TIPOLOGIA AŞEZARILOR RURALE ROMANEŞTI
Dr. Ion Ghinoiu

Satul a fost, pînă în vremurile recente, forma caracteristică de aşezar<'
a poporului român. După retragerea administraţiei romane viaţa s-a rura
lizat pretutindeni în Dacia, soluţie unică de supravieţuire a populaţiei
autohtone lăsate fără apărare în faţa valurilor migratoare. Prin concen
trarea populaţiei şi a bunurilor materiale oraşul ar fi devenit în acele
nemuri o atracţie şi o pradă uşoară pentru invadatori, în timp ce satul
retras din calea lor, a<>cuns în codri şi în munţi a fost mai bine camuflat
şi mai greu de jefuit. Locul formelor specifice
sclavagismului l-au luat
astfel obştile săteşti care păstrau numeroase elemente de organizare so
cială moştenite din perioada gentilică 1• I n cursul unui mileniu de migraţii,
clupă care au urmat mai multe secole de războaie şi incursiuni de jaf,
oraşul a avut puţine şanse de izbîndă. Cînd împrejurările istorice au îngă
duit, unele sate s-au transformat, trecînd prin faza intermediară de tîr
guri, în oraşe. Împotriva falsei concepţii despre oraşul întotdeauna străin
şi ostil poporului român, Nicolae Iorga atrăgea atenţia asupra unei tra
diţii urbane a oraşelor provenite fie dintr-un singur sat (Piteşti, Ploieşti),
fie din mai multe sate, uneori dintr-o vale întreagă (Cîmpulung Muscel,
Cîmpulung Moldovenesc) şi care păstrează elemente de structură şi in
frastructură rurală 2 •
Diviziunea socială a muncii, în primul rînd separarea meşteşugurilor
de agricultură, a fost factorul determinant al genezei oraşelor medievale
româneşti. Dezvoltarea agriculturii şi lărgirea sferelor de producţie ne
agricole în secolele X-XIV au constituit premizele economice apariţiei
oraşelor pe întreg teritoriul carpato-dunărean 3• Cu toată dinamica feno
menului urban înregistrată în epoca feudală şi capitalistă, România s-a
menţinut ca „ţară a satelor" pînă la mijlocul secolului XX. Spre deose
bire de oraş care a cunoscut şi pe1ioade istorice de slăbire sau de dispa
riţie pentru a reapare pe aceeaşi vatră (centrele urbane înălţate pe locul
oraşelor antice greceşti din Dobrogea şi al oraşelor romane din Transil
vania, Banat şi Oltenia), satul a fost un element de permanenţă şi conti
nuitate, de adăpost şi locuire neîntreruptă. Vechimea fenomenului rural
este atestată de însăşi terminologia aşezărilor :
- Cătun,, termen preroman 4 întîlnit ca toponim în toate judeţele
României cu înţeles de sat cu mai puţin de 1 00 de gospodării. Din aceeaşi
familie etimologică fac parte şi alţi termeni care desemnează grupări de
1 P. P. Panaitcscu, Obştea ţărănească din Ţara Românească şi Moldova. O rin
duirea feudală, în Biblioteca Istorică, voi. X, Bucureşti, 1964.
2 N. Iorga, Sat şi oraş, în Sociologie Românească, Bucureşti, anul V, nr. 1.
3 St. Olteanu, Cercetări cu privire la geneza oraşelor medievale, din Ţara llo
mânească, in Revista de istorie, Bucureşti, 1963, nr. 6, p. 1259.
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gospodării ţărăneşti : cot, cuturi (Vrancea), cotun; cotună (Podişul Tutovei) ;
- ASU.pra originii termenului sat, aşezare rurală cu peste 100 de
gospodării, s-au emis două etimologii latineşti : fossatum 5 şi satum 6 ;
- Crîng, cuvînt de origine slavă care desemnează în munţii 'Apuseni
o grupare de 2-5 gospodării.
Gospodăriile izolate din moşia satelor cu rol pastoral sau agrar şi
locuite permanent sau temporar au o bogată sinonimie : odaie (Muntenia,
Moldova, Cîmpia Tisei), hodaie (Cîmpia Transilvaniei), sălaş (Banat, Ţara
Haţegului), poiată (Ţara Oaşului), măietoare (Munţii Apuseni), casă în
cîmp (zona munţilor Rodnei) şi altele.
Primele cercetări geografice şi etnografice asupra aşezărilor rurale
s-au intreprins la sfirşitul secolului XIX cind s-au publicat lucrări anali
tice de tipul monografiilor săteşti şi al dicţionarelor geografice. Î n anul
1 902 renumitul geograf francez Emmanuel de Martonne, bun cunoscător
al poporului nostru, publică cea dintii lucrare de sinteză geografică şi
etnografică asupra aşezărilor rurale româneşti 7• Cercetările geografice şi
etnografice se intensifică intre cele două războaie mondiale cind se dez
bate problema tipurilor de sate după structura morfologică. Ulterior, aşe
zările rurale au antrenat numeroase cercetări de geografie, etnografie,
economie, sociologie, istorie, antropologie. Fiecare disciplină a abordat
aşezările după metode proprii încercindu-se, uneori, chiar excluderea reci
procă. I n disputa pentru acest rivnit obiect de cercetare s-au adus argu
mente şi contraargumente dinainte cunoscute, iar etalarea mindriei şi
orgoliului îngust intre discipline a consumat inutil multă energie. lată de
ce acum, cind vastul material referitor la aşezările rurale a fost prelu
crat, interpretat şi clasificat l a nivelul disciplinelor ştiinţifice, este nece
sar să se facă saltul hotăritor spre cercetarea interdisciplinară. Studiul
nostru este numai o încercare modestă de apropiere a preocupărilor geo..:
grafilor şi etnografilor într-o problemă foarte disputată - tipologia aşe
zărilor rurale.
Aşezările rurale au· fost clasificate după criterii variate : poziţia geo
grafică, vechimea şi originea populaţiei, mărimea, forma, structura, func
ţia economică etc. 8• Clasificar��a satelor, preocupare constantă după
Congresul int�rnaţionaJ . . de g�gI."afie care a avut loc la Cairo în anul
1926 9, nu este pe deplin rezolvată. Trebuie însă să recunoaştem că tipo
logia aşezărilor privită.. drept materializare a llnor fenomene în continuă
evoluţie are, i.n mod obiec.tiv, o valabilitate schimbătoare în timp. .
1. După geneză, aşezările rurale româneşti le-am grupat în ·trei cate-"
gorii : sate matcă, sate: roi şi sate de colonizare.
Ll. Satele matcă exis-tau la iilltemeierea Ţărilor Româneşti', fiind,. în
parte, pomenite de documentele vechi, emise după organizarea caneela·

.

4 I. I. Rusu, Elemente autohtone în limba română. Subs t ratul comun rn1n dno
albanez, Bucureşti, 1970.
5 V. Bogrea, Dacoromania, Bucureşti, 1 9.68, vol. I, 1921.
6 I. Conea, Originea. şi importanţa documentar istorică a cuvîntului nostru
„sat" în lumina geografiei istorice, in Simpozionul de geografie a satului, Bucureşti,
1968, p. 246-264.
7 Emm. de Martonne, La Valachie, Paris, 1902.
8 I. Popovici, Geografia economică a Republicii Socialiste România, ·partea I,
Bucureşti, 1971.
.
9 V. Mihăilescu, Un chestionar privitor la studiul aşezărilor rurale, în nu/elinul
Societăţii Române de geografie, vol. XLV, 1926.
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riilor dor;nneşti. Acest.ea se găseau repartizate pe întreg teritoriul ţării,
dar mai cu seamă în depresiunile montane, în zonele adăpostite de deal şi
podiş, în cîmpiile împădurite şi în lungul apelor. Unele aşezări matcă: au
format nucleul cnezatelor premergătoare întemeierii statelor româneşti
centralizate. Istoricii au dreptate cînd afirmă că satul acelor vremuri ,era
condus de către un jude (sub influenţa slavă numit cneaz) ; trebuie însă
adăugat d. acesta (satul), reprezenta numai nucleul central în masa disper
sată în teritoriu a cătunelor. Autoritatea cneazului se manifesta deci -pe.
întreaga aglomerare rurală alcătuită din satul propriu-zis şi cătunele în
conjurătoare. Ţara lui Seneslau, voievodul românilor din stînga Oltului 1 0
s � sprijinea d e pildă, pe mai multe cnezate; adică p e mai multe ţărişoare
atîrnate de munţi : Ţara Oltului, Ţara· Loviştei, Cimpulung. Adesea, cne
zatele se suprapuneau peste depresiunile-ţări, depresiunile-cîmipulunguri
şi peste văile mai importante. Satele matcă poartă astăzi nume străvechi
şi sî n t înconjurate de numeroase sate roite în difei'ite perioade de timp;
Trnpurile lor de moşie pot fi identificate cu ajutorul documentelor isto
rice, toponimie, structurii hotarelor intersăteşti şi tradiţiei oralei o.astfel
de reconstituire am reuşit s-o efectuăm pentru depresiunea Cîmpulung
· •:
l'vluscel.
·

Din cauza calamităţilor naturale şi social-istorice (invazii; războaie,
epidemii) satele matcă şi-au mutat frecvent vetrele. Sînt aşezări care şi-au
schimbat locul de mai multe ori în decul"Sul aceluiaşi secat· Locurile 'OCU-'
pate altădată de aşezări se numesc de cele mai multe ori Silişte, La Bor
deie, Satul Vechi, Ogrăzi, Cătun iar locurile cimitirelor părăsite La Mor
minţi, La Cimitir, Cimitirul Vechi. Asemănător caselor părăsite sau ră
mase fără moştenitor, vetrele de sate şi cimitirete părăsite au căpătaf
adesea semnificaţii magice, fiind numite de popor „locuri rele". Urmele
lor sînt, adesea, vizibile în peisajul geografic fie prin culoarea diferită a
solului, în funcţie de utilizarea ce i se dădea pămîntului în . perimetrul
aşezării (teren construit, drumuri, cuptoare de ars var şi ceramică; gropi
de bucate), fie de plantele sempervirescente (brad şi merişor) sădite de
obicei în cimitirele româneşti.· Deplasarea vetrelor de sate s-.a ·efeetuat
pe raza aceluiaşi trup de moşie şi cu totul excepţional la <listanţe. mari,
pe teritoriul· altor rnte„ Se poate vorbi deci de un flux şi reflux al· satelor
de mică amploare din faţa condiţiilor nefavorabile şi nu de .emigraţie a
populaţiei. Despre această formă de apărare a obştilor săteşti, a cfferuiîn
ceput coboară în evul rnediu· timpµriu, s�a scţ"is mai puţin ·Şi; in geil?ral,
se cuntţaşte puţin. Informaţii fragmenţ&re au lăsat nu istoricii, .a� cum
n�am fi aşt�ptat, ci alte categorii. de specialişti, în special geografii: Şi
sociologii.· Tributari ai documentului· scris; uneori &i ideii că istoria
se.
compune din fapte şi întîmplări, din victorii şi infrîngeri, din ră:;>;bo�i�:.- i
tratate de pace, evenimente majore de care a depins într.-adevăr soarta
multor p0poare, cercetătorii. trecutului i·oniânesc au lăsat de5cpmpletat un
capitol al istoriei satului românesc şi anume adaptarea inodultii de viaţă
(adăpJst, ocupaţii, alimentaţie, viaţa spiritualâ) la condiţiile de nesiguranţă economică şi politică îndelungată.
·

·

·

·. ·

Ş

·

Comportamentul uman în situaţii critice de confruntare şi ostilitate
puternică este considerat de etnologi dtept o univ�rsală culturală care
cuprinde mai multe soluţii posibile : să se considere învins de la început,
să renunţe la luptă, ceea ce echivala în final cu 6 îrlfrîngere definitivă ;
·-· .. :

1°

·: ...-

„

.

. .

.

.

.

C. C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti, 1935, harta 5.
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să lupte, dimpotrivă, pină la epuizarea sa totală ; să nu se lase surprins de
adversar, să intuiască intenţiile lui, să se pregătească pentru a-i face faţă,
pentru a-l depăşi şi a-şi asigura astfel victoria; să fugă din calea ostili
tăţii şi să se retragă pe poziţii intangibile pentru inamic, să-şi asigure
astfel o lume a lui cit mai izolată cu putinţă şi mai departe de amenin
ţări, nesiguranţă şi adversităţi ; să caute un mijloc de îmblînzire a duş
manului, de a-l face inofensiv prin domolire, compromisuri,
împăcare,
prin stabilirea unor raporturi de cooperare, cointeresare sau cel puţin de
neutralitate 11• Excluzînd primele două variante, care ori de cite ori au
fost acceptate de grupele umane (etnii, triburi, popoare) au avut urmări
tragice, poporul român şi-a asigurat supravieţuirea în
spaţiul carpato
ponto-dunărean prin îmbinarea adecvată, în funcţie de împrejurările is
torice, a mai multor soluţii : s-a avîntat în luptă cind aceasta devenea
imînentă, a recurs la negocieri diplomatice sau a adoptat diferite forme
de rezistenţă, eliminînd, pe cit posibil, pierderile inutile.

1.2. „Roirea" satelor, principala modalitate de creştere a numărului de
sate româneşti, a stîmit de timpuriu interesul ştiinţific al cercetătorilor.
Istoricul R. Rosetti considera roirea o acţiune dirijată de către conducă
torul unui sat (cneaz, jude) care îşi trimitea fiul după căsătorie „să-şi
aşeze sat pe un loc pustiu" 12• Teoria, criticată ulterior, a avut meritul de
a fi atras atenţia sociologilor şi etnografilor asupra acestui interesant fe
nomen al istoriei sociale româneşti. Mai tîrziu P. Poni emite teoria după
care o parte din populaţia satului se desprinde la o anumită creştere de
mografică şi întemeiază altă aşezare 13• Această opinie a fost însu�ită şi
argumentată din punct de vedere sociologic de H. H. Stahl care deose
beşte în funcţie de ocupaţia dominantă două tipuri de roiri : pastorale şi
agrare. Autorul susţine, pe bună dreptate, că roirea nu este migraţie pro
priu-zisă întrucît noile aşezări luau fiinţă pe
teritoriul aceluiaşi
sat
matcă. Satul matcă şi satul roi .foloseau în comun, uneori chiar şi după
pierderea conştiinţei relaţiilor de rudenie, diferite categorii de folosinţă
din hotarul devălmaş : pădure, păşune, islaz, heleşteu, iazuri de moară
etc. Satul roi se individualiza teritorial faţă de satul matcă cind se pro
ceda la alegerea părţilor ce i ·se cuvenea „din pădure, păşune, ape şi din
tot hotarul", formulă frecventă în documentele istorice româneşti 14•
In coodiţiile exploatării extensive a pămîntului şi a unei creşteri
demografice accentuate, satul roi devenea el însuşi sat matcă pentru alte
aşezări. Roirile de gradul II şi III s-au efectuat atît în amonte cit şi în
avale în raport cu satul matcă formînd împreună dublete toponimice de
tipul: mare--mic, vechi-nou. Roirea se efectua, în general, prin desprin
derea de obştea sătească a unei spiţe de neam al cărui nume devenea, cu
timpul, nume al satului.
Roirea satelor a fost însă posibilă numai in satele libere (moşneni,
răzeşi, nemeşi) unde „dreptul obişnuielnic" rezolva echitabil problemele
ivite la „separarea" sau „alegerea" drepturilor asupra pămîntului.
Nu
intîmplător în zonele unde aşezările şi-au păstrat libertatea pină Ia înceu Tr. Herseni, Literatură şi civilizaţie. lncercare de antropologie literară, Bucureşti, 1976.
12 R. Rosetti, Pămintul, sătenii şi stăpfnii în Moldova, Bucureşti, 1907.
13 P. Ponl, Statistica răzeşilor, Bucureşti, 1921.
14 H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, voi. IIJ,
Bucure')li, 1965,
·
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putul secolului XX (Podişul Getic, Podişul Central Moldovenesc) con
semnăm şi cea mai mare densitate a satelor din România. Vetrele de
sate mutate din cauza condiţiilor naturale şi istorice nefavorabile nu fac
parte di n categoria satelor roi. Termenul popular pentru satul părăsit
era, frecvent, silişte. Refacerea satelor vechi de către populaţia întoars[1
din refugiu explică de ce termenul de silişte s-a menţinut în 49 de nu
miri de sate (Silişte, Sălişte, Selişte) şi în mai multe mii de nume de
locuitori de pe tot cuprinsul României. Ca o constatare generală, satele
matcă au înregistrat o mai mare stabilitate în timp, în comparaţie cu
satele roi.
1 .3. Aşezările rurale de colonizare cuprind două subtipuri genetice :
sate de colonizare spontană şi sate de colonizare dirijată.

1 .3 . 1 . Războaiele, i ncursiunile de jaf ale turcilor şi tătarilor, epide
miile au generat accentuate depresiuni demografice în zonele de cîmpie
şi podişuri joase. Spre aceste teritorii s-a scurs un neîntrerupt val de
populaţie românească din Transilvania, depresiunile carpatice, Subcarpa
ţii Munteniei şi Moldovei. Colonizarea intraromânească a funcţionat pe
principiul vaselor comunicante şi a avut, în funcţie de epocile istorice,
i ntensităţi şi direcţii diferite : din Transilvania în Ţara Românească, Mol
dova şi Dobrogea ; din Moldova în Dobrogea, Ţara Românească şi Tran
silvania ; din Ţara Românească în Transilvania, Dobrogea şi Moldova.
Identificarea satelor de colonizare spontană se poate efectua prin cerce
tarea toponimiei, antroponomasticii, ocupaţiilor şi meşteşugurilor, obice
iurilor şi tradiţiilor. De cele mai multe ori satele de colonizare spontană
şi-au luat numele de la localităţile de origine creînd dublete toponimice.
Uneori satele de colonizare s pontană poartă numele-poreclă dat de locui
torii băştinaşi sau nPămînteni" : Ungureni (nume generic dat românilor
Pădureni,
ti'ansilvăneni), Vaideei, Frecăţei, Pitulaţi, Piţigaia, Afumaţi,
Păduraţi, Lungani, Căciulaţi, Bordeeni etc. De regulă, numele satului de
colonizare are în componenţă sufixele eni, ani, aţi iar numele satului de
origine sufixul ·eşti.
Colonizări spontane de mică amploare au efectuat pe teritoriul Ro
mâniei şi populaţii de altă origine etnică : sîrbi în Banat, bulgari în Mun
tenia şi Oltenia.
1 .3.2. Primele colonizări dirijate au avut scop militar şi au fost efec
tuate de statul feudal maghiar în secolele XII-XIII cu secui şi saşi în
sud-estul şi în mijlocul Transilvaniei, în faţa unor trecători carpatice.
Tîrziu, abia pe la mijlocul secolului XIX, politica de colonizare sistema
tică a statului ungar a făcut să crească numărul aşezărilor locuite de ma
ghiari în Transilvania. Populaţia autohtonă românească s-a păstrat, în
ansamblul teritoriilor de peste Carpaţi, în mare majoritate 15•
Din motive strategice Imperiul otoman colonizează Dobrogea în sec.
XVII cu sate de turci şi tătari creînd astfel o zonă militarizată din Cri
meia pînă în răsăritul Bulgariei. Colonizarea turcească din Dobrogea a
împins satele autohtone s pre Dunăre unde au format o zonă românească
compactă între Ostrov, Deltă şi Lacul Razelm.
ln funcţie de conjuncturile politice internaţionale s-au mai făcut
colonizări cu sirbi şi şvabi în Banat, cu bulgari în Ţara Românească şi
Dobrogea, cu ruşi şi ucrainieni în Dobrogea şi Bucovina. După desecarea
15 V. Mihăilescu, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1969, p. 295.
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mlaştinilor din cîmpia Tisei în sec. XIX în această zonă au fost colonizaţi,
alături de români, maghiari şi germani.
Colonizarea spontană a românilor din Transilvania, clin zona carpa
tică şi subcarpatică a Moldovei şi Ţării Româneşti spre cîmpiile şi podişu
în
rile joase exterioare nu reuşea să refacă echilibrul demografic rupt
permanenţă aici de
epidemiile de
ciumă şi
holeră, de războaiele şi
incursiunile de jaf întreprinse de turci şi tătari. Consecinţa imediată a
depopulării satelor de cîmpie a fost necultivarea pămînturilor fertile din
sudul şi estul României. Pentru ameliorarea acestei situaţii a fost nevoie
de înfiinţarea, încă clin secolul al XV-lea, a unei instituţii sp?ciale, cu
noscută în istorie sub numele ele slabozie. Avantajele ele care beneficia
populaţia aşezată în satele slobozii erau ispititoare atît pentru iobagi cit
şi pentru moşnenii şi răzeşii sărăciţi 1 6• Satele slobozii atrăgeau locuitori
chiar şi din afara graniţelor Ţărilor române, în special clin Bulgaria şi
J ugoslavia. Numărul satelor slobozii înfiinţate în secolele XV-XVII este
greu de apreciat. Unele slobozii ati dispărut
iar altele şi-au schimbat
numele. 40 de aşezări din 1 3 judeţe ale ţării (Suceava, Botoşani, Neamţ,

Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Ialomiţa, Ilfov, Dîmboviţa,
Argeş,
Gorj) păstrează încă numele de Slobozie. Spre deosebire de satele matcă
şi satele roi, sloboziile au fost locuite de o populaţie de strînsură, fără
a li se putea determina prin mijloace etnografice zonele de origine. Popu
larea Cîmpiei Române atinge intensitatea maximă în
secolul XIX,
în
urma tratatului de la Adrianopole (1 829) cînd Principatele române pri
mesc dreptul să valorifice griul la preţuri convenabile pe piaţa externă 1 7•
După ră:oboiul de independenţă (1 877) populaţia românească repopulează
o parte din satele turceşti şi tătărăşti din Dobrogea sau înfiinţează altele
noi. Improprietăririle din secolul al XX-lea au atras în zonele de dropie
noi curente ele populaţie românească. Aşezările înfiinţate în această pe
rioadă au fost numite, în general, sate noi. 48 de sate din reţeaua aşeză
rilor rurale se numesc Satul Nou.
După un îndelungat proces de evoluţie, aşezările rurale înregistrează
astăzi o repartiţie teritorială echilibrată. Acestea sînt prezente în munţi
(în depresiuni şi de-a lungul văilor), în zona de dealuri şi podiş ·(pe văi
şi interfluvii), în cîmpie, în luncile şi Delta Dunării.
Harta aşezărilor
scoate în evidenţă cîteva diferenţieri zonale :
- arii de mică densitate a satelor in munţi, în unele sectoare
cîmpiei, în "Balta" şi Delta Dunării ;

ale

- arii cu densitate mijlocie a satelor în zonele colinare cu altiţuclini
cuprinse între 200 şi 600 m, pe soluri cu fertilitate mediocră ;
- arii cu densitate mare a satelor în Cîmpia asanată a Tisei, în zo
nele ele contact ale principalelor forme ele relief
(munte-deal, deal
cîmpie), în zona viticolă a Vrancei 18•
Creşterea numărului de sate s-a realizat, în primul rînd, prin feno.:.
menul spontan al roirii. Inmugurirea satelor unele din altele a generat
zone şi subzone etnografice caracterizate printr-un fond demografic co
mun, prin asemănări în port, ocupaţii, meşteşuguri, arhitectură, tradiţii
şi obiceiuii. Specificul etnografic zonal poate fi surprins cu uşurinţă în
16

V. Tufescu, România, Bucureşti, 19î4, p. 304.
G. Vîlsan, O fază din popularea ţărilor româneşti, în Buletinul Societăţii
române de geografie, Bucure�ti, 1912.
18 V. Mihăilescu, Geografia
, p. 263.
17

• . .
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România contemporană pe văile superioare ale apelor curgătoare, în de
presiunile-ţări, în depresiunile-cîmpulunguri, adică în teritoriile circum
scrise de hotarele satelor matcă de altădată. Hotarele străvechi ale sate
lor matcă, în interiorul cărora se găsesc astăzi numeroase sate roi şi sate
de colonizare, au fost fixate cu aproximaţie : culmile munţilor şi dealu
rilor, apele curgătoare mai însemnate, masivele păduroase etc. In unele
aşezări din Podişul Moldovenesc Central se spune şi astăzi la hotar zare,
iar în Gorj tot ce se află în afara hotarului vechi se numea la începutul
secolului XX, lumea albă.

2. Clasificarea aşezărilor după formele de relief în care se găsesc
amplasate are o triplă semnificaţie :
geografică, etnografică şi istorică.
2 . 1 . Zona montană (peste 800 m altitudine acoperă 3 1 % din suprafaţa
ţării şi adăposteşte numai 1 ,9 % din numărul total al aşezărilor. Trebuie
specificat însă că aşezările din depresiunile carpatice şi subcarpatice (în
general situate sub 600 m altitudine) se extind printr-o puzderie de aşe
zări semipermanente (odăi, stîne, cabane forestiere) în zona montană pro
priu-zisă. Documentele istorice şi etnografice dovedesc că muntele a fost
mult mai populat în secolele trecute 19• Toponimia indică drumurile de
car, satele părăsite, locmile de semănături, unde se ţineau tîrguri, unde se
refugia populaţia în timpul invaziilor etc. O semnificaţie istorică şi etno
grafică deosebită o prezintă faptul că cele mai importante centre politice
şi religioase ale dacilor (Costeşti, Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului) au
fost descoperite în Munţii Orăştiei. Cite vestigii ale trecutului nu au fost
însă distruse de eroziunea foarte accentuată din zona de munte !
Aşezările clin zona montană au gospodăriile risipite pe suprafeţe în
tinse de teren. Ocupaţia locuitorilor este creşterea animalelor completată,
uneori, cu munca la pădure şi activităţile meşteşugăreşti.

2.2. Aproximativ 20 % din numărul de sate a României se găsesc aşe
zate în zonele de deal şi podiş (400-800 m altitudine). Cauze de ordin
istoric, instabilitatea politică din ţinuturile de cîmpie apropiate, pe de o
parte, condiţiile geografice favorabile, pe de altă parte, au atribuit dealu
rilor şi podişurilor, pe toată perioada evului mediu, un avans economic şi
demografic, pe care l-au păstrat pînă la sfîrşitul secolului XIX. Aici au
fost cele mai numeroase sate devălmaşe (libere) pe care s-au sprijinit pri
mele cristalizări statale româneşti, aici s-au dezvoltat primele tîrguri şi
oraşe româneşti.
Aşezările rurale sînt mici şi foarte mici şi au o densitate superioară
mediei pe ţară. Satele sînt de tip răsfirat şi cu profil economic mixt (po
micol, viticol, creşterea animalelor, agricultură,
meşteşuguri,
activităţi
industriale).

2.3. Satele de şes şi de cîmpie piemontană (0-400 m altitudine)
reprezintă 78 % din numărul total al aşezărilor. în a doua jumătate a se
colului XIX şi începutul secolului XX cîmpia a atras o parte din populaţia
zonelor mai înalte (munte, deal, podiş). Satele nou înfiinţate au textură
geometrică în timp ce satele vechi au textură neregulată.
Aşezările sînt mari şi foarte mari ajungînd pînă la 1 2 OOO sau chiar
de locuitori. Principala ocupaţie a locuitorilor este agricultura care
se îmbină frecvent cu creşterea animalelor.

1 4 OOO

19 V.

Ctwu, Sistematizarea teritoriului şi loculităţilor din

1 977, p. 173.

Tinmâ11ia, Bu.-ureşti,
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3. Raportul ele interacţiune dintre vatra, moşia şi comunitatea să
tească este bine evidenţiată de clasificarea geografică şi etnografică după
st1·uctura morfologică a aşezărilor. Uniunea geografică internaţională, care
s-a preocupat intens în primele decenii ale secolului nostru de structura
aşezărilor rurale, a lansat un chestionar cuprinzător pentru studiul geo
grafic şi etnografic al satelor. Primul pas în cercetarea structurii aşez[iri
lor rurale româneşti îl face Emm. de Martonne care diferenţiază încă clin
anul 1 921 mai multe tipuri structurale : satul de munte cu ca·.;e împrf'1ş
tiate, satul aglomerat ele pe văi şi din zonele deluroase şi satul adunat
din Podişul Transilvaniei 20• Totuşi, promotorul acestei direcţii de cer
cetare a fost profesorul V. Mihăilescu care publică în anul 1926 un ches
tionar adaptat la trăsăturile geografice şi etnografice ale satului românesc.
Printre problemele ce ar trebui cercetate pe teren ami:1tim : localizarea
satului (influenţa reliefului, natura solului, apele, vegetaţia,
influenţa
condiţiilor social-istorice), mărimea satului (suprafaţa vetrei şi moş1e1,
numărul populaţiei, numărul gospodăriilor �i
grupelor de
gospodării),
forma şi structura aşezării, elemente etnografice privind gospodăria
şi
locuinţa, gospodăriile izolate, aşezările temporare (odăi, stîne, adăposturi),
aşezările permanente. ln special după publicarea hărţii tipurilor de a�e
zări rurale 21, clasificarea iniţială de V. Mihăilescu a fost adoptată de toţi
22
geografii români •
Dintre etnografi, preocupări în această direcţia a avut R. Vuia 23 care,
în studiile publicate asupra aşezărilor rurale din Transilvania şi Banat,
s-a sprijinit pe un complex de elemente : planul satului, structura in
ternă a aşezării (densitatea şi felul de grupare a gospodăriilor), raportul
gruparea construcţiilor
dintre uliţă şi casă (locul şi direcţia clădirilor,
faţă de uliţă şi intravilan), locul proprietăţii (în vatra sau moşia satului),
hotarul (sistemul de divizare a pămîntului), ocupaţia locuitorilor, poziţia
aşezării, mărimea şi forma exterioară. Din păcate tipologia satului româ
nesc, a5a cum reiese din lucrările sale, poate fi valorificată cu numeroa'ie
rezerve. Neordonînd vastul material etnografic după criterii unitare, au
torul ajunge la o tipologie confuză : sat cu case risipite, sat răsfirat, sat
de vale, sat îngrămădit, sat de-a lungul drumului, sat în forma fusului,
sat de pădure, sat patrunghiular, sat compact adunat, sat circular,
sat
radiar. Este vizibil că R. Vuia a greşit neaşteptat de mult întrucît a con
fundat structura cu forma satului decretînd un număr exagerat de tipuri,
de cele mai multe ori nesemnificative din punct de vedere etnografic.
După schema sa, una şi aceeaşi aşezare poate fi încadrată în două sau trei
tipuri deosebite.
Pornind de la lucrările lui V. Mihăilescu şi de la recentele noastre
cercetări etnografice, vom încerca o revizuire critică a acestei tipologii.
Elementele care au decis structura aşezărilor rurale româneşti sînt
de natură geografică (condiţiile şi resursele
naturale) şi social-istorice
(activităţile economice, evoluţia istorică şi etnografică a ţinutului).
La
V. Tufescu, op. cit., p. 306.
V. Mihăilescu, O hartă a aşezărilor rurale din Romania, in Buletinul Socie
tăţii geografice . . . , tom. 53, Bucureşti, 1934.
22 S. Opreanu, St. Manciulea, I. Conea, N. Rădulescu, V. Tufcscu, I. Gugi uman.
23 R. Vuia, Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor, în Lucrări de geografie,
Cluj, voi. II, 1926 ; Idem, Le village roumaine de la Transylvanie et du Banat, în
J,a Transylvanie, Bucureşti, 1938 ; Idem, Satul românesc din Transilvania şi Banat.
Stud�iu antrovogcografic şi etnografic, Cluj, 1945.
20

21
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aceste determinante ad;\ugăm relaţiile matrimoniale, <.le pildi\ concentra
rea gospodăriilor în jurul nucleului format din locuinţa
unui părinte,
moş sau strămoş comun. Intemeietorii unui sat îşi fixau gospodăriile
lingă izvoare un izvor, fintînă, la o răscruce de drumuri, la adăpostul unui
deal sau al unei păduri. Noile gospodării deşi gravitau prin natura rela
ţiilor familiale spre nucleul central, deveneau, la rîndul lor, alte nuclee
polarizatoare. O forţă centrifugă împrăştie gospodăriile în moşie, o forţ{1
centripetă le concentra în vatră. În strînsă legătură cu evoluţia factori
lor genetici (geografici, etnografici, istorici, psihologici), structura aşez{t
rilor s-a dezvoltat de la tipul risipit la cel răsfirat, iar de la acesta la
tipul adunat şi compact.

3.1. Forma primitivă de ocupare a teritoriului, perfect adaptată
tehnicilor de exploatare extensivă a pămîntului (defrişarea necontenită
a pădurii în vederea obţinerii terenurilor pentru culturi, fineţe şi păşuni),
a fost satul risipit.
Satul risipit este întîlnit astăzi în exclusivitate în spaţiul muntos :
Munţii Apuseni, Munceii Banatului, Obcinile Bucovinei, culoarul Branu
lui, poalele Carpaţilor Meridionali 24• Informaţiile etnografice atestă îns{t
prezenţa sa în cea mai mare parte a subcarpaţilor, dealurilor, şi podişu
rilor României. Justificarea extensiunii acestui tip structural este dat{1
de fragmentarea reliefului, netezimea culmilor
acoperite cu
păşuni şi
fineţe, dificultatea circulaţiei pe distanţe foarte mari, funcţia pastorală
sau de creştere dominantă a vitelor. În vremurile tulburi risipirea sate
lor avea, evident, şi rol strategic.
În satul risipit, vatra şi moşia nu sînt delimitate precis. Adesea, gos
podăriile ocupă întreg teritoriul. Casele sînt răzleţe şi înconjurate cu
grădini, fineţe şi păşuni, iar legătura dintre ele se realizează printr-un
mănunchi de poteci şi drumuri de car. Ocupaţia principală a locuitorilor
este creşterea animalelor de păşuni şi fineţe naturale. Agricultura - re
prezentată prin ogoare restrînse semănate cu secară de primăvară, orz,
ovăz şi mai rar cu griu - deţine un rol secundar în economia rurală.
Locuitorii îşi completează veniturile prin culesul din natură, munca la
pădure, meşteşugurile de prelucrare a lemnului şi mai recent prin anga
jarea la întreprinderile miniere şi forestiere.
În zonele de tipică împrăştiere a caselor, cimitirul, în forma în care
îl cunoaştem noi astăzi, nu a existat. In grădina fiecărei case exista cite
un l'?c special destinat îngropării morţilor numit progade,
la morminţi
etc. Ingroparea morţilor în grădină sau în curtea gospodăriilor se mai
practică în unele sate risipite. În numeroase aşezări din Oltenia şi Mun
tenia de vest - străveche zonă de risipire a satelor -, morţii deşi se
îngroapă astăzi în cimitir, li se amenajează morminte simbolice la poarta
locuinţei sau pe locul gospodăriei moşului din care a
coborît întregul
neam 25 • Reamintim, în acest context, că evenimentele care au urmat după
anul 275 e.n. în Dacia fiind ostile concentrării populaţiei în aşezări mari,
obiceiul îngropării morţilor în curţile şi grădinile gospodăriilor risipite
reînvie paralel cu scăderea bruscă a necropolelor mari. În perioada mi
graţiilor necropolele devin un fenomen de excepţie în timp ce mormin
tele risipite reprezintă un fenomen de masă. Satul risipit oferă etnogra24

V. Mihăilescu, Geografia fizică a României

. . „

p. 266.

2 5 I. I. Ghinoiu,

Permanenţe isterice în veisajul rural contemporan, în Hevista
de etnografie şi folclor, Bucureşti, 1977, nr. 2.
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fului şi alte elemente strt"1vechi de civilizaţie şi cultură popular[1 din do
meniul mitologiei, artei populare, ocupaţiilor şi meşteşugurilor.
Satele risipite prezintă tendinţe evidente de concentrare şi deci de
evoluţie spre satele răsfirate şi adunate. Variante ale aşezărilor risipite
pot fi considerate satele din Munţii Apuseni, care formează o puzderie
de cătune (crînguri) roite din aşezările mai vechi şi satele din Maramu
reş, Ţara Oaşului, Ţara Oltului cu gospodării concentrate pe văi şi adă
posturi temporare sau permanente risipite pe pantele munţilor şi dealu
rilor înalte.

3.2. Satul de tip răsfirat este cel mai răspîndit din România. De
altfel acesta este caracteristic întregii zone deluroase sud-est carpatice,
arealul lui de dezvoltare întinzîndu-se peste dealurile din Ucraina sub
carpatică şi cele din vestul Peninsulei Balcanice. Zona fitogeografică în
care s-a extins satul răsfirat a fost pădurea de fag şi stejar puternic de
frişată de-a lungul secolelor pentru a face loc vetrelor de aşezări şi tere
nurilor agricole. Excepţie de la masa dominantă a aşezărilor răsfirate fac
dealurile din sud-estul Podişului Transilvaniei şi din depresiunile
in
tracarpatice (Braşov, Ciuc, Giurgeu) unde s-a generalizat sub influenţa
colonizării unor populaţii alogene (secui, saşi) un tip de sat cam.pact.
Acesta are casele lipite unele de altele, uliţi largi şi uneori biserici întă
rite. Satul compact din zona dealurilor
corespundea atît
specificuh1i
etnografic al populaţiei colonizate, cit şi obligaţiilor lor militare de apă
rare a hotarelor ameninţate de incursiunile cumane şi tătare. Populaţia
autohtonă din aceste teritorii, păstrînd elemente de
structură specifice
satului răsfirat românesc, a adoptat parţial tipul de sat compact. Poziţia
geografică şi evenimentele istorice explică deci pe deplin această dero
gare structurală de la tipul de sat specific zonelor de dealuri. Pentru ccm
firmarea celor spuse mai sus, amintim că satul de colonizare turcesc şi
tătărăsc din Dobrogea cu gospodării apropiate şi dispuse haotic, se deo
sebea de satul autohton rvmânesc din dreapta Dunării.
Originea străveche a satului răsfirat din satul risipit nu poate
fi
contestată. Adunarea gospodăriilor risipite s-a efectuat pe cătune mici în
interiorul cărora s-au păstrat suprafeţe întinse neconstruite. La începutul
secolului XX Emm. de Martonne, impresionat de marea
extensiune a
cătunelor, a considerat această formă de aşezare specific românească.
Grupele de gospodării (cătunele) unindu-se au generat sate cu structură
răsfirată. Satul răsfirat a înaintat treptat pe luncile şi terasele văilor, pe
povîrnişuri, în depresiuni şi zone depresionare. Aceasta reprezintă o formă
lentă de umanizare (culturalizare) a peisajului geografic.
Paralel cu îndesirea gospodăriilor în vetrele aşezărilor, mormintele
risipite, ca şi casele din moşie, se concentrează, după criterii genealogice,
în cimitire ale spiţelor de neam şi în cimitire săteşti. Cimitirele care cu
prind mormintele unei singure spiţe de neam sînt frecvente astăzi în sa
tele crînguri din Munţii Apuseni. Aria lor de
răspîndire pe ansamblul
teritoriului a fost însă, mult mai extinsă. In satul Alunu din judeţul Vîl
cea, exista, de pildă, înaintea de construirea actualei biserici, nouă cimi
tire organizate pe spiţe de neam.
Profilul economic al satului răsfirat este mixt : agricultură, creşte
rea animalelor, pomicultură, viticultură,
meşteşuguri,
industrie locaU.
(cooperatistă şi de stat).
Satul răsfirat, mai mult <lecit satul adunat, păstrează structura nu
clear genealogică a vetrei. Aceasta a fost determinată în condiţiile tradiţia-

14
https://biblioteca-digitala.ro

n'ale, ·de tehnicile agrimensurale, de roirea pe acelaşi trup de moşie a
familiilor descendente dintr-un b[1trîn comun şi de c[1s;1toria de tip patri
local. Conform regulilor matrimoniale, bărbatul îşi aducea soţia în casa
construită pe pămîntul moşului din care cobora genealogic. Cînd locuia în
casa soţiei, deci pe pămîntul altui moş al satului, bărbatul îşi schimba filia
ţiunea şi îşi însuşea numele spiţei de neam feminin. După căsătorie acesta
era cunoscut ca aparţinînd onomastic soţiei : Ion al Mariei, Gheorghe al
Floarei etc. Astfel microtoponimele din vatra satelor răsfirate desemnează,
cu mici excepţii, numele spiţelor de neam mai importante. Căsătoria patri
locală şi descendenţa patriliniară au influenţat densitatea gospodăriilor şi
locuitorilor în vetrele aşezărilor. Spiţa de neam în interiorul căreia s-au
născut copii puţini a generat densităţi scăzute în partea satului mo;;tenită
şi locuită de acesta. Un efect asemănător îl avea şi naşterea cu precădere a
fetelor care părăseau la căsătorie căminul părintesc. Structura nuclear ge
nealogică este caracteristică, în general, satelor moşneneşti şi răzăşeşti. În
fostele sate de iobagi spiţele de neam sînt mai numeroase (populaţia a fost
adusă pentru muncă din diferite aşezări) şi nu alcătuiesc diferenţieri ono
mastice în perimetrul construit al vetrei.
În funcţie de condiţiile geografice locale, satul răsfirat poate prezenta
mai multe variante : sat răsfirat de-a lungul drumului, sat răsfirat de-a
lungul apei curgătoare, sat răsfirat la confluenţa apelor şi altele.
3.3. Zona satului adunat se suprapune teritorial peste cîmpiile şi
podişurile joase : Cîmpia Română, Cîmpia Tisei,
Cîmpia Jijiei, Podişul
Dobrogean, Podişul Bîrladului. Satele adunate au gospodăriile înşirate în
lungul drumurilor mari, în lungul văilor - în general pe terasele infe
rioare, pe conurile de dejecţie şi pe grindurile neinundabile - şi mai rar
pe povîrnişuri. În sectoarele cu p[nză freatică la rnid1 adîncime 26 satele au
o· structură adunată relativ mai laxă, textură neregulată a străzilor şi nu
sînt distribuite în raport de prezenţa sau absenţa văilor. Pe văile din regiu
nile de stepă şi silvostepă ale Cîmpiei Române şi Dobrogei este prezent satul
adunat de tip arhaic (îngrămădit), iar pe cîmpurile dintre văi satul adu
nat de colonizare (formă geometrică). În Cîmpia Tisei se găsesc sate de
colonizare agricolă înfiinţate în secolul XIX după desecarea mlaştinilor ;
sate geometrice apar în Banat şi judeţul Arad iar satele aglomerate, de
tip mai vechi, adesea asociate cu forme individuale (sălaşe), în sud-ves
tul Crişanei.
Activitatea economică de bază o formează agricultura : cultivarea
cerealelor şi plantelor tehnice, legumelor şi zarzavaturilor, creşterea ani
malelor. Mai ales în zonele preorăşăneşti, agricultura are un evident ca
racter intensiv. Unele sate mari care au asimilat şi funcţiuni industriale
- conservarea şi prelucrarea materiei prime provenite din agricultură,
întreprinderi de reparare a maşinilor şi uneltelor agricole etc. - sînt pe
cale de a deveni oraşe agroindustriale.
Din punct de vedere etnografic prezintă interes atît satele vechi, din
lm1gul apelor, pentru elementele originale de civilizaţie şi cultură popu
lară locale, cit şi satele de colonizare, de pe interfluvii, pentru adaptarea
lor culturală la noile condiţii.
După cel de al doilea război mondial s-au elaborat clasificări după
criterii predominant cantitative : mărime mijlocie, densitate, funcţie eco
nomică. Aceste clasificări, care şi-au dovedit utilitatea în amplul proces
2s
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contemporan de organizare şi sistematizare teritorială, reprezintă surse
utile de documentare pentru cercetările etnografice.
4. Clasificarea după mărimea mijlocie a aşezărilor a scos la iveală
concentrări zonale ale satelor cu volum demografic asemănător şi deca
laje apreciabile între numărul aşezărilor cuprinse în diferite categorii de
mărime. În reţeaua aşezărilor rurale predomină satele de mărime mij
locie (44 % ) după care urmează satele mici şi foarte mici (38 %) şi, în
sfîrşit, satele mari şi foarte mari (18 %) 27•
4. 1 . Satele mici şi foarte mici (sub 500 de locuitori) sînt răspindite
în Munţii Apuseni, Podişul Getic, Subcarpaţii dintre Buzău şi Putna,
Podişul Bîrladului. Numărul mare al aşezărilor mici şi foarte mici în
aceste zone se explică atit prin condiţiile geografice (fragmentarea relie
fului, frecvenţa alunecărilor de teren, prezenţa „podurilor" şi „tăpşane
lor" la diferite altitudini) cit şi prin condiţiile social-istorice (repartiţia
lor se suprapune, în general, peste repartiţia satelor moşneneşti şi răză
şeşti, unde fenomenul roirii s-a manifestat fără nici o oprelişte).
Economia satelor mici şi foarte mici se bazează pe creşterea anima
lelor, pomicultură, meşteşuguri, munca la pădure. Datorită izolării geo
grafice şi a slabei mişcări migratorii a populaţiei, aceste sate prezintă un
interes etnografic deosebit.
4.2. Satele de mărime mijlocie (500-1 500 de lOC'l.litori) formează
areale compacte în Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Podişul Do
brogei, Subcarpaţii dintre riurile Dimboviţa şi Teleajen şi suprafeţe insu
lare în alte regiuni ale ţării. Numărul de sate din această categorie este în
continuă creştere datorită sporului demografic înregistrat de satele mici
şi foarte mici.
Economia rurală are caracter mixt : cultivarea plantelor de cîmp,
viticultura, pomicultura, creşterea animalelor. Satele situate în apropie
rea centrelor industriale şi a căilor de comunicaţie circulate de mijloace
de transport în comun au un număr ridicat de muncitori navetişti.
4.3. Satele mari şi foarte mari (peste 1 500 de locuitori) se întîlnesc
în Cimpia Română, Cîmpia Tisei, în marile podgorii ale ţării (Panciu,
Odobeşti, Coteşti, Rîmnic), în depresiunile carpatice şi subcarpatice (Ma
ramureş, Ţara Bîrsei, Vrancea, Cîmpulung Muscel şi altele). Sate cu peste
1 0 OOO de locuitori se găsesc în Cîmpia Dunării (Dăbuleni, Poiana Mare)
unde condiţiile topografice au îngăduit extinderea vetrelor iar sporul mi
gratoriu înregistrează valori pozitive. Prezenţa satelor mari şi foarte mari
în zonele viticole se datorează specificului activităţii economice de bază,
viticultura, care solicită un număr sporit de braţe de muncă pe tot par
cursul anului. Apariţia aşezărilor mari şi foarte mari în depresiunile car
patice şi subcarpatice se explică prin vechimea şi prin caracterul complex
al activităţii economice : creşterea animalelor, cultivarea plantelor, pomi
cultură, meşteşuguri, munca la pădure, industria extractivă şi de pre
lucrare.
5. Clasificarea funcţională a aşezărilor rurale este mai dificil de rea
lizat deoarece agricultura a imprimat satelor un caracter economic unitar.
Lăsind la o parte populaţia atrasă în industrie, construcţii, transporturi,
invăţămînt, cultură, sănătate, locuitorii satelor sînt - î n majoritatea lor
27 N. Bara·novski, I. Ştefănescu, Repartiţia geografică a satelor din Romdnia
după numărul locuitorilor, în Studii şi cercetări de geologie-geografie, tom XVII,

Bucureşti, 1970.
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- agricultori şi crescători de animale. Chiar şi atunci cînd forţa de muncă
neagricolă practică un meşteşug sau este atrasă în industrie, exploatările
miniere şi forestiere, agricultura se . menţine şi pentru această categorie
de populaţie ca o ocupaţie secundară practicată în afara orelor de serviciu.
Astfel, satul este aproape sinonim cu agrkultum iar oraşul cu industria.
Pentru deosebirea tipurilor funcţionale de aşezări trebuie deci adoptate
criterii variate : modul de utilizare a pămîntului, tehnicile de muncă, nu
mărul populaţiei raportat la suprafaţa terenului agricol, ponderea popu
laţiei active, curentele de migraţie pentru muncă etc.
În privinţa clasificării funcţionale a aşezărilor rurale, literatura de
specialitate este deficitară. Singura lucrare, astăzi depăşită în unele pri
vinţe, a fost redactată în anul 1 963 şi cuprinde următoarele tipuri func
ţionale :

5.1. Aşezări predominant agricole cu subUtlurile : aşezări rurale de
cultură a cerealelor şi de creştere a animalelor ; aşezări de creştere a ani
malelor şi de cultură a cerealelor ; aşezări rurale de creştere a animalelor,
de cultură a pomilor fructiferi şi a viţei de vie ; aşezări rurale legumicole,
aşezări rurale de creştere a animalelor pe păşuni de munte.
5.2. Aşezări rurale cu funcţii mixte cu subtitlurile : aşezări rurale în
care activitatea agricolă se îmbină cu munca la pădure ; aşezări rurale în
care meşteşugurile săteşti formază ocupaţii anexe ale agriculturii şi aşe
zări rurale cu activitate pescărească 28•
Încheiem dezbaterea problemei tipologiei aşezărilor rurale româneşti
cu cîteva opinii personale. Elaborarea clasificărilor după criterii simple
a reprezentat o etapă utilă pentru cunoaşterea aceleiaşi realităţi, aşezările
rurale, din perspective diferite. In stadiul actual al cunoştinţelor se pune
deci problema realizării unei clasificări cuprinzătoare după un criteriu
general, cu forţă polarizatoare asupra criteriilor secundare. Această ne
cesitate ştiinţifică a fost resimţită şi de V. Tufescu care considera funcţia
�conomică d ominantă drept criteriu principal pentru clasificarea aşe
zărilor 29

6. Satul românesc contemporan este o sinteză etnografică la care au
conlucrat spiritul inventiv al omului - creator de civilizaţie şi cultură -,
timpul şi mediul geografic. Trăind în epoci diferite, oamenii au acţionat
solidar pentru culturalizarea sau umanizarea mediului geografic, adică
pentru transformarea acestuia în hrană, îmbrăcăminte, adăpost etc. Efor
tul lent de amenajare a teritoriului în scopul satisfacerii cerinţelor ma
teriale şi spirituale a devenit, după eşecuri şi reuşite îndelung repetate,
un document specific scris cu sudoarea oamenilor pe însăşi faţa pămîn...
tului. Peisajul rural apare - asemănător oricărui fapt autentic de folclor
- ca o creaţie anonimă, colectivă şi orală. Generaţiile s-au succedat, s-au
reînnoit într-un flux biologic continuu lăsînd moştenire rodul activităţii
lor sub forma celor mai diferite elemente de civilizaţie şi cultură. Din
momentul în care teritoriul rural apare diferenţiat în raport cu nevoile
oamenilor, putem vorbi nu atît de un plan natural, cît de unul uman, cul
tural. Natura rămîne în afara culturii şi deci în afara preocupărilor etno
grafice atîta timp cit omul nu i-a impus pecetea spiritului său. Se înţelege
28 I. Băcănaru,

I. Ştefănescu,
P. Deică, D. Bugă, E. Molnar, V. Tufescu, Con
tribuţi i la studiul clasificării funcţionale a aşezărilor rurale din R. P. Română, în
Probleme de geografie, Bucureşti, voi. X, 1963.
29 V. Tufescu, op. cit., p. 309.
·
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că folosim, în acest context, termenul de cultură nu în sensul de creaţie
spirituală, de frumos, ci de valoare economică născută direct din trans
formarea naturii. O împădurire sau . o despădurire se poate obţine prin
simplul joc al naturii ; cînd acest proces se desfăşoară după anumite re
guli sociale, faptul devine cultural şi se integrează într-una din activită
ţile economice, silvicultura. Omul a inventat diverse tehnici de fertilitate
a solului, de irigare, sisteme de pîrlogire şi asolamente, mijloace de pre
venire şi apărare împotriva condiţiilor geografice nefavorabile care pot
fi grupate în altă categorie de cultură întemeiată direct pe natură, agri
cultură etc.
Populaţia rurală a culturalizat deci nu numai vatra satului, teritoriu
cercetat cu predilecţie de etnografi, ci şi moşia. Alături de tehnicile de
exploatare a pămîntului (agrară, pastorală, silvică, piscicolă etc.), în moşie
se întîlnesc şi alte elemente etnografice (stîne, odăi, sălaşe, sate şi cimitire
părăsite, monumente memoriale şi de cult, locuri cu semnificaţie magică
etc.). Materialul de studiu al etnografului - gospodăria, locuinţa, ocupa
ţiile, meşteşugurile, viaţa spirituală - nu sînt legate exclusiv de vatra
sau de moşia satului : săteanul se odihneşte în locuinţa din sat, dar şi la
stîna sau o:faia din moşie ; industria casnică care se dezvoltă cu precădere
în sat, are unele faze de lucru în moşie (prelucrarea ţesăturilor la pive şi
vîltori, topitul inului şi cînepei, uneori albitul pînzei) ; cultivă grădinile
de pe lingă casă, dar mai ales suprafeţele agricole din moşie.
In funcţie de structura etnografică, economică şi geografică, aşezările
fi asimilate mmătoarelor peisaje rurale contemporane : pastoral,
agricol, pomiviticol şi piscicol. Stadiul cercetărilor etnografice ne îngăduie
să facem însă numai unele aprecieri generale asupra peisajelor rurale
româneşti aduse de noi în discuţie. Rămîne ca în studiile viitoare să pre
cizăm mai temeinic conţinutul şi repartiţia lor geografică.
pot

Cu mici excepţii, peisajele rurale îşi au originea în aceeaşi formaţie
fitogeografică
pădurea. Extensiunea solurilor de pădure indică, alături
de toponimie, de documentele i storice şi etnografice, că acum două mile
nii pămîntul României era aproape în întregime ocupat cu păduri. Secole
de-a rîndul s-a dezvoltat o civilizaţie a lemnului ale cărei forme originale
-

persistă în unele regiuni ale ţări (Gorj, Maramureş, Bucovina). ln schim
bul unui trai modest, pădurea a asigurat populaţiei autohtone adăpostul
şi liniştea necesară desfăşurării procesului de etnogeneză şi, în general,

supravieţuirii etnice. Forma arhaică de ocupare a pămîntului, a fost, în

acele condiţii, satul de tip risipit. Casele construite

din

bîrne

de lemn

erau adăposturi modeste ce se puteau muta din loc în loc şi chiar părăsi

sau incendia dacă condiţiile istorice deveneau nefavorabile. Pădurea con

stituia terenul alimentar de bază :

fructe,

ciuperci,

plante

comestibile,

vînat, pescuit, m iere produsă de albinele sălbatice şi semisălbatice, ulei

de jir, mămăligă de mei. Pădurea a fost de asemenea una din temele fun

damentale ale folclorului şi mitologiei româneşti. &te semnificativ că re

numita specie folclorică românească, doina este cunoscută în unele regiuni

ale ţării sub numele „de codru".

Cercetările etnografice de teren ne-au dovedit că numeroase elemente

de civilizaţie populară (adăpost, îmbrăcăminte,
mijloace de transport) populaţia românească

şi

hrană,
le-a

unelte,

însuşit

m obilier,

direct din

ceea ce îi oferea pădurea şi indirect din practicarea agriculturii şi creş
terii animalelor pe solurile defrişate de pădure. Meritul deosebit de a fi
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înfăţişat, pe baza documentelor istorice şi a informaţiilor etnografice,
lupta omului cu pădurea şi tehnicile de defrişare aparţine lui H. H. Stahl 30•
6 . 1 . Tipul morfologic de aşezare specific peisajului pastoral este satul
risipit şi, în parte, satul răsfirat. Peisajul pastoral s-a restrîns treptat,
astăzi cuprinzînd numai zona carpatică şi subcarpatică. Pentru folosirea
eficientă a păşunilor şi fîneţelor aflate la mari distanţe de gospodării s-au
construit în moşia aşezărilor coşare, odăi, stîne, surle, bordeie, grajduri,
ţarcuri, oboare, clăi, drumuri pastorale etc. Creşterea animalelor a impri
mat peisajului pastoral elemente specifice evidente în toponimie, în orga
nizarea locuinţei şi interiorului, în port, alimentaţie, obiceiuri şi tradiţii.
Abundenţa unor materii prime textile ca : lina, inul, cînepa, a favo
rizat dezvoltarea industriei casnice şi, legat de aceasta, a instalaţiilor teh
nice populare. Baza sistemului de alimentaţie este formată din produse
animaliere (carne, lapte şi produse lactate).
Varietatea şi răspîndirea cîntecelor şi obiceiurilor pastorale, indică,
fără îndoială, importanţa de altădată a acestei îndeletniciri. Vechimea
peisajului pastoral este confirmată de moştenirea unui bogat fond ling
v istic traco-dac (baci, căciulă, ţap, stînă, ghioagă, ţarc, strungă, brînză,
gălbează, căpuşă şi altele) şi de păstrarea unor obiceiuri pastorale pre
creştine (Focul viu, Sărbătoarea lupului, Sărbătoarea ursului, Nedeile).
6.2. Peisajul pomiviticol cuprinde numeroase bazine pomicole (Sub
car paţii Munteniei şi Olteniei, nordul Transilvaniei - din Maramureş
pînă în Năsăud -, Dealurile din vestul ţării, Podişul Sucevei, Podişul
Moldovei, Podişul Tîrnavelor) şi podgorii (Drăgăşani, Dealu Mare, Odo
beşti, Iaşi, Cotnari, Murfatlar, Segarcea, Tîmave, Bistriţa, Mureş, Arad).
Terenurile ocupate astăzi cu livezi şi viţă de vie au avut la bază fîneaţa
cîştigată, la rîndul său, prin defrişarea pădurii. Aşezările sînt de tip răs
firat iar în depresiuni şi în podgoriile mai importante de tip adunat.
Peisajul rural cuprinde, alături de plantaţiile de vii şi livezi, elemente
etnografice specifice (pivniţe şi adăposturi în zonele de pogdorii, poverne,
teascuri , unelte şi mijloace de transport adaptate acestor ocupaţii etc.).
ln cea mai compactă regiune pomicolă a ţării (Subcarpaţii Munteniei şi
Olteniei) locuinţa a suferit adaptări substanţiale : casa tradiţională, la ni
velul solului, a fost înălţată pentru a lăsa, la parter, loc pivniţei - spaţiu
necesar depozitării fructelor şi butoaielor cu ţuică. Peisajul pomiviticol
are, de asemenea, implicaţii în dezvoltarea unor meşteguşuri (dogăritul),
în sistemul de alimentaţie, în folclor, obiceiuri şi tradiţii.
După ponderea suprafeţelor ocupate cu livezi, vii, culturi de cîmp,
păşuni şi fineţe, peisajul pomiviticol se divide în mai multe subtipuri
viticol, pomicol, zoopomicol, zooviticol, agropomicol şi agroviticol.
6.3. Peisajul agricol este caracteristic zonelor de cîmpie (Cîmpia ro
mână, Cîmpia Tisei, Cimpia Jijiei) şi podişuri joase (Dobrogea, Podişul
Getic, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei). Satele au structură adu
nată cu forme care se înscriu frecvent în figuri geometrice. In zonele de
podiş apar însă structuri mai laxe ale vetrelor şi chiar sate de tip răsfirat.
Specific peisajului agricol sînt construcţiile pentru depozitarea cerealelor,
pentru adăpostirea atelajelor şi uneltelor de muncă, parcelările terenului
arabil, drumurile de acces în moşie care formează o reţea rectangulară etc.
Locuinţa, sistemul de alimentaţie, obiceiurile şi tradiţiile reflectă, direct
sau indirect, ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura.
ao

H. H. Stahl, op. cit.,

voi. I, 1958.
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6.4. Peisajul piscicol este caracteristic astăzi numai m Delta Dunării
şi în unele aşezări de pe Malul Mării Negre. Suprafaţa s-a restrîns odată
cu înaintarea terenurilor arabile în luncile şi bă lţile Dunării. Materialul
ele construcţie nelipsit în amenajarea gospodăriei este stuful, după cum
p ::�tele este nelipsit din alimentaţia curentă a oam enilor. Inventarul
gospodăriei, uneltele, mijloacele de transport, creaţia spirituală reflectă
nemijlocit principala sursă de existenţă a locuitorilor.
Prezentarea peisajelor rurale s-a efectuat sumar întrucît nu s-a ana
lizat conţinutul etnografic al principalelor subtipuri. Propunînd un crite
riu cuprinzător pentru clasificarea etnografică a aşezărilor autorul a anti
c i pat ele fapt preocupi1rile viitoare.

L'apport des geogra1>hes et des ethnographes ă.
la dcterrnination des types d'habitat rural en Rioumanie
La classification

des agglomeration

rurales

a constitue

dans

Ies prem 1 eres

decennics du XX-eme siecle une preoccupation permanente pour Ies geographes, Ies
ctlmograplws, Ies histor i e ns ct Ies sociologues roumains. Les v i l lages ont ete c l ass e s
d'aprcs Ies cri tercs Ies plus varies : leurs genese (e ta b l issements rurals c x i s

tcnts au moment ele la fondation d es Principautes roumains, Ctablissements ru
rals inpp.arus i1 la suite du phenomene social d' "essaimage" ou de la colonisation i n 
te; n c) !curs position geographique (vi llages d e montagne, d e colline o u ele plateau,
el e plaine ou de vallee) ; leurs structtLre morphologique ( vi llage s d ispers(•s, d issocies
ou concentrc'.•s) ;
IC'urs forme ;
leurs texture ;
lcurs nombres d'habitants ou !curs

Jrmctfons econ omiques.

La c la ss i fka t i o n s de !'habitat r u ral d'aprcs ccs cri tercs simples represente une
i'• tape i n d i spensable pour la conaissance de ce complexe phi'•nomene a travers de
cl i f fercntes pcrspe2ti ves. Dans l e p re s e n t havai i nous n ous sommes proposes de
realiser une classi fication plus vaste, centree sur un critere general qu i polarise Ies
cl"iteres secondaires a v ec assez de force pour Ies uni fier. Ce cri tere synthetique ele
c l a1;s i lication est represente par la structure meme clu paysage geographique et par
ses d i re c t io n s "d"human isation·• et „d'enculturisation·'. Le territoire de la Roumanie
,·, t'.·te el i vi se a l'aicle d'un groupe d'indices materiaux et spirituels dans Ies paysages
ethnographiques s u i v ar ts : forestiers, pastorals, agricoles, pomiviticoles et piscicoles.
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