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Lucrarea de doctorat având o tematică privind societatea rurală românească din 

Transilvania analizată din perspectivele cadru ale habitatului şi alimentaţiei, sub formă 

de contribuţie şi abordare inter şi pluridisciplinară reconstituie cele mai relevante 

problematici care au stat la baza evoluţiei lumii rurale într-un timp istoric cuprins între 

două evenimente majore pentru societatea românească: Revoluţia Paşoptistă şi Marea 

Unire.  

  Prin utilizarea surselor edite şi a celor inedite capabile să răspundă unui astfel de 

demers ştiinţific, am urmărit reconstituirea multitudinii atitudinilor comportamentele şi 

mentale, declanşate prin impunerea elementelor modernizatoare şi de laicizare în 

interiorul spaţiului rural. 

Dacă obiectul istoriei este „omul şi...restul”, aşa cum remarca Fernand Braudel,  

în consecinţă tot ceea ce ţine de fiinţa umană şi de societatea în care trăieşte trebuie să 

constituie o tematică de investigaţie istorică, iar după Paul Veyne „totul este demn de 

istorie” În cadrul „noii istorii” susţinută şi promovată de Şcoala Analelor, problematicile 

habitatului şi ale alimentaţiei reprezintă teme centrale ale noilor tendinţe istoriografice.  

În schimb, în istoriografia românească, subiectul nu a fost marginalizat, dar nici 

nu a reprezentat un obiectiv de cercetare ştiinţifică directă, din acest considerent lucrările 
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de specilaitate regăsite sunt în proporţie relativ redusă, deoarece timp îndelungat 

studierea habitatului şi a alimentaţiei au stat în sarcina celorlate discipline socio-umane. 

În cadrul lucrării, m-am axat, cu precădere, asupra celor 15 comitate din aşa-

numita regiune „Királyhágontul” (Dincolo de Piatra Craiului), „Erdély” sau Ardealul 

românesc de care vorbea Nicolae Iorga, format din „sate şi preoţi”, fără însă a neglija 

prezentarea unor comparaţii elocvente cu celelate spaţii locuite de români, care în 

acest scop sunt binevenite.   

Întreaga cercetare este structurată în 10 capitole, de dimensiuni diferite în 

funcţie de materialul documentar edit şi inedit valorificat, şi multiple subcapitole 

distincte în care am abordat tematici esenţiale privind identificarea concretă a 

elementelor modernizatoare din perspectivele habitatului şi ale alimentaţiei societăţii 

rurale româneşti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea şi început de secol XX 

ţinând cont de influenţele mediului natural, de condiţiile climaterice, de structura social-

economică a comunităţilor rurale din zona intracarpatică a ţării şi de credinţele spirituale, 

perpetuate de-a lungul timpului şi care caracterizează imaginea societăţii de atunci. 

   Principalele categorii de surse care constituie baza documentară a cercetării sunt 

grupate în surse inedite şi edite în care am inclus lucrările generale, publicaţiile speciale, 

lucrările cu caracter legislativ şi articolele de legi, lucrările monografice, cărţile de 

bucate, Monitoarele Oficiale ale fostelor comitate Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Braşov, 

Mureş-Turda şi Solnoc-Dăbâca; regulamente de construcţii, descrieri de călătorie, lucrări 

de memorialistică şi recensămintele efectuate în intervalul cuprins între anii 1850-1910.  

În această direcţie am urmărit valorificarea unei părţi consistente din bibliografia 

identificată în marile centre de informare şi documentare româneşti, printre care 

menţionez: Biblioteca Academiei, fililalele Bucureşti şi Cluj-Napoca; Biblioteca ASTRA 

din Sibiu, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Arhivele 

Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, precum şi Direcţiile Judeţene ale Arhivelor 

Naţionale- filialele Bistriţa, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Sibiu.  

Cercetările de teren efectuate în marile muzee etnografice cu relevanţă pentru 

analiza de faţă: Muzeul „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, Muzeul Satului „Dimitrie 

Gusti” din Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA” din Dumbrava 
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Sibiului, alături de cele întreprinse în câteva sate ardelene au întregit orizontul 

informaţional şi au venit ca o excelentă completare spre susţinerea întregului demers.  

Pe lângă acestea, se adaugă referinţele din istoriografia internaţională datorate  lui 

Eugen Weber, Massimo Montanari, John C. Super, Martin Brueget, Bruno Lauriox şi 

mulţi alţii, în care  au fost expuse informaţii bogate centrate spre o reconstituire a 

habitatului şi habitudinilor alimentare care pentru un astfel de demers ştiinţific sunt 

extrem de utile 

Ca metodologie de lucru, am uzitat metoda specifică monografiilor săteşti care 

coroborată cu cea sociologică, a observaţiei directe a realităţii au făcut posibilă 

impunerea unui model real de investigare a satului românesc prin cercetarea 

habitudinilor alimentare româneşti, a asistenţei sanitare rurale, structura proprietăţii 

agricole, perspectivele gospodăriei ţărăneşti etc.  

Metoda specifică etnografiei a condus la studierea tipurilor de aşezări umane, 

tipurilor şi structurilor de gospodării, modului de împărţire în loturi a pământului, 

clasificarii sistemului de agricultură, sistemului reţelei de drumuri, modului de organizare 

al familiei şi tipului relaţiilor de rudenie. Totodată, metoda analizei comparative a fost 

des utilizată pe parcursul elaborării lucrării deoarece a fost necesară comparaţia cu alte 

state europene, inclusiv din aceeaşi zonă geografică, în intenţia de a oferi o imagine 

credibilă asupra procesului de modernizare a Transilvaniei rurale.  

Pe această linie, am urmărit pe lângă conturarea habitatului rural din Transilvania 

şi oportunitatea reală de orientare a discursului istoriografic românesc, spre discursul 

istoriografic european- cel francez, axat pe o anchetă a Franţei rurale1 atât din perspectiva 

de modernizare a habitatului, cât şi transformările concrete ale regimului alimentar, 

precum şi spre cel maghiar în ideea unei analize comparative a spaţiului rural românesc 

cu cel maghiar. Metodele cantitative cu orientare de tip pozitivist şi calitative au fost des 

folosite pe parcursul mai multor capitole permiţând descrierea reală a celor două 

problematici după modelul studiilor şi lucrărilor de referinţă consultate care ne-au 

furnizat incursiuni relevante din evoluţia social-economică a lumii rurale.  

                                                
1 Eugen Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914), Paris, Le Grand 
Livre du Mois, 1998. 
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Analiza interdisciplinară impune expunerea discursului oficial – analizat prin 

perimetrul legislaţia vremii emisă de statul modern; discursul Bisericii exercitat prin 

circulare bisericeşti, lucrări de teologie; discursul intelectualilor români conturat în presa 

locală şi regională a vremii ; discursul medical creionat în presa vremii, în manualele de 

igienă, în broşuri de specialitate şi în publicaţii cu caracter ştiinţific; discursul sociologic, 

axat pe atitudini, mentalităţi şi comportamente în cadrul unei literaturi de specialitate.  

 În primul capitol din cadrul lucrării am punctat câteva delimitări teoretice privind 

societatea rurală în vederea unei abile înţelegeri a celor mai simptomatice transformări 

petrecute mediul rural, urmând ca în celealte două secţiuni să centralizez principalele 

repere istoriografice şi a celor metodologice referitoare la problematicile habitatului şi 

ale alimentaţiei din Transilvania rurală ce constituie baza documentară a demersului 

ştiinţific de faţă. 

 Primele iniţiative concrete centrate asupra studierii lumii rurale în toată 

complexitatea sa datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe fondul 

disputelor politice care au favorizat întocmirea unor monografii săteşti, lucrări despre 

agricultură şi despre ţărani, studii statistice, de agronomie, de istorie, de etnografie şi 

de geografie. Însă perioada 1920-1945 reprezintă cea mai bogată etapă în elaborarea 

studiilor rurale ca urmare a înfiinţării Şcolii Sociologice de la Bucureşti.   

În istoriografia românească, problematica alimentaţiei umane a intrat relativ 

târziu, ca disciplină de sine stătătoare, în domeniul preocupărilor ştiinţifice, însă în 

ultima vreme alimentaţia alături de habitat se bucură de un interes constant de 

explotare a unor dimensiuni ignorate ale istoriei, antropologiei istorice şi 

mentalităţilor colective.  

Cel de al doilea capitol al tezei reprezintă dovada schimbărilor ce s-au 

fructificat pe baza deciziilor legislative impuse şi mediatizate de autorităţile austro-

ungare. Această secţiune inventariază primele iniţiative de organizare şi sistematizare 

rurală care datează încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, legislaţia 

economică-agrară şi cea aplicată organizării comunelor.  

Normele legislative introduse începând cu deceniul şase al secolului al XIX-lea 

evidenţiază intervenţia şi implicarea riguroasă a autorităţilor statale care au urmărit să 
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pună bazele unui sistem administrativ modern, implicit înscrierea spaţiului rural 

transilvan pe o traiectorie ascendentă prin restructurarea proprietăţii rurale în funcţie de 

principiile moderne declanşate în Transilvania; ridicarea satelor transilvănene la nivelul 

celor ce aparţineau celorlalte naţionalităţi din imperiu. Cu precizarea că transpunerea în 

realitate a legilor mă refer aici atât la legile agrare, cât şi la cele axate asupra organizării 

şi sistematizării spaţiului rural, regulamentele de construcţie identificate în presa locală şi 

regională a vremii, precum şi alte ordine circulare au fost aplicate diferit în funcţie de 

interacţionarea mai multor factori, deja amintiţi, care au facilitat sau îngreunat aplicarea 

concretă a respectivelor norme legislative. 

    Al treilea capitol dedicat societăţii rurale româneşti din Transilvania între 

tradiţie şi modernitate tratează, în prima secţiune, dimensiunea geografică şi influenţa 

acesteia asupra habitatului rural şi alimentaţiei transilvane, cu precizarea că mediul a 

influenţat perpetuarea unor modele alimentare specifice hranei tradiţionale 

transilvănene, precum şi forma şi structura aşezărilor de unde rezultă marea 

diversitate tipologică întâlnită la nivelul habitatului uman din spaţiul rural. Celelate 

subcapitole abordează câteva tendinţe socio-economice transilvane datorate 

redimensionării lumii rurale prin deschiderea gospodăriei spre economia de piaţă în 

urma abolirii iobăgiei, expansiunea agriculturii prin trecerea la cultivarea integrală a 

hotarului, comasarea hotarelor satelor, segregarea pădurilor şi păşunilor ce au condus 

spre o agricultură mult mai eficientă; apoi distribuţia proprietăţii funciare din 

Transilvania; situaţia semănăturilor la cumpăna dintre cele două secole pe baza unor 

date statistice publicate în epocă; opţiunile alimentare în timpul primei mari 

conflagraţii mondiale; circulare emise în timpul Primului Război Mondial privind 

asigurarea alimentelor de primă importanţă şi prevenirea ruinării gospodăriilor; ordine 

de rechiziţionare. 

Una dintre contribuţiile reale ale prezentei lucrării de cercetare este aceea că 

valorifică aspecte nedezbătute încă în istoriografia românească identificate în cadrul 

arhivelor naţionale-diverse filiale şi în cadrul Monitorelor Oficiale ale fostelor 

comitate. În această direcţie, am avut în vedere cu precădere acele circulare şi alte 

ordine guvernamentale emise în timpul Primului Război Mondial axate asupra 

asigurării nevoilor alimentare stringente ale populaţie şi ale armatei, prevenirii 
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ruinării gospodăriilor, însoţite şi de alte ordine de rechiziţionare ale unor produse 

alimentare de primă importanţă pentru societate. 

Capitolul următor din structura tezei este împărţit în două secţiuni distincte, în care 

am evidenţiat corpusul notelor de călătorie străine şi româneşti, precum şi descrierile 

habitatului şi alimentaţiei reflectate în lucrările de memorialistică. Notele de călătorie 

coroborate cu memorialistica vremii constituie două categorii de surse elocvente în 

reconstituirea realităţilor trecute din perspectivele care ne interesează. Poziţia socială, 

interesele diferite, formaţia profesională, mediul de viaţă, cultura, apartenenţa 

confesională din care proveneau autorii principalelor publicaţii consultate, au 

influenţat calitatea descrierilor realizate de către aceştia şi au condus la creionarea 

într-o lumină proprie a unei imagini complexe asupra societăţii româneşti. 

 Pe parcursul celui de al V-lea capitol din cadrul tezei am urmărit abordarea  

evoluţiei demografice a habitatului reflectată în recensămintele din epocă, demers 

care a presupus, într-o primă etapă, evidenţierea cadrului general din perimetrul 

demografiei istorice, în al doilea rând prezentarea unor date statistice centrate asupra 

numărului şi mărimii satelor, densităţii populaţiei transilvănene la mijlocul secolului 

al XIX-lea şi început de secol XX, iar în ultima secţiune ne-am axat asupra elaborării 

unor studii de caz, în care am valorificat, cu precădere, cercetările de teren întreprinse 

în satele Zagra (judeţul Bistriţa-Năsăud), Tilişca (judeţul Sibiu), Rimetea (judeţul 

Alba) şi Saschiz (judeţul Mureş) şi lucrările teoretice din istoriografia maghiară în 

cazul studiului de caz al localităţii Joseni (judeţul Harghita), în intenţia de a prezenta 

importante etape din cadrul procesului de modernizare susţinut de statul modern, dar 

şi de autorităţile locale. 

O altă contribuţie a tezei se regăseşte în secţiune dedicată studiilor de caz 

demarate în cinci localităţi diferite din arelaul aflat spre investigare, în care am 

sintetizat cele mai elocvente trăsături specifice zonelor investigate, influenţate de 

practicarea principalelor ocupaţii: creşterea animalelor şi agricultură. 

Alegerea acestor localităţi nu a fost întâmplătoare aşa cum reiese din partea 

argumentativă a fiecărui studiu de caz. Chiar dacă nu am păstrat o ordine sistematică 

a punctelor tratate în cadrul fiecărei localităţi, pot să concluzionez afirmând că 

meritul acestor studii de caz este acela că oferă importante incursiuni asupra 
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habitatului secuiesc, săsesc şi maghiar, respectiv asupra alimentaţiei acestor etnii, 

demers în care pe lângă cercetările de teren efectuate în localităţile menţionate, 

lucrările etnografice dedicate zonelor, descrieria satelor a fost completată şi cu 

informaţii identificate în timpul cercetărilor de teren demarate în timpul stagiului 

doctorat ca rezultate a mobilităţilor şi a grantului personal de care am beneficiat. 

Relevanţa renumitelor muzee etnografice pentru cercetarea de faţă a constat în faptul 

că acestea expun alte ipostaze a habitatulu prin refacerea şi păstrarea imaginii reale a 

întregului proces al habitatului rural, regăsit prin existenţa ansambrurilor de 

gospodării, tehnici de construcţii etc. 

Având în vedere cercetările de teren demarate în localităţile eşantionate 

menţionate mai sus, acţiunile de sistematizare sau de compactare a gospodăriilor conform 

unor planuri impuse de autorităţile austriece, ulterior austro-ungare pot fi recunoscute 

parţial şi în prezent după forma lor exterioară, amplasarea gospodăriilor, materialele de 

construcţie etc. 

Capitolul VI, de mare întindere, prezintă importante incursiuni referitoare la 

tipologiile satelor, ale gospodăriilor şi ale caselor, precum şi câteva repere axate 

asupra evoluţiei planurilor caselor din perioada anchetată în care am prelucrat o parte 

consistentă din informaţiile identificate în urma cercetărilor de teren realizate în 

incinta renumitelor muzee etnografice amintite în prima secţiune a părţii introductive.  

Ameliorarea sesizabilă, în aceste sate, asociată cu diverse forme ale bunăstării 

ţăranilor datorate şi schimbărilor condiţionate de îmbunătăţirea tehnicii agrare au 

acţionat cu precădere asupra palierului alimentar, iar din perspectiva habitatului, 

aceste modificări au fost vizibile în modul de construcţie a caselor, plecând de la 

edificiile simple constituite dintr-o cameră singulară până la cele formate din patru 

încăperi sau chiar mai multe;  ceea ce trebuie privite ca un semn al modernizării. 

Se impune să precizez faptul că îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 

ţărăneşti începând, cu precădere, după desfiinţarea relaţiilor feudale, ulterior fiind 

accentuate în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea nu a cuprins toate grupurile 

şi straturile societăţii ţărăneşti în egală măsură datorită existenţei unor circumstanţe 

defavorabile care au făcut ca o categorie destul de relevantă din rândurile ţărănimii să se 

afle de cele mai multe la limita subzistenţei.    
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Problematica alimentaţiei cotidiene şi a celei de sărbătoare constituie subiectul 

tematic al capitolului VII din structura tezei, urmând ca pe parcursul celorlalte 

capitole să abordez imaginea alimentaţiei lumii rurale şi a habitatului uman 

reconstituită având în vedere multiple articole publicate în presa vremii, manualele de 

igienă şi alte categorii de surse. Capitolul insistă, prioritar, asupra aspectelor 

descriptive şi normative privind alimentaţia şi asupra cauzelor şi consecinţelor 

alimentaţiei deficitare şi condiţiilor de habitat improprii în care trăia ţăranul român de 

la mijlocul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor.  

 O altă contribuţie certă rezultă din ultimele capitole dedicate celor două 

problematici prin intermediul cărora am urmărit conturarea discursul medical despre 

lumea rurală din Transilvania care s-a dezvoltat în ultimele trei decenii ale secolului 

al XIX-lea, în urma reglementărilor introduse prin legislaţia sanitară din Ungaria, 

impuse autorităţilor sanitare de a raporta despre situaţia igienică şi sanitară a 

circumscripţiilor pe care le administrau, prezentate şi dezbătute în adunările 

comitatense şi unele publicate în Monitoarele Oficiale ale comitatelor.  

 Acest demers până în momentul finalizării tezei de doctorat în forma dată spre 

a fi susţinută, cel puţin pentru spaţiul transilvănean, nu a mai fost făcut, fără a nu 

omite însă cercetările riguroase dedicate sistemului sanitar din Vechiul Regat. 

O altă concluzie ar fi aceea că pentru secvenţa temporală avută în vedere, 

lucrările generale de igienă, manualele şcolare, rapoartele despre situaţia igienică 

şi sanitară a localităţilor, rapoartele inspecţiilor sanitare, legislaţia igienico-

sanitară, statisticile realizate în epocă, presa vremii, cărţile de bucate etc. 

consultate constituie modalităţile cele mai facile de mediatizare informaţională 

prioritară a cunoştinţelor despre alimentaţie, dar şi despre habitat în vederea 

estompării tendinţelor de regim alimentar deficitar, igienă precară,  evitarea 

construirii locuinţelor în neconcordanţă cu reglementările oficiale existente, care 

au contribuit la menţinerea epidemiilor şi a mortalităţii ridicate, până la final de 

secol XIX şi început de secol XX. Din aceste considerente, medicii şi alţi 

intelectuali ai vremii au investigat perspectivele unui regim alimentar adecvat şi 

ameliorarea habitatului, lumea rurală fiind cea mai expusă în faţa acestor puseuri 

epidemice.  
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În penultimul capitol din structura tezei de doctorat, am analizat întrega paletă 

a puseurilor epidemice cauzate de o alimentaţie inconsistentă din punct de vedere 

caloric care a generat malnutriţia şi subnutriţia. Acest capitol mediatizează multe din 

normele igienico-sanitare propuse de medici în vederea estompării bolilor care au 

cuprins un segment destul de important al lumii rurale. 

Capitolul X şi ultimul reconstituie universul gastronomic al societăţii ţărăneşti 

româneşti pe baza cărţilor de bucate publicate în epocă şi a unor manuscrise culinare 

inedite identificate în cadrul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. 

Perspectiva istorică aplicată procesului de modernizare impune identificarea 

acelei „grile de interpretare” asupra transformările spectaculoase petrecute începând cu 

anul 1848, considerat a fi un moment cheie, de turnură, în conformitate cu opinia 

unanumă a istoriografiei, integrat în marele proces de modernizare europeană. 

Sperăm ca vastitatea problematicilor investigate să aducă un plus de cunoaştere în 

reconstituirea realităţilor rurale româneşti de la mijlocul secolului al XIX-lea şi început 

de secol XX. Lucrarea şi-a propus, sperăm că într-o măsură mai mică sau mai mare am 

reuşit, să depăşească un statut de teoretizare, intenţionând identificarea concretă a 

ipostazelor habituale şi a celor alimentare existente în lumea rurală transilvăneană în 

segmentul cronologic abordat.  

Bogăţia informaţională dedectată în cadrul acestor instituţii în corelaţie cu 

amănuntele identificate în urma cercetărilor de teren mi-au permis o investigare şi o 

analiză amănunţită a celor mai relevante surse, însă meritul important al lucrării este 

tocmai acela că oferă informaţii inedite despre modernizarea concretă a habitatului şi 

evidenţierea palierului alimentar din perimetul legisltiv, al momentelor majore din viaţa 

sătenilor, al cărţilor de bucate şi al discursului medical. 
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