu autorul. 

Problem a trebuie examinată ştiinţific, pe baza informaţiilor statistice, 
corecte şi cu o interpretare obiectivă.

în Transilvania dinainte de 1918, ponderea cea mai mare a românilor 
se afla în mediul rural. Aceeaşi situaţie era consemnată şi la recen
sământul românesc din 1930. într-un studiu al lui S. M anuila, din 1929, 
se arăta că ponderea ridicată a maghiarilor şi altor minorităţi naţionale 
din Transilvania se va m odifica în favoarea rom ânilor, la aceasta 
contribuind doi factori: hinderlandul românesc din jurul oraşelor, cu o 
natalitate mai ridicată, şi imigrarea românilor în oraşe, ca forţă de muncă 
obiectiv solicitată de dezvoltarea industrială şi urbană. în 1992, situaţia 
era sensibil modificată.

Tabelul nr. 10

Ponderea populaţiei româneşti (%) î)n marile oraşe

Oraşe 1930 1992

Sibiu 36,7 93,7
Braşov 32,5 88,8
Timişoara 24,6 82,1
Cluj ’ 35,9 75,6
Oradea 263 64,8
Târgu Mureş 26,7 46,2

Cu excepţia oraşelor Sibiu şi Timişoara, unde ponderea ridicată a 
românilor se datorează şi emigraţiei mari a saşilor şi şvabilor, în celelalte
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oraşe o contribuţie importantă a avut-o chiar populaţia românească din 
Transilvania, venită de la sate.

La recensăm intele din 1966, 1977 şi 1992 s-au înregistrat două 
caracteristici (domiciliul actual şi localitatea de naştere) a căror 
prelucrare poate ajuta la identificarea fluxurilor migratorii dinspre 
M oldova şi M untenia.

Iată unele exemple:
Tabelul nr. 11

Populaţia judeţelor Covasna şi Harghita după locul naşterii (1992)

Covasna % Harghita %
Total 233 628 100,0 349669 100,0
Născuţi în judeţul 
de domiciliu 195 979 83,9 3 11 480 89,1
Moldova 7 856 3,4 10 792 3,1
Muntenia 2 857 1,2 l 598 0,5

Proporţia redusă a celor care au venit din Moldova şi Muntenia arată 
slaba m otivaţie economică a celor două judeţe. M otivaţia etnică 
(colonizarea) este exclusă6.

O situaţie diferită ne oferă municipiile şi oraşele din judeţele Braşov 
şi Cluj.

Tabelul nr. 12

Populaţia judeţelor Braşov şi Cluj, după locul naşterii (1992)

Braşov % Cluj %
Total 477402 100,0 477283 100,0
Născuţi în judeţul de domiciliu 279687 58,6 375 268 78,6
Moldova 73 605 15,4 7 174 1,5
Muntenia 47 453 9,9 8 430 1,8

6. Nu este lipsit de interes să arătăm că din 7 856 „moldoveni“ stabiliţi în judeţul 
Covasna, 3 691 aveau ca localitate de naştere Bacău (47%), iar în judeţul Harghita, din 
cei 10 792 „moldoveni“, un număr de 4 735 proveneau din judeţul Bacău (44%). Este 
vorba, probabil, de maghiarii din Bacău imigraţi în judeţele Covasna şi Harghita. Faptul 
este plauzibil şi ar explica scăderea maghiarilor din judeţul Bacău: în anul 1930 numănil 
era de 13 575, iar la recensământul din 1992 el se redusese la 4 373.
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în municipiile şi oraşele din judeţul Cluj, populaţia născută în cadrul 
judeţului reprezintă aproape 79%; cei veniţi din M oldova şi Muntenia se 
ridică la 3,3%. Trebuie presupus şi aici că motivaţia economică pentru 
imigrare a fost slabă.

Alta este situaţia în municipiile şi oraşele din judeţul Braşov: cei din 
M oldova şi M untenia, în număr de 121 058, reprezintă un sfert din 
populaţia totală. Motivaţia economică este explicaţia acestei situaţii.

înainte de a analiza migraţia interprovincială, este util un examen al 
migraţiei intrapovrinciale.

Studiul nostru — care este doar un început — a pornit de la 
întrebarea: care sunt perspectivele demografice ale minorităţii maghiare 
în cadrul general al evoluţiei demografice din România?

Pentru aceasta este necesară cunoaşterea situaţiei actuale, ca rezultat 
al evoluţiei din ultimele decenii. Recensământul din 1992 ne dă cifra de 
apropae 1 625 000 de maghiari. Ea este uneori contestată avansându-se 
cifra de două m ilioane sau chiar peste două m ilioane. Sunt invocate 
uneori sursele bisericeşti. Există însă şi alte posibilităţi de comparaţie. 
Acestea sunt rezultatele alegerilor parlam entare. Cele din 1990 au 
confirmat datele statistice oficiale prin proporţia voturilor acordate 
candidaţilor U.D.M .R.: ceva mai mult de 7% . între tim p, numărul 
maghiarilor a scăzut. Un recent sondaj de opinie Gallup arată că 
procentul persoanelor care intenţionează să voteze cu U.D.M.R. este de 
6%. Vom vedea ce rezultate se vor obţine din proiectarea condiţională a 
populaţiei României pe naţionalităţi cu orizontul anului 2025.

Studiul demografic trebuie încadrat într-o analiză mai amplă, cea 
istorică. Se aşteaptă răspunsuri la multe întrebări.

O analiză com parativă a României cu Ungaria, a metodelor şi 
comportamentelor demografice este una dintre aceste probleme7. Pentru 
un excurs istoric (migraţie, colonizare, deznaţionalizare etc.) ar fi util să 
se ia ca „martor“ Bucovina istorică (1775 — 1995).

7. Sursele statistice ale O.N.U. (21) şi ale Consiliului Europei (22) ne oferă 
posibilitatea de a face comparaţia cu demografia Ungariei (1950-1995) şi perspectivele 
pentru perioada 1995 —2050.

Scăderea numărului populaţiei României şi a Ungariei în viitor este deja acceptată 
în proiectările O.N.U.
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Toate aceste eforturi nu pot avea decât un singur scop: cunoaşterea 
şi analiza obiectivă a proceselor demografice ale populaţiei României şi 
ale minorităţilor naţionale care vieţuiesc pe teritoriul ei.

D em ografie şi istorie

Un istoric m ărturisea în urmă cu peste patru decenii că istoria fără 
demografie rămâne o enigmă. Acelaşi lucru se poate afirma despre de
mografie; fără istorie şi fără geografie, ea nu poate explica multe dintre 
fenomenele demografice contemporane. Inerţia demografică, descifrarea 
acumulărilor, care dau un anum it profil situaţiei demografice actuale, 
pot fi invocate în sprijinul afirmaţiilor de mai sus.

Până la Marea Unire, România nu a avut o problemă a minorităţilor 
naţionale: românii reprezentau circa 94% din populaţia Vechiului Regat. 
La recesnământul din 1930 (Rom ânia M are), ponderea rom ânilor s-a 
redus la 71,9%, minorităţile naţionale, numărând peste cinci milioane de 
persoane, deţineau 28,1% din populaţia totală. Suprafaţa era de 
295 049 kmp. Evenimente istorice, bine cunoscute, au avut ca rezultat 
reducerea teritoriului naţional cu 56 658 kmp. S-a modificat şi structura 
etnică a populaţiei României: românii deţin 89,5%, iar m inorităţile 
naţionale 10,5% din populaţia ţării.

Ungaria a cunoscut o altă istorie. în cadrul monarhiei austro-ungare, 
după cum arată recensământul din 1910, numărul populaţiei după limba 
m aternă a fost de 18 264 533 din care: maghiarii reprezentau 54,4% , 
românii 16,1%, slovacii 10,7%, germanii 10,4%. în cifre absolute, 
românii erau în număr de 2 948 186. Sub raport confesional, 61% erau 
ortodocşi, 38,3% erau greco-catolici, 0,6% aparţineau altor confesiuni. 
De remarcat că de la un recensământ la altul ponderea românilor scade: 
16,9% (1880) şi 16,1% (1910), în timp ce ponderea maghiarilor creşte: 
44,8% (1880) şi 54,4% (1910). Ponderea românilor din Transilvania, de 
59% (1850), scade la 53,8% (1910).

în urma evenimentelor istorice, suprafaţa actuală a Ungariei este de 
93 030 km p, iar num ărul populaţiei (1 ianuarie 1995) a fost de 
10 246 000 locuitori. Ponderea maghiarilor este de 97,8%. M inorităţile
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naţionale, numărând 232 751 persoane, deţin 2,2%, din care ţiganii, cu 
142 683 persoane, au ponderea cea mai mare (1,4%). Românii, în număr 
de 10 740, reprezintă 0,1%. Ca şi cifra maghiarilor din România, cifra 
românilor din Ungaria a fost contestată de unii.

După evenimentele din 1989, atât Ungaria cât şi România au devenit, 
în limbajul O.N.U., „ţări în tranziţie“ . O serie de tendinţe demografice 
sunt comune, printre care rata fertilităţii sub nivelul de înlocuire, 
accentuarea îmbătrânirii dem ografice, scăderea numărului populaţiei. 
Prognozele O.N.U. (1994) arată că aceste tendinţe se vor continua în 
următoarele decenii.

Dacă demersul istoric este obligatoriu, nu mai puţin importantă este 
analiza comparativă cu ţările vecine, analiza regională şi zonală, însoţită 
de consideraţii geopolitice.
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BUCOVINA. POPULAŢIA ŞI PROCESELE 
DEMOGRAFICE (1 7 7 4 -1 9 9 3 )

Introducere

Bucovina, a cărei demografie constituie obiectul prezentului studiu, 
este Bucovina istorică. Suprafaţa ei este de 10 442 km p, iar numărul 
populaţiei, la data anexării acestui ţinut de către A ustria, a fost de 
70-75 000 locuitori. în  decursul perioadei pe care o analizăm, populaţia 
Bucovinei a crescut considerabil, iar structura etnică a acesteia a suferit 
modificări profunde. Este suficient să m enţionăm  că la ultimul 
recensământ efectuat de autorităţile austriece, cel din 1910, populaţia 
înregistrată a fost de 794 924 locuitori, crescând deci de 11 ori; ponderea 
românilor a scăzut de la circa 70-75%, în 1775, la 34,4% în 1910.

Deşi suprafaţa Bucovinei istorice depăşeşte cu puţin pe cea a unui 
judeţ din România actuală (Suceava, de pildă, are 8 553 km p, în 1996), 
numărul studiilor consacrate istoriei Bucovinei este considerabil1. Mai 
mult, interesul pentru Bucovina a sporit sensibil în ultimii ani.

De aceea, analiza demografică are de rezolvat o serie de probleme, 
din care unele de ordin metodologic pentru a înfăţişa corect populaţia,

1. Bibliografia întocmită de Erich Beck pentru perioada 1775-1968 cuprinde peste 
7 300 de titluri.
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evoluţia dem ografică şi structura etnică. Există o serie de probleme 
controversate între istoriografia română, austriacă şi cea ucraineană. 
Aparent paradoxal,în susţinerea unor teze contradictorii se face referire 
la aceleaşi surse de informaţii statistice.

Invocând deviza lui Tacitus, Sine ira et studio, vom încerca să 
exam inăm  critic informaţia şi punctele de vedere adoptate de diferiţi 
autori, români şi străini.

Deşi titlul se referă la „populaţie şi fenomenele demografice“ ,nu vor 
fi examinate regimurile de natalitate, mortalitate şi nupţialitate, deoarece 
datele respective nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă. Vor fi 
exam inate evoluţia populaţiei pe unităţi administrative şi, pe cât va fi 
posibil, m igraţia (imigraţia şi emigraţia) ca principal factor al dinamicii 
demografice. Referiri se vor face şi la structura confesională a populaţiei.

R epere geografice, istorice şi administrative

Cea care din 1775 a căpătat denumirea de Bucovina (Buchenland = 
= Ţara Fagilor) era, la data anexării ei de către Habsburgi, o parte din 
Principatul M oldovei, anume ţinuturile Sucevei şi Cernăuţilor din Ţara 
de Sus. Toponim ul slav „Bucovina“ este atestat documentar pentru 
prima dată într-un act emis de dormitorul M oldovei, Roman I, la 
30 m artie 1392.

Prin urmare, istoria Bucovinei din perioada 1359— 1774 este parte 
integrantă din istoria M oldovei, de la întemeierea Principatului până la 
anexarea provinciei la Austria.

Prin Convenţia din 7 mai 1775, încheiată de Austria cu Sublima 
Poartă (sub cărei jurisdicţie de afla M oldova), Bucovina a fost cedată şi 
alipită coroanei austriece2. Tratativele au fost conduse de cancelarul von 
Kaunitz şi intem unţiul austriac la Poartă, von Thugut. Lucrurile s-au 
petrecut pe vremea domniei împărătesei M aria Thereza (1740— 1780) 
şi a fiului său, Joseph al ll-lea, coregent, apoi împărat (1780— 1790).

2. Expresia folosită de istoricii români este răp ire , ra p t, anexare; istoriografia 
austriacă oficială a folosit mai multe expresii, printre care: „Besitzergreifung“ (luarea în 
stăpânire),uneori „Vereinigung“ (unire, unificare),„Eingliederung“ (încorporare).
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Condiţiile în care s-a produs acest act şi mijloacele folosite sunt bine 
cunoscute. Ele au fost înfăţişate de Mihail Kogălniceanu, în broşura 
tipărită pe bază de acte originale, în 1875, cu titlul Răpirea Bucovinei.

De fapt, trupele imperiale au ocupat Bucovina în toamna anului 
1774. Convenţia este din 7 mai 1775, iar delimitarea graniţelor s-a 
perfectat prin Convenţia din 12 mai 1776.

In anii 1775 — 1786, Bucovina s-a aflat sub administraţie militară. 
Guvernatorii militari au fost: generalul Gabriel Freiherr von Spleny 
(1774— 1778) şi generalul Karî Freiherr von Enzenberg (1778—1786). 
Istoriografiile română şi străină sunt de acord că această perioadă a fost 
pozitivă sub raport administrativ, econom ic, cultural. Generalul 
Enzenberg, tirolez ca origine, trecuse şi pe la comanda regimentului 
grăniceresc român de la Năsăud, cunoştea bine limba română, era 
însufleţit de idei frumoase, caracteristice josefinismului şi a iniţiat măsuri 
importante pentru dezvoltarea Bucovinei.

Intre anii 1786 şi 1848, Bucovina este încorporată Galiţiei, ca cel 
de-al 19-lea district (Kreis). Galiţia, cu denumirea de Regat al Galiţiei şi 
Lodom eriei, fusese încorporată de Austria în urma primei împărţiri a 
Poloniei (1772). Galiţia avea o suprafaţă de 78 532 kmp, deci de circa 
opt ori mai mare decăt cea a Bucovinei, cu o populaţie de zece ori mai 
numeroasă, compusă în convârşitoare majoritate din ruteni (ucraineni) 
şi polonezi. Rutenii erau de confesiune greco-catolică,în urma Unirii din 
1596, încheiată la Brest-Litovsk. Capitala era oraşul Lemberg (Lvov, 
Lviv, Leov).

Perioada 1786— 1848 a fost considerată de istoricii români ca fiind 
cea mai nefastă din existenţa Bucovinei. Aceeaşi opinie a fost exprimată 
şi de oameni de ştiinţă austrieci, chiar şi de unii istorici ucraineni. Au 
fost iniţiate acţiuni de către români, sub conducerea Hurmuzăcheştilor, 
pentru desprinderea de Galiţia. Abia cu prilejul Revoluţiei din 1848, noul 
îm părat Franz Joseph I hotărăşte separarea Bucovinei de Galiţia; 
Bucovinei i se recunoaşte autonomia, devenind ducat (Herzogtum). Se 
adoptă, în 1849, Constituţia. Perioadei de absolutism îi urmează epoca 
constituţională. Lupta naţională a rom ânilor se intensifică. Anul 1848 
aduce şi desfiinţarea serbiei şi îm proprietărirea ţăranilor de care au 
beneficiat şi rutenii (ucraineni). La 9 decembrie 1862, împăratul acordă
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Ducatului Bucovinei stemă proprie, cu bourul moldovenesc, pe fondul 
culorilor roşu, albastru şi auriu. A luat fiinţă Dieta Ţării; în fruntea 
ducatului se afla un guvernator (Landespresident), numit de Viena, şi un 
mareşal al nobilimii (Landeshauptm an), acesta fiind, în majoritatea 
cazurilor, român. Alegerile din 1861 şi din anii următori s-au făcut pentru 
parlamentul din Viena (Reichsrat) şi pentru Dieta Bucovinei 
(Landestag), ale cărei lucrări s-au deschis la 28 martie 1861. De 
asem enea, nobilimea din Bucovina avea reprezentanţii săi în Camera 
magnaţilor (Herrenhaus) din Viena.

Cu prilejul proclamării monarhiei austro-ungare (1867), Bucovina 
intră în componenţa Cisleitaniei (vezi pag. 120—121), depinzând direct 
de V iena, împreună cu alte 16 unităţi teritoriale (Austria Superioară, 
Austria Inferioară, Bucovina, Carinthia, Carniola, Dalmaţia, Galiţia, 
Görz şi Gradica, Istria, Moravia, Salzburg, Silezia, Styria, Tirol, Trieste, 
V oralberg). Suprafaţa totală a Cisleitaniei era de 300 213 km p, cu o 
populaţie de circa 29 de milioane de locuitori (1910). Transleitania, cu 
capitala Budapesta, având o suprafaţă de 325 325 kmp, cu o populaţie 
depăşind 20 de milioane de locuitori, cuprindea Ungaria cu Ardealul, 
Croaţia şi Slavonia. Un statut separat avea Bosnia şi Herzegovina 
(51 027 kmp, cu aproape 2 milioane de locuitori). Bosnia şi Herzegovina 
au fost „atribuite“ Austro-Ungariei prin Pacea de la Berlin (1878), ele 
fiind apoi anexate în 1908.

în total, monarhia austro-ungară avea 676 648 kmp, cu peste 50 de 
m ilioane de locuitori, având 75 locuitori pe kmp. Aşadar, Bucovina 
reprezenta, cu 10 442 kmp, circa 1,5% din suprafaţa monarhiei şi circa 
1,6% din populaţia totală. Pentru perioada stăpânirii austriece ar fi 
necesară o referire succintă la istoria Bisericii Ortodoxe Române 
(„greco-orientale“) din Bucovina. Fosta episcopie a Rădăuţilor devine 
Episcopia Bucovinei, exemptă faţă de M itropolia Moldovei, apoi este 
pusă sub jurisdicţia canonică a M itropoliei din Karlovac. Averile 
m ănăstireşti — donaţii ale voievozilor şi boierilor moldoveni — sunt 
com asate, formând, în 1782, Fondul religionar ortodox („griechisch- 
orientalischer Religionsfond“). în 1873, Episcopia Bucovinei este 
ridicată la rang de mitropolie, cu denumirea „M itropolia Bucovinei şi 
Dalmaţiei“ , primind ca sufragane două episcopii din Dalmaţia.

110

V.TREBICI



Austria a acordat o mare importanţă învăţământului. Menţionăm că 
la 16 decembrie 1808 şi-a deschis porţile primul liceu de stat la Cernăuţi, 
unde avea să fie profesor, din 1849, Aron Pumnul, având printre 
„învăţăceii“ săi pe M. Eminescu.

în 1875, a fost înfiinţată Universitatea din Cernăuţi, cu limba de 
predare germană. Atât şcolile secundare, cât şi universitatea au avut un 
rol important în crearea intelectualităţii româneşti din Bucovina.

La 27 octombrie 1918, Adunarea Constituantă, convocată de 
Adunarea Naţională a Rom ânilor, sub preşedinţia lui Iancu Flondor, 
hotărăşte desprinderea Bucovinei de Austria şi unirea ei cu celelalte ţări 
româneşti. Ca urmare a apelului Consiliului Naţional adresat guvernului 
Rom âniei, la 11 noiembrie 1918, în oraşul Cernăuţi intră Armata 
română. La 28 noiembrie 1918, Congresul general al Bucovinei 
hotărăşte unirea pe veci a Bucovinei cu România, în graniţele sale 
istorice (10 442 kmp).

La 28 iunie 1940, ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, Nordul 
Bucovinei (circa 6 000 kmp) este anexat de Uniunea Sovietică. După un 
an, la 16 iulie 1941, Armata rom ână eliberează Nordul Bucovinei. 
Administraţia românească se reinstalează. Această situaţie durează până 
în luna martie 1944.

Din martie 1944 şi până în 1991, Nordul Bucovinei a făcut parte din 
U.R.S.S. (R.S.S. Ucraineană). El constituie regiunea Cernăuţi, care 
cuprinde fostul judeţ Cernăuţi şi o parte din judeţele Suceava, Rădăuţi, 
Hotin, la care se adaugă ţinutul Herţei. Suprafaţa totală a regiunii Cernăuţi 
este de 8 100 kmp (din care circa 6 000 kmp, Nordul Bucovinei) cu o 
populaţie de 940 000 de locuitori, din care românii reprezintă circa 20%.

Din 1991, când Ucraina a devenit stat independent şi suveran, 
regiunea Cernăuţi face parte din Ucraina (capitala Kiev).

în sinteză, situaţia Bucovinei a fost următoarea:
— 1359—1775 (416 ani) ea face parte din Moldova;
— 1775 — 1918 (143 ani) Bucovina s-a aflat sub stăpânirea Austriei 

Habsburgice;
— 1918— 1940 şi 1941 — 1944 (aproape 25 de ani), Bucovina este 

parte componentă a statului român;
— 1940— 1941 şi 1944— 1991 (aproape 48 de ani), Nordul 

Bucovinei este încorporat Uniunii Sovietice;
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— din 1991, Nordul Bucovinei (regiunea Cernăuţi) face parte din 
Ucraina ca şi sudul Basarabiei,înglobat în regiunea Odessa.

Sudul Bucovinei, cuprinzând fostele judeţe Câmpulung şi Suceava şi 
o parte din judeţul Rădăuţi, a rămas României. El formează actualul judeţ 
Suceava (8 553 km p, cu 709 604 locuitori, în 1995). în componenţa 
actualului judeţ Suceava intră părţi din fostele judeţe Dorohoi, Botoşani, 
Baia şi Neamţ.

Acest cadru istoric şi geografic minim este indispensabil pentru 
analiza evoluţiei populaţiei şi a fenomenelor demografice în perioada 
1 7 7 5 -1 9 9 5 .’

Surse de inform aţii

Pentru corecta interpretare a datelor statistice privind numărul 
populaţiei Bucovinei şi a evoluţiei structurii pe naţionalităţi trebuie să 
avem în vedere particularităţile surselor de informaţie în fiecare 
perioadă. O atenţie deosebită trebuie acordată inform aţiilor obţinute 
pentru începutul perioadei (1774— 1776). Suntem încă departe de epoca 
recensămintelor populaţiei — în înţelesul modern al acestui termen — 
care începe din a doua jum ătate a secolului al XIX-lea.

Cea mai importantă sursă, după instaurarea administraţiei austriece, 
este num ărătoarea efectuată din dispoziţia generalului Spleny. Ea s-a 
efectuat în a doua parte a anului 1774 şi primele luni ale anului 1775. 
Materialul a fost publicat de D . Werenka, în celebra lucrare Topographie 
der Bukowina..., 1895, şi de istoricul austriac Johann Po lek ,cu  titlul 
Generai Spleny''s Beschreibung des Bukowiner Distrikt, 1893.

Spre deosebire de recensămintele moderne de populaţie în care se 
înregistrează fiecare persoană cu caracteristicile respective (printre care: 
naţionalitatea, lim ba m aternă, confesiunea), în acest recensământ s-au 
înregistrat capii de familie, precum şi starea socială, pe localităţi.

D. Werenka a copiat „Tabela“ (p. 127) şi a dat următoarea clasificare:
1. Numărul localităţilor;
2. Numele localităţilor (Nomina der Ortshaften);
3. Numele satelor componente (Nomina deren zu Ortschaften 

gehörigen Dörfern);
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îl

4. Starea socială (Standesperson), cu următoarele specificări:
4.1. Boieri
4.2. Mazili (Mazilen)
4.3. Schlachten (Şleahtici)
4.4. Popi (Popen)
4.5. Ţărani (Bauern)

5. Slujbaşi (Gerichtsdiener):
5.1. împlători (îmblători)
5.2. Amăuţi (Arnauten)
5.3. Baranen (Barani)
5.4. Kalaraschen (Călăraşi)

Se face descrierea detaliată a moşiilor („M oschien“), D. W erenka 
adăugând — fapt foarte important — prima atestare documentară a 
localităţii respective.

Prin urmare, nu se face nici o menţiune privind naţionalitatea. 
Istoricii români consideră că boierii, mazilii, şleahticii,preoţii, slujitorii 
(categorii specificate şi în limba germană cu denumirile româneşti) ar iî 
cu toţii români. Singura problemă a fost defalcarea „ţăranilor“ în români 
şi ruteni. De la numărul „capilor de familie“ la „numărul locuitorilor“ 
s-a trecut prin folosirea clasicului „multiplicator“ demografic 5. Cele 
circa 16 000 de familii înregistrate ne dau aproxim ativ 75 — 80 000 
locuitori pentru Bucovina anilor 1774— 1775. Ion Nistor (în 1915) reţine 
cifra de 71 750 locuitori.

Deci, după „treapta socială“ , conform recensământului lui Spleny, 
„capii de familie“ se reapartizează astfel:

179 boieri şi mazili 
149 ruptaşi 
415 preoţi

86 descăli (cântăreţi bisericeşti)
466 călugări 

88 călugăriţe 
285 dregători 

45 negustori (români)
58 armeni 

526 „jidovi“
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294 ţigani
15 000 ţărani
La ţărani se apreciază că 20% ar fi ruteni.
Este ciar că rămâne discutabilă repartizarea populaţiei pe 

naţionalităţi (cea mai controversată problemă între istoricii români şi cei 
ucraineni) şi, în mai mică măsură, multiplicatorul demografic.

Desigur, pentru elucidarea problemei de mai sus se folosesc şi alte 
informaţii.

Dispunem de stituaţia de la „jurământul de credinţa“ („Huldigung“) 
al populaţiei Bucovinei faţă de Maria Thereza şi Joseph al II-lea, relatată 
detaliat de contemporani şi publicată de acelaşi Johann Polek (1902) şi 
de Ion Grămadă (1907) în revista „Viaţa Românească“ .

Avem şi relatările unor contemporani români, precum cea a boierului 
Vasilc Balş, primul căpitan al districtului Bucovina („Kreishauptmann“), 
publicată de Johann Polek (1895) sub titlul Beschreibung der Bukowina 
und deren inneren Verhältnisse şi descrierea lui loan Budai Deleanu, 
funcţionar la Lem berg (Lvov), reprodusă integral în lucrarea lui Ion 
Nistor (1915) în limba germană. Versiunea românească se datorează lui 
G h. Bogdan-Duică (1894).

Vom reveni la aceste probleme atunci când vom examina datele 
statistice pe naţionalităţi.

Aceste surse au fost utilizate de toţi istoricii români şi străini. A fost 
ignorată o sursă anterioară celor austriece, anume recensământul efectuat 
de autorităţile ruseşti din perioada Războiului ruso-turc (1768— 1774), 
când M oldova şi, în mare măsură M untenia, se aflau sub ocupaţia 
rusească.

Asupra im portanţei acestei surse ne atrag atenţia doi cercetători: 
Pavel Ţugui (1992) şi Ştefan Bucevschi (1993).

Acest recensăm ânt s-a efectuat de dregătorii numiţi de Divanul 
M oldovei, cuprinzând întreaga M oldovă. El a fost ordonat de 
feldmareşalul P. A. Rumianţev şi executat de generalul A. V. Rimski- 
Korsakov. La 20 noiembrie 1772, generalul a început să primească 
rezultatele. S-a mai efectuat un nou recensământ în 1774. Ultimele 
rezultate au fost furnizate în lunile mai-iunie 1774. S-au înregistrat capii 
de familie, cu numele şi prenumele lor, pe localităţi. Nici recensământul
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din 1774 nu face — pentru ceea ce avea să devină Bucovina — distincţia 
între români şi ruteni. Aceste recensăminte au fost publicate abia în 1975 
la Chişinău (P. L. Dimitriev, 1975). Astfel se explică faptul că istoricii 
români nu au valorificat rezultatele acestui recensământ.

O prim ă încercare este a lui P. Ţugui (1992). Reconstituind 
Bucovina pe baza localităţilor ce figurează în „Topografia“ lui Werenka 
(1895) şi în Dicţionarul geografic al lui Emanoil Grigorovitza (1908), 
deci 266 de localităţi (inclusiv 3 târguri), autorul ajunge la cifra de 
16 792 familii cărora le adaugă cifra privind călugării şi călugăriţele. 
Folosind multiplicatorul 5, P. Ţugui ne dă o populaţie de 84 514 pentru 
Bucovina din 1774. Ea este cu 18% mai mare decât cifra dată de 
I. N istor şi cu 13% mai mare decât cifra uzuală în lucrările austriece 
pentru 1775, anume 75 000.

Pentru delimitarea românilor de ruteni, P. Ţugui a folosit criteriul 
antroponimic. în urma acestor prelucrări, românii ar fi deţinut, în 1774, 
64,23% din populaţia totală. Rutenii, huţanii şi ruşii ar fi avut o pondere 
de 28,6% în populaţia Bucovinei. în ţinutul Cernăuţilor, românii ar fi 
reprezentat 52,1%, iar rutenii 47,9%.

Criteriul antroponimic a fost contestat de Ştefan Bucevschi (1993). 
Mai mult, autorul consideră că este nefondată afirm aţia lui P. Ţugui 
potrivit căreia rutenii ar fi avut şi ei răzeşi şi că ar fi existat sate râzeşeşti 
rutene. Istoriceşte, răzeşia a fost o instituţie exclusiv românească. Ştefan 
Bucevschi nu ne dă propria estimaţie a numărului românilor şi rutenilor 
pentru 1774.

Am stăruit asupra anilor 1774— 1775 deoarece istoricii ucraineni 
afirmă — fără o documentare detaliată — că proporţia rutenilor în 
populaţia Bucovinei ar fi fost, în 1775, de circa 65-70% . Prin urmare, 
cifrele pentru această perioadă sunt rezultate din surse care au o anumită 
marjă de eroare. Ele sunt deci estimaţii. însuşi I. N istor afirmă (1915) că 
datele pe care le publică sunt calculate de el (până în 1800), iar apoi sunt 
preluate din sursele oficiale ale administraţiei austriece.

O dată cu practicarea recensămintelor populaţiei, situaţia se schimbă. 
S-au efectuat recensăminte în 1869 şi 1871, iar din 1880 recensămintele 
din monarhia austro-ungară se efectuau tot la zece ani (18 80,1890,1900 
şi 1910). Despre administraţia austriacă s-a spus — pe drept cuvânt — că
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era model de organizare şi de exactitate. Totuşi, în problema naţio
nalităţii, criteriu] introdus după 1869 a produs vii proteste şi 
nem ulţum iri. în locul „naţionalităţii“ sau a „limbii materne“ autorităţile 
austriece au introdus „limba de conversaţie“ („Umgangssprache“ ). Cei 
care şi-au exprim at mulţumirea, în întreaga monarhie austro-ungară, au 
fost germ anii şi polonezii, pentru motive pe care nu le examinăm aici. 
S-au opus cehii, românii şi ucrainenii care considerau că acest criteriu 
îi dezavantajează. La recensămintele din perioada 1880 — 1910 existau 
sate întregi, mai ales între Prut şi Nistru, în care populaţia românească 
fusese ru tenizată. Este cazul fostelor sate de răzeşi, problem ă bine 
explicată de istoriografia românească. Au fost însă şi istorici austrieci 
care au criticat folosirea criteriului „limbii de conversaţie“ la stabilirea 
naţionalităţii. Evreii, aproape toţi vorbitori de lim bă germ ană, erau 
trecuţi în rubrica „germ ani“ , abia la clasificarea după „confesiune“ 
evreii erau separaţi de germani.

Un caz anecdotic, relatat în presa vremii, este cel al populaţiei 
comunei Cuciur-Mare, de lângă Cernăuţi. La recensământul din 1900 s-au 
declarat 7 231 ca vorbitori de limbă ruteană şi 1 574 vorbitori de limbă 
română. La cel din 1910, s-au înregistrat circa 9 000 de români şi 1 000 
de ruteni. Să amintim că în ajunul recensământului din 1910 organizaţiile 
politice şi culturale româneşti — printre care „Societatea pentru cultura şi 
literatura română în Bucovina“ , înfiinţată în 1862, „Societatea mazililor şi 
răzeşilor din Bucovina“ — au desfăşurat o campanie de lămurire a 
românilor pentru a înţelege bine sensul naţionalităţii şi al limbii de 
conversaţie. Ar fi o posibilă explicaţie a faptului că la recensământul din 
1910, la o creştere de 8,9% a populaţiei totale, rezultatele arată o creştere 
cu 19,2% a românilor şi doar cu 2,5% a rutenilor.

în perioada rom ânească (1918 — 1940) s-a efectuat un singur 
recensământ general al populaţiei, la 29 decembrie 1930. M etodologia, 
tehnica de înregistrare şi de prelucrare s-au aliniat standardelor 
in ternaţionale. S-au înregistrat trei caracteristici: naţionalitatea 
(„neam ul“), lim ba maternă şi religia. Datele au fost publicate în nouă 
volum e. Un studiu de sinteză, des c itat (1940), sub sem nătura 
doctorului Sabin M anuila (1894— 1964), este consacrat structurii 
etnice a populaţiei.
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în perioada sovietică s-au efectuat recensăm inte unionale ale 
populaţiei, în anii 1959, 1970, 1979 şi 1989 (12 ianuarie). Au fost 
înregistrate caracteristicile: naţionalitatea („naţionalnosti“), limba 
maternă („rodnoi iazîk“), dar şi ceva sim ilar cu limba de conversaţie, 
formulată astfel: „Cea de-a doua limbă pe care o «stăpâneşte liber 
persoana recenzată»“ , cu specificarea limbii ruse. M otivaţia, se pare, era 
cam aceeaşi ca şi pentru autorităţile austriece cu limba germană.

Vom folosi deci datele statistice din sursele amintite mai sus 
(austriece, româneşti şi sovietice). Un recensăm ânt al populaţiei în 
perioada urcraineană (după 1991) nu este cunoscut. Probabil,efectuarea 
lui nu va fi mult întârziată.

în încheierea acestor consideraţii, ream intim , deci, grija cu care 
trebuie interpretate datele statistice. Cu atât mai mult, când este vorba de 
estimaţii şi calcule efectuate de diferiţi autori.

Populaţia B ucovinei (1775— 1918)

Pentru a descrie dinamica demografică a Bucovinei în perioada 
austriacă vom folosi seria statistică din m onografia întocmită de 
Comandamentul Jandarmeriei Nr. 13 din Cernăuţi (1899), adăugând 
datele recensămintelor din 1900 şi 1910. M enţionăm că diferenţele faţă 
de cifrele din seria Ion Nistor (1915) sunt nesemnificative, variind între 
0,3 şi 0,6% , pentru anii 1851 — 1890. Pentru 1786 a fost folosită cifra 
dată de I. Nistor.

Tabelul nr. I

Numărul populaţiei Bucovinei (1774—1910) şi densitatea populaţiei 
(la suprafaţa de 10 443 kmp)

Anul Numărul populaţiei Rata medie anuală (%) Locuitori pe krnp

1774 75 000 _ 7
1786 125 000 13,5 13
1850 380 826 ■1,7 36
1869 511964 1,6 49
1880 570 295 1,0 55
1890 646 591 1,3 62
1900 730 115 1,4 70
1910 794924 0,9 76
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Notă: Rata medie anuală s-a calculat ca medie geometrică pentru fiecare 
perioadă marcată de doi ani succesivi. Pentru 1786 s-a luat cifra din lucrarea 
austriacă (1899), de 125 (X)() şi nu cifra lui Nistor, de 135 494.

Aurel Onciul (1906) citează date şi pentru alţi ani: 181 076 (1798), 
208 498 (1807), 270 773 (1827), 318 412 (1837) şi 370 673 (1846), 
constatând că în decurs de şase decenii (1786-1846) populaţia a crescut 
cu 197%, ceea ce este foarte mult faţă de o creştere „normală“ care ar fi 
trebuit să fie cu 77%. Aceasta este problema: o creştere dem ografică 
foarte accentuată în raport cu alte ţări din epocă. Factorul principal a 
fost migraţia, adică imigraţiile care au avut o mare intensitate în 
Bucovina. încercările de a cuantifica acest fenomen (imigrări şi 
emigrări) au generat aprinse controverse, care se continuă şi astăzi. Să 
ream intim  că populaţia Bucovinei a crescut, în decurs de 135 ani, de 
peste 10 ori.

Pentru a examina migraţia, este necesar să prezentăm  structura 
populaţiei pe principalele naţionalităţi în decursul timpului.

Tabelul nr. 2

Populaţia Bucovinei şi structura pe naţionalităţi (1786—1910)

Anul Total Români Ruteni Alţii
%

Români Ruteni Alţii
1786 135 494 91 823 31 671 12 000 67,8 23,4 8,8
1848 377 581 209 293 108 907 59 381 55,4 28,8 15,8
1869 511 364 207 000 186000 118 364 40,5 36,4 23,1
1880 568 453 190 005 239 960 138 758 33,4 42,2 24,4
1890 642 495 208 301 268 367 165 827 32,4 41,8 25,8
1900 730-195 229 018 297 798 203 379 31,4 40,8 27,8
1910 794 929 273 254 305 101 216 574 34,4 38,4 2 1 2

Reamintind că datele până în 1869 sunt în mare parte estimaţii şi că 
în perioada 1880— 1910 ele se bazează pe „limba de conversaţie“ , vom 
face câteva constatări generale.

în perioada 1786— 1910 numărul populaţiei Bucovinei a crescut de 
5,7 ori, al românilor de circa 3 ori, al rutenilor de 9,6 ori, iar numărul 
celorlalte naţionalităţi s-a mărit de 18 ori. Dacă luăm numai perioada de
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30 ani (1880— 1910) dinamica este următoarea: numărul populaţiei 
totale a crescut cu 40%, al românilor cu 44%, al rutenilor cu 27%, iar al 
celorlalte naţionalităţi cu 56%.

Ponderea românilor a scăzut sistematic: de la circa 68% (1786) la 
34,4% (1910), în ciuda unei oarecari creşteri în 1910 faţă de 1900. în 
schimb, ponderea ucrainenilor a crescut, ajungând la un maximum de 
42 ,2% (1880), apoi la 38,4% (1910). Ambele naţionalităţi aveau ponderea 
principală în populaţia Bucovinei: aproximativ trei pătrimi în perioada 
1880— 1910. A crescut considerabil numărul şi ponderea altor naţio
nalităţi, în rândul cărora se detaşează creşterea numărului evreilor. Dacă 
în 1784 cifra estimată arăta 526 evrei, numărul lor s-a ridicat la 47 700, în 
1869, apoi la 100 893, în 1900, şi la 102 919, în 1910, adică 12,9% din 
populaţia totală. Dintre celelalte naţionalităţi, ponderi mai însemnate 
înregistrau germanii şi polonezii. Populaţia Bucovinei a devenit un mozaic 
etnic, principalele naţionalităţi fiind: românii, rutenii, evreii, germanii şi 
polonezii. în număr mult mai redus se aflau alte naţionalităţi.

Dacă luăm situaţia din 1900, structura pe naţionalităţi era urm ă
toarea:

Tabelul nr. 3

Numărul populaţiei Bucovinei pe naţionalităţi (1900)

Cu limba de 
conversaţie Număr %

Total 723 504 100,0
Română 229018 31,7
Ruteană 297 798 41,2
Germană 159 486 22,0

din care:
Evrei 100 893 13,9

Polonă 26 857 3,7 •
Maghiară 9516 1,3
Slovacă 596 0,1
Alţii 233 —

|  Sursa: S.Tofan, în „Viaţa Românească“, nr. 7,1907.
Numărul total diferă de cel prezentat în tabelul 2.
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La rubrica „alţii“ figurează şi armenii, care, în ciuda numărului mic, 
au jucat un rol politic Şi economic important.

Şi sub raport confesional, populaţia Bucovinei era un mozaic. 
Religia ortodoxă deţinea ponderea ce mai însemnată (circa 70% ), fiind 
împărtăşită de români şi ruteni. Un mic număr de ruteni ţinea de religia 
greco-catolică (unită); aceasta era dominantă în rândul rutenilor din 
Galiţia. Urmau apoi confesiunile mozaică, romano-catolică, evanghelică 
(luterană), creştină de rit vechi (lipovenii), armeano-catolică.

Pentru a ajunge la problema cardinală a rolului migraţiei, să arătăm 
repartiţia teritorială a populaţiei româneşti şi rutene. în 1910, zone 
preponderent româneşti sunt Gura Humorului, Rădăuţi, Vatra Dom ei, 
Suceava, Solea, Câmpulung, ceea ce ar corespunde, pentru perioada 
inerbelică, judeţelor Câmpulung, Suceava, Rădăuţi. Populaţia ruteană se 
află masiv în districtele Zastavna, Vijniţa, Coţmani, Seletin, Văşcăuţi, 
Stăneşti, Sadagura corespunzând judeţelor Cernăuţi, Storojineţ şi, 
parţial .judeţului Rădăuţi. Sunt zone în care românii sunt egali cu rutenii: 
Cernăuţi, Şiret, Storojineţ. Din situaţia prezentată de Ion Nistor (1915) 
observăm  că, în perioada 1861 — 1910, numărul rutenilor a crescut cu 
36%, iar cel al românilor cu 22,3%. Cele mai mari creşteri ale rurtenilor 
s-au înregistrat în districtele Şiret, Cernăuţi, Storojineţ. Vom compara 
cu situaţia etnică constatată la recensământul populaţiei din 1930.

M igraţii

Schimbarea structurii etnice a populaţiei Bucovinei, în perioada 
1774— 1918, se explică prin mai multe cauze. Cea mai importantă este 
mi graţia (de fapt imigrările în Bucovina), dar o contribuţie au avut 
asimilările, deci deznaţionalizările.

La data anexării Bucovinei de către Austria Habsburgică, densitatea 
populaţiei era de 7 locuitori pe kmp, deci foarte slabă comparativ cu alte 
ţări. Mai trebuie să avem în vedere consecinţele războiului ruso-turc din 
anii 1768 — 1774. Administraţia militară austriacă, generalii Splény şi 
Enzenberg (1774—1786) au încurajat imigraţia. Cel mai bine se 
cunoaşte, graţie istoricilor austrieci, colonizarea germanilor în Bucovina,
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dar şi a altor etnii. Până în 1848 au fost înfiinţate 27 de colonii germane, 
trei colonii slovace, nouă colonii m aghiare, trei colonii lipoveneşti. 
Curtea de la Viena era preocupată ca să împiedice exodul populaţiei din 
Transilvania şi M aramureş, dar şi din Galiţia, sub presiunea pro
prietarilor de pământ.

S-au produs curente de m igraţie, într-un sens şi altul. O parte a 
populaţiei moldoveneşti a părăsit Bucovina după 1775 şi s-a stabilit în 
M oldova. Acest flux de migraţie a inclus boieri, o parte din cler, în 
special călugării, după reducerea mănăstirilor la trei (Putna, Suceviţa, 
Dragomima) şi comasarea averilor mănăstireşti şi constituirea Fondului 
religionar greco-oriental. Este însă puţin probabil ca ţăranii să fi părăsit 
Bucovina. Pe de altă parte, au fost imigrări româneşti în Bucovina venind 
din Transilvania şi Maramureş. De altfel, istoricii bucovineni Ion Nistor 
şi Teodor B ăl an au arătat acest 1 ucru.

Bucovina a exercitat însă o atracţie deosebită pentru alte etnii, în 
special ruteni şi evrei. Condiţiile naturale erau foarte prielnice, dar şi 
înlesniri de altă natură — reducerea robotei, scutirea de prestarea 
serviciului militar pe 50 de ani — au stimulat imigrarea.

Ajungem  la problem a mult controversată a rutenilor în Bucovina. 
S-a scris mult pe această temă. Studiul cel mai com petent este al unui 
em inent istoric, Ion N istor (1876 — 1962), chiar cu titlul Românii şi 
Rutenii în Bucovina (1915), urmat de alte studii (1934) şi cu concluzii 
în Istoria Bucovinei (publicată postum , în 1991). Tezele lui I. N istor 
au fost contestate vehem ent de autorii ucraineni, puţini d in tre ei 
istorici de profesie. Printre contestatari figurează istorici sovietici şi 
istorici ucraineni.

Desigur, demograful nu sc poate erija în judecător într-o problemă 
atât de importantă; avem doar datoria să consemnăm argumentele 
folosite în această controversă. Nu putem, evident să nu ne referim la 
teze formulate de ncistorici -  de o parte şi de alta - ,  precum la cele pc 
care le vom aminti în continuare. Pentru un autor ucrainean, Moldova a 
făcut parte în întregime din Rusia Kievcană, apoi din principatul 
Haliciului care se întindea până la Dunăre. însuşi Galaţii ar fi fost micul 
Halici. Dragoş Vodă şi Bogdan Vodă, venind în Moldova, au dat de o 
populaţie compactă ucraineană. în decurs de patru secole (1359-1779), 
ucrainienii au fost românizaţi, la fel cum ucrainicnii din Galiţia, sub
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stăpânire polonă, au fost polonizaţi. Mai mult, întâlnim şi afirmaţia că 
Bucovina este leagănul poporului ucrainean. Românizarea ucrainenilor 
s-a produs prin afluxul necontenit al românilor din Transilvania, ajunşi 
acolo din sudul Dunării (Rosler!). Nu ar fi fost cazul să amintesc aceste 
„teorii“ dacă ele nu ar figura în enciclopedii şi manuale de istorie, având 
deci mare circulaţie. Mai mult, nu lipsesc afirmaţii după care celebrele 
mănăstiri — Voroneţ, Humor, Arbore, Suceviţa, M oldoviţa — , cu 
frescele lor, ar fi opera ucrainenilor.

Tot aşa, nu putem accepta „teorii“ potrivit cărora Bucovina, la data 
anexării ei de către Austria, era „curat“ românească, pe ici-colo existând 
câteva familii de ruteni, ele aşezându-se masiv în Bucovina după 1775.

Istoricii români (medievişti, arheologi) s-au pronunţat în această 
problemă cu profesionalismul cuvenit. în esenţă, în legătură cu rutenii 
din Bucovina, cu originea şi răspândirea lor, se pot spune cu certitudine 
câteva lucruri.

Populaţie slavă — ruteană sau ucraineană — a existat în Moldova, 
cum mărturisesc cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin şi principele 
cărturar Dimitrie Cantemir. Istoricii noştri,începând cu Dimitre Onciul 
(1856— 1923), au fost de acord cu aceasta. Despre aria de răspândire a 
rutenilor în Bucovina înainte de 1775 nu vom spune nimic faţă de ceea 
ce au spus istoricii noştri. Cât priveşte însă procesul de asim ilare, să 
recunoaştem că a avut loc o asimilare a ucrainenilor de către români — 
se citează cazul unor sate de lângă Suceava, ca şi din judeţul Botoşani, 
dar şi o asimilare a populaţiei româneşti de către ruteni. Procesul este 
mai recent, mai bine documentat şi deci cunoscut.

Sate cândva româneşti — nu este vorba numai de satele răzeşeşti 
dintre Prut şi Nistru, dar şi de alte aşezări — au fost treptat rutenizate. 
Despre acest proces vorbesc şi istorii austrieci, dând exemplul unor vechi 
aşezări româneşti cum ar fi Rarancea, Toporăuţi, Cuciur-Mic.

Să luăm deci lucrurile mai sistematic. Alături de dimensiunea etnică, 
să ne referim la componenetele socială şi culturală.

La data ocupării Bucovinei, această parte a Ţării de Sus făcea parte 
din M oldova, descrisă veridic de Dim itrie Cantemir. S-au păstrat 
rânduielile, inclusiv cutum ele juridice, de care au ţinut seama noii 
stăpâni. Limba română (moldovenească) a continuat să fie limba 
oficială, alături de limba germană.
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Cele trei stări sociale — boierii, clerul şi ţăranii — aveau pronunţate 
caracteristici etnice. Boierii şi clerul aparţineau naţionalităţii române. 
Potrivit recensământului lui Spleny — cum am mai arătat — au fost 
înregistrate 197 de familii boiereşti, 149 de familii de ruptaşi, 501 familii 
de preoţi, 554 călugări şi călugăriţe. Recensământul consemnează 285 
de slujitori români, 58 de familii de armeni, 526 familii de „jidovi“ , 294 
familii de ţigani. Dar dintre marii boieri nu este consemnat decât Vasile 
Balş, ceilalţi mari proprietari de pământ au rămas în M oldova. Vasile 
Balş şi cu episcopul Dositei Herescu s-au bucurat de încredere din partea 
Administraţiei m ilitare. Cele 14 992 familii ţărăneşti erau în mare 
majoritate româneşti, chiar dacă stabilirea familiilor româneşti şi a celor 
rutene nu se poate face absolut exact. Această situaţie este recunoscută 
şi în monografia oficială publicată în 1899, în care se afirmă: „După 
naţionalitate, m ajoritatea locuitorilor (în 1775 — n.n.) aparţineau 
neamului românesc («rumänischer Volksstamm»)“ . Numai în districtul 
Câmpulung rusesc (astăzi districtele judecătoreşti Vijniţa şi Putila) şi la 
Nistru locuiau aproape exclusiv ruteni“ (p. 124).

Despre caracterul românesc al Bucovinei vorbesc şi alte acte şi 
documente oficiale.

Vom începe cu jurământul prestat noii stăpâniri („Huldigung“), la 
12 octombrie 1777, despre care avem mărturia chiar a guvernatorului 
militar Spleny şi publicată de Johann Polek (1902). Pe baza aceleiaşi 
surse, dar şi a altora, Ion Grămadă a publicat în 1908 o relatare 
amănunţită (în „Viaţa Românescă“ , anul III, Nr. 7, pp. 60-70).

Pentru această manifestare, căreia autorităţile austriece îi acordau o 
mare importanţă, deoarece ea trebuia să exprime „credinţa“ populaţiei 
pentru noua stăpânire, s-au făcut pregătiri deosebite. S-au trimis invitaţii 
speciale boierilor din ţară şi din M oldova, m azililor şi răzeşilor, 
şleahticilor şi clerului înalt. Manifestul împărătesc şi jurământul erau 
redactate în limba moldovenească. La festivitate au participat 23 de 
boieri din „Cordun“ (adică Bucovina) şi doi din M oldova, 88 de mazili 
din ţară şi 10 din M oldova, 109 ruptaşi, 109 şleahtici, toţi din ţară, 
reprezentanţii oraşelor şi comunelor (vornicii însoţiţi de către doi 
sfetnici). Clerul înalt, preoţii de ţară, egumenii mănăstirilor. Primul a 
depus jurământul (11 octombrie 1777) mazilul Calmuschi care, apoi, a
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îndeplinit rolul de crainic. M aeştrii de ceremonie, alături de cei doi 
funcţionari austrieci, au fost mazilii Damian şi Mihalache. în prezenţa 
generalului Spleny, boierul Uie Herescu (frateleepiscopului Dositei) ceti 
„cu glas tare şi răspicat manifestul împărătesc şi jurământul în limba 
moldovenească“. Slujba religioasă s-a oficiat de către episcopul Dositei 
Herescu, cu un sobor de preoţi,în  biserica „Sfânta Treime“ , în prezenţa 
generalului Spleny. în faţa acestuia a fost apoi iscălit jurăm ântul de 
credinţă. A doua zi, mazilii au trimis guvernului de la Viena o scrisoare 
de recunoştinţă.

Un alt act este cel publicat de acelaşi Johann Polek, în 1908, şi care 
este un manuscris descoperit de autor la Viena. El se referă la Bucovina 
anului 1801 din care aflăm lucruri interesante despre stările sociale. în 
Bucovina sunt foarte mulţi nobili („Adel“), dar majoritatea trăiesc în 
M oldova. în urma patentului imperial din 1787, titlurile de boier şi de 
mazil au încetat să se mai folosească, nobilimea din Bucovina fiind 
clasificată în „Herren und Ritterstand“ . Se explică, în continuare, ce se 
înţelege prin răzeşi, ruptaşi, şleahtici.

Actul oficial austriac cel mai important este patenta imperială din 9 
decembrie 1862, prin care se acordă ducatului Bucovinei stema. Textul 
şi stema au fost publicate, în monografia din 1899, de comandamentul 
nr. 13 al jandarmeriei din Bucovina, considerată de istoria austriacă — în 
mod cu totul justificat — o monografie monumentală. Ea cuprinde şi 
localităţile din Bucovina, cu elemente importante. Or, în acest document, 
semnat de împăratul Franz Joseph I, se face un istoric al M oldovei şi 
Bucovinei, de pe vremea Daciei, este elogiat Ştefan cel M are. Stema 
reprezintă bourul moldovenesc, pe fond albastru şi roşu, cu stele aurii. 
Este recunoaşterea oficială a caracterului românesc al Bucovinei. Acest 
document ar trebui mai bine cunoscut atunci când se discută asupra 
drepturilor istorice ale românilor asupra Bucovinei.

După înfiinţarea Dietei Bucovinei (1861), românii au deţinut 
majoritatea până în anul 1911. Să precizăm rolul important pe care l-au 
jucat nobilim ea şi intelectualitatea românească în Bucovina. Aceeaşi 
m onografie (1899) recunoaşte că marea majoritate a nobilimii şi a 
claselor înstărite era a românilor. Să mai amintim că la înfiinţarea 
primului liceu din Bucovina (1808), din cei 24 de elevi, 10 erau români 
şi doar unul singur era rutean. La facultatea de teologie a Universităţii
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din Cernăuţi (1875 — 1918) profesorii erau români, cu excepţia a doi 
profesori ruteni.

Se pot aduce numeroase alte dovezi în sprijinul caracterului 
românesc al Bucovinei. Cât priveşte hotarele Bucovinei istorice ele sunt: 
Ceremuş, Colacin şi Nistru. Despre Ceremuş ne aminteşte Ion Neculce 
cum a fost statornicit acest hotar cu prilejul înţelegerii dintre craiul leşesc 
şi logofătul Tăutul, când acesta a fost „dăruit“ cu şase sate. Mai puţin se 
vorbeşte despre actul încheiat la 14 octombrie 1703 între reprezentanţii 
Poloniei şi cei ai Porţii,în calitate de putere suzerană a Moldovei, în care 
partea polonă declară: Inter nos et Valachiam ipse Deus flumine Tyra 
dislimitavit („între noi şi Moldova însuşi Dumnuzeu a pus graniţă fluviul 
Nistru“).

Aşadar, în cei 143 de ani s-a produs un proces demografic şi etnic 
care a însemnat o diminuare a ponderii românilor în Bucovina.

Să reluăm situaţia consemnată la ultimul recensământ austriac, cel 
din 1910.

Tabelul nr. 4

Populaţia Bucovinei pe districte şi pe principalele naţionalităţi (1910)

Proporţii (%)
Districtul Total Români Ruteni Evrei Români Ruteni Evrei
BUCOVINA 794869 273 126 303013 102899 34,4 38,4 12,9

Cernăuţi 
— urban 85 458 13 440 15 254 28 613 15,7 17,8 33,5
— rural 103 306 29 446 56 873 10914 28,5 55,1 10,6

Câmpulung 59 364 33 091 7 553 6 079 55,7 12,7 102
Coţmani 45 107 120 39 360 3 839 0,3 87,3 8,6
Gura Humorului 61 242 42 684 1 287 3 705 69,7 2,1 6,0
Rădăuţi 90 635 54 762 8 533 9442 60,4 9,4 10,4
Şiret 65 347 19 188 26 812 5 112 29,4 41,0 7,8
Storojineţ 69 147 33 469 17 799 8 558 48,4 25,7 12,4
Suceava 66 408 46 529 6 324 6614 70,1 9,5 10,0
Văşcauţi 42 252 242 34 657 5 350 0,6 82,0 12,7
Vijniţa 55 462 90 42 771 10484 0,2 77,1 18,9
Zastavna 51 141 65 45 790 4 189 0,1 89,5 8,2
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Românii deţineau majoritatea în districtele Suceava, Gura 
Humorului, Rădăuţi, Câmpulung, Storojineţ, între 48,4%  şi 70,1% din 
populaţia districtelor respective.

Rutenii erau masaţi în districtele din Nord-Vestul Bucovinei, în 
districtele Zastavna (89,5%), Coţmani (87,3%), Văşcăuţi (82,0%), 
Vijniţa (77,1%). în  aceste cinci districte populaţia română reprezenta 
între 0,1% şi 0,6% . Dintr-o populaţie totală de 193 962, românii 
reprezentau 517 sau 0,3%. Evreii erau stabiliţi în oraşe. Istoricii austrieci 
— şi nu numai ei — vorbeau de o masă compactă a rutenilor în această 
zonă. Când au venit ei aici, cât de mare a fost im igraţia, care a fost 
contribuţia rutenizării?

Cum am mai spus, principalul flux al im igrărilor a fost cel al 
rutenilor din G aliţia. O afirmă şi sursa de autoritate, m onografia din 
1899, a comandamentului jandarmeriei din Bucovina (p. 150).

„După ce principatul Haliciului şi-a pierdut independenţa şi a ajuns 
sub dom inaţia polonilor, asuprirea exercitată de cuceritori asupra 
populaţiei rutene supuse devenise atât de insuportabilă încăt foarte mulţi 
ruteni şi-au părăsit patria şi s-au stabilit în Bucovina. Această emigraţie 
din Galiţia, în timpul când Bucovina a ajuns sub stăpânirea austriacă, a 
fost şi mai m ult favorizată prin faptul că aici dom ina scutirea de 
recrutare, ceea ce îi făcea pe mulţi oameni să se aşeze aici pentru 
totdeauna («ansässig zu machen»). Din acest timp a început populaţia 
ruteană din Bucovina să crească rapid şi neîntrerupt“ .

De la recensământul din 1880, ponderea rutenilor depăşeşte pe cea a 
românilor (42,2% faţă de 33,4%), ajungând ca raportul, în 1990, să fie 
de 38,4% faţă de 34,4%.

Această îm prejurare l-a determinat pe I. E. Torouţiu să recalculeze 
datele recensăm ântului din 1910, ajungând la concluzia că numărul 
rom ânilor ar fi fost de 313 254 (39,4%), iar al rutenilor (inclusiv 
lipovenii) de 263 013 (33,1%).

Problema rutenilor (inclusiv a huţulilor sau huţanilor), în contextul 
mai genera] al populaţiei ucrainene şi al spaţiului pe care l-au ocupat, 
trebuie mai temeinic studiată (principatul Kievului în secolele X-XI, al 
Haliciului, în secolul XII până la începutul secolului al XIII-lea, relaţiile 
acestor formaţiuni politice cu Polonia, unirea cu biserica romano-catolică 
[ 1596] şi alte problem e). Pentru a avea în vedere considerentele de ordin
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geopolitic,ne vom referi la prof. R. A. Kann (1964): în monarhia austro- 
ungară vieţuiau 3 150 000 de ucraineni (1880), iar în 1910, circa 4 mi
lioane. în anul 1910, în Gaiiţia, numărul ucrainenilor era de 3 208 092 
(40% din populaţia totala), iar al polonezilor de 7 672 500 (58,6%); în 
Bucovina erau 305 000 ucraineni (38,4%), 273 254 români (34,4%) şi 
36 000 polonezi (4,6%), iar în Ungaria (Maramureş, Rusia Subcarpatică), 
numărul ucrainenilor se ridica la 473 000. Aşadar, problema trebuie 
replasată într-un context mai larg.

Distribuţia spaţială este şi ea instructivă sub raportul structurii etnice 
(vezi Tabelul nr. 4). Menţionăm că după împărţirea administrativă de 
atunci existau 11 districte, cinci oraşe, 11 târguri („Märkte“) şi 320 de 
comune rurale („Dorfgemeinde“).

Elemente importante la înţelegerea situaţiei etnice a populaţiei 
- Bucovinei ne pot aduce studiile privind mazilii şi răzeşii din Bucovina, 

în 1900 s-a înfiinţat, la Cernăuţi, Societatea Mazililor şi Răzeşilor din 
Bucovina (preşedinte: preotul Dionisie cavaler de Bejan; vicepreşedinte: 
prof. Iancu cavaler de Cuparencu). Societatea îşi propunea — printre 
altele — redeşteptarea spiritului naţional al mazililor şi răzeşilor. Numărul 
acestora era apreciat de prof. 1. Cuparencu (1906) la circa 25 000. Ei se 
aflau în regiunea dintre Prut şi Nistru. După afirmaţia autorului, „mazilii 
şi răzeşii“ şi-au pierdut limba maternă, nu însă şi „conştiinţa naţională“ 
(p. 252). Din cele 30 de comune răzeşeşti, nouă sunt curat româneşti din 
această parte a Bucovinei. Procesul se continuă şi astăzi în regiunea 
Cernăuţi. De aceea, începutul restudierii problemei mazililor şi răzeşilor 
din Bucovina (Ştefan Bucevschi, 1993) are o mare importanţă.

Bucovina 1918— 1940 şi 1941 — 1944

După Marea Unire din 1918, Bucovina istorică revine la Patria 
Mamă, cu o moştenire etnică pe care a consemnat-o recensământul 
populaţiei din 1930, efectuat după criterii ştiinţifice şi prelucrat cu 
metode moderne. Caracteristicile înregistrate au fost naţionalitatea 
(„neamul“), limba maternă şi religia, ceea ce a permis o corectă repartiţie 
a persoanelor recenzate pe naţionalităţi. S-a clarificat astfel şi problema
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evreilor care, în recensămintele din Austro-Ungaria, erau trecuţi fie la 
germani (Bucovina), fie la unguri (Transilvania), pe baza „limbii uzuale“ 
sau „ de conversaţie“ („Umgangssprache“).

Tabelul nr. 5

Populaţia statornică a Bucovinei după neam (1930)

N e a m u l T o t a l % Urban % R u r a l %
BUCOVINA 853 009 100,0 228 056 100,0 624 953 100,0
Români 379 691 44,5 75 171 33,0 304 520 48,7
U c r a i n e n i , r u t e n i ,  h u ţ a n i 248 567 29,1 31 600 13,9 216 967 34,7
E v r e i 92 492 10,8 68 349 30,0 24 143 3,9
G e r m a n i 75 533 8,9 33 481 14,7 42 052 6,7
Poloni 30 580 3,6 14 442 6,3 16 158 2,6
A l ţ i i ,  c e l e l a l t e  n e a m u r i 26 146 3,1 5013 2,1 21 113 3,4

De remarcat că între 1910 şi 1930 creşterea a fost modestă: cu 58 000 
de persoane sau cu 7,3%. Perioada a cunoscut: primul război mondial, 
m ortalitate ridicată, strămutări de populaţie, spor de populaţie 
românească prin administraţie, activitate economică etc. Desigur, toate 
aceste aspecte vor trebui analizate amănunţit.

Cea mai importantă constatare este creşterea puternică a românilor, 
de la 273 254 (1910) la 379 691 (1930), adică cu 106 437 persoane sau 
cu 39% şi scăderea rutenilor (ucrainenilor) de la 305 101 la 248 567, cu 
56 534 sau cu 18,5%. Numărul total al rutenilor, ucrainenilor şi huţanilor, 
la recensământul din 1930 pentru întreaga Românie a fost de 594 571 
(din care 12 456 huţani), repartizat pe provincii astfel: 351 912 în 
Basarabia, 236 130 în Bucovina, 23 569 în Crişana-Maramureş,,restul 
de 8 205 aflându-se în alte provincii.

O imagine întrucâtva corectă se obţine atunci când repartiţia se face 
după „neam “ şi „limba m aternă“ . Astfel, românii sunt în număr de 
379 605, dar ca limbă maternă 350 901, deci cu 28 794 mai puţini; în 
schim b, rutenii, ucrainenii sunt 248 567 (ca „neam“), iar după limba 
maternă 280 651, în plus cu 32 084. Dintre cei 92 492 evrei, declaraţi 
după neam, 74 288 au ca limbă maternă „idiş“ , diferenţa constituind-o 
cei cu limba germană, eventual ruteană, ca limbă maternă. Defirenţe 
notabile se constată la germani,între „neam“ (75 533) şi „limba maternă“
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(93 812). Prin urmare, s-au înregistrat în rândul românilor circa 22 000 
care aveau conştiinţa că aparţin neamului românesc, dar fuseseră 
înstrăinaţi şi deci au indicat 6 altă lim bă maternă decât cea română. 
Problema (una dintre cele mai importante) va fi studiată mai târziu.

Tabelul nr. 6

Repartiţia populaţiei Bucovinei pe principalele naţionalităţi 
şi pe judeţe (1930)

N e a m u l
C â m p u lu n g C ern ă u ţi R ă d ă u ţi S to r o jin c ţ S u c e a v a

a b s . % a b s . % a b s . % a b s . % a b s . %

T o ta l 9 4 8 1 6 1 0 0 ,0 3 0 6 1 9 4 1 0 0 ,0 1 6 0  7 7 8 1 0 0 ,0 1 6 9  8 9 4 1 0 0 ,0 1 21  3 2 7 1 0 0 ,0

R o m â n i 5 8  1 04 6 1 ,3 7 8  5X9 2 5 ,7 8 9  0 0 2 5 5 ,4 5 7  5 9 5 3 3 ,9 9 6  4 0 1 7 9 ,5

U c r a in e n i,

r u ten i, hu ţan i 6  5 5 2 6 ,9 1 3 6  3 8 0 4 4 ,5 2 6  160 1 6 ,3 7 7  3 8 2 4 5 ,5 2  0 9 0 1 ,7

E v re i 7 7 3 8 8 ,2 51 2 4 7 1 6 ,7 I 1 5 0 8 7 ,2 15 3 2 2 9 ,0 6  6 7 7 5 ,5

G er m a n i 19 1 0 9 2 0 ,2 19 5 8 6 6 ,4 17 8 5 7 11,1 8 9 9 0 5  „3 9  9 9 1 8 2

P o lo n c /j 1 7 3 0 1,8 15 2 4 3 5 ,0 2 3 1 1 1 ,4 7  9 8 5 4 ,7 3 3 1 1 2 ,7

A lte le 1 5X 3 1 ,6 5 1 49 1,7 13 9 4 0 8 ,6 2  6 2 0 1 ,6 2  8 5 7 2 ,4

Repartiţia populaţiei Bucovinei după religie ne oferă următorul 
tablou:

Ortodoxă 613 358 (71,9%)
Greco-catolică 19 266 (2,3%)
Romano-catolică 98 347 (11,5%)
Evanghelică-luterană 20 655 (2,4%)
Mozaică 93 101 (10,9%)

Aparţin religiei ortodoxe aproape toţi românii şi majoritatea rutenilor 
(o mică parte dintre aceştia erau greco-catolici); religiei romano-catolice 
îi aparţine majoritatea germ anilor şi polonii (în unanimitate); religia 
evanghelică-luterană este îm părtăşită aproape integral de germ ani. 
Numai la evrei este identitate între „neam “ şi „religie“ , diferenţa 
înreginstrându-se la limba maternă „idiş“ în număr mai mic.

Ne-am referit numai la Bucovina; este necesar să avem în vedere şi 
celelalte provincii. Pe întreaga ţară, în graniţele de după 1918, am avut: 
728 115 evrei, 594 571 ucraineni, ruteni şi huţani (în Bucovina ei 
reprezentau aproape 42%).
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Bucovina în  perioada sovietică (1940— 1941; 1944— 1991)

Ca urmare a M arii Uniri din 1918, suprafaţa României ajunsese la 
295 049 kmp. Recensământul populaţiei din 1930 constata o populaţie 
de 18 057 028, din care românii reprezentau 12 981 324 (71,9%), 
maghiarii 1 425 507 (7,9%), germanii 745 421 (4,1% ),ruşii şi ucrainenii 
991 265 (5,5% ), bulgarii 366 384 (2,0%), evreii 728 115’(4,0%), iar 
celelalte naţionalităţi 819 012 (4,6%). După estimaţia publicată de dr. 
S. M anuila (1940) numărul populaţiei României ar fi fost, în 1940, de 
20050  378.

Evenim entele din 1940 au determinat importante schim bări teri
toriale şi dem ografice. Ca urmare a aplicării Pactului Ribbentrop- 
M olotov, este răpită Basarabia de către U.R.S.S. I se adaugă Nordul 
Bucovinei şi ţinutul Herţa. La 7 septembrie 1940, prin Tratatul de la 
Craiova, Cadrilaterul (Sudul Dobrogei) este cedat Bulgariei.

Suprafaţa Rom âniei se reduce la 237 500 km p1, (astăzi = 
= 238 391 kmp). Pierderile teritoriale au fost deci de 57 549 kmp, din 
acestea 50 135 kmp reprezentând Basarabia şi Nordul Bucovinei şi 
7 412 kmp Cadrilaterul. Populaţia, estimată în 1940, se ridica la 
4 155 713, din care 2 069 147 români (49,8%).

Ne vom ocupa în continuare de Nordul Bucovinei, la care vom 
adăuga ţinutul Herţa. Studiul cel mai complex privind structura etnică 
i-1 datorăm  lui Anton Golopenţia (1941), făcut pe plăşi. Suprafaţa 
Nordului Bucovinei, la data anexării în 1940 de către U.R.S.S., a fost de 
circa 6 000 kmp, iar a ţinutului Herţa de 340 kmp, total 6 340. Din acest 
teritoriu, la care s-a adăugat partea de Nord a judeţului Hotin (Basarabia), 
de aproxim ativ 1 760 km p, s-a constituit regiunea Cernăuţi, cu o 
suprafaţă de 8 100 km p, inclusă în R. S. S. Ucraineană, iar din 1991 în 
Ucraina. Partea de Sud a Bucovinei a rămas României (circa 4 000 kmp), 
formând astăzi judeţul Suceava.

Structura populaţiei pe naţionalităţi a teritoriului anexat, de 6 340 
km p, se poate determ ina cu un anumit grad de aproxim aţie. Prin 
anexarea din 1940, Bucovina a pierdut două judeţe (Cernăuţi şi 
Storojineţ) şi o parte din fostul judeţ Rădăuţi.

1. Nu ne referim la Nordul Transilvaniei, anexat de Ungaria horthystă ca urmare a 
Diktat-ului din august 1940, deoarece el a fost recâştigat de România.
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Tabelul nr. 7

Populaţia pe naţionalităţile principale din judeţele Cernăuţi şi Storojineţ (1930)

Total Români Ucraineni Evrei Germani Polonezi Ruşi

Total 476 088 131 184 213 762 66 569 28 576 23 228 4 877
% 100,0 28,6 44,9 14,0 6,0 4,9 1,0

Cernăuţi 306 194 78 389 133 380 51 247 19 586 15 243 3 295

% 100,0 23,7 44,3 16,7 6,4 5,0 1,1
Storojineţ 169 894 37 393 77 882 ¡3 322 8 900 7 985 1 582

% 100,0 33,9 43,3 9,0 5,3 4,7 0,9

Suprafaţa celor două judeţe era de 4 424 kmp, iar partea din judeţul 
Rădăuţi era de 1 576 kmp.

Populaţia românească a celor două judeţe a fost estimată pentru anul 
1940 la 154 000. Adăugăm 50 000—60 000 de români din ţinutul Herţa 
şi partea anexată din judeţul Rădăuţi.

Prin urmare, din cifra totală de 545 267 locuitori pe un teritoriu de 
6 340 kmp, în 1946, românii ar fi reprezentat cca 37% din populaţia totală. 
Care a fost destinul celor 200 000 de români în perioada 1940—1993?

Mai întâi, să amintim că judeţul Cernăuţi, la data anexării, cuprindea 
4 oraşe (Cernăuţi, Coţmani, Sadagura şi Zastavna) şi patru plăşi 
(Cosm inului, Nistrului, Prutului şi Şipenitului), iar judeţul Storojineţ 
avea trei oraşe (Storojineţ, Văşcăuţi şi Vijniţa) şi trei plăşi (Ceremuşului, 
Flondoreni şi Răstoacelor). Din judeţul Rădăuţi au fost ocupate 28 de 
sate din plasa Putila şi plasa Şiretului. Din satele anexate şi-au avut 
originea familii precum Miron Costin, Ion Neculce, Hurmuzachi,Tăutul, 
Goian, Turculeţ, Zotta, Flondor.

în anii 1940— 1941, principalele schimbări demografice cuprind 
următoarele:

— repatrierea germanilor, polonezilor şi magiarilor;
— refugierea unei părţi din populaţia românească, împreună cu 

administraţia;
— deportarea populaţiei româneşti în unele zone din U.R.S.S. (în 

special Siberia);
— asasinatele în masă săvârşite de autorităţile sovietice.
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Din păcate, cifrele exacte privind amploarea acestor „m işcări“ 
demografice nu sunt încă disponibile, cu excepţia repatrierilor.

Pentru deportările românilor din anii 1940— 1941 avem informaţii, 
dar incomplete. După revenirea autorităţilor româneşti s-a ordonat un 
recensământ al persoanelor deportate. S-au întocmit liste nominale 
(pentru comuna M ahala dispunem  de o asemenea listă). Se ştie că în 
noaptea de 13 iunie 1941 au fost ridicate de sovietici 13 000 de persoane 
de naţionalitate română, printre care Aniţa Nandriş-Cudla, care ne-a dat 
un cutremurător memorial (1991). După o revistă literară din Cernăuţi, 
se spune că numărul deportaţilor români s-ar fi ridicat la 41 000. Se ştie 
bine că la 1 aprilie 1941 au fost împuşcaţi 1 500 de români la Fântâna- 
Albă, care încercau să treacă graniţa spre România. Relatări există şi 
pentru alte cazuri (comuna Lunca, de exemplu).

O cifră exactă — repetăm  — nu a fost stabilită până acum.
Acestor m etode barbare li s-au adăugat, în perioada 1944— 1993, 

altele, dar cu eficacitate mare. Au fost imigrările de ruşi şi ucraineni în 
regiunea Cernăuţi, em igrările de români în alte republici ale fostei 
U.R.S.S. şi, mai ales, un veritabil genocid cultural, care a avut ca rezultat 
un amplu proces de deznaţionalizare a românilor. Un exemplu care 
aminteşte de înstrăinarea românilor, în special a răzeşilor dintre Prut şi 
Nistru, poate fi ilustrat în situaţia consemnată la recensământul unional 
din 1989. Românii din regiunea Cernăuţi, înregistraţi ca atare pe baza 
naţionalităţii, declară, în proporţie de 50%, ca având româna drept limbă 
maternă. Ceilalţi declară că limba lor maternă este rusa, ucraineana (în 
vădit progres de la un recensământ la altul).

Cum am mai spus, după 1944 s-au efectuat recensăm inte ale 
populaţiei în anii 1959,1970,1979 şi 1989. De la un recensământ la altul 
numărul rom ânilor a crescut moderat, în schimb ponderea lor în 
populaţia totală a regiunii Cernăuţi a scăzut. Rezultatul cel mai dramatic 
— amintit deja — este că, treptat, românii îşi pierd limba maternă.

Reproducem situaţia consemnată în 1989: suprafaţa regiunii: 8 100 
kmp; numărul populaţiei totale: 940 801, cu 116 locuitori pe kmp.
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Tabelul nr. H

Numărul populaţiei regiunii Cernăuţi pe naţionalităţi (1989)

'aţiormlitatea Număr %
TOTAL 940801 100,0
Ucraineni 666 095 70,8
Români* 184 836 19,6
Ruşi 63 066 6.7
Evrei 16469 1,8
Polonezi 4 700 0,5
Altele 5 635 0,6

* Un număr de 100 317 au fost înregistraţi ca români, iar 84 519 ca „moldoveni“

Se remarcă — printre altele — creşterea considerabilă a ruşilor, faţă 
ie perioada interbelică, unde aceştia numărau 5 —6 000 persoane.

Sub raport teritorial, proporţia ucrainenilor şi rom ânilor pe cele 
11 raioane (deci fără oraşe) se prezintă astfel:

Tabelul nr. 9

Populaţia regiunii Cernăuţi, pe raioane, 
repartizată pe principalele naţionalităţi (1989)

Raionil Total Ucraineni % Români %
TOTAL 657 837 469945 71,4 165 748 25,2
! Herţa 29 611 1 569 5,3 27 517 92,9
HI i boc a 68 009 27 407 40,3 39 051 57,4
Novoscliţa 86 771 28 207 32,5 56 254 64,8
Storojineţ 89 751 51 526 57,4 33 696 37,5
Hotin 75 918 68 528 90,3 5 354 7,1
Secuieni 63 760 55 250 86,7 2 058 3,2
Vijniţa 59 032 57 196 91,9 408 0,7
Zastavna 58 108 57 196 98,4 231 0,4
Chelmenţi 52 633 50 933 96,8 645 1,2
Coţmani 74 244 72 133 97,2 543 0,7
Putila 100,0

Sunt raioane în care românii lipsesc aproape cu desăvârşire. Din 
fosta Bucovină, este cazul raioanelor dintre Prut şi Nistru, precum şi din 
partea de Vest (Vijniţa, Putila, Coţmani, Zastavna). Din fosta Basarabie,
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sunt masiv populate de ucraineni Hotin, Secureni, Chelmenţi (Nordul 
fostului judeţ Hotin). Românii sunt majoritari în raioanele Herţa 
(92,9%), Novoseliţa (64,8%) şi Hliboca (57,4%). O pondere importantă 
continuă să aibă românii în raionul Storojincţ (37,5%), unde se află satele 
curat româneşti: Crasna Ilschi, Banila Moldovenească, Budineţ, Pătrăuţii 
pe vSiret, Ropcea, Broscăuţii Vechi, Igeşti care au dat multe personalităţi 
culturale româneşti.

Să mai amintim că genocidul cultural se aplică şi în scimbarea 
denumirii româneşti a localităţilor: Valea Cosminului a devenit Valea 
Kuzmina (eroină inventată de sovietici), Rarancea a devenit Redkivţî, 
Ciudei este Mejîricea, Lehăcenii au devenit Priprutska, iar Tereblecea 
s-a m etamorfozat în Porubnoe.

Un recent referendum (1993) a hotărât revenirea unor localităţi la 
vechile denumiri româneşti.

Interesantă este evoluţia structurii etnice a populaţiei oraşului 
Cernăuţi.

T abelu l  nr. JO

Populaţia oraşului Cernăuţi, pe naţionalităţi (1900,1930 şi 1989)

Naţionalitatea 1900 % 1930 % 1989 %

TOTAL 65 767 100,0 112427 100,0 258 375 100,0
Germani 12 854 19,6 16 359 14,6
Români 9 400 14,3 30 367 27,0 19 378 7,5
Ucraineni 13 030 19,8 11 130 9,9 171 925 66,5
Evrei 21 587 32,8 42 592 37,9 15 671 6,1
Ruşi 1 521 1,4 45 865 17,8
Polonezi 8 601 13,1 8 986 8,0 2 205 0,9
Alţii 295 0,4 I 472 1,4 3 331 i a

în decurs de şase decenii (1930— 1989) numărul populaţiei oraşului 
de pe Prut („oraşul dintre ceţuri“ , cum îl numise poetul Mircea Streinul) 
a crescut de 2,3 ori. Dar ce schimbări! Numărul ucrainenilor a crescut de 
15 ori, al ruşilor de 30 de ori, în timp ce al românilor, al evreilor şi 
polonezilor a scăzut. Germanii, practic, nu mai există în Cernăuţi, ca de 
altfel în întreaga regiune Cernăuţi.
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De la târgul moldav, în care a avut loc „jurământul de credinţă“ din 
12 octom brie 1777, descris pitoresc în raportul generalului Spleny, la 
Cernăuţii anului 1910,„mica Vienă“ ,si Cernăuţii de astăzi drumul a fost 
marcat de schimbări fundamentale. într-o carte scrisă de trei germani 
bucovineni care au făcut şcoală în Bucovina interbelică (Irma 
Bornem ann, Paula Tiefenthaler şi Rudolf W agner), intitulată 
Czernowitz. Einc Stadt im Wandel derZeit, se descrie acest drum. O! 
quae mutatio renan!încă din 1930, circa 38% din populaţia oraşului erau 
evreii, iar germanii reprezentau aproape 15%. Alături de limba română, 
se vorbea germana, ucraineana, polona.

Oraşul este atestat documentar în anul 1408, într-un act semnat de 
domnul M oldovei, Alexandru cel Bun. La îm plinirea a 500 de ani, 
istoricul german bucovinean Raimund Friedrich Kaindl (1866— 1930) 
i-a dedicat o monografie. în 1929, istoricul român bucovinean Alexandru 
Bocăneţu (1889 — 1972) a scris m onografia Cernăuţilor din timpul 
M oldovei. Cum se va scrie istoria oraşului în anul 2008 când se vor 
împlini 600 de ani?

Din anul 1991, regiunea Cernăuţi face parte din noul stat inde
pendent şi suveran care este Ucraina. M omentul este m em orabil, de
oarece poporul ucrainean a fost lipsit, timp de secole, de un stat al său.

Noul stat are o suprafaţă de 603 000 km p, aproximativ aceeaşi cu a 
monarhiei austro-ungare, având o populaţie de 51 452 034 locuitori, cu 
o densitate de 86 locuitori pe kmp (1989).

In componenţa sa există numeroase naţionalităţi.
Tabelul nr. 11

Populaţia Ucrainei pe principalele naţionalităţi (1989)
Naţionalitatea Număr %

TOTAL 51452034 100,0
Ucraineni 37 419053 72,7
Ruşi 11 355 582 22,1
Evrei 486 326 0,9
Români 459 350 0,9
Beloruşi 440 045 0,9
Bulgari 233 800 0,5
Polonezi 219 179 0,4
Unguri 163 111 0,3
Greci 98 594 0,2
Altele 575 994 1,1

Celelalte naţionalităţi (tătari, arm eni, ţigani, tătari din Crim eea, 
germani, azerbaidgeni, găgăuzi) reprezintă 342 599 (0,7%). în  întreaga 
fostă Uniune Sovietică numărul ucrainenilor se ridică la 44 186 000, din
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care 37 419 053 trăiesc în Ucraina (85%), restul de 6 767 000 se află în 
alte republici, din care 4 363 000 în actuala Federaţie Rusă.

Se remarcă numărul mare al ruşilor din Ucraina (mai mult de o 
cincime). Din numărul total al ucrainenilor (37 419 053) un număr de 
4 578 390 (12,2%) au declarat că limba lor maternă este rusa. Autorii 
ucraineni evidenţiază un proces de rusificare în decursul istoriei. Noul stat 
se confruntă cu problema foarte importantă a minorităţilor naţionale, 
într-adevăr „minoritarii“ din Ucraina sunt în număr de 14 milioane, circa 
27% din populaţia totală. Sunt apoi problemele teritoriale. Un analist 
remarca: „Ucraina este marele beneficiar al celui mai odios tratat: 
Ribbentrop-Molotov“ . între graniţele sale se află teritorii care au aparţinut 
României (Nordul Bucovinei şi Sudul Basarabiei), precum şi Poloniei. în 
1954, N. S. Hruşciov a atribuit Ucrainei Crimeea, care nu aparţinuse 
niciodată Ucrainei.

Românii din U craina reprezintă, după ruşi, cea mai importantă 
minoritate, ţinând seama că după 1989 numărul evreilor este în rapidă 
scădere, din cauza emigraţiei către Israel.

Cei 459 350 români (inclusiv moldoveni) se află în următoarele regiuni: 
Cernăuţi (184 836), Odessa (144 534),Transcarpatică (29 485), Nikolaev 
(16 673), Kirovograd (10 694). Cei din regiunea Odessa sunt în special din 
Sudul Basarabiei (fostele judeţe Cetatea Albă, Ismail, parte din Cahul),iar 
cei din regiunea Transcarpatică sunt din Maramureşul istoric.

Există o minoritate ucraineană şi în România. în România interbelică 
numărul ucrainenilor era de 582 115. în 1992, recensământul populaţiei 
a consemnat 66 833 ucraineni (în 1977 numărul lor â fost de 55 510). 
Repartiţia lor teritorială este următoarea:

Tabelul nr. 12

Populaţia ucraineană pe judeţe (1992)

Judeţul Număr %
TOTAL 66833 100,0
Maramureş 36 829 55,1
Suceava 10 024 15,0
Timiş 6736 10,1
Caraş-Severin 4119 6,2
Tulcea 3 845 5,8
Satu Mare l 387 2,1
Arad 867 1,3
Botoşani 584 0,8
Alte judeţe 2442 3,6
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Circa 70% din ucrainenii înregistraţi la recensământul din 1992 se 
află în Maramureş şi judeţul Suceava, 16,2% în Banat, 3,4% în Crişana, 
aproape 6% în Dobrogea.

La 66 833 ucraineni în România revin aproape 460 000 români în 
Ucraina, din care 185 000 în regiunea Cernăuţi (Nordul Bucovinei, în 
principal).

încheiere

în perioada 1775 — 1995, Bucovina s-a aflat sub patru regimuri 
politice: al Austriei Habsburgice,al României,al U.R.S.S. şi al Ucrainei 
(din 1991). Din 1940,partea de Nord a Bucovinei, anexată de U.R.S.S., 
a cunoscut perioada cea mai nefastă, aşa cum a rezultat — măcar în parte 
— din descrierea noastră.

Destinul Bucovinei se explică şi prin situaţia sa geopolitică. Un 
eminent cunoscător al istoriei şi culturii Bucovinei, germanul 
bucovinean Erich Beck, a publicat, în urmă cu 30 ani, o carte cu titlul: 
Bukowina — Land zwischen Orient und Okzident. în concepţia 
strategică a Curţii de la V iena, în secolul al XVIII-lea, Bucovina era 
„cheia Moldovei“ . Privirea era aţintită mai departe, spre Istanbul. Acelaşi 
ţel îl urmărea şi Rusia ţaristă.

Bucovina reprezenta colţul extrem răsăritean al Austriei 
Habsburgice spre lumea slavă, dar şi spre România. Din 1940 încoace, 
partea din Bucovina care a făcut parte din U.R.S.S., iar acum din 
Ucraina, este regiunea extremă din Apus.

Istoria Bucovinei a fost deci o oscilaţie între Orient şi Occident, între 
Europa şi Asia. Până în 1940, Bucovina era fereastra spre Europa. în anii 
1918— 1940, dezvoltarea ei econom ică, culturală, spirituală continua 
istoria ei anterioară. „Mica Vienă“ (Cernăuţi) era în întrecere cu „Micul 
Paris“ (Bucureşti). Com petiţia se desfăşura în Europa, sub semnul 
valorilor fundamentale ale acesteia. Modelul bucovinean, ca prefigurare 
a Europei de mâine, trebuie înţeles în acest fel.

Aminteam în altă parte cât de mult s-a scris şi se scrie despre 
Bucovina. Dimitre Onciul spunea despre Bucovina: „Nicăieri pe tot
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pământul românesc nu se află pe un spaţiu atât de mic atâta bogăţie de 
amintiri scumpe ale trecutului nostru... Dacă Ardealul cu resturile sale 
arheologice din epoca romană este ţara clasică a trecutului roman în 
Dacia, Bucovina este ţara clasică a trecutului român propriu-zis“ .

Istoria Bucovinei trebuie adâncită. Istoricii de ieri au făcut mult în 
această privinţă. Ne gândim la istoricii români Eudoxiu Hurmuzacht 
(1 8 1 2 -1 8 7 4 )’ Dimitre Onciul (1856 -1 9 2 3 ) , Ion Nistor (18 7 6 -1 9 6 2 ), 
Teodor Balan (1885 — 1972), Alexandru Bocăneţu (1889 — 1972), 
Nicolae Grămadă (1892— 1961).

Ne gândim deopotrivă la istoricii austrieci Franz Adolf 
W ickenhauser (1802— 1891), Ferdinand Zieglauer von Blumenthal 
(1829 — 1906), Raimund Friedrich Kaindl (1866— 1930), precum şi acel 
neobosit editor de documente, Johann Polek (1843 — 1920), fost director 
al Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi. Ar trebui să alăturăm nu
mele unor proeminenţi filologi, geografi, etnologi, folclorişti, printre 
care îi amintim pe eminenţii slavişti, ucraineanul Emil Kaluzniacki 
(1845-1914), membru corespondent al Academiei Române, Grigore 
Nandriş (1895 — 1968) şi pe folcloristul Adrian Fochi (1920— 1985).

Tradiţia trebuie continuată în spiritul obiectivităţii şi respectării 
adevărului istoric, al cooperării internaţionale. înfiinţarea Institutului 
Bucovina, din Augsburg (1990), a Centrului de studii bucovinene al 
Universităţii din Cernăuţi (1992) şi a Centrului de studii privind 
Bucovina al Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi (1992), justifică 
speranţele unei intensificări a studiilor consacrate istoriei şi culturii 
Bucovinei, puse sub semnul lui Sine ira et studio, cu încredinţarea că 
într-adevăr Historia est magistru vitae.
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GEOPOLITICA ŞI DEMOGRAFIA ÎN ROMÂNIA: 
ANTON GOLOPENŢIA (1 9 0 9 -1 9 5 1 )1

Domn ule Preşedinte,
Domnilor colegi,
Doamnelor şi domnilor,
Stimată Doamnă Profesoară Sanda Golopenţia,

La începutul discursului său de recepţie la Academia Română, Lucian 
Blaga cerea înaltului for îngăduinţa de a se abate de la tradiţie şi de a 
aduce omagiul său unui anonim, dar care este — preciza filosoful — 
înaintaşul nostru al tuturor: satul romanesc. Câţiva ani mai târziu, Liviu 
Rebreanu rostea discursul său de recepţie „Laudă ţăranului român'4.

Îndemnat de aceste ilustre exemple, îndrăznesc să rog înaltul for 
să-mi permită şi mie să mă abat de la protocol şi de la tradiţie. Să evoc o 
disciplină ai cărei statut a fost mult discutat — este vorba de geopolitică 
— dar a cărei actualitate astăzi nu poate fi contestată şi să aduc omagiul 
meu unei personalităţi de excepţie, Anton Golopenţia, care a ilustrat

1. Discurs rostit de Vladimir Trebici la 16 mai 1994,în şedinţă publică
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sociologia, demografia şi statistica, cu o contribuţie importantă la 
afirmarea preocupărilor geopolitice în spaţiul românesc.

Nedrept a fost destinul geopoliticii în Rom ânia, dramatică a fost 
soarta lui Anton Golopenţia.

In condiţiile perioadei interbelice, din îndemnul unor mari istorici, 
geografi şi sociologi, dar şi al unor oameni politici, oamenii de ştiinţă 
din România au început să se aplece asupra problem elor geopolitice. 
Ele au încetat în 1945, aşa cum şi alte discipline sociale au fost eliminate 
sau supuse unui înverşunat proces de ideologizare.

Care a fost statutul geopoliticii în perioada totalitarismului comunist 
se poate vedea din definiţia întâlnită într-o lucrare de mare tiraj şi largă 
răspândire, Mic Dicţionar Enciclopedic (trei ediţii). Geopolitica — 
citim în această lucrare — este definită drept „doctrină social-politică, 
apărută la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX, care, pe baza 
interpretării denaturate a datelor geografiei fizice şi econom ice, a 
antropogeografiei, susţine că politica statelor ar fi determinată de 
situaţia lor geografică. în numele lozincii “ spaţiului vital“ , necesar 
statelor cu mare densitate dem ografică, geopolitica justifică m ili
tarismul agresiv, expansionismul puterilor imperialiste, colonialismul 
şi neocolonialismul“ .

După decembrie 1989, preocupările geopolitice au fost reluate, este 
adevărat, mai curând fragmentar şi în m anieră impresionistă. Factorii 
care favorizează această renaştere a interesului geopolitic sunt marile 
schimbări, de multe ori dram atice, pe întregul glob, în anumite spaţii 
mari, zone şi subzone. Spaţiul Est-european, Balcanii oferă cele mai 
concludente exemple. Semnificativ este şi faptul că în ultimele decenii 
s-au înm ulţit şi preocupările de polem ologie — termen propus de 
francezul Gaston Bouthoul — , definită ca cercetare ştiinţifică a 
războaielor ca fenomene sociale, a form elor, cauzelor, efectelor, 
mobilurilor, forţelor motrice şi funcţiilor lor.

Ni se pare semnificativ şi încurajator faptul că în ultima vreme încep 
să apară studii şi analize cu caracter geopolitic. într-o lucrare de referinţă, 
Dicţionar de sociologie (1993, coordonatori: Cătălin Zamfir şi Lazăr 
Vlăşceanu), prezentarea termenului de „geografie politică“ se încheie cu
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această constatare: „După 1945, preocupările de geografie politică din 
ţara noastră au fost reduse la tăcere, ele nefiind reluate nici în prezent, 
deşi împrejurările istorice o cer, iar cele geografice ar favoriza 
originalitatea“ (p. 270).

în ceea ce îl priveşte pe Anton Golopenţia, acesta nu este un 
necunoscut: el este un nedreptăţit, lucrările sale — de cel mai mare 
interes ştiinţific — nu au fost reeditate şi, deci, ele rămân necunoscute. 
Reprezentant de frunte al şcolii de sociologie a profesorului D. Guşti, 
desfăşurând o activitate pe mai multe planuri — în cercetarea ştiinţifică, 
în învăţământul universitar, în calitate de conducător al Institutului 
Central de Statistică — , Anton Golopenţia întrunea o serie de calităţi 
cunoscute şi apreciate de colegii săi de generaţie. Colegul său mai 
vârstnic, academicianul Henri H. Stahl (1901-1991), îl caracterizează 
astfel într-o lucrare m em orialistică (Amintiri şi gânduri din vechea 
şcoală a „monografiilor sociologiei“, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, 
p. 292): „îl socotesc şi astăzi (1981 — n. n.) ca pe cel mai dotat sociolog 
din câţi au luat parte la campaniile noastre monografice... Golopenţia 
era... o sinteză a mai m ultora dintre noi: filozof tot atât cât M ircea 
Vulcănescu, erudit şi profesor tot atât cât Traian Herseni, investigator 
deopotrivă cu mine şi organizator tot atât de abil ca şi Octavian Neamţu“ .

Aceste însuşiri deosebite, Anton Golopenţia le-a pus în slujba ştiinţei 
româneşti, ilustrând sociologia, demografia, statistica şi geopolitica.

Pentru a înţelege preocupările geopolitice — vom evita să vorbim 
de o ştiinţă a geopoliticii — trebuie să le situăm, în contextul României 
din perioada interbelică. Vom putea astfel descifra sensul acestor 
preocupări ca şi trăsăturile care o diferenţiază de geopolitica din alte ţări, 
în special, din Germania, patria acestei discipline.

Unirea cea M are din 1918, consfinţită de tratatele internaţionale, a 
avut ca rezultat crearea Rom âniei M ari. Regatul Rom âniei, cu o 
suprafaţă de circa 137 900 km p şi având o populaţie de aproxim ativ 
8 m ilioane de suflete, îşi dublează teritoriul şi populaţia, ajungând la 
295 049 kmp şi, respectiv , la aproape 18 m ilioane de locuitori. Prin 
realipirea provinciilor Transilvania, Banat, Crişana, M aram ureş, 
Bucovina şi Basarabia se modifică nu numai configuraţia graniţelor, dar 
se schim bă şi locul Rom âniei în Europa, în spaţiul Est-european.
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România se apropie de Europa, rămânând, totodată, ia răspântia dintre 
Occident şi Orient. Vecinii României devin — şi vor răm âne până în 
1940 — Uniunea Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia 
şi Bulgaria. După expresia lui Simion M ehedinţi, Rom ânia M are era 
„rotundă ca o medalie“ .

Schimbările de frontiere şi de poziţie geografică au fost însoţite şi de 
importante modificări în peisajul economic, cultural, dar şi etnic şi 
religios. Tabloul general ni-1 oferă recensământul populaţiei din 1930, 
efectuat cu rigoare ştiinţifică sub conducerea doctorului Sabin M anuila 
(1894 — 1964), al cărui centenar aniversar a fost de curând sărbătorit de 
către Academia Română.

La un număr de circa 18 milioane de locuitori, românii se cifrau la 
ceva mai puţin de 13 milioane, adică 71,9%, numărul ungurilor era de 
1 425 507 (7,9%), al germ anilor de 745 421 (4,1% ), al evreilor de 
728 115 (4,0%), al ucrainenilor de 594 571 (3,3%), al ruşilor de 409 150 
(2,3%), al bulgarilor de 366 384 (2,0%), al ţiganilor de 262 501 (1,5%), 
al turcilor şi tătarilor de 176 913 (circa 1%’). al găgăuzilor de 105 750 
(0,6%). Persoanele aparţinând altor etnii decât cea română însumau peste 
5 milioane (28,1%). Pe de altă parte, câteva milioane de români se aflau 
în afara graniţelor statului român, în statele vecine şi în diaspora.

Structura populaţiei după naţionalităţi („neamuri“ , după expresia 
folosită la recensământ) varia pe provinciile istorice, ca şi după mediul 
urban şi rural.

Dacă în M untenia şi M oldova, românii deţineau între 90 şi 97,5% 
din populaţia provinciilor respective, în schimb ponderea lor era de 
44,2% în Dobrogea, de 44,5% în Bucovina, de 54,4% în Banat, de 56,2% 
în Basarabia, de 57,6% în Transilvania, de 60,7% în Crişana-Maramureş. 
Să reţinem ponderile mai ridicate ale românilor în populaţia satelor.

Cât priveşte religia, persoanele care s-au declarat de confesiune 
ortodoxă au fost în număr de 13 108 227 (aproape 73%). Aici intrau însă 
şi majoritatea ucrainenilor, ruşilor, bulgarilor, gecilor. Cei de religie 
greco-catolică („unită“) erau în număr de 1 427 391 (7,9%) marea 
majoritate fiind români. Urmează religia rom ano-catolică, religia 
mozaică, reformată-calvină, evanghelică-luterană, mahomedană. Să mai 
consemnăm că persoanele aparţinând confesiunilor neoprotestante 
(adventistă şi baptistă) se cifrau la aproape 77 000 (0,4% din total). Şi
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aici există, evident, particularităţi în ceea ce priveşte repartiţia pe 
provinciile istorice.

Pentru întregirea tabloului României Mari sunt necesare informaţii 
privind situaţia economică, demografică, culturală, sanitară.

Condiţiile, succint arătate, au pus probleme importante atât statului, 
autorităţilor publice, cât şi ştiinţei şi diverselor sale compartimente. 
Consolidarea şi modernizarea statului român, asigurarea libertăţilor si 
drepturilor individului şi ale minorităţilor naţionale, reforma agrară, 
dezvoltarea economică erau priorităţi absolute.

Efortul a fost uriaş: el nu putea să nu cuprindă şi ştiinţa. S-a vorbit şi 
se vorbeşte de acel „sinergism naţional“ , care explică perioada 
interbelică a României drept perioada cea mai înfloritoare din istoria sa.

Primele chemate sunt istoria şi geografia. în buna tradiţie a 
istoriografiei româneşti, ilustrată de A. D. Xenopol şi Dimitre Onciul, 
cohorta de istorici, având în fruntea sa pe N. Iorga, şi alăturându-şi tinerii 
istorici şi arheologi, aduce noi dovezi privind continuitatea poporului 
român în acest spaţiu european, legitimitatea graniţelor României Mari. 
Geografii, în fruntea cărora se afla Simion Mehedinţi, demonstrează 
unitatea pământului românesc, cu virtuţile sale în geneza şi continuitatea 
poporului român. O importantă contribuţie aduce lingvistica. Asociin- 
clu-si instrumentele moderne ale lingvisticii europene, ale lingvisticii 
comparatiste şi ale romanistică lingvistica române iscă aduce noi probe 
în ceea ce priveşte unitatea impo.z-r-urnită a limbii nemane.

Apar însă şi ştiinţe noi, se lărgeşte aria dc preocupare a unor ştiinţe 
mai vechi. Sociologia, sub conducerea profesorului D . Guşti, îşi propune 
să devină ,,ştiinţa naţiunii“ . C e r c e t ă r i l e  ; G -eră din zona teoretică la 
cercetările concrete de teren, studiind cu predilecţie satele, cu ajutorul 
monografiilor sociologice. Se formule-:/ă ideea lori dă a „pedagogiei 
naţiunii“ a lui Simion Mehcdinu. Se încetăţenesc şi în România 
preocupările de igienă socială. Profere.r u j  ¿uliu Moldovan (1882-1966) 
editează „Buletin Eugenie şi BiopoiiikA, creează o şcoală în jurul său, 
ilustrată curând dedr. Sabin Manuila,do Petru Râmneamţu (1902-1981), 
se introduc noţiunile de biométrie, bk.-statistică şi antropologie. Profesorul 
G. Banu editează, la Bucureşti, „Revista de igienă socială“ , la care 
colaborează sociologi, economişti, demografi, în afară de medici.
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Se propun şi se fundamentează preocupări precum „Sănătatea 
poporului român“ (G. Banu), „Biologia poporului român“ (Iuliu 
M oldovan). Demografia românească depăşeşte faza de statistică a 
populaţiei, trecând la analize aprofundate, ilustrate de nume precum dr. 
Sabin M anuila,dr. D. C. Georgescu, dr. Petru Râmneamţu. De la cadrul 
macrodemografic se iniţiază studii de demografie regională, anticipând 
una dintre cele mai modeme orientări de demografie.

Filosofía românească este prezentă activ în această efervescenţă 
culturală, dacă ne gândim numai la C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, 
Ion Petrovici, Nae Ionescu, Lucian Blaga, şi mai tânărul Mircea 
V ulcănescu (1904 — 1952).

Economia politică este ilustrată de mari personalităţi precum Virgil 
Madgearu şi Victor Slăvescu.

Centrele universitare de la Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi se află 
într-o nobilă întrecere.

O întruchipare elocventă a eforturilor din această perioadă este 
Enciclopedia României, editată sub conducerea lui D. Guşti, în patru 
volum e, o adevărată efigie a potenţialului cuitural-ştiinţific al 
României M ari.

Constatarea celui care se apleacă cu atenţie asupra acestei epoci din 
istoria României este aceea că ştiinţa, asem enea efortului întregului 
popor, era puternic angajată în consolidarea statului, în dezvoltarea 
societăţii, în promovarea sănătăţii şi a nivelului cultural al poporului 
român, la afirmarea României în Europa, ale cărei idealuri erau şi ale sale.

Cum se explică deci apariţia preocupărilor de geopolitică în România 
şi care a fost trăsătura caracteristică a acestora? întrebarea este firească, 
dacă ne gândim  că România, după ce şi-a realizat idealul de veacuri, 
Unirea cea M are, nu a formulat revendicări teritoriale faţă de ţările 
vecine, în care trăiau milioane de „cosângeni“ , nu a întreprins nici o 
acţiune revanşardă, nu a dat dovadă de vreun spirit agresiv. Politica 
externă a României, ilustrată mai ales de marele Nicolae Titulescu, este 
o mărturie în această privinţă.

Dacă vom face un istoric succint al geopoliticii, indispensabil 
înţelegerii condiţiilor care au generat-o şi au favorizat dezvoltarea sa,
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vom avea un prim element pentru aprecierea preocupărilor geopolitice 
în România.

Geopolitica, disciplină explicită, cu obiect şi metode, chiar dacă nu 
a ajuns să aibă un statut legitim , s-a dezvoltat în Germania. Adeseori i 
s-a spus „ştiinţă germană“ , uneori „ştiinţă postbelică“ (science d'après 
guerre). Predecesorul acestei discipline este recunoscut în persoana 
geografului german Friedrich Ratzel (1844 — 1904), creatorul 
„antropogeografiei“ — francezii îi spun mai simplu Géographie 
humaine (P. Vidal de la Blache). Cel care însă a creat termenul a fost 
suedezul Rudolf Kjellén (1864 — 1922), care a încercat se dea bazele 
geopoliticii. Preluată de Germania, geopolitica a cunoscut o puternică 
dezvoltare în perioada interbelică: numele cel mai reprezentativ este Karl 
Haushofer (1869 — 1946), general, profesor la Universitatea din 
München. După cel de-al doilea război mondial, geopolitica „migrează“ 
spre Marea Britanie, S.U.A. şi Franţa.

Există mai multe definiţii ale geopoliticii. Mai mult, a fost o perioadă 
când francezii, de pildă, o num eau simplă „gazetărie“ , instrument de 
propagandă militaristă, în Germania.

In concepţia creatorului termenului de „geopolitică“ , sensul ei era 
bine delimitat, iar noua disciplină era încadrată într-un sistem . Să 
amintim  că Rudolf K jellén, profesor de „ştiinţa statului“ , la 
U niversitatea din U ppsala, pornea de la această ştiinţă şi de la 
„antropogeografie“ — în accepţia lui Friedrich Ratzel — şi o încadra 
în sistemul de politică (Grundriss zu einem System der Politik, Leipzig, 
1920). Cele cinci ramuri erau: geopolitica, ecopolitica, dem opolitica, 
sociopolitica şi cratopolitica. Ideea de bază era aceea a statului ca 
„formă de viaţă“ , definit de aşezarea sa (Reichslage), form a sa 
(Reichsgestalt) şi teritoriul său (Reichsgebiet). Aşezarea geopolitică 
este mai mult decât aşezarea geografică.

Unul dintre obiectivele principale ale ştiinţei propuse era studiul 
vecinilor. Faptul că geopolitica a cunoscut o dezvoltare importantă 
tocmai în Germania are — am  mai spus — explicaţii istorice. împărţirea 
lumii, coloniile, afirmarea imperialismului, sunt câteva din trăsăturile 
sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Apar noţiuni noi, precum „spaţiul vital“ (Lebensraum), „popor fără 
spaţiu“ (Volk ohne Raum), „sentimentul spaţiului“ (Raumsinn),
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„coeficientul de presiune“ (Druckquotient) şi altele, devenite curând 
lozinci şi teze propagandistice. Aceasta cu atât mai mult după 1918, când 
Reichul lui W ilhelm al II-lea s-a prăbuşit. Geopolitica, în varianta 
germană, a devenit tot mai mult revanşardă. într-o anumită măsură, şi 
revizionismul maghiar apela la conceptele geopolitice pentru a contesta 
hotărârile Tratatului de la Trianon.

în publicaţia „Zeitschrift fur Geopolitik“ — al cărei editor era Karl 
Haushofer — se scria că „geopolitica este teoria dependenţei 
evenimentelor politice de teritoriu“ , fiind deci diferită de „geografia 
politică“ . Scopul ei este să furnizeze indicaţii pentru acţiunea politică şi 
să fie „un îndreptar în viaţa politică“ . Mai mult, geografia — se spune 
tot acolo — vrea şi trebuie să devină „conştiinţa geografică a statului“ . 
Definită ca „geografie dinamică“ , geopolitica este „ştiinţa care se ocupă 
cu analiza statului din punctul de vedere al instinctului de expansiune, 
izvorât dintr-un complex de temeiuri, mai ales geografice“ .

în esenţă, nu este vorba de cunoscuta teorie a „determ inism ului 
geografic“ ; geopolitica operează cu alte noţiuni şi îşi propune alte 
obiective. Este vorba de „spaţiul geopolitic“ , înţeles întotdeauna în raport 
cu alţii — ţari, zone, regiuni — , deci interdependent. Aşa se explică şi 
teza necesităţii de a elabora monografii complexe ale ţărilor vecine.

în Franţa, geopolitica era considerată aceiaşi lucru cu geografia 
politică, în tradiţia unui Paul Vidai de la Blache, cu a sa „geographie 
humaine“ , sau Jacques Ancei (1936), care este profesor de geografie 
politică. Abia după cel de-al doilea război mondial se va înregistra un 
interes pentru geopolitică, asociat celui de „polemologie“ . Dar sensul şi 
obiectul geopoliticii vor fi altele decât în concepţia germană.

Procupările româneşti pentru „geopolitică“ — cxpressis verbis — se 
instalează în anii ’30. Apar studii aparţinând unor istorici, geografi, 
sociologi cu referire directă la termenul de „geopolitică“ . Ar fi greşit să 
se creadă că până atunci asemenea preocupări ar fi lipsit. în primul număr 
al publicaţiei „Geopolitica şi geoistoria“ , cu subtitlul „Revistă română 
pentru sud-estul european“ (1941), Gheorghe I. Brăîianu observa, cu 
ironie, că „geopolitica la români este precum proza dlui Jourdain, adică 
a fost practicată dintotdeauna fără însă să fi purtat această denum ire“ . 
Mai mult — sublinia istoricul — , gândirea geopolitică a fost întotdeauna
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o necesitate naţională în România, datorită situaţiei sale în zonă, 
intereselor puterilor vecine, râvnind teritoriul ţării noastre.

Semnificativ este faptul că primele studii consacrate „geopoliticii44 
apar în „Sociologia românească44 a profesorului D. Guşti şi poartă 
semnăturile lui Ion Conea şi Anton Golopenţia. Primul, venea dinspre 
geografie, al doilea dinspre sociologie. Dar, Ion Conea (1902— 1974) nu 
era numai geograf; remarcabilele sale studii de geografie istorică şi cele 
de sociologie (am intim  monumentala sa monografie Clopotiva) îl 
definesc şi ca pe un avizat istoric, sociolog şi etnolog, în timp ce Anton 
Golopenţia a ilustrat statistica şi demografia, în afară de sociologie şi 
istorie. Aceste studii sunt strânse în volum şi publicate în 1939, la 
Craiova, sub titlul Geopolitica. în 1941 ia fiinţă revista „Geopolitica şi 
geoistoria44 — ultimul număr fiind din 1944, martie-aprilie. Comitetul 
de direcţie îi are pe: Gheorghe Brătianu, dr. Sabin M anuila, Mircea 
Vulcănescu, Ion Conea şi Anton Golopenţia. Este — am fi tentaţi să 
spunem — un eşantion reprezentativ al ştiinţelor care prezidează 
geopolitica: istoria, geografia, sociologia, filosofía, demografia, 
statistica. Dacă ar trebui să ne referim la înaintaşi, spiritele tutelare ale 
geopoliticii româneşti sunt: N. Iorga, S. M ehedinţi, D. Guşti.

Printre colaboratorii revistei întâlnim pe Simion Mehedinţi, Vintilă 
Mihăilescu, Constantin Brătescu, Gheorghe Brătianu, dr. Sabin Manuila, 
dr. D. C. Georgescu, Sextil Puşcariu, în afară de Ion Conea, Anton 
Golopenţia şi M. Popa-Vereş.

Studiile publicate de oamenii de ştiinţă români pe teme de 
geopolitică ne permit să identificăm un caracter original al acestor 
preocupări, adaptate specificului istoriei şi geografiei României. Nu este 
importantă definiţia potrivit căreia „geopolitica este ştiinţa fenomenului 
internaţional, urmărit şi explicat în determ inarea lui geografică“ , 
principalul constă în orientarea studiilor şi finalitatea lor. S-a vorbit de 
„vaduri geopolitice44; N. Iorga caracteriza România ca „stat de necesitate 
europeană44, Vintilă Mihăilescu vorbea de „România, ţară de răspântie44. 
Nu spusese cronicarul că am fost aşezaţi „în calea răutăţilor44?. S-a vorbit 
— şi se va vorbi — de poziţia României între Occident şi Orient 
(„Suntem la porţile Orientului44), dar s-a demonstrat că o asemenea 
situare este şi benefică (Anton Dumitriu: Occident şi Orient), pentru ca
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astăzi să se recunoască rolul important pe care îl poate juca România, 
prin poziţia sa geopolitică şi stabilitatea ei, într-o zonă atât de neliniştită. 
Dar, în concepţia românească, era vorba numai de demonstraţia 
ştiinţifică a drepturilor istorice asupra teritoriului naţional, de necesitatea 
colaborării cu statele vecine, promovarea înţelegerii, obiective urmărite, 
de altfel, şi de politica statului român.

In această concepţie, geopolitica avea şi o mare importanţă educativă. 
Pentru Ion Conea, geopolitica „este geografie aplicată. O scriu oamenii 
de ştiinţă. Ar trebui s-o înveţe: diplomaţii, oamenii de stat, regii“ (suntem 
în 1937!). Pentru Gheorghe Brătianu: „Suntem, prin poziţia noastră pe 
glob, dar şi prin cele ce poartă faţa şi ascund m ăruntaiele pământului 
nostru, ca o stână carpatică la un vad de lupi. Ciobanii, drept aceea, trebuie 
să aibă ghioaga bună toţi şi... să doarmă cât mai puţin. Se înţelege, deci: 
un Stat cu o astfel de situaţie, în care te urmează în tot locul vânturile, 
valurile, dator este, el, cel dântâi, să cunoască această situaţie, să-şi dea 
permanent seama de toate bune şi.rele...“ (1941). Dacă astăzi se vorbeşte 
despre educaţie şi conştiinţă ecologică, promotorii geopoliticii formulau 
necesitatea unei „conştiinţe“ geopolitice la scară naţională.

Cum să-l situăm pe Anton Golopenţia în acest context şi care este 
contribuţia sa la afirmarea preocupărilor geopolitice?

Henri H. Stahl scria că Anton Golopenţia era o sinteză a mai multora 
dintre cei ce s-au ilustrat în perioada începând cu deceniul trei. Din 
parte-ne vom observa că, în acelaşi timp, Golopenţia sintetiza mai multe 
discipline şi preocupări, nu ca enciclopedist, ci stăpânind-o temeinic pe 
fiecare în parte. Este o caracteristică comună a tinerei generaţii care a dat 
strălucire perioadei interbelice. Dem ografic vorbind, ei aparţin 
generaţiilor apărute între anii 1900 şi 1912 şi care şi-au desfăşurat 
activitatea normală între 1930 şi 1944. Vom începe cu cei mai vârstnici: 
istoricii Gheorghe Brătianu (1898 — 1953), P. P. Panaitescu (1900 — 
1967), Constantin C. Giurescu (1901 — 1977), dr. Sabin Manuila 
(1894— 1964) şi Henri H. Stahl (1901 — 1991). în succesiunea 
generaţiilor, urmează: M ircea Vulcănescu (1904— 1952), economist, 
sociolog si filosof, Paul Sterian (1904— 1984), economist, sociolog şi 
statiştician, cunoscut însă ca poet şi grafician, Petru Comarnescu 
(1905--1970), estetician, istoric de artă şi filosof al culturii, Ion Conea
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(1902—1974), geograf, istoric, sociolog, Mircea Eliade (1907 —1986),
N. Georgescu-Roegen (1906—1994), matematician, statistician, 
economist, Traian Herseni (1907—1981), sociolog, psiholog, etnolog, 
Constantin Noica (1909 — 1987), Ion Veverca (1912—1970), economist. 
Lista este evident incompletă. Este generaţia care şi-a făcut educaţia în 
perioada României Mari, a fost ataşată idealurilor acesteia. Pe toţi îi 
caracterizează interesul multidisciplinar şi pasiunea de a studia realitatea 
românească, de a contribui la transformarea societăţii româneşti. Altfel 
spus, erau stăpâniţi, fără ostentaţie, de dragoste pentru poporul român şi 
plini de râvnă pentru viitorul acesteia.

Anton Golopenţia este un reprezentant strălucit al acestei generaţii. 
A dat mult în scurta-i viaţă — a murit la 42 de ani — şi a ilustrat mai 
multe discipline, printre care şi geopolitica.

Câteva repere biografice. S-a născut la 12 mai 1909, în comuna 
Prigor (judeţul Caraş-Severin), într-o familie de cărturari. După 
absolvirea liceului din Timişoara, în 1927, vine la Bucureşti. Studiază 
dreptul — licenţa în 1930 — şi filosofía — licenţa în 1933. Are şansa 
unor mari profesori de la Universitatea din Bucureşti, printre care 
P. P. Negulescu, Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Guşti, Tudor

Vianu. Se va decide pentru sociologie, 
devenind unul dintre apropiaţii cola
boratori ai profesorului D. Guşti, care îl 
apreciază mult şi îl ajută să-şi de
săvârşească studiile. O bursă Rockefeller 
în Germania (1933 — 1936) îi dă posi
bilitatea să audieze pe marii profesori ai 
timpului de la diferitele universităţi — 
dintre acestea îi amintim pe Nikolai 
Hartmann, Karl Jaspers, Spranger, 
Vierkandt, W. Sombart. Teza de doctorat 
este însă în sociologie, şi o susţine la 
Universitatea din Leipzig, în 1936, cu 
profesorul Hans Freyer. Titlul ei, 
întrucâtva insolit, este Information 
der Staatsfiihrung und die iiberlieferte 
Soziologie. Deşi în titlu, figurează

ANTON GOLOPENŢIA  
(1909-1951)
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sociologia, teza de doctorat este mult mai amplă. Sunt tratate problemele 
ştiinţei statului, ale statisticii — în sensul clasic al statisticii germane, de 
la G. Achenwall până în secolul al XX-lea — , ale informaţiei necesare 
conducerii statului, idee nouă pentru acel timp în România. Sociologia 
„tradiţională“ (überliefert) avea nevoie de o prim enire pentru a putea 
deveni utilă statului modern. Adăugând componenta statistică, 
Golopenţia o va aplica perseverent în toate studiile sale.

Lucrează cu profesorul D. Guşti, este şi asistent universitar la catedra 
de sociologie, politică şi etică, participă la activitatea Institutului Social 
Român, scurtă vreme, este prezent la Serviciul Social Român, 
organizează anchete sociologice în cadrul şcolii lui D. Guşti, conduce 
munca echipelor studenţeşti privind un număr de 60 de sate, împreună 
cu dr. D. Georgescu. O importantă cercetare condusă, împreună cu 
profesorul M ihai Pop (n. 1907), are ca obiect plasa Dâm bovnicului, 
marcând o nouă etapă în istoria cercetărilor sociologice. Din 1940 trece 
la Institutul Central de Statistică, unde avea să rămână până în 
septembrie 1948, părăsindu-1 după ce în ultimii doi ani îl condusese ca 
director general. Această perioadă din viaţa Iui Golopenţia este cea mai 
importantă şi pentru faptul că i-a permis să realizeze — sau, cel puţin, să 
încerce — planurile sale. Căci, studiind întreaga activitate a lui Anton 
Golopenţia, începută în 1932, ajungem la concluzia că el a avut un 
PROIECT, a lucrat pe baza acestuia, s-a călăuzit de o strategie. Aşa se 
explică trecerea lui Golopenţia de la sociologie la statistică şi 
demografie, la istorie şi geopolitică, chiar la etnologie, de la cercetări 
empirice, locale sau regionale, la încercări de sinteză, toate păstrându-şi 
actualitatea. Fără nici o îndoială, Golopenţia şi-a însuşit paradigma 
sociologiei ca „ştiinţă a naţiunii“ , a „sociologiei militans“ , dar el vedea 
lucrurile mai departe, aşa cum au remarcat profesorul Dimitrie Guşti 
însuşi, ca şi contemporanii săi, Henri H. Stahl, Traian Herseni.

Institutul Central de Statistică era condus de doctorul Sabin Manuila 
care, la 1 iunie 1938, fusese ales membru corespondent al Academiei 
Române, la recomandarea profesorului D. Guşti, cu acea caracterizare 
emblematică: „organizatorul statisticii ştiinţifice în România“ . De la 
1 iunie 1941, Institutul Central de Statistică devine organul unic al 
statisticii statului. S-a terminat fărâmiţarea „feudală“ a statisticii. Cu un
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personal de cea mai aleasă calificare — cu majoritatea celor ce au părăsit 
institutul Social Român, Serviciul Social Român, Institutul de 
Conjunctură Economică, cu tineri intelectuali din Transilvania, 
Basarabia şi Bucovina — deveniţi refugiaţi după tragica vară a anului
1940 — , Institutul Central de Statistică devenise nu numai un organ de 
ce mai mare importanţă al statului modern — aşa cum preconizase A. 
Golopenţia în teza sa de doctorat din 1936 —, ci şi un institut de cercetări 
ştiinţifice, cu caracter interdisciplinar.

Anton Golopenţia este numit director al Oficiului de Studii; 
colaborarea sa cu doctorul Sabin Manuila, exemplară pe planul relaţiilor 
interumane, a fost rodnică pentru ştiinţa românească. In luna august 1940, 
Golopenţia îl însoţeşte pe dr. Sabin Manuila la Viena, în cadrul delegaţiei 
române care a fost obligată să accepte ruşinosul Diktat. La 31 de ani, 
Golopenţia era expertul necontestat în problemele demografice şi etnice 
ale României. Ca expert, a participat şi N. Georgescu-Roegen.

In primăvara anului 1941, ia parte la organizarea şi efectuarea 
recensământului populaţiei din 6 aprilie 1941 .Teritoriul României Mari 
fusese amputat, în 1940, cu aproape 100 000 kmp, pierzând şi o populaţie 
de peste 6 milioane, din care Transilvania de Nord, cu peste 42 000 kmp 
şi 2 400 000 locuitori, Basarabia şi Nordul Bucovinei, cu 50 000 kmp şi 
3 400 000 locuitori şi Cadrilaterul, cu 7 400 kmp şi 363 000 locuitori. 
Această tragică împrejurare explică intensificarea studiilor geopolitice 
şi a celor privind minorităţile naţionale din România.

După redobândirea Basarabiei şi Nordului Bucovinei, recensământul 
se extinde şi asupra acestor teritorii. A. Golopenţia conduce lucrările, 
ajutat de colaboratori competenţi şi devotaţi interesului naţional. în anii
1941 — 1944, organizează şi conduce o cercetare având ca obiect românii 
de Ia Răsărit de Bug. Rezultatele parţiale ale acestei cercetări excep
ţionale au apărut prin grija Editurii Fundaţiei Culturale Române (Anton 
Raţiu, Românii de la est de Bug, 1994).

O atenţie sporită acordă Anton Golopenţia publicaţiilor Institutului 
Central de Statistică. Se reeditează recensămintele anterioare, se iniţiază 
publicaţii noi.

în 1945, A . Golopenţia iniţiază cercetarea sociologică a comunei Hodac 
din judeţul Mureş, cu o tematică largă, incluzând relaţiile interetnice.
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Lucrează la proiectul Atlasului Sociologic al României. Ia parte la 
Conferinţa de Pace de la Paris, în 1946, ca expert al delegaţiei României.

Din vara anului 1947 devine conducătorul Institutului Central de 
Statistică, urmându-i doctorului Sabin M anuila. în noile condiţii 
instaurate după 23 august 1944, Anton Golopenţia încearcă să ducă mai 
departe proiectul său. Printre ultimele activităţi ale lui A. Golopenţia este 
recensământul populaţiei şi agriculturii din 25 ianuarie 1948. Publică 
două studii despre rezultatele acestui recensământ. Iniţiază şi alte mari 
lucrări statistice, pe care nu le va mai putea înfăptui.

La 15 septembrie 1948 părăseşte conducerea Institutului Central de 
Statistică; la începutul anului 1950 este arestat. La 9 septembrie 1951 
moare la închisoarea Jilava, la vârsta de 42 de ani, împliniţi cu câteva 
luni înainte. După mai bine de două decenii, familia a putut afla unde 
fusese înhumat Anton Golopenţia.

Am amintit de „proiectul“ lui A. Golopenţia şi de contribuţia la 
demografie şi la geopolitică. Pentru Golopenţia, sociologia era con
cepută drept cadrul cel mai larg al ştiinţelor sociale. Prin aceasta, el s-a 
deosebit de m ajoritatea colegilor din şcoala lui D. Guşti. Obiectul 
predilect al şcolii era populaţia rurală, metoda specifică era monografia 
satului, iar obiectivul major al „sociologiei m ilitans“ era ridicarea 
nivelului cultural şi de viaţă al ţărănimii. Acest program , cu asemenea 
opţiuni şi obiective, era explicabil. Să nu uităm că în perioada interbelică 
populaţia rurală deţinea patru cincimi din populaţia României. Ea era 
marcată de grave probleme economice, sociale, dar şi demografice. Să 
reamintim  că m ortalitatea generală era printre cele mai ridicate din 
Europa (în 1930— 1932, durata medie de viaţă era de 42 de ani), 
mortalitatea infantilă, era şi ea foarte ridicată (180—200 decese sub un 
an la 1 000 de născuţi-vii), cu o frecvenţă m are a bolilor sociale. 
Analfabetismul, ce-i drept, diferenţiat regional, era o altă problemă gravă 
a României. La problemele demografice specifice se adăugau cele 
sociale şi econom ice. Nu mai puţin im portantă era problem a mino
rităţilor, mai ales la oraşe.

Dacă luăm câteva oraşe din Banat şi Transilvania, la recensământul 
din 1930, proporţia românilor în municipiul Cluj era de 24,7% , în 
municipiul Târgu Mureş de 25,6%, în municipiul Timişoara de 26,4%, în
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municipiul Oradea de 27,1% , în municipiul Braşov de 33% , şi în 
municipiul Sibiu de 37,7% , în municipiul Cernăuţi de 27% , iar în 
municipiul Chişinău de 42,4% 2. Dar chiar populaţia m unicipiului 
Bucureşti oferea un tablou etnic bizar: românii deţineau 77,5% (astăzi 
97,5% ), cei aproape 70 000 de evrei reprezentau aproape 11%, iar 
m aghiarii, cu 24 000 de persoane, se situau pe locul trei, deţinând 
aproape 4% din populaţia capitalei României Mari.

In studiile doctorului Sabin Manuila, care analizau în special situaţia 
populaţiei oraşelor din Transilvania, se arăta că modificarea acestei 
situaţii se va produce graţie preponderenţei elementulur românesc din 
hinterlandul acestor oraşe, prin imigrări în oraşe, ca şi printr-o fertilitate 
mai ridicată a populaţiei româneşti de la sate.

Aceste probleme demografice şi etnice au reţinut atenţia eminenţilor 
medici prof. Iuliu Moldovan şi prof. Gheorghe Banu, ale elevilor săi, cu 
tem einice studii privind sănătatea poporului român. Lor li se adaugă 
studiile lui Sabin M anuila, Mitu Georgescu, Petru Râmneamţu.

Anton Golopenţia înţelege să integreze toate aceste probleme în 
cercetările sociologice, după cum lesne se poate observa din ancheta 60 
de sate cercetate de echipele studenţeşti (1938) şi Monografia plăşii 
Dâmbovnicul (1939). Dacă examinăm broşura cu instrucţiunile destinate 
echipelor Serviciului Social al Tineretului (1939) (îndreptar pentru 
organizarea instrucţiei sociologice în şcolile de pregătre ale Serviciului 
Social), al cărei autor a fost Anton Golopenţia, constatăm că este cel mai 
larg program de cercetare în care problemele demografice figurează pe 
primul plan. Interesul pentru demografie şi importanţa acesteia pentru 
sociologie au fost constante la Anton Golopenţia. Studiile sale privind 
nivelul de instruire al populaţiei la recensământul din 1930, comparativ 
cu recensământul din 1912, al doctorului Leonida Colescu, au rămas 
nedepăşite până astăzi. De altfel, analiza s-a făcut pe plăşi — subunităţi 
administrative inferioare judeţului — , ceea ce a dus la identificarea unor 
tipologii regionale de cel mai mare interes ştiinţific şi practic.

2. La recensământul din 1992, situaţia este profund schimbată în ceea ce priveşte 
proporţia românilor: 93,7%, la Sibiu, 88,8% Braşov, 82,1% Timişoara, 75,6% Cluj- 
Napoca, 64,8% Oradea,46,4% Târgu Mureş.
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Dar Anton Golopenţia şi-a îndreptat atenţia şi către populaţia 
oraşelor. Primul său studiu, cel privind comuna Comova din Basarabia 
(1932), se referă la procesul de orăşenizare a unei comunităţi rurale, iar 
după 1944, el revine tot mai frecvent la problema oraşelor. Ultimul său 
studiu de demografie se referă la rezultatele recensământului din 1948, 
scris împreună cu dr. D. C. Georgescu, un adevărat model al genului.

Foarte curând, Anton Golopenţia a ajuns la geopolitică; mai modest, 
le-a numit „preocupări ce poartă numele de geopolitică“ . Sub această 
denumire apare primul său studiu, publicat în „Sociologie românească“ . 
El fusese, de fapt, precedat de un altul (apărut în „Sociologie 
românească“ , anul II, nr. 5 — 6, 1936), cu titlul Contribuţia ştiinţelor 
sociale la conducerea politicii externe.

Spre deosebire de Ion Conea, pentru care geopolitica este o ştiinţă 
geografică, pentru A. Golopenţia, geopolitica trebuie concepută ca ştiinţă 
socială, teză reluată astăzi de către geopolitica franceză.

Mai concret, geopolitica trebuie să cerceteze potenţialul statului, 
cuprinzând: teritoriul, neamul, populaţia, economia, structura socială, 
cultura, modul de guvernare, mediul politic. Deci, cercetarea trebuie să 
fie geografică, demografică, economică, socială, culturală, politică. Ea 
trebuie să fie informativă şi continuă, tinzând să devină un adevărat 
buletin meteorologic — şi acesta, un deziderat formulat în teza sa de 
doctorat. A. Golopenţia respinge geopolitica ca „mit politic“ , aşa cum 
era concepută în Germania. Pentru Anton Golopenţia, aceste cercetări 
trebuie să aibă în vedere propria ţară (componenta internă), dar şi ţările 
vecine. în acest cadru, Golopenţia stăruie asupra necesităţii studierii 
românilor — „consângeni“ îi num eşte — de peste hotare şi de 
pretutindeni. Bineînţeles, studiul ţărilor vecine şi al m arilor puteri — 
ceea ce ar însemna „mediul politic“ — este şi el un obiectiv prioritar.

A. Golopenţia publică în primul num ăr al revistei „G eopolitica şi 
geoistoria“ , 1941, studiul său Populaţia teritoriilor româneşti desprinse 
în 1940. El urmează studiului lui Sabin Manuila: Studiu etnografic 
asupra populaţiei României (Institutul Central de Statistică, 1940). 
Ambele studii — astăzi clasice — examinează populaţia, structura etnică 
din teritoriile pierdute de România, în 1940. Sabin Manuila avea să mai 
publice studii similare, cu referire însă la Transilvania. în schim b, cel
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semnat de Anton Golopenţia aduce elemente noi. Teritoriul este cercetat 
pe plăşi şi nu num ai pe judeţe, permiţându-i o tipologie regională, o 
modalitate pe care A. Golopenţia a dezvoltat-o şi în studiile sociologice.

Din vastul proiect de studii privind românii de peste hotare a rezultat 
monografia Românii din Timoc (Culegere de izvoare), în trei volume, 
apărute în 1943— 1944, sub auspiciile Societăţii Române de Statistică. 
Autori: C. Constante şi A. Golopenţia. Monografia are o bibliografie la 
z i, este însoţită de hărţi şi fotografii. Şi ea rămâne un model în literatura 
noastră, neîntrecut până astăzi.

A fost studiată şi Transnistria, aflată, între anii 1941 şi 1944, sub 
administraţie rom ânească, sub raport demografic, etnic, economic. Să 
amintim că Oficiul de Studii al Institutului Central de Statistică, condus 
de A. G olopenţia, avea o secţie cartografică, încadrată cu eminenţi 
geografi, desenatori, cartografi, care a efectuat numeroase hărţi. Acestea, 
împreună cu studiile respective, au fost pregătite şi pentru Conferinţa de 
Pace de la Paris. Astăzi, ele nu mai există.

A. G olopenţia a iniţiat şi cercetarea sociologică şi etnografică a 
românilor aflaţi la Est de Bug. A publicat şi studii de demografie istorică, 
s-a preocupat de ţările vecine — Ungaria, în special — , a scris despre 
lucrări de geopolitică apărute în Germania. într-un cuvânt, a fost în 
permanenţă în frunte, acolo unde interesele poporului român o cereau şi 
unde ştiinţa — sociologia, istoria, geografia, demografia — puteau să 
ofere temeiuri ştiinţifice. A iniţiat numeroase orientări ştiinţifice care se 
cer astăzi continuate.

Academ ia Rom ână, renăscută, a declarat cu diferite prilejuri că 
datoria ei este să reînnoade firul tradiţiei, rupt în perioada totalitarismului 
comunist. Sunt destule semne că o asemenea angajare se şi înfăptuieşte. 
La acest proces viguros venim cu încredinţarea că statutul geopoliticii 
va fi revizuit, că demografia va fi relansată şi că Anton Golopenţia, 
personalitate ştiinţifică de marcă din perioada interbelică, va cunoaşte 
un autentic proces de restitutio in integrum, moral şi ştiinţific, iar 
generaţiile de astăzi vor intra în posesia operei sale.

Desigur, condiţiile de astăzi sunt profund schimbate, problemele ce 
se pun ştiinţelor amintite sunt, în bună parte, altele, aparatul metodologic 
este puternic renovat.
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România M are, cândva cu 295 049 km p, are astăzi 238 391 kmp ; 
57 000 kmp se află în prezent în componenţa unor state vecine: 
Republica M oldova, Ucraina şi Bulgaria. Vecinii statului român nu mai 
sunt cei din perioada interbelică. A apărut Ucraina cu 603 700 km p, 
având 52,3 de milioane de locuitori, dar ucrainenii deţin 72% — cam atât 
cât erau românii în România Mare —, cu 14 milioane de reprezentanţi 
ai m inorităţilor naţionale, din care circa 500 000 rom âni. România se 
învecinează la Est cu Republica M oldova, cu 33 700 kmp şi circa 
4 400 000 de locuitori, din care populaţia românească deţine 64,5%; la 
Sud, vecinul nostru este Bulgaria, cu 110 994 kmp şi un număr de 9 mi
lioane de locuitori; Iugoslavia de astăzi (Serbia şi M untenegru), aflată la 
SV de România, are o suprafaţă de 102 173 kmp şi circa 10 630 000 de 
locuitori; Ungaria, situată la NV de ţara noastră, deţine o suprafaţă de 
93 033 kmp şi 10 320 000 de locuitori, iar la N şi o mică porţiune la E de 
România, se extinde Ucraina, cu 603 700 kmp şi 52,3 milioane locuitori. 
Ca întindere a suprafeţei (238 391 kmp) şi ca num ăr de locuitori (22,6 
milioane de locuitori), România urmează Ucrainei. Poziţia ei în această 
zonă geopolitică îi acordă anumite avantaje, nu o dată relevate în 
consideraţiile politice şi geostrategice. Stabilitatea ei politică este un 
factor de seamă. Potrivit ultimului recensăm ânt (1992), românii 
reprezintă aproape 90% din populaţia ţării. Celelalte naţionalităţi au 
împreună 2 400 000 locuitori. Numărul m aghiarilor, în regres faţă de 
cifra din 1977, se ridică la 1 624 959, având deci 7,1% din populaţia 
totală. Numărul germanilor, de circa 120 000, este în puternic regres faţă 
de 1977, iar al evreilor se ridică la 8 955. Numărul persoanelor care s-au 
declarat romi este cu mult mai mare ca la recensământul din 1977. Şi sub 
raportul apartenenţei la religii, populaţia a cunoscut schimbări faţă de 
situaţia interbelică. Persoanele care au declarat religia ortodoxă deţin 
86,8% în populaţia totală. Aparţin acestei religii nu numai românii, ci şi 
ruşii, ucrainenii, sârbii, bulgarii, armenii şi grecii. A doua religie este cea 
romano-catolică; cu 1 161 942 (5,1%), numărul credincioşilor romano- 
catolici este în sensibilă creştere. Cel mai mare progres l-au înregistrat 
confesiunile neoprotestante: penticostalii, baptiştii, adventiştii, creştinii 
după evanghelie sunt în număr de 458 000, deţin 2,2% din populaţia 
totală. Num ărul persoanelor aparţinând religiei greco-catolice, de
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223 327 (1% ), în puternic regres faţă de trecut, este aproape egal cu 
numărul penticostalilor. în rândul rom ânilor, persoanele aparţinând 
religiei ortodoxe reprezintă aproape 95%.

Schimbări foarte importante s-au înregistrat pe plan demografic. Este 
adevărat că şi populaţia României a cunoscut tranziţia demografică, cu 
un decalaj de câteva decenii faţă de Europa Occidentală. S-au accentuat 
unele tendinţe de lungă durată, s-au instalat unele noi, toate insuficient 
studiate. îmbătrânirea demografică este avansată, mortalitatea generală 
este înaltă: durata medie de viaţă nu a atins încă 70 de ani (66,6 ani la 
bărbaţi şi 73,2 ani la femei), iar m ortalitatea infantilă este de circa 23 
decese sub un an la 1 000 născuţi-vii. Natalitatea, într-o rapidă scădere în 
ultimii ani, nu mai asigură înlocuirea simplă a generaţiilor. Ţările vecine 
Rom âniei cunosc aproximativ aceleaşi tendinţe. Dar ceea ce trebuie 
subliniat este faptul că în ultim ii ani numărul absolut al populaţiei 
României scade, ca efect conjugat al emigraţiei şi al unui spor natural 
negativ. Ar mai trebui remarcate şi disparităţile demografice regionale, 
observabile la nivelul judeţelor şi al provinciilor istorice. Tendinţe 
dem ografice negative se înregistrează în provinciile istorice Banat, 
Crişana şi Maramureş. Efectele poluării sunt prea puţin studiate.

O r, primul comandam ent al geopoliticii pe plan ştiinţific este 
studierea situaţiei interne, cunoaşterea potenţialului intern, în primul 
rând al celui biologic-demografic. Preocupările, de altă dată, ale şcolilor 
lui Iuliu Moldovan şi Gheorghe Banu, ale altor oameni de ştiinţă, au fost 
abandonate. Să amintim că în 1935 lua fiinţă Societatea regală română 
pentru studiul eugeniei şi eredităţii, printre ai cărei membri fondatori se 
num ărau Gheorghe M arinescu, C. Rădulescu-M otru, Nicolae Ionescu- 
Siseşti, Constantin Argetoianu (de astădată ca m edic!), dr. Sabin 
M anuila şi alţii. Conotaţiile care s-au acordat unor term eni ca 
„biopolitic“ , „eugenie“ şi chiar „antropologic“ — ca să nu mai vorbim de 
„geopolitic“ — au făcut ca asemenea preocupări să fie total interzise în 
timpul totalitarismului comunist.

Care a fost soarta geopoliticii după cel de-al doilea război mondial? 
Din Germania s-a transferat în alte ţări. Iată ce putem citi într-o lucrare 
franceză intitulată Géopolitique. Les voies de la puissance (Fondation 
des études de défense nationale, Paris 1990): „La géopolitique est morte“
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(p.13). Cu specificarea că ea a murit o dată cu prăbuşirea celui de-al 
treilea Reich. Dar, adaugă autorul, Pierre M. Gallois, general şi el, ca 
germanul Karl Haushofer, geopolitica de altădată „a făcut loc 
geopoliticii ca ramură a ştiinţelor sociale“(s.n). Este exact accepţia pe 
care Anton Golopenţia i-o dădea geopoliticii cu peste cinci decenii în 
urmă. „Stâna carpatică“ trebuie păzită cu aceeaşi vigilenţă, dar 
„ghioaga“ , de care vorbea Gheorghe Brătianu, este astăzi înlocuită cu 
tratate, alianţe şi acorduri, cu mecanisme europene de securitate.

Prin urmare, nihil obstatîn calea relansării geopoliticii în România. 
De altfel, s-au publicat studii pe această temă în ultimii patru ani, sub 
sem nătura unor eminenţi istorici şi geografi, politologi şi sociologi, 
diplom aţi şi oameni politici. Intr-o recentă lucrare cu caracter 
enciclopedic (Dicţionarpolitic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, 
Editura Academiei Române, 1993, autor Sergiu Tămaş), geopolitica este 
corect definită, amintindu-se, totodată, contribuţia originală a lui Anton 
Golopenţia. Se reactualizează ceea ce spunea Gheorghe Brătianu: 
„românii sunt obligaţi să aibă o conştiinţă geopolitică“ .

Spre deosebire de perioada în care au fost iniţiate preocupările de 
geopolitică, în România de astăzi condiţiile sunt incomparabil mai 
favorabile. Ne referim, în primul rând, la „suportul logistic“ , reprezentat 
de institutele Academiei Române, de institutele şi centrele care se află 
sub egida Academiei Române.

Domnule Preşedinte,

Să amintim hic et nune că Academia Română a înfiinţat, în 1992, 
Centrul de Studii Bucovina, cu sediul la Rădăuţi. Este un act care 
continuă marea tradiţie a Academiei Române. La înfiinţarea ei, în urmă 
cu 128 de ani, cel mai înalt for ştiinţific înţelegea să aibă în sânul său pe 
reprezentanţii românilor din toate provinciile aflate atunci sub stăpânire 
străină. Din Bucovina habsburgică au fost chemaţi Alexandru 
Hurmuzachi şi Ion G. Sbiera. Aceşti doi cărturari şi patrioţi, sprijiniţi de
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alţi intelectuali, au înfiinţat Societatea pentru cultura şi literatura română 
în Bucovina, în 1862, la numai un an după înfiinţarea ASTREI.

I-au urmat atâţia alţii — Eudoxiu Hurmuzachi,DimitreOnciul, ajuns 
preşedinte al Academiei Române, Tudor Stefanelli, Simeon Florea 
M arian, Ion Nistor, George Popovici. Aportul Academiei Române la 
Marea Unire a fost evocat în şedinţa solemnă a Academiei Române, în 
ziua de 14 mai 1919 (Ia care a luat parte Regele Ferdinand I şi a luat 
cuvântul N. Iorga), de academicianul Ion Nistor care, în numele 
Bucovinei, a spus:

„înrâurirea Academiei asupra dezvoltării vieţii noastre naţionale şi 
culturale a fost covârşitoare. Azi, românii din Bucovina... reuniţi cu fraţii 
lor mai mari... aduc prin rostul Academiei Române omagii de mulţumire 
şi adâncă recunoştinţă pentru ajutorul şi încurajarea ce ne-a dat în 
timpurile posomorâte ale robiei noastre“ .

în perioada interbelică, în componenţa membrilor Academiei 
Române nu a mai fost folosit criteriul provinciilor: Bucovina revenise la 
Patria Mamă.

O serie de oameni de ştiinţă — printre care şi unii aparţinând altor 
etnii din Bucovina — au fost aleşi membri titulari, membri de onoare, 
membri corespondenţi ai Academiei Române. După 1948, unii dintre 
aceştia au fost îndepărtaţi. Cu adâncă satisfacţie a fost resimţită hotărârea 
Academiei Române din 3 iulie 1990, prin care au fost repuşi în drepturi 
cei izgoniţi din înaltul for, printre care istoricii Ion Nistor, Teofil 
Sauciuc-Săveanu, Vasile Grecu, Romul Cândea, naturaliştii Eugen 
Botezat şi Mihai Guşuleac, istoricul literari. E.Torouţiu,învăţatul teolog 
Vasile Gheorghiu.

Astăzi, o parte din Bucovina istorică, circa 6 000 km p, face parte 
din Ucraina, constituind, împreună cu o parte din fostul judeţ Hotin şi 
ţinutul H erţa, regiunea Cernăuţi. Credincioasă principiilor sale, 
Academia Rom ână a ales, din rândul cărturarilor patrioţi din Cernăuţi, 
doi membri de onoare.

Acest gest a avut un ecou profund în rândul celor 185 000 de români 
din regiunea Cernăuţi, un imbold puternic la cultivarea sentimentelor 
româneşti, la menţinerea identităţii naţionale. Faptul că în alegerile pentru 
Parlamentul de la Kiev, dând dovadă de o înaltă conştiinţă naţională,
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alegătorii români au ales un deputat român, este şi rezultatul eforturilor 
Academiei Române de a sprijini comunitatea română de peste hotare.

Non bis in idem! Dar îmi veţi îngădui să mă abat pentru a doua oară 
de la protocolul şi tradiţia înaltului for. Originar din Cernăuţi, trăind şi 
învăţând în spaţiul geopolitic al Nordului Bucovinei, dar fiind un produs 
al culturii româneşti din acest străvechi colţ de pământ românesc, mă 
simt dator să aduc omagiul meu Academiei Române, renăscută din 1989, 
pentru tot ceea ce a făcut şi face, cu frăţească dragoste, pentru românii 
din Bucovina istorică.
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SCURTA BIOGRAFIE. 
TREBICI (TREBIŞ) VLADIMIR 

— DEMOGRAF, SOCIOLOG

. .quem legis ut noris 
acei pe posten tas!“

(Ovidiu)

Membru corespondent, din 13 noiembrie 1990, şi titular, din
10 noiembrie 1992, al Academiei Române.

Născut la 28 februarie 1916, în satul Horecea-Mănăstirii, municipiul 
Cernăuţi (Bucovina), în familia numeroasă a unui funcţionar de la 
Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina.

Şcoala prim ară în satul natal (1922— 1925) şi Cernăuţi (1926). 
Liceul „Aron Pum nul“ din Cernăuţi (1926 — 1933), absolvit cu note 
maxime. Licenţiat al Universităţii „Regele Carol al Il-lea“ din Cernăuţi. 
Facultatea de Filosofieşi Litere (1933 — 1938); teza de licenţă: Filosofia 
iui Lucian Blaga. Licenţiat şi al Facultăţii de Drept (1939). Seminarul 
Pedagogic Universitar din Cernăuţi (1937 — 1938). Ca student a fost 
membru al întrunirii Academiei Române „Bucovina“ . Obţine doctoratul 
în fîlosofie — specialitatea sociologie, la Universitatea din Bucureşti.

A participat la campania militară din Est (Odessa şi Cotul Donului) 
şi a fost făcut prizonier de către armata sovietică în Nordul Crimeei. 
Decorat cu Ordinul „Coroana României“ , în grad de cavaler cu spade şi 
panglică şi cu „Virtutea Militară“ , cl. a V-a (1941). Veteran de război. 
Nu a fost membru al P.C.R.
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VLADIMIR TREBICI (Fotografie din anul i 994)

Profesor suplinitor de istorie la liceul m ilitarŞtefan cel Mare“ din 
Cernăuţi (1939).

Lucrează la Direcţia Centrală de Statistică, cu unele întreruperi, 
îndeplinind diverse funcţii până la cele de director general adjunct şi 
consilier al ministrului (1946—1972). A mai lucrat ca redactor principal 
la revista „Probleme Economice“ (1951 — 1953) şi la Institutul de 
Cercetări Economice al Academiei Române (1956 — 1958).

în învăţământul superior a lucrat cu intermitenţe pe bază de cumul, 
între 1948 şi 1972, şi cu norma de bază, 1972—1977: asistent la 
Facultatea de Drept — Universitatea Bucureşti (disciplina „Statistica
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teoretică“), conferenţiar la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare 
(ISEP) — Bucureşti; de asem enea, a ţinut cursuri şi la Institutul 
Politehnic Bucureşti (cursuri post-universitare de ingineri economişti) 
şi la Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie (secţia de 
Sociologie). Cursurile predate: statistica teoretică, statistica economică 
şi demografia. Profesor asociat la Centrul Demografic O.N.U.-România 
(1974— 1984), de limbă franceză.

în general, în ţară şi străinătate, este cunoscut ca demograf, sociolog 
şi statistician. Autor de cărţi, broşuri, capitole din lucrări (50),contribuţii 
la diferite volum e (60), articole şi studii (320), recenzii şi cronici 
ştiinţifice (140), lecţii speciale şi conferinţe publice (220), emisiuni de 
radio şi de televiziune (360), volume traduse (10).

A participat cu comunicări la sesiunile ştiinţifice ale Academiei 
Române, ale institutelor sale, ale Centrului de Cercetări Sociologice, ale 
Societăţii Rom âne de Ştiinţe Geografice, ale Direcţiei Centrale de 
Statistică, ale Academiei de Studii Economice. A fost colaborator la 
lucrări enciclopedice din ţară şi străinătate: „Dicţionar Enciclopedic“ 
(4 voi), Mic Dicţionar Enciclopedic (trei ediţii), Dicţionar de Pedagogie, 
Dicţionar de Ecologie“, ROM ANIA. An Encyclopaedic Survey, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucharest 1980, RUMANIA  ’95. Visión 
enciclopédica, Editura Minerva, Bucarest, 1994 şi altele.

în dem ografie a abordat aproape toate dom eniile acestei ştiinţe: 
modele demo-economice, teorii demo-economice, urbanizare, migraţia 
internă, fertilitatea, nupţialitatea, mortalitatea, aspectele teritoriale ale 
populaţiei, proiectările demografice, structura populaţiei şi îmbătrânirea 
demografică, populaţia m ondială, cooperarea internaţională în 
demografie, politica demografică.

A fost membru al Comisiei Naţionale de Demografie (1971 — 1989), 
vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific şi M etodologic al Direcţiei 
Centrale de Statistică, al diverselor consilii ştiinţifice. A fost ales în 
Consiliul de conducere al Asociaţiei Sociologilor din România, înfiinţată 
în 1990. Este preşedintele de onoare al Laboratorului de demografie 
istorică al Universităţii din Bucureşti (din 1981), membru de onoare al 
Societăţii Cehoslovace de Dem ografie (din 1988) al Asociaţiei 
Sociologilor din România (1993).
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Cunoscător al limbilor germană, rusă, franceză, engleză, italiană şi 
ucraineană. A făcut parte din diverse delegaţii oficiale, ca expert în 
probleme dc statistică, sociologie, demografie, la M oscova (1958), la
O.N.U. — New Y ork(1958),laCA ER — Moscova (1960), la congresele 
Asociaţiei Internaţionale de Sociologie (Evian — 1966 şi Vama — 1970), 
la Paris (i960 şi 1991), Belgrad (1967), Alpbach (Austria — 1967), Lyon 
(1972), M ontréal (1988), Ciudad de Mexico (1977,1980), New Delhi 
(1993). Delegat oficial al României la lucrările Comisiei pentru populaţie 
a O.N.U. (New York şi Geneva), la sesiunile din San José (Costa Rica), 
la Santiago (Chile), la Cairo (Egipt), Sofia (Bulgaria) pentru pregătirea 
Conferinţei Mondiale a Populaţiei, ca şi la Colocviul din Tunis şi invitat 
la multe alte manifestări ştiinţifice din străinătate.

M embru al: Uniunii Internaţionale pentru Studiul Ştiinţific al 
Populaţiei (din 1971); Institutului Internaţional de Statistică (din 1972); 
Asociaţiei Internaţionale a Dem ografilor de Lim bă Franceză 
(AIDELF), din 1981; Asociaţiei Europene de D em ografie (membru 
fondator), din 1984; Societăţii Europene pentru Econom ia Populaţiei 
(din 1988); membru de onoare al Societăţii Cehoslovace de Demografie 
de pe lângă A cadem ia de Ştiinţe din Cehoslovacia şi al Societăţii 
Române de Retrologie Agrară. Face parte din secţia de Ştiinţe Eco
nomice, Juridice şi Sociologie. Din 1990, este preşedinte al Comisiei 
de Demografie a Academiei Române, iar din 1995 director al Centrului 
de Cercetări Demografice.

Din 1991, lucrează la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din 
cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice şi este membru al 
Consiliului ştiinţific al acestuia.

în anul universitar 1990/1991 a predat demografia la o universitate 
particulară din Bucureşti; în 1992 a fost profesor asociat la U ni
versitatea Bucureşti, unde a predat dem ografia la Facultatea de 
Sociologie, Psihologie şi Pedagogie. Din 1990, este  conducător de 
doctorat la A cadem ia de Studii Econom ice pentru specialitatea 
„statistica social-econom ică“ , iar din 1993, la specialitatea „demo- 
economică“ , la Institutul Naţional de Cercetări Econom ice. Distins cu 
Ordinul M uncii,cl. a I lI -a  (1969).
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Figurează în Mic Dicţionar Enciclopedic — ediţiile 1978 şi 1986; de 
asem enea, în The International Who’s Who, 1988 — 1990 (Londra), în 
Ştiinţa In Bucovina, voi. I, Suceava, 1981.

Este laureat al Premiului Academiei „Ion Ionescu de la Brad“ 
(împreună cu prof. M. Biji), pentru monografia Uzinele I. C. Frimu — 
Sinaia (1958). Al doilea premiu al Academiei Române a fost acordat 
pentru cartea Demografie şi etnografie (1986), scrisă în colaborare cu 
dr. Ion G hinoiu. Autor al lucrărilor: Manual elementar de statistică 
industrială, 1950; Curs de statistică teoretică pentru învăţământul 
superior, în colab., 1950; Dicţionar statistic-economic, 1962 şi 1969 
(redactor responsabil); Curs de statistica populaţiei, ASE, 1970; 
Populaţia României şi creşterea economică. Studii de demografie 
econom ică, 1971; Populaţia mondială, 1974; Mică enciclopedie de 
demografic, 1975; La population de la Roumanie et Ies tendences 
démographiques, 1976 (franceză, engleză, spaniolă); Demografia 
oraşelor României (în colab., 1977); Demografía (tratat), 1979; Ce este 
demografia!, 1982; Mică enciclopedie de statistică (în colab.), 1985; 
Demografie şi etnografie (în colab.), 1986; Demografia teritorială a 
României (în colab.), 1986; Populaţia Terrei. Demografie mondială, 
1991; Genocid şi demografie, 1991; Bucovina. Populaţia şi procesele 
demografice (1775— 1993), 1994.

„Puţinii ani ce mi-au rămas vreau să-i folosesc pentru două 
obiective im portante. Pregătesc Istoria populaţiei României, o 
m onografie de mai mari dim ensiuni, însoţită de un Vocabular de 
demografie. Lucrez cu pasiune la Istoria Bucovinei. Este o datorie de 
suflet, dar şi o obligaţie m orală, ca preşedinte de onoare al Societăţii 
pentru Cultura şi L iteratura română în Bucovina, înfiinţată de fraţii 
Gheorghe şi Alecu Hurm uzachi,cu sprijinul altor cărturari, în 1862. Am 
m uncit sistem atic, cu dragoste, pe tărâmul m eu, aşa cum au m uncit 
părinţii, neamurile mele, ţăranii, de aceea cinstesc munca altora. M i-am 
dat silinţa — nu întotdeauna am reuşit! — să aplic principiile înţelegerii, 
toleranţei (am învăţat târziu!), sub semnul iubirii universale, aşa cum o 
propovăduia Sfântul Apostol Pavel (Epistola I către Corinteni, 13,13).
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în viaţă, de cel mai mare ajutor mi-a fost credinţa, pe care nu am 
părăsit-o şi, de la a cărei învăţătură nu ra-am abătut. Respect oamenii 
care au o credinţă, indiferent care este aceasta“ .

Pasionat de muzică, istorie — şi în special cea a Bucovinei — şi 
teologie.

Căsătorit: are o fiică, Hrisanta, absolventă a Conservatorului de 
muzică „Ciprian Porumbescu“ din Bucureşti, Ph. D. la Universitatea din 
Viena (bizantinologie), căsătorită cu dirijorul Ion Marin.
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COMUNICĂRI, TRADUCERI ETC. 

PUBLICATE DE VLADEVUR TREBICI
(ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ)

A. Cărţi, autor, coautor, studii incluse în volume

1. 1966: Recensăm ântul popu la ţie i ş i locu in ţelor din 15 m artie 1966 , 
Editura D. C. S., 1966,37 pag. (f.n.).

2. 1970: Curs de statistica p o p u la ţie i, Academia de Studii Economice, 
XEROX, 1970,981 pag.

3.1971: Populaţia Rom âniei şi creşterea econom ică . Studii de dem ografie  
econom ică  (Colecţia „Creşterea economică“), Editura Politică, Bucureşti, 1971, 
384 pag. (11 recenzii, din care 2 în străinătate).

4 .1972: Proiectări dem ografice  (în colaborare cu Vasile Gheţău), Caiet 
C. I. D, S. P.,în: Colecţia „Prognoza economică“, nr.2.

5 .1973: Prognoza dem ografică, Academia „Ştefan Gheorghiu“,XEROX, 
1973,91 pag.

6 .1974: Populaţia m ondială, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974,203 pag.
7 .1974: Cap. VI. Proiectarea populaţiei An volumul: „Populaţia României“, 

Editura Meridiane, Bucureşti, 1974; Idem: versiunea franceză C. I. C. R. E. D.
8.1975: M ică enciclopedie de dem ografie , Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică,Bucureşti, 1975,493 pag.
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9.1975: Law and Social Status o f Women (p. 80—108) şi Law and 
Fertility in Romania (pp. 500-543), în: “Law and Fertility in Europe. A study 
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Editions, Dolhain, Belgique, 1975.

10.1976: Fertilitatea populaţiei României şi factorii care o determină. 
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11.1976: La population de la Roumanie et les tendences démographiques, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, 193 pag. (Idem, versiunile engleză şi 
spaniolă). Recenzată de Alfred Sauvy, în «Le Monde».

12.1977: La Planification de la familie et la contraception en Roumanie (în 
colab. cu Dr. I. D. Lemnete şi Dr. doc. V. Săhleanu),în volumul: Aspects socio- 
politiques et démographiques de la planification familiale en France, en Hongrie 
et en Roumanie. Dossiers et recherches, nr. 2, Février 1977. Centre Européen 
de Recherche et Documentation en Sciences Sociales (Vienne), INED, 
UNESCO, Paris, pp. 142-247.

13.1977: Demografia oraşelor României (sub red. VI. Trebici), în colab. 
cu I. Measnicov şi I. Hristache, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1977.

14.1977: Mathematische Methoden und Modelle in der Rumänischen 
Demographie, în volumul Die Démographie und ihre Methoden (Parwiz 
Khalatbari, ed.), Beiträge zur Demographie, No.l, Akademie Verlag, Berlin, 
1977,pp. 237-256.

15.1978: Kinder-Soll und Haben în Rumänien, în volumul: Lutz Franke 
und Hans W. Jürgens (Hrsg): Keine Kinder — keine Zukunft? Zum Stand der 
Bevölkerungsforschung in Europa Schriftenreihe des Bundesinstituts für 
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16.1977: Population as a System, în volumul J. Rose and C. Bilciu (eds.), 
Modern Trends in Cybemetics and Systems, vol. II, Springer Verlag, Berlin, 
Heidelberg,New York, 1977,pp. 1000-1004.

17.1979: Typen der demographischen Transition in den 
Entwicklungsländern, în volumul: Parwiz Khalatbari (ed.), Beitrage zur 
Demographie, No. 2, Humboldt-Universität zu Berlin, Akademie Verlag, 
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1979,481 pag.

175

V.TREBICI



19.1980: P rognoza d em ogra fică , în volumul: E conom ia m ondială  
orizont 2000  (coordonator M. Maliţa ş .a.), Editura Academiei Române, 1980, 
pp. 21-41 .

20. 1980: Binnenwanderung und Urbanisierung in Rumänien im  Zeitraum  
von 1948 bis 19 7 7 , în volumul: Parwiz Khalatbari (ed.), Räumliche 
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E ncyclopaedic S u rvey , Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucharest, 1984, 
pp. 90—95 (idem, versiunea franceză).

23.1981: R esursele umane ale Terrei, în volumul Resursele şi noua ordine 
internaţională, Editura Politică, Bucureşti, 1981, pp. 106—135.

24. 1981 : La transition dém ographique dans les p a y s  de ÏE urope de VEst: 
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26.1982: La situation démographique de la Roumanie, în volumul: 
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29.1983: D ie  dem ographische Transition, în volumul.‘Sabine R upp und 
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volumul: Démographie et destin des sous-population, Association Internationale 
des Démographes de Langue Française (ATOELF), Paris, 1983,pp. 161 — 169.

31.1983: Les p rovin ces h istoriques de la Roum anie: aspects  
démographiques, în volumul: Papers in Honour o f  O ctav Onicescu on his 90- 
Birthday (editors: M.C. Demetrescu şi M. Iosifescu), Editura Nagard. Roma, 
1983, pp. 465-474.

32.1985: M ică  en cic loped ie  de statistică. Autori: M. Iosifescu, C. 
Moineagu, Vl.Trebici,Em. Ursianu; coordonator: VI.Trebici,Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică,Bucureşti, 1985,611 pag.

33.1985: D ie  „B evölkerungslehre“ Gerhard M ackenroths und die  
D em ographie in R um änien , în volumul: Josef Schmid (Hg), 
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35.1986: The Future Population o fD e v e lo p e d  R égions and üje Question  
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37.1986: D em ografie  şi etnografie (în colab. cu I. Ghinoiu), Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986,325 pag.

Premiul Academiei Române.
38.1986: P erspectivele  dem ografice ale R om âniei în condiţiile revoluţiei 

ştiinţifice şi tehnice, în volumul R evoluţia ştiinţifico-tehnică şi aplicaţiile ei în 
dezvoltarea socială a R om ân iei (coordonatori: M. Drăgănescu şi M. 
Voiculescu), Editura Politică, Bucureşti, 1986, pp. 162— 183.

39.1987: Schim bări în structura dem ografică a popu la ţie i R om âniei şi 
sem nificaţia lor econom ică; Sesiunea ştiinţifică jubiliară a Insititutului de 
Cercetări Economice,25—26 februarie 1983, volumul 1,1987,pp. 273—294.

40.1987: A nton  G olopenţia  (1 9 0 9 — 1951) — em inen t s ta tistic i an şi 
dem ograf, în volumul Studii de statistică. Lucrările ce le i de-a unsprezecea  
consfătuiri ştiin ţifice de statistică, 2 0 —22 decem brie 1984, Direcţia Centrală 
de Statistică,Bucureşti, 1987,pp.75 — 80.
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Tineret-Educaţie-Participare. Două decenii de cercetare ştiinţifică şi acţiune 
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275.
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colaborare), în: „Viitorul social“, anul IV, nr. 3,1975.
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