SATUL CONTEMPORAN DIN DEPRESIUNEA BEIUŞULUI
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (I)
(MUTAŢII SOCIO-ECONOMICE)

VASILE TODINCA

Argument
Schimbările profunde survenite în sfera ruralului atât în ţările avansate din
punct de vedere economic cât şi în ţările aflate în tranziţie spre economia de piaţă, sunt efecte combinate ale unor cauze ce ţin atât de progresul tehnic şi de
·structurile socio-economice specifice de la o zonă la alta, cât şi de apariţia şi proliferarea urbanului de tip contemporan. În contextul civilizaţiei contemporane
impactul industrialismului şi urbanismului asupra ruralului se exercită cu putere
sporită, acţiunea celor două complexe factoriale fiind multiplu mediată de noile
structuri socio-economice, de noile strategii politice în cadrul cărora politica de
sistematizare a teritoriului, de restrângere a perimetrului construibil ocupă un loc
prioritar.
Dar, oricare ar fi noile medieri şi oricare ar fi puterea acestora de refracţie, rămâne un adevăr fundamental că numai industrializarea respectiv dezvoltarea forţelor de producţie pc baza revoluţiilor tehnico-ştiinţifice, consumate
succesiv în ultimele două secole, asigură o schimbare radicală şi ascendentă a
satului. Aşa cum arată urbaniştii contemporani, numai industria va da oraşului
posibilitatea să acorde satului fărâmiţat şi înapoiat un ajutor din punct de vedere
tehnic şi social, atâta de ridicat încât să creeze baza materială pentru o creştere
a productivităţii muncii în domeniul cultivării pământului şi al gospodăriei agricole în general.
Motivaţia teoretică. Mutaţiile petrecute în structura ruralului ridică unele
aspecte şi probleme teoretice noi, în sensul unei clarificări ştiinţifice a procesului său de evoluţie. Astfel, dezvoltarea urbană şi industrială necontrolată de societate, inechitabila repartizare teritorială a forţelor de producţie şi a investiţiilor
la care se adaugă şi predominarea intereselor private asupra celor sociale, au declanşat fenomene grave printre care fenomenul abandonării unor sate sau zone
rurale şi fenomenul superurbanizării, însoţite de fenomene de decădere şi dezintegrare socio-culturală, de parazitism, şomaj, delincvenţă, etc. Toate acestea determină sociologii, geografii, şi alţi specialişti care cercetează socialul să se întrebe care va fi soarta societăţii rurale în viitor, spre ce tip de spaţiu social se îndreaptă omenirea şi care va fi destinul satului contemporan. S-au conturat în
acest sens, în literatura de specialitate două strategii: strategia liberală în care
orientarea filourbanistă este precumpănitoare şi strategia romantică paseistă de
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sorginte filoruralistă. După cum este cunoscut strategia filourbanistă susţine urbanizarea sută la sută, dispariţia satelor şi a tărănimii, iar cca filoururalistă conservarea nealterată a ruralului tradiţional, respectiv reruralizarea de tip tradiţional.
Delimitându-ne teoretic de cele două strategii am propus o calc de mijloc
anume modernizarea ruralului. Acest concept este des invocat în literatura de
specialitate, dar nu i s-au relevat încă suficient de clar determinaţiile, aceasta
probabil din cauza complexităţii realităţii pe care o denotează, precum şi datorită
impreciziei cu care este folosit în raport cu alte concepte (spre exemplu cel de
dezvoltare). În lucrarea de faţă vom încerca o trecere în revistă a accepţiunilor şi
conţinutului acestui concept în literatura de specialitate precum şi o posibilă determinaţie specifica ruralului din depresium:a Ţării Bciuşului.
:vtotivaţia practică.

Progresele socio-economice, ce au loc în epoca conau detenninat mutaţii profunde în structura şi suprastructura comunităţilor socio-teritoriale în speţă a satelor. De aici interesul crescând manifestat în
ultimul timp faţă de modul cum este structurată fizionomia de ansamblu a spaţiului, felul cum oraşele şi satele se transfonnă în centre de convergenţă teritorială, a noii vieţi sociale. Asemenea situaţii, duc în final în mod obiectiv, la apropierea modului de viaţă din rural de cel din mediul urban, la ştergerea treptată a deosebirilor dintre sat şi oraş.
În cadrul acestei strategii, un rol, important îl arc sistematizarea fără însă
a se limita doar la ampla concentrare a populaţiei în oraşe, concepută ca un proces socio-economic global, ea îmbracă un caracter ireversibil, constând din difu!arca pe întreg teritoriul a unor condiţii generale optimal sau maximal posibile.
ln acest sens Bihorul, are deja o expcrientă şi un program bine stabilit, avem în
vedere în acest caz planul urbanistic şi de amenajare a teritoriului elaborat de Direcţia Judeţeană de Urbanism, în cadrul căruia sunt fixate obiectivele şi strategia
în care se va acţiona pentru realizarea acelui optim în sistematizarea teritoriului
satelor şi oraşelor judeţului.
Din acest plan, rezultă că renovarea localităţilor apare ca o necesitate ce
se înscrie într-o acţiune mai vastă, de sistematizare şi organizare a ansamblului
teritoriului. Cât priveşte tema de faţă, motivaţia ei practică rezidă în existenţa
unor probleme socio-economice specifice Depresiunii Beiuşului, de a căror bună
cunoaştere şi soluţionare depinde reducerea şi finalmente eliminarea decalajelor
existente în privinţa calităţii vieţii din această zonă şi nivelul mediu al ţării. (la
aceeaşi parametri ai calităţii vieţii), eliminare care să ducă la nonnalizarea fluxurilor migratorii şi a mareelor demografice, în special.
temporană,

Moti\•aţia personală. Am pornit în alegerea şi tratarea temei de faţă de la
convingerea că satul, reprezintă un univers de o deosebită complexitate, univers
pe care nu-l poţi cunoaşte cu adevărat din exterior ci numai trăind şi muncind în
cadrul lui. Un motiv bine întemeiat care m-a apropiat şi mai mult de studiul acestei teme, l-a reprezentat faptul că locuiesc în această zonă de un fannec şi un pitoresc aparte, unde, se face din ce în ce mai mult simţită influenţa modemului în
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toate compartimentele vierii socio-economico-culturale.
În tratarea problemei nu vom rămâne sedu~i de spiritul romantismului, de
franchetea neavizaţilor încremeniţi în cadrele tradiţionalismului, ci vom căuta o
abordare din perspectivă novatoristă, modernistă.
Specificări

I. Satul

şi/sau

teoretico metodologie
ruralul - mediu specific al existenţei umane.

I. I. Definirea satului. În decursul istoriei, satul a constituit un important
tip de aşezare umană, de comunitate socio-teritorială, chiar în condiţiile exploatării sale de către oraş, milenii de-a rândul. Foarte probabil că diviziunea socială
sat-oraş, a fost o necesitate pentru progresul socio-uman, pentru că în acest fel.
s-._iu putut concentra resurse umane, condiţii pentru a-i impulsiona creaţia tehnică etc.
Sociologii, etnologii şi alţi specialişti ai domeniului social. au arătat că izvoarele reale ale opoziţiei oraş-sat şi faptul că ea străbate îmbrăcând diferite forme concret istorice aproape întreaga dezvoltare a omenirii până în prezent este
separarea oraşului de sat. În pofida acestei subordonări, satul nu a încetat să deţină un loc însemnat în cadrul sistemului social, asta fiindcă oraşul nu poate (nu
poate nici în prezent), produce în cadrul limitelor sale toate alimentele de care
are nevoie pentru a supravieţui 1• Rezultă că nu poate exista un oraş fără o sursă
externă de aprovizionare, fără un hinterland agricol destul de productiv, pentru a
produce o cantitate de hrană peste necesităţile populaţiei locale rurale. producă
toare. Astăzi la sf,îrşitul secolului al XX-iea, în condiţiile exploziei industriale,
când unii sociologi, sunt înclinaţi să creudă că satul şi-a făcut datoria :;;i ca atare
poate să dispară, numai avem nevoie de el, (fireşte nici de cei care îl populează),
satul credem noi, că rămâne încă pe mai departe un mediu specific de existenţă
umană şi care va dura încă mult timp. Ca dovadă, astăzi mai mult ca oricând apare un fenomen surprinzător care modifică atitudinea faţă de sat şi detenninarea
de prognoze optimiste cu privire la destinul său, astfel tot mai mulţi locuitori ai
marilor oraşe, din ţările dezvoltate, abandonează „caracterul central" puternic aglomerat, populat în favoarea cartierelor periferice nemodernizate, mai liniştite
mai curate sau chiar în favoarea zonelor rurale.
Satul de azi, nu mai este, fără îndoială acelaşi cu satul de acum câteva decenii, nici ca expresie sau „configuraţie spaţială" şi nici ca „manifestare culturală",
nici ca infrastructură şi nici ca suprastructură. În unna unei îndelungate rezistenţe
la schimbare, satul a trebuit să accepte confruntarea deschisă cu oraşul din care
numai putea ieşi identic cu cel care a fost. Astfel, satul traversează o perioadă de
profunde mutaţii socio-economice, şi de echilibru în acelaşi timp a raporturilor
sale cu oraşul. Acest segment al schimbării îl traversează şi satul din Depresiunea
Beiuşului, în care datorită influenţelor urbane se produc mutaţii ce afectează întreg
spectrul componentelor acestuia (economic, social, habitaţional etc.).
I. A. Toynbcc,

Oraşele

în

mişcare,

Ed.

politică,

Buc., 1979. pag. 28.
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Cu aceasta, perioada orientării urbano centriste, în care imaginea ghid do.,mirajului oraşului", este înlocuită cu o etapă de redimensionare rurală. Cei care s-au ocupat îndeaproape de cercetarea realităţilor săteşti, au
încercat şi o definire a satului. O modalitate de definire a acestuia ar constitui-o
unitatea complexă a locului de muncă şi a locului de locuire, aceasta reprezintă
genul proxim în raport cu care s-a încercat definirea diferenţei specifice a celor
două tipuri de comunităţi.
Istoriceşte diferenţierea se petrece o dată cu trecerea de la agricultura itinerantă la a,.gricultura stabilă, cu diviziunea muncii, în activităţile agricole şi nonagricole. ln aceste condiţii, definirea satului se face prin raportare şi prin comparaţie cu oraşul, astfel se poate întreprinde clasificarea tentativelor definiţionale în
tentative ale calitativului şi cantitativului, în tentativa nmonofuncţionale şi plurifuncţionole precum şi în tentative operationale şi neopraţionale. Am putea să
grupăm în acelaşi timp definiţiile şi în definiţii naţionale şi internaţionale. După
cum se observă aceste tentative, suferă de două mari inconveniente: în primul rând
dă o empiricitate accentuată care face imposibilă includerea lor într-un sistem, tocmai datorită marii autonomii pe care o au şi în al doilea rând o astfel de construcţie
se conformează reguli tipizării ideale, construirii de tipuri definiţionale pure.
În vederea eliminării_ unor asemenea neajunsuri am considerat ca eficient
principiul mişcării de la generalul abstract la concretul operaţional, care prezintă mai multe nivele, clase, direcţii, între care există o legătură strânsă. Astfel, un
prim nivel ar fi cel filosofie, care fie în perspectivă culturală, fie socială caută un
etern (un general abstract), care ar contura specificitatea unei comunităţi socioteritoriale, ar fixa distanţa dintre cele două mari entităţi. Un exemplu clasic al
acestei perspective, este Tonis, dar am putea la acelaşi nivel de reflecţie filosofică să îl înscriem şi pe Lucian Blaga.
Al doilea nivel, este cel denumit concretul operaţional, care în comparaţie cu primul mută accentul de căutare a rădăcinilor generatoare, din sfera socialului în sfera lui. Pentru acest nivel, putem invoca un exemplu clasic de definiţie
propus de P. Sorokin, în tratatul de sociologie rural urbană. precum şi remarcabila încercare a profesorului G. Em. Marica, de definire a satului în lucrarea ,,Încercare de definiţie a satului". Profesorul Marica, amplifică, nuanţează, definiţia
lui Sorokin, Valorificând în acelaşi timp şi concepţia gustiană cu privire la unităţile sociale, cadrele şi manifestările socialului etc.
La drept vorbind, atât definiţia lui Sorokin cât şi a lui Marica, au devenit clasice aceasta în condiţiile profundelor schimbări survenite în viaţa satului, datorate
industrializării, care au dus la un nou tip de civilizaţie, civilizaţia modernă care are
menirea de a îngropa tradiţia. Astfel arată G. Em. Marica, ,,zilele satului - ale satului autentic sunt numărate", urbanizarea lui face pretutindeni progrese.
Se poate spune că el e o formaţie socială care aparţine mai ales trecutului". 2
Satul modem, este polivalent şi multifuncţional deşi sistemul de producţie
agricolă a oferit o formă de organizare diferitelor tipuri de sate, niciodată însă
minantă aparţinea

2. G.Em. Marica, Încercare de definire a satului, Extras din Revista de psihologie, Cluj Sibiu,
1942, pag. 36.
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comunitatea sătească nu s-a redus numai la o matrice de producţie, ci şi-a făurit
de-a lungul existenţei o puternică suprastructură, o intensă reţea de raporturi socio-culturale politice interfamiliale de vecinătatţ etc.
Pornindu-se de la dimensiunile, caracteristicile şi trăsăturile principale ale
satelor, s-au elaborat unele clasificări, sau tipologii ale acestora. A. Golopenţia,
şi D. Georgescu, identifică următoarele trei tipuri de sate în arealul românesc în
funcţie de natura ocupaţiilor principale: agricole, pastorale, cu ocupaţie anexă,
în care predomină alte activităţi decât cele agricole sau pastorale 3 .
S-au realizat şi clasificări mai amănunţite în baza altor criterii şi în cadrul
altor discipline:
a. în funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei şi a reţelei de aşezări, se
întâlnesc sate de tip adunat, risipit şi răsfirat.
b. în funcţie de poziţia sau zona geografică :st: î11lâlnt:sc sale de deal, de
câmpie, de munte, amplasate de-a lungul văilor, şoselelor etc.
c. în functie de fonna, dimensiunea sau funcţionalitatea satului se întâlnesc, alte tipuri de aşezări care conferă României o mare diversitate din acest
punct de vedere. 4

1.2. Definirea ruralului. Spre deosebire de conceptul de sat - care se rela unitatea socio-teritorială puternic individualizată, conceptul de rural, vizează ansamblul spaţiului în care sunt situate satele, raporturile lor de interdependenţă şi specificitatea sociologică a zonelor fizice săteşti. Totodată, conceptul de rural desemnează după I. K. Willits şi D. G. Begler, anumite populaţii care
se disting în interiorul colectivităţilor umane sau al societăţii globale prin particularităţile economice (natura muncii, a relaţiilor de producţie, structura surselor de
venituri etc.), demografice, (structura populaţiei, densitatea în spaţiul rezidenţial),
număr de locuitori pe unitatea socială etc.), ecologice (particularităţile mediului
construit, distribuţie rezidenţială, tipologiile şi funcţionalităţi le localităţilor etc.), şi
socio-culturale (normele şi valorile dominante, mentalităţile şi, tradiţiile specifice,
tipologia comportamentelor şi în general al modelelor culturale, ctc.)5
După Vasile Miftode, în stabilirea definiţiilor operaţionale, (necesare cercetărilor empirice), se practică 2 procedee:
a. fie se ia un singur aspect, ca unic criteriu, definitoriu al ruralului (densitate, număr de locuitori, tipul de locuinţă, etc.).
b. să fie se arc în vedere un ahsamblul de aspecte în vederea elaborării
unei definiţii compozite6.
feră

3. A. Golopcnţia, D.C. Georgescu, 60 de sate româneşti, Institutul de Ştiinte Sociale a României, voi. IV-V, 1941, 1943.
4. Mioara Matei, Ioan Matei, Sociologia şi sistemati=area proceselor de dezvoltare, Ed. Tehnică, 1977, pag. 78-82.
5. Apud Vasile Miftode, Elemente de sociologie 11,rală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc.
1984, pag. 83.
6. Vasile Miftode, op. cit., pag. 84.
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Se pare că în cazul definirii ruralului al doilea procedeu ar fi indicat tocmai pentru că ne oferă o imagine completă a ruralului cu atât mai mult, cu cât în
spaţiul social există şi se manifestă diferite grade de ruralitate, sau de urbanitate
a căror natură este de o complexitate şi diversitate în continuă creştere.
De remarcat însă că atât zonele geografice, cât şi indivizii diferă prin numărul caracteristicilor de tip rural şi de tip urban pe care le posedă. Astfel, caracteristicile rurale sau urbane. ale indivizilor au şi ele diferite grade de intensitate
după cum arată Willits şi Begler. de intercunoaştere, de vecinătate, de izolare sau
de tradiţionalism, de aderare la agricultură sau la activităţile neagricole, de transfonnare individuală comportamentală a concepţiilor şi atitudinilor 7.
Ruralii, pot fi definiţi şi în funcţie de „tipul empiric" de referinţă/un anumit comportament, o anumită zonă de origine sau rezidenţă etc.), în măsura în
care

aceştia sintetizează

o

gamă

mai largii de variahilc.

ncşi

comportamcnt11I ex-

primă

dimensiunea socio-culturală a individului observat, el poate constitui un supon pentru fommlarea unor ipoteze. în legătură cu celelalte clemente ale acestuia.
Acelaşi lucru sc poate spune despre zona rezidenţială sau despre natura locuin\ci.
Ele exprimă dimensiunea ecologică a ruralului sau urbanului şi ne dau posibilitatea
unor prime presupuneri în legătură cu ansamblul universului investigat.
Pentru o posibilă cercetare şi definire a ruralului precum şi pentru elaborarea instrumentelor de investigaţie, sunt necesare o serie de indicatori dintre
care am amintit:
a. în plan economic venit pc cap de locuitor, natura venitului
b. în plan ecologic tipul de locuinţă, densitatea locuinţelor etc.
c. în plan demografic, ocupaţie, profesie, densitatea populaţiei, număr de
locuitori etc.
d. în plan cultural afectiv, utilizarea timpului liber, tipologia unitătilor culturale, valori, nonne mentalităţi, tradiJii etc. 8
Există scheme operaţionale în definirea şi analiza ruralului ce cuprinde
serii mult mai mari de indicatori, dar în acelaşi timp şi acestea sunt prea restrânse
pemru o analiza exhausciva. 9
2. Satul din Depresiunea

Beiuşului

de la

tradiţie

la modernitate

2.1. Caracteristici ale satului tradiţional. Dacă apariţia mediului urban
este legat de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale şi
umane, a „maturizării" condiţiilor proprii societăţii omeneşti (oglindite mai ales
în diversificarea tipurilor de activitate umană şi în delimitarea unor domenii administrative comerciale, culturale etc.), în schimb constituirea mediului rural se
identifică în esenţă cu constituirea societăţii şi a civilizaţiei umane în fonna ci
iniţială. Îndelungata confruntare economică, politică şi socio-culturală dintre sat

7. Ibidem, pag. 44.
8. Ibidem.
9. Al. Bărbal, Elememe ale 11011l11i i11 rural, în Viilornl social, nr. 4/1974, p. 737-739.
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şi oraş, fără

de care n-am putea în\elege evoluţia societătii mai ales a aşezărilor
a structurilor demografice, din antichitate până în zilele noastre ne-a
obişnuit să definim ruralul prin raportare la urban şi comunităţile săteşti prin
comparare cu cele orăşeneşti. Satul, a existat însă înainte şi independent de oraş.
iar uncie elemente ale ruralului au preexistat constituirii mediului urban.
Ruralul traditional nu trebuie înţcleas numai făcând referiri la mediul urban, comparând colectivităţile săteşti cu cele orăşeneşti (posibile odată cu apariţia oraşelor), ci şi printr-o analiză istorică în perspectiva primei viziuni menţio
nate mai sus, adică considerarea ruralului şi a colectivităţilor săteşti, prin condiţiile lor specifice de apariţie şi evolu\ie, cadrele lor de viaţă şi prin variatele manifestări economice, culturale, morale, nonnative proprii. 10
Societatea rurală traditională, cuprinde atât aşezări apărute în func\ie de
relaţiile de rudenie (potrivit structurii familiei şi grupurilor familiale), cât şi sate
sau comunităţi teritoriale în care raporturile familiale trec pe un plan secundar.
Dacă primele aşezări. sate sau comunităţi sociale cuprindeau indivizi din acelaşi
sistem de rudenie, treptat acest tip de viaţă socială a cedat locul aşezărilor teri toriale (bazate pe practica ocupării şi lucrării pământului), în funcţie de apariţia
agriculturii, a \ărănimii şi a satelor agricole. Trecerea de la tipul familial la tipul
teritorial de aşezare umană şi organizare socială, este legată de apariţia agriculturii şi a ţărănimii (pc o anumită treaptă a dezvoltării societătii), punându-şi amprenta pe întreaga viaţă socială, transformând în întregime sistemul relaţii lor
economice şi socio-culturale. I I
În concluzie. ruralul tradiţional sintetizează procesul trecerii de la munca
şi viaţa vânătorilor, culegătorilor şi pescarilor la viaţa şi munca agricultorilor şi
păstorilor, sedentari, dar mai ales procesul. de formare şi generalizare a aşeză
rilor stabile de tip teritorial, în primul rând a satelor agricole. Aducerea în prim
plan relaţiilor de vecinătate (pe seama celor de rudenie) şi destrămarea vechii solidarităţi bazate pe „grupurile familiale", au impus statuarea unui nou sistem de
nonne şi reguli de convieţuire sociale şi de cooperare în muncă (de la interzicerea furtului la obligativitatea participării la lucrările de interes colectiv sătesc).
Constituirea unor asemenea relaţii şi a unui cadru nonnativ specific ruralului tradiţional se explică prin deosebirea esenţială dintre rudenie şi vecinătate
dintre comunităţile mai vechi bazate pc structurile familiale şi comunităţile mai
noi, agricole - teritoriale, bazate mai ales pe proximitate şi vecinătate. De aceea,
scria şi T. Herscni „Satul nu s-a mai compus dintr-un singur grup de rude ci din
familii tot mai diferite, unde complet străine ca origine sau sânge de altele, deci
şi cooperarea lor nu se mai putea asigura prin mecanismele relaţiilor de rudenie,
de natură preponderent afectivă şi deci firească". 12
Noul tip de sat, eterogen (cel agricol şi agropastoral), a pierdut treptat genul acesta de solidaritate, dar a creat un alt model mai puţin afectiv totuşi sufiumane

şi

10. Vasile Mifflode, op. cit., pag. 58.
11. Ibidem. pag. 60.
12. T.llerseni, Sociologie rwală. Institutul de
pag. 173.

Ştiin1e

Sociale a României.
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cient de puternic pentru a asigura perpetuarea şi funcţionarea colectivităţii. Pentru aceasta oamenii au recurs la o reglementare mai precisă a raporturilor dintre
ei, la norme noi de coexistenţă şi colaborare formulate pe baze convenţionale şi
impuse tuturor prin educaţie, prin tradiţie şi obiceiuri iar mai târziu prin instituţii
tot mai numeroase şi mai puternice.
În concepţia sociologului ieşean. Vasile Miftode, ruralul tradiţional trebuie supus, atât unei analize sincronice (în calitatea lui de realitate constituită şi
pe deplin structurală), cât şi unei analize diacronice (în perspectiva procesualită
ţii, a devenirii lui permanente şi a multiplelor transformări pe care le suferă), atât
unei analize pe orizontală cât şi unei analize pe verticală. Istoria, economia, geografia populaţiei, antropologia socială şi alte ştiinţe socio-umane, oferă un material informativ variat asupra colectivităţilor rurale ca o realitate, ca un mediu social dinamic în permanentă evoluţie şi confruntare cu celelalte spaţii sociale în
primul rând cu mediul urban.13
Fără a avea nici pe departe pretenţia epuizării întregii problematici cu privire la satul tradiţional din zona Beiuşului, vom încerca în cele ce urmează să
schiţăm câteva elemente trăsături proprii satului beiuşan, atât din punct de vedere geografic, economic şi social.
'
Sub aspect geografic, aşezările rurale din Depresiunea Beiuşului se încadrează în funcţie de formele de relief întâlnite în trei ramuri grupe: sate de câmpie, aflate în Lunca Crişului Negru, sate de deal şi sate de munte la fel ca şi în
alte zone ale ţării unde fonnele de relief impun o asemenea diferenţiere.

Satul de câmpie - a avut şi are şi la ora actuală un caracter preponderent
agricol, urmarea directă a acestei trăsături de bază, reprezentând-o creşterea animalelor mari de tracţiune, necesare lucrării pământului. Dezvoltarea economică
a localităţilor de câmpie fiind organic legată de intensitatea cultivării pământu
lui şi a producţiei obţinute.
Cea mai mare parte a locuitorilor zonei, vieţuiesc şi azi în satele de deal,
media locuitorilor unui sat din această zonă fiind în jur de 600, Dealurile, ofereau resursele de trai suficiente pentru un spor demografic de o asemenea anvergură. Satele din zona colinară nu sunt nici mai vechi nici mai noi decât cele de
la câmpie ori de la munte. În legătură cu aşezările de tip adunat, cele mai statornice în decursul istoriei, se constată însă în zona de deal fenomenul de roire a
populaţiei în locuri mai apropiate sau mai îndepărtate de vatra matcă. Din aşezări
de vale au apărut altele învecinate de deal şi invers. Aşa au luat naştere o serie
de localităţi cu acelaşi nume dar cu apelativ adăugat după aceea „de jos", ,.de
sus", ,.de mijloc", ,,mare", sau „mic". Aşa am putea exemplifica pentru depresiunea Beiuşului prin localităţi de genul: Poienii de Sus, Poienii de Jos, Cociuba
Mică, Cociuba Marc, etc. Fenomenul roirii nu este o caracteristică a zonei, el în-

13. Vasile Miftodc. op. cir.• pag. 62.
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tâlnindu-sc în multe alte zone geografice ale României, pentru Nordul Olteniei,
Moldova Subcarpatică Ţara Oltului etc. 14
Urmărind planurile satelor din zona de deal, rezultă câteva trăsături specifice aceste arii geografice de contact între munte şi câmpie. Ocupaţiile de bază,
agricultura şi creşterea animalelor au avut un rol esenţial în apariţia şi consolidarea satului de tip răsfirat. Pământul de arătură era în jurul casei, păşunea şi fânaţul în vecinătate. Pc bună dreptate se poate aprecia că în multe cazuri dispersarea gospodăriilor a dus la confundarea vetrei satului cu moşia satului.
Adunate sau r~sfiratc, aşezările rurale din ţara Beiuşului pot fi de deal, de
vale sau de-a lungul drumului, apa şi drumul jucând un rol de prim ordin în apariţia şi dezvoltarea satelor.
Planurile multor localităţi fiind extrem de grăitoare în acest sens, unnă
rind modul de dispunere în teren a satelor din jurul localităţii Budureasa se poate
observa cum ele se înşiră ca o potcoavă în jurul Piemontului Budureasa deoarece
inexistenta apei pe platoul de la vest de comună a făcut ca satele (Ferice, Lcleşti,
Belejeni, Saca, Sălişte de Beiuş, Talpe, Tclcav, Miziaş), să se orânduiască la
marginea acestui amfiteatru, adică acolo unde erau apele curgătoare ce-l înconjurau. Cărpinetul, Lehccepi, Sălişte de Vaşcău şi Poiana, aproape că se leagă unul
de altul pe firul văii Crişului Negru.

Sate de Munte - care să îmbrace toate caracterele specifice acestui tip de
a ţării noastre sunt destul de puţine în zona depresionară a Bciuşului.
Cele existente având vetrele risipite pc mari suprafeţe de teren, sub forma unor
gospodării singuratice, crânguri sau cătune. La Dumbrăviţa de Codru, Câmp
Moţi, pc lângă nucleele centrale ale satelor apar disparate pe lângă moşic grupuri
mici de câteva unităţi gospodăreşti.
Foarte interesante sunt aşezările compuse din mai multe crânguri fiecare
având până la cinci - 1O gospodării, denumirile lor constituind o dovadă grăi
toare a modului în care s-au fonnat. Le-am putea numi aşezări de coabitare căci
ele au avut iniţial o singură familie, dar sporul natural al populaţiei a dus la apariţia în jur a gospodăriilor urmaşilor căsătoriţi, crângul purtând numele familiei
matcă, chiar dacă azi numele de familie predominante în crâng nu concordă cu
numele ca atare şi de început al nucleului respectiv. Exemple tipice pot fi considerate localităţile Giuleşti, cu crângurile Moţeşti (de la familia Mot), Todoceşti
(de la familia Tuduce), Pândeşti (de la familia Panda), Flutureşti (de la familia
Flutur); Criştiorul de Sus cu crângurile Bogdăneşti (de la familia Bogdan), Zoiţeşti (de la familia Zoica), Mihgăceşti (de la familia Mihai), Grăzăşti (de la familia Groza, etc.)15
Ocupaţia de bază a locuitorilor satelor de munte a fost din cele mai vechi
timpuri creşterea animalelor. Aşezările rurale din zona Beiuşului, aşa cum ni se
aşezare

15. luan Gutlca, Carac:teristici ale culturii pup11lun! diu Biho,. Ed. Sport-Turism, 1977, pag.
19-20.
16. Ibidem, pag. 21.
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prezintă astăzi, nu sunt decât capătul unui lan\ evolutiv extrem de complex, care
a durat milenii şi trebuie urmărit pas cu pas chiar dacă acest lucru nu este chiar
atât de uşor.
Dintr-un alt punct de vedere (etnografic). se pot deosebi în zonă câteva tipuri de aşezări cu trăsături uşor de desluşii chiar şi pentru turistul neavizat în
probleme de clasificare: sate cu caracter agropastoral (sunt cele mai multe Pietroasa, Budureasa, Hinchiriş, Cusuiş), sate cu caracter agrar pro111111(al (Lazuri
de Beiuş, Pocola, Drăgăneşti, Tărcaia, Uilcacul de 13eiuş) sate cu caracter minier (Băiţa), sate agropastorale cu meşteşugari specializa(i (Crişriorul de Jos, Leheceni, Sârbeşti, Sălişte de Vaşcău). Sunt unele sate (aşezf1ri), al căror caracter
s-a schimbai recent sau în care fenomenul de schimbare arc loc sub ochii noştri.
Briheni, era un sat minier, până în secolul al XIX-iea, deoarece marea majoritate
a oamenilor erau ocupaţi în exploatarea minereului de fier, în topirea şi prelucrarea lui. Tot aşa era şi Vaşcău(, azi acesta este un oraş cu un început de industrie,
iar Briheni este un sat cu caracter agropasloral. Câmp, Moţi şi Coieşti erau sale
pastorale, dar din momentul începerii exploatărilor de marmură din zonă, locuitorii s-au îndreptat aproape în totalitatea lor (bărbaţii), spre activilă\ile miniere,
părăsind ocupaţie de bază a părinţilor lor.
Tipologizarea aşezărilor tradiţionale din ţara Beiuşului răspunde celor două aspecte principale ale cercetării ştiinţifice: cercetarea fundamentală şi cea
aplicativă. Aşadar, se impune cunoaşterea satelor zonei şi din unghiul elementelor de sistematizare pe care le incumbă. Aceste clemente sunt următoarele:
populaţia, cadrul social fondul funciar şi categoriile sale de folosinţă, infrastructura aşezărilor (dotări edilitare, culturale, de sănătate publică, posibilităţi de
transport etc.), cadrul natural favorabil sau defavorabil vieţii în perspectiva timpului. (asupra acestor aspecte ne vom ocupa în capitolele ce urmează). Cum toate aceste aspecte ridică multe probleme de ordin teoretic nu vom insista asupra ·
lor aici şi acum, ci le vom Irata la locul potrivit.
În încheiere trebuie să subliniem o realitate valabilă cel puţin de la începuturile evului mediu şi până azi, anume că, de zona Beiuşului a fost cu adevărat
un fel de „Complex Agropastoral meşteşugăresc" generat de nevoile oamenilor
dar şi perpetuat de ei potrivit posibilităţilor şi cerinţelor fiecărei epoci.

2.2 Satul socialist - problema modernizării „spaţiului social" s-a pus în
perioada „socialismului", în strânsă legătură cu diminuarea decalajului dintre nivelul de dezvoltare a satelor şi oraşelor întrucât se considera că există o calc de
depăşire a stării de înapoiere în care se află satul românesc prin rezolvarea în primul rând a problemei agrare, unnărindu-se transfonnarca agriculturii într-o ramură intensivă, modernă, de marc randament capabilă să satisfacă într-o măsură
tot mai mare nevoile crescânde ale economiei naţionale în produse agricole.
Realizarea acestei „revolu\ii agrare", a avut la bază consolidarea C.A.P- urilor
în sensul dotării acestora cu maşini şi utilaje agricole cu ierbicide şi îngrăşăminte
chimice, etc. Ca atare realizarea „revoluţiei agrare" cuprindea atât baza tehnico
materială cal ş1 organizarea producţiei, ceea ce trebuia să ducă la înfăptuirea unei
https://biblioteca-digitala.ro

li

Sa111/ conlemporan din depresiunea

Bei11ş11/11i

29

noi calităţi în agricultură la recolte spectaculoase care în fond erau scriptic. În
realitate producţiile erau minime. ,,Documentele programatice" ale congreselor
prevedeau obiective majore, care nu puteau fi realizate prin metodele care erau
aplicate. Astfel, se prevedea creşterea substanţială a randamentelor la hectar şi
pe cap de animal, lărgirea sortimentului de produse agricole la nivelul valorificării depline a tuturor condiţiilor şi resurselor de producţie de care dispunea agricultura, îmbunătăţirea continuă a calităţilor produselor, dezvoltarea şi perfecţio
narea tehnică a bazei tehnico materiale, diminuarea costurilor şi sporirea eficienţei economice. În vederea realizării acestor obiective, un rol important 1-a avut
„noul mecanism economico-financiar" care impunea introducerea consecventă a
principiului autogestiunii şi autofinanţării.
În condiţiile în care se impunea printr-o concepţie centralizată o dezvoltare
„annonioasă" a agriculturii, pe toate planurile, se căuta o omogenizare a popula\iei
din lumea satului care a culminat cu distrugerea, anihilarea acestor spaţii căutându
se înălţarea lor pc verticală întrucât „chipurile" se dorea mărirea suprafeţei agricole.
De asemenea măsuri, .,impetuos necesare" nu a fost scutit nici satul din
zona Beiuşului, care a traversat o perioadă de „puternice transfonnări" socialiste
atât în agricultură cât şi în condiţiile de muncă şi de trai. Graţie măsurilor şi indicaţiilor „strălucite" o serie de comune au fost desfiinţate procedându-se la unirea
a două comune sau chiar mai multe, Uileacul de Beiuş a fost transferat comunei
Pocola. iar noul „hibrid administrativ teritorial" urma să poarte numele comuna
Păcola-Uilcac.

Întrucât zona Bciuşului cuprindea sate cum am amintit potrivit criteriului
geografic de munte, de deal - şi de câmpie, trebuie spus că agricultura socialistă,
mecanizată s-a întins chiar până la cota de 5-600 metri, unde întâlnim CAP-uri,
cu producţii „fabuloase la hectar", când de fapt aceste suprafeţe abia ajungeau să
satisfacă nevoile de zi cu zi ale celor ce populau aceste sate. Sunt de amintit în
acest caz localită\i precum Cresuia, Budureasa, etc. care au suferit această prigoană a unirii pământurilor în cooperativă, sub directa implicare a mijloacelor
mecanizate în lucrarea pământului, când în aceste localităţi era foarte greu să se
are cu plugul tras de animale, iar pe coastele abrupte chiar cu plugul cu o brazdă.
Sigur, au existat şi excepţii, abateri de la regulă, adică uncie localităţi nu
au putut fi cooperativizate fie datorită intervenţiei cetăţenilor care i-au alungat
cu pietre pe „promotorii noului" sistem de organizare a agriculturii fie din alte
motive. Această componentă importantă de altfel, ,,a agriculturii socialiste" nu a
scăpat nici ea de „strălucitele indica\ii" întrucât şi aceste gospodării trebuiau
într-un fel sau altul să participe la dezvoltarea economiei s.s.m.d. prin „oboliul
contractual" obligatoriu, de animale grâne, muncă fizică (prestaţie), etc.
Aceste mutaţii apărute în lumea satului au generat adevărate „hemoragii
demografice", adică, o migrare în masă a populaţiei de la sat la oraş, creându-se
adevărate goluri în structura populaţiei satului, care au dus la îmbrătrânirca şi
chiar dispariţia în multe cazuri a acesteia.
Un asemenea fenomen, nu a fost străin nici depresiunii Beiuşului, care
prin unităţile economice nou înfiinţate la Beiuş, Ştei şi Vaşcău au atras un număr
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mare de populaţie din zone rurale, dar spre deosebire de alte „bazine" aici asisla un navetism mai mult decât la o stabilire a populaţiei în oraşe. Acest fenomen se întâmplă datorită distanţelor scurte între oraş şi localităţile rurale şi
mai mult datorită existentei unei infrastructuri şi a unor mijloace transport care
asigurau o ritmicitate în acest sens.
tăm

2.3. Satul post-decembrist (după decembrie 1989) - Revoluţia din Decembrie 1998, profund ancorată în mutaţii de ordin politic şi social a avut însă
un larg ecou prins schimbările pe care Ic-a adus şi în lumea satului românesc în
general şi a celui din Depresiunea Bciuşului în special. O primă transformare a
constat în desfiinţarea „văditelor cooperative" şi redarea terenului prin „titluri de
proprietate" celor ce îl deţineau de fapt. Această măsură, a creat premisele angajării satului pe tărâmul economiei de piaţă întrucât fiecare proprietar era liber să
şi exercite dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra pământului după bunul
plac, după nevoi, şi după resursele de care _dispunea. Odată cu reglementările
asupra pământului, s-a purces şi la lărgirea spaţiului construibil în aşa fel încât
distanţa dintre locul de muncă şi locul de locuire să fie mai mică: Nu a lipsit nici
contribuţia statului de a subvenţiona producţia agricolă întrucât riscurile acesteia
în funcţie de condiţiile pedoclimatice sunt foarte mari.
Cât priveşte infrastructura ruralului, putem spune că au început lucrări de
modernizare a drumurilor care leagă centml de comună cu satele aparţinătoare
construirea de poduri, peste pâraie sau chiar peste Criş fapt care să înlesnească
reducerea distanţelor dintre un loc sau altul.
Economia de piaţă a creat premise şi în lumea satului la dezvoltarea unor
servicii mai eficiente mai prompte şi de mai bună calitate. Nu există astăzi, în
zona Beiuşului localitate în care să nu găsim măcar un magazin foarte bine aprovizionat, satisfăcând nevoile urgente ale localnicilor.
Odată cu aprobarea planului urbanistic al judeţului, localităţile rurale au
beneficiat de extinderea spaţiului de construit şi mai mult de amplasamente care
să permită construirea de locuinţe modeme cu acces la un confort de tip urban.
Ca atare, asistăm la modernizarea întregului ansamblu structural al satului, fapt care generează o reconsiderare teoretică a întregii problematici a dezvoltării spa\iului social, preluând şi ridicând la un nivel calitativ superior analizele,
soluţiile şi modele elaborate în vederea eliminării decalajelor dintre sat şi oraş şi
totodată, a conservării valorilor lor specifice.
Modernizarea structurilor rurale, nu suprimă cadrul tradiţional, nu elimină
valorile şi în general semnele distinctive individualizate ale aşezărilor rurale, ci
le valorifică, Ic integrează noului model al economiei şi anume al economiei de
piaţă. Trebuie arătat aici că o serie de sate, din depresiunea Beiuşului, specializate în meşteşuguri tradiţionale, nu şi-au pierdut identitatea ci din contră prin valorificarea acestor produse şi în afara spaţiului ţării, ele continuă să dăinuiască şi
să fie purtătoare ale valorilor culturale tradiţionale. Ne referim la localităţile Leheceni, Criştior, Sârbeşti, Delani, etc.
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În acelaşi timp, modernizarea presupune un schimb echilibrat de elemente
între sat şi oraş, un metabolism optim pentru cele două tipuri de societăti, o confruntare sau o construcţie culturală în măsură să favorizeze dezvoltarea specifică
a celor două medii. Un asemenea fenomen este specific zonei Beiuşului întrucât
oraşul Beiuş şi desigur şi celelalte sunt aşezate într-un „hinterland agricol" foarte
bogat, fapt cc permite un schimb între oraş şi sat, schimb din care ambele sunt
în avantaj. În primul rând satul are unde să-şi desfacă produsele, iar oraşul are
de unde să se aprovizioneze. Faptul că distanţele sunt mici în comparaţie cu alte
zone între oraşe şi localitătile rurale, generează o şi mai puternică influenţă a
modemului asupra satului, adică, a serviciilor, şi a bunurilor de uz curent.
Cercetările din domeniul sociologiei rurale şi a geografiei populaţiei, au
demonstrat în ultimul timp că locuitorii satelor tind spre modernizare, dar nu
orice modernizare, în nici un caz una care să răstoarne tradiţiile, care să-l dezră
dăcineze, întrucât ţăranul înţelege într-un mod propriu, dezvoltarea mediului
său, şi are un concept al lui de calitate a vieţii, altul decât cel al citadinului al oră
şanului. Ruralii, nu doresc de regulă să-şi abandoneze locurile natale, ci doresc
să aducă noul acasă, să-l selecteze, doresc să-l clădească, fără grabă şi cu certitudinea unei trăinicii foarte îndelungate. Ei concep modernizarea ca o asigurare a
unei posibilităţi de afinnarc socială, superioară pentm ei şi pentru copiii lor.

3. Modernizarea

şi/sau

urbanizarea structurilor rurale în satul din
Depresiunea Beiuşului

3.1. Trăsături generale ale modernizării. Literatura sociologică de specialitate oferă un bogat material pe această temă, dar foloseşte cu o oarecare imprecizie conceptul de modern, în raport cu altele (exemplu cel de dezvoltare), în
aşa fel încât acestea ar avea aceleaşi conotaţii, ar fi sinonime.
În cele ce urmează vom încerca o trecere în revistă a accepţiunilor şi conţinutului vehiculat de către aceste concepte în literatura de specialitate de până
acum.
Contrastul între modernitate şi tradiţie, este cel mai elementar mod în a
defini acest concept, opina istoricului american Black C.E. Definind însă modernul prin contrast cu tradiţionalul şi deci prin comparaţie cu acesta nu înseamnă
a construi o definiţie ci un vicios cerc tautologic în care două concepte se definesc unul prin celălalt. Astfel spus, modemul este ceea ce neagă, depăşeşte tradiţionalul, ceea ce a fost legat, depăşit de către moderni. Definirea conceptelor
de modem şi tradiţional prin contrastul comparativ dintre acestea, nu duce numai
la tautologie ci şi la deducţia automată, a identitătii dintre modem şi nou pe de
o parte, şi tradiţional şi vechi pe de alta.
În încercarea de a evita capcana tautologiei enorm de mulţi sociologi au
tins să evite această definiţie oarecum statică, încercând a vedea modernizarea
ca un proces. Această abandonare a interpretărilor statice, asupra ceea ce înseamnă modernizarea a însemnat totodată şi abandonarea situării acestor cercetări în aceeaşi perspectivă comparativistă. Apar acum o serie de dificultăţi în
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încercarea de a stabili cu certitudine care este conţinutul, esenţa acestui proces.
Şi cum termenul de modem pare a cere în permanenţă un termen etalon, un termen de comparaţie, un ceva care nu este modern să încercăm să-l găsim. Dar
pentru că era nevoie de termen comparativ care să nu fie static, să respecte caracterul de procesualitate al modernizării căutările se îndreaptă spre găsirea unui
tennen care să aibă în primul rând atributul pennanen\ei.
Mc. Clelland - considera termenul etalon la care se va raporta procesul
modernizării ca făcând parte din însăşi natura umană. Această raportare devine
astfel o permanentă competiţie cu un standard al excelenţei, competiţie în care
procesualitatea modernizării este asigurată de o caracteristică psihologică, tehnic
numită „nevoia de achiziţie". Aceasta este considerată ca fiind factorul de predispoziţie care culminează în dezvoltarea economică mai mult, astăzi, nu putem
spune cu certitudine decât că un asemenea factor psihologic, poate constitui motorul energetic al progresului sau mai bine zis a unei nevoi generale de schimbare care caracterizează fiinţa umană. Aceasta nu dovedeşte însă, decât existenta
unei oarecare confuzii între modernizare şi schimbare în general. Într-adevăr,
schimbarea este deocamdată singura componentă palpabilă a modernizării, care
dacă se constituie ca act în şi pe linia progresului se şi identifică cu progresul 16 .
O altă ipoteză de definire a modernizării o constituie considerarea acesteia ca „un continuu istoric al schimbării". În acest caz pare evident că, conceptul de modernizare devine complet inutil, cel de schimbare putând a-i lua locul
cu succes. Raportul real între conceptele şi actele de modernizare, schimbare şi
progres poate fi dedus cu uşurinţă prin analiza raportului semnatic în care se află
aceşti tenneni în următoarea frază: .,ar fi de dorit ca modernizarea să aducă
schimbări care să coincidă cu sensul general al progresului", 17
Considerăm că orice teoretizare, conceptualizare, strategie, trebuie în construcţia lor, să fie orientate de realitate, deschise spre aceasta, iar acest enunţ se
referă la ceea ce credem noi că ar fi sensul contemporan al modernizării, deja
prezent în viaţa socială, dar insuficient realizat, ceea ce naşte imposibilitatea de
a acţiona conştient confonn acestui sens inconfundabil cu cel al schimbării sau
progresului.
Acesta, (sensul), cel deductibil din enunţul de mai sus, ar fi acela ca pe
fundalul „surselor naturale", ale progresului şi schimbării, modernizarea se poate constitui ea însăşi ca o altă sursă generatoare de schimbare.
Întrebarea legitimă care se naşte acum este dacă aceasta „noua sursă", de
schimbare respectiv modernizare trebuie considerată ca una naturală şi în cc mă
sură.

L. Horowitz - considera de exemplu

că

modernizarea se

referă

la acele

schimbări, cu un aşa-zis caracter nenatural, conştientizate planificate, arătând
motivele care îl dctcnnină să considere conţinutul dezvoltării ca referindu-se nu-

mai la acele

schimbări

cu un caracter nenatural.

16. Ion Aluaş, Urbanizarea
17. Idem.

şi

omogeni::area, în Revista Tribuna, nr. 18/1976.
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Horowitz, întemeiază această considerare pe faptul că numai acest gen de
ar putea evidenţia caracterul uman al dezvoltării, faptul că dezvoltarea
este astăzi ceva mai mult decât (sau deloc) un proces natural.
Acest caracter despre care vorbim este bogat ilustrat în axiomele care bântuie printre principiile de fundament ale cercetărilor contemporane. Fără a avea
pretenţia că le vom surprinde fidel considerăm că una ar fi unnătoarea: lumea
este împărţită în trei lumi „lumea întâia, lumea a doua şi lumea a treia", caracterizate fiecare prin stadii diferite de modernizare (dezvoltare) mai ales economic.
Abordând cunoscuta perspectivă comparativistă, se considera că aceste
difercn!e, ne îndreptăţesc a considera lumea întâi modernă, lumea a doua în curs
de modernizare şi lumea a treia ca reprezentând tradiţionalul. Se pune întrebarea
ce consecinţe arc o asemenea axiomă. Dacă acceptăm că adevărata modernizare
este consecinţa schimbărilor numite „m.:11aluralc", de cătn: Horowitz, a schimbărilor conştiente, însemnă că actuala lor împărţire în trei tipuri de societăţi este
planificată conştient, cu alte cuvinte lumea a treia şi-a asumat conştient starea de
subdezvoltare. Nu credem că mai c nevoie de alte comentarii pentru a accepta
existenţa unei serioase lacune.
O alta, ar constituit-o acceptarea schimbărilor, instituitoare de modernizare ca bazale pe simpla conştienţă sau numai ca produse de om, se poate include
aici şi actele de exercitare a forţei. Este un adevăr unanim acceptat astăzi, acela
că tocmai acţiunile planificate (conştiente), de exercitare a forţei în domeniul
economicului, au dus la actuala împărţire a lumii. Şi chiar dacă acest proces este
unul obiectiv, nu înseamnă că este şi natural, adică o manifestare a necesităţii
obiective, ci dimpotrivă el trebuie considerat ca manifestare a unor necesităţi subiective adică unnând drumul firesc prin care situaţiile create de om îşi găsesc
rezolvarea.
Nu putem însă, să nu arătăm că aceste lacune sunt probleme oarecum superficiale, ale unei gândiri de suprafaţă şi care practicată în continuare la acelaşi
nivel ne va conduce la rezultate catastrofale pentru omenire. Adevărata problemă în opinia noastră este oeeco de o reaşeza fundamentele unei teorii a modernizării pe un teren mai solid şi mai puţin deschis speculaţier, iar aceasta nu se poate
realiza fără a opta între o perspectivă ontologică sau una epistemologică, sau a
stabili măsura în care acestea trebuie să se întrepătrundă.
schimbări

3.2 Modernizare şi urbanizare. Discuţia care se poartă cu atâta autoritate pc lema urbanizării, modernizării - a raportului rural-urban, este pe deplin
justificată din mai multe motive.
În primul rând din motive practic acţionale, căci, este pe deplin legitimă
întrebarea cu privire la destinul ruralului, la căile cele mai potrivite privind dezvoltarea viitoare a satului, la modalităţile de reducere treptată până la dispariţie
a inegalităţilor ce dăinuie încă din condiţiile de muncă şi viaţă, ale citadinului şi
tăranului.

·
În al doilea rând, din motive epistemico metodologice, este vorba de efortul de definire a termenilor (concepţiilor), din ştiinţele socio-umane, care este bihttps://biblioteca-digitala.ro
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nevenit în condiţiile în care în aceste ştiinţe persistă „o anarhie terminologică" şi
polisemie a conceptelor chiar a celor fundamentale. Trebuie să specificăm că o
atare interpretare teoretică să nu sporească anarhia, polisemia, prin căutarea excesivă a originalităţii, în dauna convergenţei de opinii. Cred că pe această linie,
studiile autorilor H. H. Stahl, Al. Bărbat, V. Constantinescu, au o întemeiere faptică şi teoretică când propun utilizarea termenului de „modernizare", pentru desemnarea transformărilor globale ce au loc în satul românesc, ,,urbanizarea", putând fi considerată doar o dimensiune esenţială a acestui proces.
Se poate totuşi observa, că în anumite puncte această accepţiune a modernizării ruralului, este susceptibilă de observaţii de amendamente critice.
În primul rând nu rezultă cu suficientă claritate care ar fi deosebirea cantitativă şi calitativă exprimată în indicatori bine structuraţi între modernizarea şi
urbanizarea ruralului ca mod ·de viaţă materială şi spirituală. Exemplele invocate
de Virgil Constantinescu potrivit cărora indivizii ar opta pentru un obicei vechi
strămoşesc şi în special de femei 18 , nu credem că rezistă unei analize adâncite.
Aceasta pentru că e vorba de opinii, iar acestea suferă de precisabilitate. Ar fi
fost necesară analiza obiectivă a avantajelor şi dezavantajelor fiecărui tip de locuinţă pentru o mai bună precizare, a produselor semnalate. Se pare de asemenea că problema pusă în discuţie se reazimă dacă nu explicit cel puţin implicit
pe ideea unei discontinuităţi cu nuanţe absolutizante între sat şi oraş, rural-urban,
şi ideea unei permanenţe atemporale a eternităţii ruralului.
Altă idee care deţine o pondere însemnată în demersul teoretic al acestor
studii este aceea privitoare la tradiţii şi tradiţional. Din păcate şi ea suferă de un
anumit „vag", de o anumită indeterminaţie, ceea ce poate duce la ambiguităti în
înţelegerea şi interpretarea ei. Este ştiut faptul că într-un discurs de maximă raţionalitate ideea de tipul „era, a fost şi deci aşa trebuie să fie" nu-şi găseşte locul,
ori în textul autorilor invocaţi găsim expresii de acest gen, ,,dacă se neglijează
tradiţiile locale se ajunge la anomalii".
Am putea observa în continuare că adepţii modernizării versus urbanizării
ruralului nu-şi racordează suficient de limpede şi articular demersul lor la concepţia raţionalist critică de explicare a realităţii sociale. Ei nu discută amănunţit
conceptul de modernizare în general, cel de modernizare a ruralului în special în
acest orizont teoretic. Discutate dintr-o altfel de perspectivă, ar fi rezultat mai
limpede încărcătura raţionalistă a concepţiilor despre modernizare şi urbanizare
în funqie de sistemul societal global. Ar fi rezultat de asemenea mai limpede locul ce poate reveni conceptului de modernizare în sistemul categorial a unui nou
tip de interpretare sociologică.
Mai mult, aşa cum reiese din versiunea V. Constantinescu şi Al. Bărbat,
nu se ţine seama de faptul că modernizarea societăţii vizează toate compartimentele sistemului societal global, inclusiv urbanul existent astăzi, sub aspect tehnic
estetic, socio-uman. Urbanul însuşi va trebui serios „recondiţionat", modernizat

18. V. Constantinescu, Urbanizarea ruralului sau modemizarea lui, în Caietele de referate,
1973, pag. 32.

Bucureşti,
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în perioada ce unnează, pentru a satisface la maximum ceea ce se cheamă calitatea vieţii. Modernizarea urbanului implică printre altele asimilarea valorilor viabile, estetice, rurale, etc. fasonate milenar de sat. lată, un schimb eficient şi reciproc între· cele două comunităţi socio-teritoriale.

3.3 Sferele modernizării. Modernizarea ca proces ce răspunde multidimensional dezvoltării, îl întâlnim nu numai la nivelul celor 2 tipuri de comunităţi
socio-teritoriale (sat, oraş), ci şi la nivelul sistemului societal global. Deci, la
toate palierele de dezvoltare a societăţii. În pofida complexităţii sistemului societal am ales pentru simplificare unnătoarele tipuri de modernizare pe care le
vom transmite la nivelul celor două tipuri de comunităţi socio-terirpriale (satul
şi oraşul) şi vom încerca să vedem modul în care asistăm la o implementare a acestor tipuri de modernizare, precum şi la efectele pe care le produce (muta\iile)
în cadrul lumii satului.
Principalele tipuri (fonne) ale modernizării, asupra cărora vom încerca să
insistăm sunt: tehnică, economică structurală habitaţională şi culturală. Am ales
aceste tipuri considerându-le reprezentative la nivelul societăţii şi fireşte după
criteriul domeniului în care este posibilă modernizarea. Aceasta nu înseamnă că
nu pot exista şi alte criterii, în funcţie de care se poate deprinde o altă tipologie
a modernizării. Desigur, aceste tipuri de modernizare vom încerca să le adaptăm
şi pentru satul din depresiunea Beiuşului, în vederea depistării principalelor
schimbări, survenite în acest univers.
3.3.1. Modernizarea tehnică - în condiţiile epocii contemporane (a economiei de piaţă), modernizarea tehnică joacă un rol important în raport cu celelalte tipuri. Această preponderenţă se manifestă sub impactul revoluţiei tehnicoştiinţifică (electronică şi microelectronică), care a cuprins prin modalităţile sale
de manifestare atât sectoarele productive cât şi cele neproductive.
Dacă prin tehnică am înţelege ansamblul procedeelor, mijloacelor şi metodelor de transfonnare a materiilor prime în bunuri de consum atunci modernizarea ar însemna reducerea timpului de muncă necesar/ unitatea de produs fabricat, precum şi reducerea cantităţii de muncă. Aceste rezultate, la nivelul societă
ţii se obţin prin introducerea în fabricaţie a unor noi prototipuri, prin utilizarea
unor procedee şi metode avansate precum şi prin intermediul unor aparate superioare din punct de vedere funcţional.
La nivelul comunităţilor rurale din depresiunea Beiuşului această fonnă
de modernizare se manifestă prin introducerea în agricultură a•unor tractoare şi
maşini agricole achiziţionate după decembrie 1989, în vederea creşterii productivităţii muncii, a reducerii efortului uman, pe unitatea de suprafaţă lucrată. Nu
există localitate în zona asupra căruia ne-am oprit cercetarea în care să nu existe
cel puţin 10 tractoare sau 2-3 combine de secerat şi desigur alte maşini şi utilaje necesare lucrării pământului. În aceeaşi ordine de idei, mica industrie (prestă
rile de servicii în general, moto-auto service) s-a dotat cu aparatură necesară executării de calitate a lucrărilor în acest domeniu. Tot în cadrul micii industrii am
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aminti introducerea modernizării tehnice în cadrul micro-abatoarelor, care funcnu numai ca puncte de tăiere, dar şi ca producţie de preparate şi desigur
în cadrul unor secţii de fabricat paste făinoase, unde, de asemenea modernizarea
tehnică joacă un rol important. Sunt de amintit în depresiunea Bciuşului câteva
localit~ţi cu un asemenea specific, Poienii de Jos, Uilcacul de Beiuş, Dclani etc.
In cadrul sectorului neproductiv, necesar după cum este cunoscut existenţei societăţii. modernizarea tehnică implică aspectul dotării cu cele mai noi
aparate de măsură şi control, video şi audio, adică, cu aparatură de înaltă performanţă care să pcnnită la rândul său noi explorări pe calea îmbunătăţirii mijloacelor de din dotare.
Din păcate, în acest sector, neproductiv al zonei incriminate aceste dotări
şi ne referim în mod special la şcoli, dispensare medicale, sunt aproape inexistente, ele reducându-se la ajutoarele primite din străinătate oferite de localită!i cu
care localităţile din zona Bciuşului s-au înfrăţit. Asistăm în acest fel la aducerea
unor aparaturi de cabinete stomatologice. (care de multe ori, datorită gradului de
uzură sunt nefolosibile), precum şi a unor truse şi aparate pentru şcoli care de
cele mai multe ori nu pot fi folosite întrucât cei 3vizaţi nu au pregătirea necesară.
S-a mers foarte puţin pe linia infom,atizării şcolilor din mediul rural, datorită
inexistenţei de specialişti şi datorită preţurilor foarte marţi ale calculatoarelor şi
bineînţeles a inexistenţei fondurilor de achiziţionare.
ţionează

3.3.2. Modernizarea economică. O dezvoltare economică la nivelul sistemului societal are la bază o puternică dezvoltare a agriculturii şi industriei precum şi a celorlalte sectoare strâns legate între ele Fireşte, legătura dintre cele două sectoare este una de dependenţă reciprocă, adică dezvoltarea agriculturii la
cote înalte de productivitate se realizează prin continua sa dotare cu mijloace
mecanizate fumizate de către industrie. Agricultura la rânciul său asigură cele
necesare traiului producătorilor mijloacelor de muncă, mult necesare acestora. O
modernizare economică, credem că trebuie să ducă la o puternică dezvoltare a
ramurilor industriale modeme (electronica cibernetica şi microelectronica). De
asemenea o agricultură modernă trebuie să aibe la bază o dezvoltare intensivă a
culturilor, bazată pe mecanizare, chimizare. icrbicidare. organizare raţională a
munci(, pc aplicarea în producţie a ştiinţei agrozootehnice.
In asemenea condiţii, putem vorbi de o economic modernă avansată de
înalt nivel tehnic. atât de necesară unei societăţi, cum este societatea românească
aflată în plin proces de tranziţie.
Cât priveşte o asemenea simbioză între industrie şi agricultură la nivelul
localităţilor rurale, este de prisos a aminti doar că o gospodărie din zona premontană cu o suprafaţă de 6- 7 ha teren şi cu 8-1 Ocapete animale îi este necesar. câţi
va ani buni în condiţii pedoclimatice normale să-şi poată achiziţiona un tractor
sau un alt utilaj agricol. Lipseşte în acest caz o strnregie cie subvenţionare a micii
gospodării care după desfiinţarea fostelor CAP-uri, a rămas ruinată, fără unelte
şi animale de tracţiune, fără posibilităţi de a lucra pământul la cote intensive,
care ar putea demara un proces de reabilitare a micii gospodării \ărăneşti ca un
https://biblioteca-digitala.ro
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structurilor rurale. O asemenea situaţie, o găsim şi în Ţara
unde, nevoia acută de maşini şi utilaje generează de multe ori în multe
localităţi, nelucrarea în totalitate a întregii suprafeţe arabile, în cel mai fericit caz
asistăm la o înstrăinare a acestuia la preţuri derizorii.
factor al

modernizării

Beiuşului

3.3.3 Modernizarea structurală. Acest tip de modernizare îmbracă 2 aspecte, pc de o parte modernizarea sectorială (avem în vedere cele 3 sau 4 sectoare ale activităţii sociale), primar, secundar tcr(iar quaternar) şi modernizarea ocupaţională pc de alia.
Modernizarea sectorială înseamnă pe de o parte diminuarea ponderii populaţiei active din primar (prin mecanizare, raţionalizare) concomitent cu creşterea
populaţiei active în secundar şi terţiar.
Modernizarea ocupaţională priveşte apariţia şi proliferarea de activitate în
funcţie de aplicare cunoştinţelor tehnico ştiinţifice şi a tehnologiilor noi în diversele activităţi.
Reducând acest tip de modernizare la structurile ruralului din zona Bciuşului, putem arăta că asistăm la apariţia în lumea satului a terţiarului, care cuprinde în special activităţile de comerţ şi mică industrie. Excepţie făcând 2 localităţi Ricni şi Sudrigiu, unde o finnă cu marc prestigiu, Transilvania General Import-Export a înfiin\at 2 complexe industriale, unul de fabricat şi îmbuteliat suc
şi băuturi alcoolice, iar celălalt de distilat alcool. Cele două centre industriale valorifică forţa de muncă din zonă pe care a calificat-o într-o scrie de meserii care
până în 1998 erau qvasi inexistente. Acest cadru a generat atât o modernizare
sectorială cât şi una ocupaţională întrucât aici se foloseşte poate cca mai de vârf
tehnică existentă în Europa, pc linia fabricării şi respectiv îmbutelierii băuturilor
alcoolice, şi a sucurilor.
3.3.4 Modernizarea habitaţională. În cadrul procesului de dezvoltare şi
sistematizare a localităţilor, modernizarea habitantului rural, înseamnă încorporarea clementelor de progres în totalitatea structurii lor, trecerea de la monofuncţionalism la plurifuncţionalism, realizarea echipamentelor superioare fiecărei aşezări, ridicarea nivelului cultural, un nou sistem de valori, schimbarea
mentalităţilor etc. Mai mult, intervine corelarea proceselor de modernizare a satelor cu activităţile de sistematizare, chestiune justificată în măsura în care procesele de dezvoltare a comunităţilor locale sunt strâns legate de acţiunile de sistematizare.
În vederea modernizării localităţilor, sistematizarea intervine pe două paliere:
a. teritorial, restructurarea reţelei de localităţi, în cadrul acestui palier se
întrevăd două soluţii,

diminuarea numămlui de sate prin dezafectarea celor ce nu
au perspectivă de dezvoltare precum şi prin transformarea urbană a câtorva centre rurale - modificarea sistemelor de aşezări, reprofilarea socio-economică, şi
repolarizarea localităţilor.
b. local - sistematizarea comunei şi remodelarea satului - sistematizarea
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în plan local, este un alt palier de importanţă majoră în modernizarea mediului
rural, în acest caz, se caută amenajarea spaţiului local construibil în vederea
micşorării distanţei pe de o parte între locul de locuire şi locul de muncă a ţăra
nului iar pe de altă parte reducerea distanţei dintre locul de loc!_lire şi principalele
obiective administrative, poştă, şcoală, primărie, telefon etc. In acelaşi timp, se
pune un accent deosebit pe refacerea infrastructurii pentru a găsi punctele de legătură între localităţile rurale şi centrele urbane.
În stabilirea profilelor socio-economice, ale comunelor şi satelor, şi a liniilor de dezvoltare a acestora, criteriul detenninant fiind profilul agricol lucru
cc urmăreşte folosirea raţională a condiţiilor de relief, sol, accentuarea specializării producţiei în condi\iile dotărilor aferente (construcţii, maşini utilaje), ridicarea economicită!ii producţiei în condiţiile tehnologiei modeme, posibilităţile
de a coopera cu celelalte unităţi pc linia integrării şi dezvoltării producţiei dinamizarea structurilor organizatorice, stabilirea echipamentelor tehnice, în teritoriu (căi de comunicaţii, aducţiunea apei, electrificare).
Un fapt, este că în zona de care ne ocupăm, asistăm la un optim habitaţio
nal, fapt ce conferă cetăţeanului fiecărei localităţi, un confort care îi statuează
viaţa în limitele decenţei. Credem că nu există gospodărie în care să nu se afle
un aparat de radio sau TV, un fier de călcat la curent etc. Intervine pe scară tot
mai largă autoturismul care dintr-un lux s-a transformat într-o necesitate, precum
şi alte obiecte de uz casnic, maşini de spălat, frigider, etc. ceea cc face ca, confortul rural să se apropie de cel din lumea citadină.

3.3.5. Modernizarea culturală. Prin modernizarea culturală, înţelegem
pe de o parte o schimbare în sens înnoitor al conţinuturilor valorice ale culturii
produse şi consumate de populaţie, înnoire aflată sub semnul unei exigenţe a civilizaţiei noastre dar şi sub semnul unor creaţii comerciale, iar pe de altă parte
avertizarea, ce priveşte mijloacele de comunicare a culturii, radio-televiziune cinematograf.
În urma investigaţiilor făcute în zonă am constatat inexistenţa unor magazine specializate în comercializarea de carte şi papetărie, aceste bunuri putând fi
cumpărate fie în ziua de joi, fie în alte zile, din centrele urbane, Beiuş, Ştei, Vaş
cău, Nucet. În acelaşi timp este de semnalat o reducere a abonamentelor făcute
la presa locală sau centrală, întrucât acestea costă foarte mult iar nivelul veniturilor este mult sub permisivitatea unui abonament lunar sau trimestrial. Numărul
cinematografelor (respectiv a aparatelor destinate rulării filmelor), nu numai că
s-a redus dar este qvasi inexistente datorită lipsei de spectatori, care sunt mult
mai antrenaţi şi fascinaţi de micul ecran decât de mareic ecran. De asemenea instalaţiile satelit (antenă parabolică), au generat atragerea sătenilor spre programe
video, decât spre cinematograf. Asemenea cauze a determinat Regia Judeţeană
de difuzare cinematografică, să retragă aparatele de proiecţie cinematografică
portabile întrucât erau neproductive. Putem spune că şi afluenţa publicului cititor de carte, s-a redus odată inexistenţa bibliotecarilor, cărora nu li se poate asigura un salariu decât numai o jumătate de normă.
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cercetării.

Construcţia

aparatului teoretico-metodologic, a avut în vedere o serie de
demografico-economice, atât în expresia ei elementară cât şi în cea
complexă. Acest principiu trebuie să ne servească pentru a determina finalmente
acel optim acţionai, posibil în perimetrul depresiunii Beiuşului în funcţie de contextul ecologic de interesele populaţiei locale, corelat cu interesele general naţionale, optim actional în funcţie de care să determinăm populaţia activă optimă,
apoi optimul demografic în perimetru. Desigur acest optim ne poate servi la alte
corelaţji privind migraţia, navestismul, etc.
In elaborarea acestei lucrări ne-am folosit de următoarele materiale instrumentare:

corelaţii

a. Rezultatele recensămintelor populaţiei 1977-1992
b. Caietul comunelor în care au fost transcrise datele cin caietele corespunzător al Directiilor Judeţene de Statistică şi în plus informaţii demografice
şi economice obţinute din altă sursă
c. Lucrări de specialitate pe teme de sociologie şi geografic populaţiei
apărute în ţară despre zona tării Beiuşului.

4.1. ,,Recursul la interdisciplinaritate". Modul de abordare a problematicii enunţate, este tributar mai multor direcţii convergente în a acorda studierii
ruralului un loc primordial: O primă direcţie ar fi reprezentată de Şcoala Analelor, cu marea ei deschidere spre această lume ţărănească ce se ascunde şi „tace",
unde se înscrie şi demersul ştiinţific românesc prin efortul sociologic al şcolii lui
Dimitrie Gusti, şi etnologiei româneşti, care a insistat asupra ruralului pe linia
contin1;_1ităţii urmărită regresiv.
Intrucât scopul demersului nostru este de a arăta că o lucrare monografică
a unei zone ca cea de faţă, nu se poate realiza decât cu aportul unor discipline
chemate să concure la elucidarea unor probleme de sociologie rurală, şi respectiv de geografie a populaţ1e1. Sigur, interdisciplinaritatea, presupune însă mai
mult decât o convocare a unor discipline în jurul unei mese rotunde 19 . Cu adevă
rat, nu poate fi vorba numai de jucstapunere ci de punere în comun astfel interesul este orientat asupra limitelor şi verificărilor reciproce ale disciplinelor, este
vorba de o cunoaştere a limitelor sau de o cunoaştere de frontieră, instituind între
diverşi ocupanti ai spaţiului mental, un regim de coproprietate.
Majoritatea autorilor, concep interdisciplinaritatea structurată pe trei sau
patru niveluri de cooperare şi întrepătrundere a disciplinelor din punct de vedere
al metodelor de cercetare.
- Un nivel inferior, cel mai puţin evoluat, cel al multidisciplinarităţii şi
care ar proceda mai mult la un fel de jucstapunere a unor elţmente aparţinătoare
diverselor discipline pentru a reliefa aspecte comune.
19. ***, Interdisciplinaritatea

şi ştiin/ele
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- Pluridisciplinaritatea nivelul imediat unnător, presupune o comunicare
între diferite discipline
- Transdisciplinaritatea înţeleasă ca interpătrundere a mai multor discipline de o aşa manieră încât să ducă în timp la constituirea unei noi discipline
- Interdisciplinaritatea, definită în raport cu transdisciplinaritatea reprezintă o formă mai putin dezvoltată a comunicării coordonării şi integrării unor
discipline ştiinţifice.

simetrică

În sensul larg al cuvântului, tennenul de interdisciplinaritate implică un
anumit grad de integrare, între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite
abordări ca utilizarea unui limbaj comun, penniţând schimbul de ordin conceptual şi metodologic.20
Realizarea lucrării de faţă, are la bază din punctul nostru de vedere acest
ultim sens al conceptului de interdisciplinaritate, fapt care a generat apelarea la
o serie de discipline între care amintim sociologia rurală, etnologia, istoria. demografia. Coroborarea datelor fumizate de aceste discipline ne-au favorizat
abordarea conceptului de modernizare şi urbanizare în lumea satului din depresiunea Beiuşului atât din perspectivă sincronică cât şi diacronică, mai mult punerea în evidenţă a modului în care tipurile de modernizare sunt prezente şi desigur mutatiile care au avut loc în unna modernizării structurilor vieţii socioeconomice-culturale.
Recurgerea Ia interdisciplinaritate a generat o panoramă din punct de vedere a evoluţiei istorice a acestui ţinut, în care sunt îmbinate atât elemente de etnologie cât şi clemente de sociologie istorie, în aşa fel încât sunt puse în lumină
elementele unei posibile monografii zonale.
4.2. Strategii de zonare. Discutarea unei strategii de zonare, nu este posi-

bilă decât în strânsă legătură cu obiectul şi metoda sociologiei. În esenţă putem

avea în vedere aici un fragment areal din întinderea imensă şi complexă sub care
se prezintă realitatea socială. În acest înţeles orice „zonă", sociologic vorbind
este sediul unei anumite stări al unui anumit dinamism, al unui anumit sistem sau
model de viaţă, ea este expresia vie a unei fonne concrete pc care a căpătat-o
viaţa umană în funcţie de circumstanţele locale (geografice, fizice, istorice) şi de
particularitătile spiritului uman, de dezvoltarea acestuia.
Elementele care stau Ia baza delimitărilor sociologice zonale, contribuind
a definirea conceptului de „zonă", sunt diferite, ele fiind fie tipurile de medii şi
procese civilizatorii, fie funcţionalitatea diferită a compartimentelor cuprinse
într-un ansamblu zonal mai vast.
În func\ie de acestea elementele în sociologia contemporană se pot distinge două criterii principale de delimitare a unui ansamblu zonal:
a. criteriul zonei de influenţă urbană în teritoriu (sau al zonei de convergen\ă urbană, cum este numit de obicei),
- La baza acestui criteriu stă ideea de preponderentă a urbanului faţă de
20.

Ibidem, pag. 11.
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rural în orice caz de dezechilibru între cele două tipuri de compartimente ale
unui complex zonal.
b. criteriul tipurilor zonale complexe.
- Acest criteriu are la bază concep\ia de echilibru, de poziţii relativ egale
între elementele, compartimentele interzonale.
Evident, dacă sociologia are sub aspect aplicativ rolul de a privi în faţă
problemele etapei, de a colabora la problemele unei planificări şi dezvoltări sociale globale, nu poate să nu privească frontal cele două accepţii ale cercetării
zonale şi a implica\iilor aferente.
Făcând o analiză sumară, conţinutului primului criteriu am putea spune că
acesta pleacă de la ideea că fiecare aşezare urbană îşi are mediul său regional
(respectiv rural, hinterlandul său) spaţiul său de influentă şi de predominare. 21
Raporturile dintre cele două părti plecând de la această idee pot fi privite
sub două aspecte diferite.
Pe de o parte, se afirmă aici func!ionalitatea diferită a păr!ilor. ,,hinterlandul", aprovizionează oraşul cu produse de larg consum (zarzavaturi, lapte, pă
sări, ouă), fiind în acelaşi timp sursa princip_ală de forţă de muncă a oraşului şi
de materii prime, pentru industria acestuia. ln acelaşi timp, ,.hinterlandul" este
cumpărător de articole industriale din urban.22
Problema aceasta este cunoscută în economie sub forma decalajului dintre preţurile industriale faţă de cele agricole sau sub fonna aşa numitei superiorităţi specifice a industriei în raport cu agricultura. Oraşul apare în această concepţie ca centru conducător pentru spaţiul în care el se situează. Mediul său înconjurător este un mediu de absorbţie de aici derivând posibilităţile specifice de
creştere a urbanului.
Cel de-al doilea criteriu, şi anume al tipurilor zonale complexe, putem
afirm că el presupune clasificarea unui ansamblu teritorial în zone specifice, putând include compartimente diferite unele urbane altele în curs de urbanizare,
uncie de un mralism pur, iar altele implantate cu mici centre industriale sau de
tip urban. Nu nivelul atins sub aspectul urbanizării ar fi criteriu (elementul), determinant al delimitării zonale, ci specificitatea şi potenţialitatea geografico-economică, demografică şi spirituală a complexului teritorial.
Putem avea în vedere aici o anumită poziţie sau un caracter funcţional
specific al unui teritoriu făcând parte dintr-o întindere mai vastă o specificitate
mai dinamică în funcţie de anumite variabile şi valori caracteristice, în dezvoltarea unui anumit stadiu pe linia dezvoltării istorico-economice, sau privind
prospectiv problemele, în funcţie de perspectiva ce i se deschide complexului
zonal, respectiv prin condiţiile obiective ce-i sunt date sau prin factorii interni
sau externi ce-ar putea interveni în dezvoltare.
Alegerea zonei Beiuşului în cadrul lucrării de faţă, a avut la bază acest criteriu de zonare întrucât am considerat că această zonă este o zonă de echilibru.

21. Al. Bărbat. Concep11d sociologic de =omi. De=bmeri şliinfifice, laşi - decembrie, 1971.

22. A. Toynbcc. op. cil., p. 43.
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de pozitii relativ egale între elementele (compartimentele interzonale). În acelaşi
timp am considerat că schimbările fundamentale, petrecute în ultimul timp în
conţinutul realităţii sociale din această zonă, schimbări calitative şi cantitative,
creşterea civilizatiei a făcut şi face dificilă şi insuficientă împărţirea sferei de activitate umană în productivă şi neproductivă şi ca atare un asemenea dezechilibru nu credem că este posibil şi revelator pentru zona respectivă. De aici şi de
aceea am considerat că asistăm la un echilibru atât sectorial cât şi structural.

4.3. Eşanţionarea (stabilirea decupajului pentru cercetare). A cerceta
un domeniu al socialului înseamnă a considera populaţia şi pe fiecare din indivizii care o alcătuiesc ca unităţi primare ale analizei. Se întâmplă uneori ca populaţia să fii: restrânsă ca dimensiuni şi atunci investigaţia poate fi cu uşurinţă exhaustivă. In cazul în care populaţia este de dimensiuni mari. Restricţiile de timp
şi resurse ne împiedică să derulăm o investigaţie exhaustivă.
Eşantionarea (este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de inferenţe despre un univers (populaţie) prin investigarea a celei părţi din
cadrul său care este definită prin procedee statistice adecvate 23 .
Culegerea datelor într-o cercetare din ştiinţele sociale presupune mai întâi
identificarea domeniului de referinţă din realitatea socială. Acest domeniu, este
apreciat cu suficientă acurateţe în modelul teoretico ipotetic al problemei cercetării şi prin unnare identificarea lui nu prezintă dificultăţi deosebite. În mod
efectiv investigatorul nu se confruntă cu un domeniu ca atare, care ar fi amorf şi
nediferenţiat sau care şi-ar difuza singur mesajele ce trebuie înregistrate şi colectate. orice domeniu este particularizat de anumite entităţi care pot fi persoane individuale, sau grupuri de persoane diferenţiate după un criteriu sau altul, organizaţii, instituţii, unităţi sociale de tip economic sau cultural.
Culegerea datelor se poate realiza prin anchete pe bază de chestionar sau
interviuri, dar şi prin experi1Ţ1entare şi analiză a conţinutului documentelor sociale, persoane sau oficiale. In prima alternativă numărul entităţilor investigate
poate fi foarte marc pe când în cazul din urmă numărul scade vertiginos.
Trebuie reţinut că eşantionul are menirea să ofere o imagine cât mai precisă fie a populaţiei investigate, fie a unităţilor sociale în aşa fel încât să fie reprezentativ pentru întreaga populaţie sa pentru toate unităţile sociale aflate în
aceeaşi arie de cercetare (zonă). 24
Obţinerea sa se poate realiza prin diferite procedee între care am aminti
tehnica de selecţie a clementelor componente, metoda sau instrumentul aplicat
pentru culegerea datelor empirice, modelul de operare cu sau de prelucrare a datelor empirice şi relevanţa datelor culese pentru problema cercetării. Având în
vedere aceste procedee putem distinge următoarele tipuri de eşantionare: eşan-

23. Lazăr Vlăsceanu, Metodologia cercetării sociale, Ed. Ştiintilică şi Enciclopedică, Duc.
1986, pag. 11.
24. Traian Rotariu, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Ed. Polirom, 1997, pag. 125.
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eşantionarea interactivă neprobabilistă şi

eşantionarea teoretică. 2 5

În cadrul lucrării de faţă am apelat la metoda eşantionării, întrucât era imposibil de cercetat un nr. de peste 20 de comune care fac parte din zona Beiuşului
situate în condiţii gepgrafice diferite şi mai mult cu un potenţial socio-economic
demografic diferit. lntr-o asemenea situaţie am avut în vedere drept criteriu al
eşantionării cel geografic adică sate situate în cele trei tipuri de forme de relief,
munte, deal, câmpie. Un alt element care a stat la baza decupajului social pentru
cercetare a fost potenţialul economic al comunelor adică am avut în vedere comune cu un potenţial economic foarte mare dar şi cu un potenţial economic mai
modest. Alt criteriu care a stat la baza stabilirii eşantionului a fost cel demografic, întrucât în zonă sunt comune foarte populate şi mai puţin, adică densitatea pe
km 2 este mai marc sau mai mică. În funcţie de aceste criterii am purces la a stabili eşantionul de 8 comune pe care îl considerăm reprezentativ pentm zona Beiuşului sub aspectul geografic, economic şi demografic.
şi tehnici de cercetare. Satul sau zona rurală, rămâne chiar
de azi un univers relativ autonom, pe care nu-l poţi cunoaşte cu
adevărat decât trăind un timp în interiorul său. Metoda cea mai veche împrumutată din etnologic este şi cea mai bună observaţia directă a populaţiilor rurale în
desîaşurarea vieţii şi activităţi lor, în contextul social şi natural propriu. Metoda
monografică utilă întotdeauna, trebuie să rămână însă o simplă tehnică cedând
locul metodei zonale datorită complexităţii tot mai accentuate a societăţii şi
adâncirii raporturilor de interdependenţă dintre segmentele, fenomenele şi procesele sociale. Dacă studiile intensive nu pot fi concepute fără monografii locale,
asupra unor unităţi cazuri care pennit de a pune problema studiată într-o totalitate socială anumită, studiile extensive, asupra unor probleme sau fenomene individualizate manifestat într-un teritoriu mai vast, nu pot fi concepute fără investigaţii zonale, în care monografiile de sate pildă, constituie ilustrări sau exemplificari ale ipotezelor, concluziilor şi soluţiilor formulate.
Imaginea pe care un ţăran şi-o face despre lumea actuală este condiţio
nează de particularităţile satului său. Trebuie să analizăm aceste particularităţi
pentru a înţelege imaginea respectivă şi în general modul de reflectare de către
rural a problemelor lumii contemporane. Cele mai răspândite tehnici de investigare şi culegere a datelor (convorbirea, chestionarul), nu sunt în plan teoretic şi
cele mai adecvate unei cunoaşteri obiective a realităţii sociale din sat. Astfel,
chestionarul şi celelalte tehnici bazate pc dialogul dintre sociolog şi subiect nu
vizează obiectul propriu-zis al investigaţiei ci imaginea pe care subiecţii şi-o fac
despre el şi de aceea infonnaţiile pc care ni le oferă nu sunt suficiente pentru
atingerea obiectivelor propuse. Rolul unor asemenea tehnici este şi mai redus în
cazul studierii satului şi a populaţiei rurale, având în vedere teama de hârtie pe

4.4. Metode

şi

în

condiţiile

25.

Lazăr Vlăsceanu.

op. cit., pag. 17-18.
https://biblioteca-digitala.ro

26

Vasile Todinca

44

care o manifestă ţăranul. Aceeaşi dificultate o are şi interviul, dar, aceasta nu înseamnă că este inutil şi nici că ne putem lipsi de serviciile lui. Caracterul secundar este dat de natura datelor (de opinie), pc care ni le pune la dispoziţie, date
care în anumite împrejurări sunt totuşi indispensabile, de pildă, cunoaşterea psihologi~i tăranului a mentalităţii sale.
In realizarea lucrării de faţă am folosit ca metodă de cercetare cca a observaţiei directe a populaţiei rurale din zona Beiuşului. deplasându-mă într-un număr foarte mare de localităţi luând pulsul vieţii şi activităţii lumii satului, prin
discuţii avute direct cu truditorii pământului sau cu oficialii comunei. O altă metodă utilizată a fost aceea a analizei documentelor oficiale şi arhivistice, găsite
la nivelul comunei şi la nivelul Direcţiei judeţene de Satistică. În acest din urmă
caz, m-am bazat pc recensămintele populaţiei din 1977-1992, precum şi pc caietele comunelor în care au fost transcrise datele din caietul corespunzător aflat la
Direcţiile judeţene de Statistică.
În baza rezultatelor pc teren realizate prin intermediul interviului şi a recensămintelor populaţiei am încercat să realizez o serie de corelaţii demo-economice din care să rezulte mutaţiile survenite în satul din Depresiunea Beiuşului în
urma modernizării întregului său ansamblu structural.

Mutaţii

socio-demo-economice în satul din Depresiunea

Beiuşului.

I. Modernizarea sau reruralizare
Situaţia creată în România postdecembristă (după decembrie 1989), a generat fenomene cu care nu eram obişnuiţi, în toate sectoarele vieţii economicosocialc. Aceste fenomene sunt legate de trecerea de la o economie puternic centralizată la o economie de piaţă în cadrul căreia cererea şi oferta sunt şi generează noi structuri economico-financiare.
Mutaţiile produse la nivelul economiei naţionale s-au răsfrânt şi asupra
mediului rural, în toate compartimentele ce-l definesc. Astfel, dacă înainte de
1989 asistăm la un fenomen de migrare a forţei de muncă sub impulsul „industrializării socialiste", spre zone urbane, astăzi, asistăm la un fenomen invers adică
de remigrare a forţei de muncă spre sat în condiţiile restructurării marii industrii
a privatizării acesteia, fapt care a dus la reducerea locurilor de muncă, la eliberarea unei cantităti de muncă mari, la apariţia şomajului.
În literat~ra de specialitatea sociologică şi economică, s-a acredita până în
1989 două teorii cu privire la dezvoltarea ruralului teorii care conturau două strategii de dezvoltare a acesteia: Una susţine elevarea sau modernizarea ruralului şi
nu orăşenizarea sau citadinizarea acestuia iar cea de-a doua admite ideea unui rural îmbrăcând forma urbanului tipic. Sigur între cele două procese sunt diferenţe
mari în timp ce una caută să menţină cadrele şi structurile lumii satului cealaltă
caută să le distrugă făcând din sat altceva care nu numai că nu poate fi definit
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teoretic, dar practic era imposibil de realizat. Aceasta datorită faptului că satul
este legat de acel „hinterland agricol", pe care nu-l poate părăsi şi care a creat
statornicirea sectorului primar.
Prima strategic, adică aceea care susţine modernizarea satului în speţă a
structurilor sale, credem că este cea mai relevantă şi pentru satul contemporan
chiar în condi!iilc în care acesta am zice că traversează o perioadă de criză, acomodându-se mai greoi la structurile economiei de piaţă întrucât asistăm la o trecere prea bmscă de la un centralism excesiv la o economie liberă. Acest fenomen, a prins oarecum în derută cetăţenii sau locuitorii lumii satului întrucât aceş
tia nu erau pregătiţi. Desfiinţarea fostelor CAP-uri şi redobândirea pământului în
proprietate atrăgea după sine nevoia de utilaje animale şi alte unelte agricole pe
care aceştia nu le posedau în 1990 şi chiar 1991. Sigur, accentuarea procesului
de trecere efectivă la economia de piaţă a general şi în lumea satului aclimatizarea la acest proces. Ţăranul fiind pus în faţa trecerii la mecanizarea lucrărilor
agricole. Astfel, asistăm la cumpărarea de către tot mai mulţi cetăţeni de tractoare, maşini agricole, pluguri, discuri, ele. Cu părere de rău, însă, statul nu a intervenit şi nici nu intervine în mod substanţial nici la ora actuală în a acorda credite cu dobânzi mici pentru procurarea de maşini şi utilaje agricole, fapt care a îngreunat acest proces de achiziţionare.
În consecinţă, considerăm că satul din Depresiunea Beiuşului a depăşit
într-o oarecare măsură criza în care se afla până în 1992, astfel că, a purces pc
un drum al modernizării şi nu credem că se va reveni vreodată la ruralizarea
acestuia, chiar în condiţiile în care o parte a forţei de muncă eliberată cu ocazia
restructurării industriei din oraş, se reîntoarce în universul ţărănesc. Aici considerăm că îşi pot găsi menirea autodepăşindu-şi condi\ia de simplu salahor, încercând o mică afacere, în domenii precum, mica producţie, prestările de servicii,
comerţ şi de ce nu, în agricultură.

2.

Mutaţii socio-ocupaţionale

Problemele satului şi a ţărănimii, devin tot mai actuale şi mai incitante la
dezbateri atât de natură politică cât şi de natură socială. Acest lucru se datorează
faptului că după decembrie 1989, au apărut o scrie de fenomene sociale noi, cu
care lumea satului nu a avut cum să se confrunte înainte de 1989. Asemenea situaţii au avut loc şi în domeniul socio-ocupaţional unde, asistăm la mutaţii profunde. Aceste mutaţii au loc pe fondul trecerii la economia de piaţă în care este
profund angajat şi satul, prin apariţia societăţilor comerciale, de mică producţie,
de prestări servicii, comerţ etc. Odată cu·acestca au apărut şi ocupaţii noi nemaiîntâlnite până acum la sat.
Mica industrie a generat apariţia specializării profesionalizării unor oameni care până acum avea alte îndeletniciri în măcelărie sau preparatori de carne, în cazul microabatoarcle care au luat cu aplomb zona montană şi premontană, unde există o cantitate de materiale primă mare care necesită prelucrarea
locală. lată cum asistăm la valorificarea potenţialului animalier din zonă făcânhttps://biblioteca-digitala.ro
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du-se economii la transport a acestuia în centre urbane specializate în tranşarea
şi prepararea cărnii, cum ar fi de pildă Salonta sau Oradea.
Tot în cadrul acestui compartiment de mică industrie am putea aminti
apariţia unor ateliere de confecţionat mic mobilier, de tapiţat, gatăre, pentru debitat masa lemnoasă, încă un prilej prin care forţa de muncă este canalizată spre
mică productic locală valorificându-se şi în acest caz, masa lemnoasă din zonă
dar şi crearea de noi locuri de muncă de noi ocupaţii ca cea de tapiţer, tâmplar
(specialist în confecţionat mobilă).
Un loc important îl ocupă societăţile comerciale prestatoare de servicii
care au luat cu asalt lumea satului. Aici vom întâlni ateliere service-auto, mecanice, lăcătuşerie, reparat radio-TV ştiu obiecte de uz casnic, frizerii, coafuri, laboratoare patiserie agenţii de turism, sucării, sifonăric etc. Cu acestea întâlnim
şi ocupaţii noi cele de mecanic auto, depanator radio-TV, cofetar, agent de turism, etc. Sunt meserii pe care lumea satului nu le-a cunoscut până la 1989, sau
dacă le-a cunoscut sub fonna unor ateliere ce aparţineau de Cooperativele de consum deci de stat, şi fără o eficienţă în prestarea serviciilor. La ora actuală fiecărei
din aceste societăţi comerciale sunt interesate în a-şi atrage cât mai multă clientelă,
în aşa fel încât să se producă nu numai servicii de o calitate dar şi profit.
Alt compartiment al activităţii socio-economice mult dezvoltat în universul satului îl reprezintă comerţul. Au apărut şi aici magazine tip ABC, baruri, cafenele, magazine de haine vechi etc. Cu acestea au apărut şi meserii de barman,
vânzător etc.
Cu toate aceste mutaţii socio-ocupaţionale agricultura rămâne pc mai departe principalul sector în care este antrenată cea mai mare cantitate de forţă de
muncă în lumea satului.
Desigur, şi acest compartiment trece printr-o perioadă de reformare întrucât tot mai mulţi ţărani au desprins şi un alt tip de meserie cea de tractorist, chiar
în condiţiile în care nu are o calificare de rutierist, dar pentru nevoi le gospodăriei
face tot ce îi stă în putinţă, pentru a-l conduce. Ca atare, apr ocupaţii noi generale de situaţii noi.

3.

Corelaţii

demo-economice

În cadrul acestui subcapitol vom trata câteva corelaţii demo-economice
necesare pentru a vedea mai la concret nivelul la care se află societatea rurală din
zona Beiuşului. Am ales, pentru aceste corelaţii un eşantion de 9 comune, luate
după criterii geografice, demografice şi economice. astfel am luat în considerare
loc. din zone montane şi premontane şi de câmpie, localităţi intens populate mai
puţin populate precum şi localităţi cu un potenţial economic foarte marc şi cu un
potenţial economic redus.
Am avut în vedere în acelaşi timp să luăm în eşantion şi loc. care sunt mai
departe de centrele urbane mai apropiate sau chiar limitrofe cu acestea.
https://biblioteca-digitala.ro
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3.1 Corelaţia demo-alimentară. Acest tip de corelaţie între populaţie şi
economie se înscrie în sfera mijloacelor de subzistenţă şi a necesităţilor de hrană
ale populaţiei corespunzătoare unui teritoriu anu,ne. Deci, primul tip de ~orelaţie
demo-economică, pe scara evoluţiei societăţii este cel demo-alimentar. In literatura de specialitate această corelaţie este denumită corelaţia
demo-economică elementară. Şi în prezent această corelaţie ocupă un loc
important în cadrul corelaţiilor demo-economice, deoarece spaţiul agricol în care
se produce hrana este limitat iar produsele obţinute din acest spaţiu trebuie să satisfacă necesarul de hrană al populaţiei. Acest deziderat este exprimat de politicile economice, duse de fiecare stat în parte.
Pentru a elucida această corelaţie din toate punctele de vedere în esenţa ci,
am apelat la um1ătorii indicatori:
a. densitatea geografică, adică numărul de locuitori/km 2 .
b. densitatea fiziologică, adică numărul de locuitori/I 00 ha agricol.

c. densitatea economică, adică raportul dintre necesarul de
locuitorilor din zonă şi produsele disponibile din zona respectivă.

hrană

al

3.1.1. Densitatea geografică. Reprezentarea în teritoriu a densităţii geografice este redată de tabelul de mai jos din care putem deduce următoarele: (tabelul nr. I}
TABELUL NR. 1
COMUNA

Rieni
Budureasa
Pietroasa
Cărpinet

Lazuri de

Beiuş

Roşia
Criştior

Pocola
Drăgăneşti

Repartizarea în teritoriu a
Total populaţie
la recensiimântul
1992
3.332
2.802
3.720
2.694
2.109
2.863
2.014
1.807
3.076

densităţii

geografice

*

Suprafaţa

Densitatea

totală

geografică

(ha)

6.711
34.537
20.549
6.916
8.005
7.251
10.596
2.327
4.320

80,2
49,24
61,63
86,95
75,82
56,27
30,70
77,65
71,20

• Nr. locuitori/km2

- Densitatea gt:ugrafică a comunelor supuse cercetării este în cele mai
multe cazuri peste jumătatea valorii densităţii ţării, doar într-un singur caz, comuna Rieni, atinge o densitate geografică de 80,2 cea mai scăzută o găsim în cahttps://biblioteca-digitala.ro
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drul comunei Criştior de 30, 70.
- Întrucât suprafaţa teritoriului este o mărime constantă în timp, schimbă
rile valorice ale densităţii geografice, în timp sunt datorate exclusiv dinamicii
populaţiei, adică cu cât populaţia creşte cu atât şi densitatea geografică este în
creştere.

- Densitatea geografică exprimă raportul dintre populaţie şi teritoriu pc
care trăieşte aceasta, însă teritoriile administrative ale comunelor sunt compuse
în proporţie diferită din terenurile agricole şi cele neagricole, fapt pentru care din
valorile acestei densităţi nu putem trage concluzii precise cu privire la corelaţia
demo-alimentară.

3.1.2 Densitatea fiziologică. Acest tip de indicator se calculează, raportând
la suprafaţa de teren agricol, adică numărul de locuitori/100 ha agricole.
La recensământul din 1992, aceste densităţi sunt cuprinse în tabelul nr. 2.

populaţia

TABEL Nr. 2
Comune

Rieni
Budureasa
Pietroasa
Cărpinet

Lazuri de
Roşia
Criştior

Pocolo
Drăgeşti

Beiuş

Densitatea

fiziologică*

Populaţia

Suprafaţa

Densitatea

1992

agricolă

fiziologică

3.332
2.802
3.720
2.694
2.109
2.863
2.014
1.807
3.076

3.730
2.752
2.590
2.682
2.150
4.802
2.380
7 7'10
4.175

89,32
101,81
144,18
100,44
98,09
59.62
84,62
80,31
73,67

• Nr. locuitori/I 00 ha agricol
Aşadar. prin analiza densităţii fiziologice ajungem în miezul problemei
agrare, respectiv la stabilirea suprafeţei de teren agricol ce revine pe un locuitor
şi pe care trebuie să se producă hrana necesară pentru o persoană.
După cum rezultă din tabel, densitatea fiziologică cea mai ridicată o găsim
în localităţile montane (Budureasa, Pietroasa, Cărpinet), iar cea mai coborâtă o
găsim în cadrul localităţilor premontanc şi de câmpie. Faptul că în zona montană
este mai ridicată densitatea fiziologică se datorează întinselor suprafeţe acoperite
cu fânaţe şi păşuni, iar terenurile arabile sunt foarte restrânse. Se observă că
creşterea densităţii fiziologice nu se datorează sporirii populaţiei, ci readucerii
într-o proporţie destul de ridicată a suprafeţelor arabile. Astfel, cu cât suprafaţa
arabilă este mai marc, cu atât densitatea fiziologică scade şi invers.

https://biblioteca-digitala.ro

31

Sawl conlemporan din depresiunea

Beiuşului

49

Aşadar, prin analiza densităţii fiziologicii ajungem în miezul problemei agrare, respectiv la stabilirea supr. teren.

3. 1.3 Densitatea economică. Introducerea noţiunii de densitate economia fost propusă de geograful francez Pierre George şi această noţiune exprimă
raportul dintre necesarul de hrană şi populaţiei din teritoriu şi producţia alimentară disponibilă realizată şi are următoarea expresie:
că

densitatea economică= P x C unde
C'

P - numărul populaţiei
C - alimentele necesare pentru un locuitor
C' - producţia de alimente disponibilă produsă pc total supr.

agricolă.

Pentru a face asemenea operaţii este necesară transformarea producţiei
agricole disponibile a zonei în calorii, respectiv în calorii primare şi finale. O
asemenea operaţiune nu ne-a putut fi îngăduită întrucât nu am avut acces la o scrie de date dar am prezentat acest indicator întrucât în literatura de specialitate
ci se vehiculează şi este folosit.

3.2. Corelaţia demoeconomică-fundamentală. În zilele noastre, raportul
fundamental dintre populaţie şi economice îşi găseşte expresia sintetică pe de o
parte în productivitatea muncii sociale care defineşte eficienţa muncii consumate în procesul de producere al bunurilor materiale şi al serviciilor, iar pe de altă
parte în nivelul de trai al întregii populaţii. La acest nivel de generalitate factorii
determinaţi sunt populaţia totală şi populaţia activă, respectivul venitul naţional
şi elementele sale componente, fondul de consum şi fondul de acumulare. la
nivel zonal, nu putem analiza toate aceste elemente ale corelaţiei demo-economice fundamentale, trebuind să ne rezumăm la următoarele aspecte:
a. Ponderea populaţiei active în populaţia totală
b. Structura populaţiei active pe cele trei sectoare, primar secundar

şi

terţiar.

Aceste date sunt reflectate în tabelul 3 şi 4. La interpretarea acestor date,
trebuie ţinut seama de faptul că în metodologia diferitelor recensământe au existat diferenţe. Spre exemplu în recensământul din 1987 populaţia activă a fost
supraestimată, fiind inclusă în pop. a~tivă din mediul rural şi cei ocupaţi în activitatea casnică. Se poate constata datele tabelului de mai sus, că rata generală de
activitate în zona studiată la recensământul din anul I 98 7, a fost sub media ţării
(50, I), doar într-o singură localitate Pietroasa a fost de 69,56 peste media ţării.
Deşi, nu cred că există modificări fundamentale în structura de vârstă a populaţiei, şi mai mult în sensul micşorării numărului populaţiei în vârstă aptă de muncă.
Din structura tabelului nr. 4, rezultă că în zona studiată majoritatea populaţiei active, lucrează în sectorul primar, respectiv în agricultură, depăşind cu
mult media pe ţară care în 1987 era de 36,5%.
https://biblioteca-digitala.ro
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TABEL Nr. 3

populaţiei

Ponderea

Comune

active in

populaţie tota_lă

Populaţia

Populaţia

totală

activă

1977

1992

1977

%

%

1992

1977

1992
42,87

Rieni

3.381

3.417

1.421

1.506

Budureasa

2.792

2.819

1.521

48,04 42,21

Pietroasa

3.797

3.772

1.512
1.832

2.625

2.713

1.352

292
1.415

69,56
35,49

78,91

Cărpinet

Roşia

2.071
2.612

892
1.031

Criştior

1.932

2.142
2.863
1.981

1.001
1.109
847

18,47
26,92
15,84

21,4429,51
16,77

Lazuri de

Beiuş

820

51,46

38,38

Pocola

1.793

1.807

715

840

12.81

15,17

Drăgăneşti

2.983

3.076

2.452

1.466

43,31

45,09

TABEL nr. 4 Structura populaţiei active pe cele trei sectoare de activitate
(rezultatele recensămintelor 1977-1992)
Comune

Primar

Se~undar

Terţiar

Anul 1977 1992 1977 1992 1977
Rieni

723

Budureasa

931

Pietroasa
Carpinet
Beiuş

1992

TOTAL

1977

1992
1506

390 325
849 323

733

373

382

1421

317

258

271

1512

1521

1172 1139 570
630 6111 386

585
486

90
336

290
302

1832
1352

2Q.92
1415

363

360 397

430

132

172

892

1001

Roşia

632

506 281

289

220

1131

1109

Criştior

372

359 317

300

146

820

847

Pocola

371

334 253

244

192

715

840

Drăgăneşti

521

513

613

'148
131
91
280

279

1452

1466

Lazuri de

651

În unna evenimentelor din decembrie 1989, se constată o afluenţă a popuspre sectorul terţiar, şi secundar datorită apariţiei noil~r tipuri de activităţi
socio-economice, în cadrul comunităţilor rurale, mica industrie, prestările de
servicii şi abundenţa comerţului.
laţiei

4.
ideea

Mutaţii habitaţionale.

acreditară

Am pornit în realizarea acestui subcapitol de la
în literatura socio-economică contemporană potrivit căreia noţihttps://biblioteca-digitala.ro
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unea de „habitat" nu numai că este foarte cuprinzătoare dar este şi de o com(1lexitate şi de un rafinament aparte. Acest concept a început prin a însemna locuinţa
apoi regiunea locuită. Mediul geografic, propriu vieţii umane, animalele şi vegetale. Apoi cu timpul s-a extins la o serie de elemente socio-economice şi azi în
deceniul al IX-iea al secolului nostru, habitatul implică elemente ce condiţionea
ză însăşi existenţa fiinţei casa, mediul înconjurător, familia, într-un cuvânt microcosmosul ei tradiţiile şi aspiraţiile vechi şi noi, legendele şi miturile, religia
populată de zei, semizei, luciferi, în care se conciliază rând pe rând, principiul
binelui cu cel al răului26_
Ca atare în cercetarea acestui concept în definirea conotaţiilor sale şi denotaţiilor sale, îşi dă mâna o serie de discipline care au depăşit de mult cadrele ecologicului, geograficului, în speţă a ştiinţelor ce studiază habitatul din exterior.

4: 1. Spaţiu locativ. Între elementele cadrului constituit ponderea cea mai
mare revine fireşte spaţiului locativ, el fiind nu numai primul element constituit
într-un cadru de viaţă dat, ci şi cel care ca volum global de investiţii şi ca determinant principal al nivelului de trai detine o functie prioritară. Criteriile în funcţie de care a fost apreciat gradul de asigurare al spaţiului locativ în zona studiată
de către noi, ar putea fi următoarele:
a. Câte gospodării revin la o locuinţă
b. Câţi locuitori corespund unei camere de locuit
c. Care este suprafaţa locuibilă pe locuitor
a. Indicatorul „număr de gospodării ce revin la o locuinţă" are în zona Beo tendinţă progresivă, tinzând către unu, în acest caz fiecare gospodărie
dispune de o locuinţă şi poate efectua cu uşurinţă schimburile de locuinţă în caz
că se modifică mărimea şi structura gospodăriei. În general, în această zonă, indicatorul nu se situează sub unu întrucât nu asistăm şi nici nu am asistat la migratii masive de populatie de pe urma cărora să rămână multe locuinţe părăsite.
b. După părerea unor specialişti rezolvarea completă şi eficientă a acestui
indicator, număr de locuitori ce revin pe o cameră, presupune existenţa unei camere de locuit pentru fiecare persoană. Considerăm că în zonă nu există posibilitatea ca la 2-3 persoane să revină o cameră de locuit ci doar cel mult la una două persoane să revină o cameră de locuit.
c. Suprafaţa locuibilă ce revine pe o persoană este un alt indicator şi poate
cel mai des folosit pentru ilustrarea gradului de rezolvare a problemei locuinţelor. În esenţă indicatorul reflectă spaţiul vital care stă la dispoziţia unei persoane. A fost stabilită o normă sanitară de 8 mp/persoană. În zona Beiuşului,
acest normativ este cu mult peste IO mp/persoană.
iuşului

26. Petre Alexandrescu-Roman, Năzuin/ele omului în mit,
Studii

şi comunicări, Bacău,

legendă şi

1976.
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4.2. Dotări socio-culturale. În acest subcapitol ne-am propus a ne referi la
principalele instituţii sociale şi culturale, existente în cadrul comunelor cercetate.
Din discuţiile avute la faţa locului cu autorităţile locale, reiese că fiecare
din comune, dispun de şcoli generale cu clasele I-IV, V-III, iar fiecare sat aparţi
nător comunei, dispune de localuri bine amenajate pentru grădiniţe şi ciclul primar. Există însă unele excepţii acolo unde sunt cătune copii, fiind nevoiţi să parcurgă distanţe de 3-4 km până la şcoală, dar acestea sunt câteva excepţii la Criş
tior şi Budureasa, în rest localităţile fiind adunate, condiţiile de deplasare sunt
mult uşurate.
In general, toate centrele de comune au un dispensar medical în unele localităţi sunt puncte sanitare (în sate), în cadrul oraşelor din zona studiată sunt
spitale teritoriale, Beiuş, Ştei, Nucet (sanatoriul Nucet).
În ceea ce priveşte situaţia dotărilor unităţilor comerciale, putem afirma că
sunt situaţii în care fostele localuri ale cooperatiei de consum au fost luate în locaţie de gestiune, altele chiar vândute, dar după 1990 constituindu-se societăţi
comerciale cu capital privat, spaţiile au fost amenajate de către administratorii
firmelor şi ele corespund standardelor impuse de Inspectoratul de Medicină Preventivă (sanepid).
În acelaşi timp. fiecare comună dispune de un cămin cultural, care arc
între 60 şi I 00 locuri, cu dotări după posibilităţile fiecărei unităţi administrativ
teritoriale.
Din păcate, aceste cămine în marea lor majoritate pc care le-am vizitat
sunt într-un stadiu accentuat de degradare datorită inexistenţei investiţiilor pentru reparaţii, mai mult datorită inexistenţei unui personal care să se ocupe de administrarea lor, aceasta din lipsă de fonduri pentru salarizare.
Bibliotecile comunale, cu un fond foarte bogat de carte, suferă din cauza
lipsei de cititori, aceştia rezumându-se în marea lor majoritate la presa centrală
şi locală şi mai puţin la trecerea pragului acestor institutii. Tot din lipsă de fonduri, nu există posibilitatea achiziţionării unui fond de carte nou, şi în unele cazuri chiar a angajării unui personal specializat pe această problemă.

Viitorul satului din zona

Beiuşului

Luând act de realităţile satului din Depresiunea Beiuşului ne rezervăm
dreptul de a puncta, de a face câteva propuneri pentru optimizarea activităţilor
socio-economice, în aşa foi încât să putem asista la o modernizare a structurilor
acestora pc viitor. Fireşte, multi şi-au pus problema (în special etnografii), a păs
trării satului în cadrele sale tradiţionale, întrucât astfel nu i-ar fi alterat ceea ce
s-a consolidat secole de-a rândul folclorul, tradiţiile, obiceiurile, arhitectura etc.
Sigur, şi pe noi ne preocupă o asemenea idee, dar nu credem cineva ne dă
voie să privăm satul contemporan în general şi cel din Depresiunea Beiuşului în
special, de cuceririle noului, de modem. Adică, mai concret cine ar putea să-i
permită să priveze o gospodărie din lumea satului de curent electric, numai penhttps://biblioteca-digitala.ro
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lampa „şterţul", pe masă şi a conserva o tradiţie de sute de ani. Ne
retoric, cine are un asemenea drept într-o asemenea realizare de a priva
omul lumii satului de cuceririle tehnicii modeme şi implicit de contactul cu lumea prin intenncdiul mijloacelor mass-media, televizorul, radioul etc.
De asemenea, pietruirea şi asfaltarea drumurilor, trebuie să existe numai
pentru orăşeni? de ce oare? Oamenii satului nu au un asemenea drept, nu este necesar pentru ci a se aloca bani de la bugetul satului pentru aşa ceva, ei nu fac parte dintre contribuabilii acestui popor şi avem dreptul ora ca în zilele ploioase să-i
vedem înfruntând noroiul până la genunchi? Sunt probleme care trebuie să fră
mânte deopotrivă şi pe cei care cercetează realităţile satului dar şi pe cei funcţii
de a lua decizii mai mult sau mai puţin politice şi mai mult sau mai puţin sociale.
Considerăm aceste puncte de vedere aberante şi neavenite, ele nu trădează
nici pe departe o concepţie ştiinţifică, raţionalistă. Normal, dacă se doreşte un sat
tradiţional, el se poate conserva „în situ", şi îl putem avea şi ne putem chiar mândri cu el, dar de aici şi până la a priva pe cineva de cuceririle ştiinţei şi tehnicii,
este Uf!. ,.spectacol", pe care numai aberaţia îl poate îmbrăţişa.
ln cele cc urmează prezentăm câteva puncte de vedere de care ar trebui să
se tină cont în viitor pentru ca structurile tradiţionale ale satului din depresiunea
Bciuşului să fie depăşite.
tru a

păstra

întrebăm

I. Dezvoltarea activităţilor socio-economice, nu pot fi concepute în mediul
rural decât într-un raport complementar cu agricultura silvicultura şi turismul. De
aceea lumea satului s-ar preta la înfiinţarea unor unităţi de mică producţie necesare prelucrării laptelui, cărnii, a materialului lemnos etc. producerea cartofului
pe scară largă în această zonă putea genera prelucrarea glucozei şi a amidonului
la faţa locului fără a fi necesar transportul acestuia la distanţe foarte mari.
S-ar mai putea înfiinţa secţii de prelucrare a fructelor de pădure şi a celorlalte fructe, sub fonnă de conserve, sau ceaiuri etc.
2. Există toate şansele de păstrare a activităţilor tradiţionale chiar cu elementele modeme sau implicându-le pe acestea. Astfel, cusutul, ţesutul, confecţionarea obiectelor artizanale de uz casnic şi de lemn (căsuţe de vacanţă şin
drilă, unelte agricole etc.), pot deveni pe mai departe preocupări ale oamenilor
din lumea satului.
Olăritul, cu tradiţie în special în sudul zonei, în satele Leheceni, Poiana,
Leleşti, Criştior, poate şi el, fi beneficiarul înnoirilor înlocuindu-se tradiţionala
roată a olariului, cu un mecanism electric cu turaţie mică, modernizarea cuptorului
de ars. Toate acestea în condiţiile păstrării liniei tradiţionale (motive, ornamente).
Se poate ajunge la o adevărată industrie casnică meşteşugărească, urmând
exemplu altor zone, Horezu - jud. Vâlcea, Corund-jud. Harghita, sau Baia Mare.
Ambalarea de pământ pentru floricultură şi chiar cărbunii de lemn (mangal), făcuţi în „boacşe" în cantităţile de 5-1 O kg, mult necesar turistului urban, în
peregrinările sale, pentru un grătar, o friptură etc.
3. Trebuie stimulat turismul rural, prin întiintarea de agenţii de turism,
prin redarea unei părţi a gospodăriei săteşti acestui circuit turistic. Cu dotări nehttps://biblioteca-digitala.ro
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cesare unei asemenea activităţi fiecare gospodărie se poate înscrie într-un asemenea circuit beneficiind de venituri suplimentare.
4. În satele montane şi premontane se poate intensifica activităţi complementare, precum producerea de seminţe extinderea pepinierelor silvice, creşte
rea numărului de păstrăvării sau heleştee, toate aducând venituri în plus şi mai
mult creând posibilitatea unor noi locuri de muncă.
5. Asigurarea unei infrastructuri care să permită o comunicare rapidă cu
oraşul _şi

alte localităţi.
In baza celor relatate se poate concluziona, deci că în zona studiată, mai
există probleme de rezolvat şi este nevoie de o mai mare implicare a factorilor
de decizie, dar cum toate se pot realiza numai cu bani avem în vedere alocarea
unor investiţii suplimentare pentru sectorul public. S-ar impune în acelaşi timp
pentru sectorul privat, reducerea dobânzilor bancare, în vederea realizării de împrumuturi şi demarării unor activităţi productive rentabile care să valorifice optimal sau maximal posibil potenţialul zonei sub toate aspectele sale.
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THE CONTEMPORANY VILLAGE - IN BEIUŞ COUNTY BETWEEN TRADITION AND MODERNISM.
SOCIO-ECONOMICAL CHANGES
SUMMARY
The profound chages that occured in the rural field raise a series of new theoretical problems, in the sense of a scientific explanation of its evolution process. These transforrnations influenced the rural field in the Beiuş Depression, too upon which we emparked a series of studies.
These are based first on the realities ofthe village seen after december 1989, when we witness the
desintegration ofthe ex-agricultural production cooperative (co-operative farrn - C.A.P.) the land
reform for the peasants but this process develops on the basis of the lack of implements, animals
and certainly of a lack of state protection of agriculture.
Taking into account these facts we've decided upon making a complex analysis on a representative sample of nine (9) villages in the area.
We have established a series of social-economic indicators in accordance with which
we've worked out an analysis of the presen! situation and we've proposed severa! suggestions for
the improvement of the social-economic activity in the area so that we could witness a true modemization of the rural structures in the forthcoming future.
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ANEXA2

Lista comunelor care fac parte din zona

Beiuşului

I. Răbăgani
2. Pomezeu
3. Uileacul de Beiuş
4. Şoimi
5. Pocola
6. Remetea
7. Curăţele
8. Finiş
9. Tărcaia
10. Budureasa
11. Drăgăneşti
12. Lazuri de Beiuş
13. Rieni
14. Bunteşti
15. Pietroasa
16. Lunca
17. Câmpanii
18. Cărpinet
19. Criştioru de Jos
20. Găbcşti
21. Roşia
şi

• Trebuie
Nucet.

arătat că există

câteva

localităţi

rurale ce

aparţin
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