MONOGRAFIILE SĂTEŞTI DIN TRANSILVANIA LA SFÎRŞITUL
SEC. XIX şi ÎNCEPUTUL SEC. XX

Astăzi,

decenii de la înfiinţarea primelor cooperative agricole, un capitol
rezultatelor obţinute se referă la creşterea nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii, la crearea satului socialist românesc, caracterizat nu numai prin noile relaţii
social-economice, ci şi prin preluarea in proporţii crescinde a elementelor de urbanizare, de
confort şi civilizaţie, este o sarcină importantă a agronomilor, sociologil":.'r, arhitecţilor şi a altor
specialişti să studieze şi mai intens dezvoltarea satelor noastre. Un rol deosebit de important
revine şi istoricilor in cercetarea multilaterală, ce include şi cunoaşterea trecutului satelor.
Sarcina lor este să scoată in evidenţă tot ce a fost progresist in dezvoltarea societăţii agrare
din trecut, să analizeze lupta ţărănimii pentru pămînt, împotriva exploatării, pentru ridicarea
satelor. De asemenea, specialiştii trebuie să valorifice in lucrările lor de cercetare pe acest plan
tradiţiile progresiste ale istoriografiei noastre.

esenţial

al

cînd

după două

bilanţului

Încă inainte de eliberare istoriografia românească a cunoscut o activitate deosebit de importantă

in cercetarea situaţiei ţărănimii şi a dezvoltării satelor din ţara noastră. Preocupări mai
importante în această direcţie se remarcă după 1848 o dată cu apariţia istoriografiei moderne.
O orientare conştientă inspre problemele vieţii agrare se conturează însă la sfîrşitul secolului
al XIX-lea şi inceputul secolului XX. Această activitate ia avint între cele două războaie mondiale şi mai cu seamă în zilele noastre.
Activitatea istoriografică referitoare la ultimele două perioade în genera le cunoscută. Revistele
noastre de specialitate şi lucrările cu caracter sociologic au dat aprecierea cuvenită muncii colective efectuate pe baza metodei de cercetare concretă, iniţiată între cele două războaie de D. Gusti
şi începuturilor sociologiei marxiste (Miron Constantinescu). În zilele noastre au apărut de asemenea o serie de consemnări care subliniază importanţa studierii trecutului şi prezentului satelor
şi comunelor româneşti pe baza principiilor marxist-leniniste. Lipsesc însă lucrările de apreciere
a activităţii cercetătorilor noştri referitoare la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
nostru, mai ales în ceea ce priveşte Transilvanial.

-

Un interes deosebit pentru cercetarea dezvoltării satelor din Transilvania la răscrucea secolului al XIX-lea şi al XX-lea s-a manifestat în urma situaţiei ce s-a creat pe plan social-economic şi politic.
1
în mod tangenţial se aminteşte despre preocuparea istoricilor privind satele noastre din perioada sfîrşitului seco_
!ului al XIX-lea şi Inceputului secolului XX In lucrarea apărută sub redacţia lui Ion Comea, Clopotiva. Un sat din
Haţeg, Bucureşti, 1940; Cornel Irimie, Monografiile sdteşti, Contemporanul, 5 ianuarie 1968; Constantin Catrina,
Probleme de etnografie şi arid in dezbaterea revistei .. Transilvania" In RevMuz, nr. 4/1969, p. 362-364 ; Acaţin Egyed,
A megindu/t falu (Satul în mişcare), Bucureşti, 1970.
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După desfiinţarea iobăgiei la mijlocul secolului al XIX-lea, in răstimpul unei perioade de trei,
patru decenii, in condiţiile dezvoltării capitalismului, in urma legilor economiei producţiei
de mărfuri, unele familii ţărăneşti s-au ridicat, iar altele s-au proletarizat. Astfel in cadrul acestui
proces, care a devenit general in a doua jumătate a secolului al XIX-lea in întreagă Transilvania,
a avut loc o masivă ridicare sau decădere materială a ţărănimii, acest fenomen cuprinzind uneori
sate intregi. Făcînd o comparaţie, pe baza datelor statistice din acea vreme, putem constata că
au decăzut, in primul rind, multe sate din munţi, silite inainte să trăiască din folosul ce le dădeau
pădurile şi păşunile, dar care li s-au luat cu ocazia desfiinţării raporturilor feudale, sau satele
aşezate in vecinătatea marii proprietăţi şi rămase sub influenţa acesteia.
Criza agrară de lungă durată de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, provocată de mărfurile
agrare ieftine din S.U.A. care au inundat pieţele de desfacere ale ţării noastre, a provocat şi
ea schimbări radicale in structura societăţii agrare. Criza a dus la ingheţarea posibilităţii de valorificare a produselor, influenţînd astfel puternic economia gospodăriilor mici supuse de către
stat la plata unor impozite uriaşe şi la sarcinile de a plăti ratele de dobîndă instituţiilor de
credit.
Această situaţie a contribuit la stirnîrea unui interes deosebit pentru cunoaşterea vieţii oamenilor din aşezările de la ţară şi astfel a inceput studierea mai aprofundată a condiţiilor negative
şi pozitive care determinau procesul dez,•oltării satelor. Dorim să subliniem că in cazul satelor
rămase in urmă cercetarea a avut ca scop ridicarea lor. Astfel se poate inţelege de ce multe monografii publice la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, pe lîngă o analiză
temeinică a trecutului, studiază şi prezentul, precum şi viitorul satelor. Aceste monografii constituie rezultatele unui inceput de orientare in cercetarea satelor, orientare care a dat naştere
metodei sociologice de cercetare concretă, ridicată la un inalt nivel ştiinţific intre cele două
războaie mondiale, de D. Gusti.
Problema studierii situaţiei şi a viitorului satelor din Transilvania s-a bucurat de un interes
deosebit din partea elementelor progresiste, deoarece acestea doreau să atragă tot mai organizat masele ţărăneşti in lupta pentru democratizarea vieţii politice. În acest sens, un rol deosebit de important 1-au jucat elementele progresiste şi fruntaşii politicii români. care de decenii
intregi se sprijineau pe masele populare româneşti din Transilvania in lupta de eliberare naţio
nală. în vederea adincirii şi ridicării conştiinţei naţionale, aceste elemente progresiste subliniau
in faţa maselor că situaţia tot mai grea de la ţară, stagnarea satelor, se datorau politicii de asuprire promovate de guvernele burghezo-moşiereşti maghiare. Lupta lor pentru introducerea
dreptului de vot corespunzător situaţiei maselor ţărăneşti române din Transilvania in yederea
creării unei mase electorale cit mai largi a orientat de asemenea atenţia multor persoane spre
analiza reală a situaţiei prezente a satelor, in care ţărănimea din cauza lipsei de J?ămint era ţinută
departe de viaţa politică.
Dorim să subliniem că pe lîngă astfel de lucrări foarte valoroase pentru cunoaşterea realită
ţilor din trecut, au apărut şi monografii, multe la număr, care urmăreau să sublinieze nu greutăţile, ci rezultatele la care au ajuns unele elemente imburghezite, sau, in cazuri mai rare, chiar
sate intregii.
În perioada studiată de noi au apărut circa peste o sută de monografii de sate, în limba română,
maghiară şi germană, referitoare la satele din Transilvaniaa. Ele sînt lucrări bazate pe o docu1
În aceste lucrări ori nu se vorbeşte despre problema d.iferenţierii ţărănimii, ori, dacă se aminteşte, ea nu constituie o parte importantă a monografiilor.
• Lista monografiilor apărute ln această perioadă vezi in Bibliografia isloric4 a secolului al XIX-lea, aflată sub tipar
in timpul redactării acestei lucrări.
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mentaţie

relativ bogată in ceea ce priveşte istoricul satelor, iar cele care ating şi situaţia prezentului oglindesc cunoştinţele reale ale autorilor în ceea ce priveşte problemele generale ale dezvoltiirii satelor in cadrul capitalismului. Relevînd greutll.ţile celor nevoiaşi, unii autori subliniază
necesitatea ajutoriirii satelor din partea statului, iar alţii aduceau critici politicii agrare a guvernelor burghezo-moşiereşti maghiare.
În cadrul acestei activităţi, o insemnătate deosebită a avut-o iniţiativa unui grup de tineri
români, cu studii medii şi superioare. În toamna anului 1894 ei au luat hotărîrea să publice
un concurs cu premii pentru monografiile economice ale comunelor din judeţul Sibiu, contribuind cu toţii pentru acoperirea premiilor. Concursul a fost publicat în Tribuna şi Foaia Poporului. Ca răspuns la această iniţiativă, în cîteva luni, au şi fost elaborate 13 monografii.
În general, în comparaţie cu monografiile săteşti apărute in limbile română, maghiară şi
germană pînă la acea dată, acestea au un pronunţat caracter economic, au fost elaborate cu scopul de a da ajutor satelor pentru înlăturarea unor greutăţi, pentru asigurarea condiţiilor de
progres. Ele arată nivelul economiei satelor respective, rezultatele la care au ajuns locuitorii
lor, lipsurile în comparaţie cu situaţia dată şi sarcinile ce revin localnicilor pentru un progres
mai accentuat. Părţile cu caracter istoric sînt analizate numai pentru a stabili o comparaţie
în progresul economic şi social al localităţii şi pentru indemn la noi rezultate.
După prezentarea descriptivă a poziţiei satelor, autorii arată întinderea hotarului, a
fînaţului, a pădurilor, calitatea lor, a loturilor pentru cereale, posibilităţile in general de recoltă
şi produsul anilor 1893-94, precum şi repartizarea produsului pe întreaga populaţie a localităţii.
Deşi nu se insistă asupra problemei repartizării inegale a produsului pe întreaga populaţie, din
aceste studii se poate conclude dacă producţia agricolă satisface sau nu nevoile ţăranilor. Se arată
clar în ce măsură corespunde păşunea pentru vitele existente. în monografia comunei GuraRîului citim : "Cu bucatele şi celelalte roade ale cîmpului se acopăr aproape deplin trebuinţele
poporaţiunii ; se simte însă lipsa de nutreţ, deoarece locuitorii ţin, după ingustirea hotarului,
prea multe vite" 4 • Dar autorul găseşte o soluţie temporară pentru îmbunătăţirea situaţiei: "Ar
aduce fără îndoială şi mai mult - spune el, - dacă s-ar curăţi şneapănul, dar mai ales jipul,
care se întinde şi lăţeşte repede şi în chipul acesta cuprinde din ce în ce tot mai mult teren,
care ca păşune nu se mai poate folosi, pe cînd jipul ca lemn n-are nici un preţ" 5 •
Analizînd situaţia dată şi eventualele posibilităţi pentru îmbunătăţirea gospodăririi, autorii
monografiilor economice constată că în cele mai multe localităţi gbspodărirea a rămas în urmă.
În unele locuri chiar a decăzut faţă de perioada anterioară, cînd suprafaţa cultivabilă era împăr
ţită în trei hotare - un an grîu, apoi porumb şi al treilea an ogor - iar acum în două hotare.
Pozitiv în aceste lucrări este faptul că faţă de o serie de alte monografii, se fac propuneri concrete
pentru o gospodărire mai modernă. Astfel, de exemplu, unul din autorii monografiilor propune
un asolament în cinci părţi: porumb îngrăşat cu mult gunoi, ovăz cu trifoi, trifoi, şi griu cu sau
fără gunoi şi recomandă folosirea intensă a maşinilor agricole existente în acea vreme. De asemenea sugerează transformarea pămînturilor neroditoare în pămînturi roditoare.
Autorul monografiei comunei Răhău spune: "Locul neroditor abia face 12 iugăre. aici se numă
ră mai cu seamă rîpele de pe lîngă văi şi cele aflătoare pe hotar, din care o parte însemnată se
foloseşte ca păşune. Pe aceste rîpe numai aşa le vom putea face roditoare, dacă le vom planta
cu arbori şi mai ales cu acaţi, din care s-ar putea tăia pe an mii de pari atît de trebuincioşi şi
bineveniţi la vii" 6 •
• Ioachim Muntean, Monografia economico-culturală a comunei Gura-Riului, Sibiu, 1896, p. 29.
• Idem, p. 64.
• Nicolae Cărpinişan, Monografia comunei Răhău, Sibiu, 1897, p. 82.
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mult în aceste monografii asupra ridicării în general a gospodăririi. Vorbind despre
legate de folosirea maşinilor costisitoare, a muncii istovitoare în gospodării, se propune
formarea de tovărlşii agricole, preconizate în multe locuri la sfirşitul secolului al XIX-lea. Romul
Simu de exemplu, autorul monografiei comunei Orlat, spune: "Tovărăşia agricolă plănuită
in întrunirea de la 1 iulie 1893 şi la a cărei înfiinţare şi-au dat cuvîntul 15 fruntaşi din loc, va
inainta şi mai mult bună starea comunei in toată privinţa" 7 • Ca un rezultat al muncii Astrei,
al celor 13 monografii scrise, al articolelor apărute în diferite ziare şi al conferinţelor membrilor
Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiu, se vor înfiinţa pînă la izbucnirea primului
răzbui mondial peste 70 de tovărăşii agricole, pe baza sistemului Raiffeisen.
Autorii monografillor propun amenajarea şi construirea de drumuri în hotar. Ioachim Muntean
in legătură cu aceasta spune : "Şi e bine să ne aducem aminte cit mai des de zicala prea înţe
leaptă cA.: t nu boul, ci drumul bun duce povara $' 8 •
Se

insistă

greutăţile

~e dă atenţia cuvenită necesităţii ridicării nivelului de cunoştinţe sanitare la sate. În monografia comunei Gura-Riului citim: "Dacă în anul 1785 au fost, la o poporaţiune de 1825 suflete,
125 persoane defectuoase (cu scăderi sufleteşti şi trupeşti), iar astăzi în 1894, la o poporaţiune
de 2880 se află numai cam la vreo 65, de acestea urmează, că starea higienică şi sanitară s-a
îmbunătăţit"•.

Autorii monografillor consacră capitole intregi analizei rolului şcolilor în educarea ţăranh......J,
subliniind importanţa activităţii pe acest teren a învăţătorilor, care pe lîngă specialitatea lor
trebuie să fie şi buni gospodari, să ştie să educe prin pildă personală.
Vn merit deosebit al acestor monografii îl constituie faptul că, potrivit cunoştinţelor autorilor,
sînt indicate o serie de sfaturi practice, folositoare. Astfel de exemplu autorul monografiei Orlat,
sub titlul "Cum să ne imbunătA.ţim starea materială, cea culturalA., socialA. şi politică", prezenta
sfaturi în 40 de punctelo.
Propunerile lui sînt in concordanţA. cu nivelul dezvoltării ştiinţei agrare şi cu posibilităţile
politice din acea vreme. Autorul insistă in primul rind asupra menţinerii cu orice preţ a proprietăţii funciare în mîna ţăranilor. Simu indeamnA. deci la lupta impotriva acaparatorilor de loturi,
împotriva marilor arendaşi. Apoi sugerează înfiinţarea tovărăşiei agricole. în legătură cu aceasta
el sptme: "Cu ajutorul tovărăşiei ne vom putea procura triore de ales griul, grape pentru fînaţele pline de muşchiu ş.a., tot atitea recerinţe la purtarea unei economii mai inţelepte" 11 • Nu
lipsesc nici sfaturile pentru sănătatea omului, pentru folosirea banilor în mod judicios, indemnind
localnicii la "desvăţarea de cea pipă şi ţigară care ne scoate an de an cel puţin 7000 fl. din
pungă, cu care am putea cumpăra grîul ce ne lipseşte"l2. La punctul 38 spune : "Să. sUruim
ca pe viitor petrecerile noastre să fie nu numai veselitoare, dar şi pline de învăţături şi nobiIitoare ale inimii ... " 18 • Atrage atenţia asupra respectă.rii tradiţiilor vechi în procurarea îmbră
că.mintei prin cunoaşterea temeinică şi practicarea zilnică a meşteşugurilor de casă. Insistă
pentru introducerea lucrului manual in şcoli. La sfîrşitul sfaturilor el spune: "Pînă acum am
mers prea pe nimerite şi după. cum s-a întîmplat, de aceea dăm peste multe şi mari scăderi in
' Romul Simu, Monografia com1111ei Orlal, Sibiu, 1895, p. 35.
• Ioachim Munteanu, op. cit., p. 57.
• ldem, p. 123.
10
Alla1izăm propunerile lui Romul Simu referitoare la comuna Orlat, deoarece aceasl;\ lucrare a fost considerată
cea mai bună dintre cele 13 monografii, fiind premiată.
11
Romul Simu, op. cit., p. 111-112.
"ldem, p. 115.
,. ldem, p. 123.
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toate părţile. Pe viitor însă, fără un plan bine hotărît pînă în cele mai mici amănunte, nu maf
merge 1 Trăim în timpuri foarte grele, în mijlocul unei luni rafinate şi stricate" 14 •
"Pămînt, vite, om şi muncă - spune într-un alt loc iată cele patru vorbe, care ne dau
a înţelege întreg rostul traiului omenesc, şi îndeosebi munca economului, prin care el agoniseşte
pentru sine, cum şi pentru toţi dintre care, poate, mulţi în toată viaţa nu se gîndesc măcar odată
la vrednicia economilor, munca, despre care zice poetul Alecsandri :
<•Sfîntă muncă de la ţară, izvor de îmbogăţire,
Tu legi omul cu pămîntul în o dulce înfrăţire•> 15 •

Înţelegînd situaţia dificilă a maselor ţărăneşti aflate sub o asuprire grea, autorii atrag atenţia

pericolului

deposedării

lor de

pămînturi, păduri

şi păşuni.

Ioachim Muntean scrie : " . . . ne

mîngăiem batăr cu gîndul că pe a~erea noastră pînă acum noi sîntem stăpîni. Dar se zvoneşte

că statul ar avea de cuget să pună mîna şi pe păduri şi să le dea în administraţia sau chivernisala sa proprie, cum a făcut de pildă cu regalul de cîrciumărit şi ca mîine poate să facă chiar şi
cu morile şi cu alte întocmiri industriale mînate de apă. Bieţii oameni se îngrozesc de pe acum
în vederea nepastelor ce pot să-i ajungă, şi nu fără temei, că doar în sine vedem cît de rău
sîntem strîmtoraţi pe toate căile şi din toate părţile, apoi vorba ceea : >> de ce te temi, nu te
treceo din dese păţanii e plămădită.
De aceea să fim treji şi cu ochii in patru, nu cumva prin călcarea prea făţişă a legilor silvanale,
să mai dăm şi noi stăpînirii ansă (privilegiu) de amestec"lt.
Prin tematica şi orientarea lor, cele 13 monografii de sate sînt lucrări cu un caracter economic
şi social de mare importanţă pentru cunoaşterea nivelului dezvoltării economiei ţărăneşti din
acea vreme. Scopul lor era să dea un ajutor cît mai esenţial localnicilor pentru îmbunătăţirea
situaţiei gospodăriilor lor. Sfaturile date corespund necesităţii şi nivelului lor de dezvoltare.
Autorii s-au bazat în sfaturile lor pe lucrările agronomilor din Transilvania, apărute într-un
11umăr mare la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Concepţiile şi metodele folosite de aceşti autori au o valabilitate şi astăzi în cercetarea mono·
srafiC;ă a aşezărilor de la ţară.

I. KOVACS

SIEB ENBURGISCHE DORFMONOGRAPHIEN VOM ENDE DES 19. UND BEGINN
DES 20. JH.
(Zusammenfassung)
In diesem Artikel werden eine Reihe in rumanischer Sprache verfasste Dorfmonographien
vom Ende des 19. und Beginn des 20-ten Jhd. vorgefiihrt. lhre Bedeutung besteht darin, dass
in diesen ohne jedwede geschichtliche Darlegung, die wirtschaftliche-soziale und kulturelle
Lage aus der Zeit, als diese geschrieben wurden, eingehender behandelt werden.
Diese 13 Monographien beziehen sich auf rumanische De,rfer aus der Sibiu-er (Hermannstadter) Umgebung und enthalten konkrete Vorschlage und Anregungsmittel fiir die Anspornung der Dorfbeve,lkerung zu einen wirtschaftlichen Aufschwung und kulturellen Aufleben.
" Idma, p. 126.
ldem, p. 102.
10 Ioachim Munteanu,
11

op. cit.,

p. 61.

https://biblioteca-digitala.ro

