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COMPOZIŢIA FAMILIEI ŞI A MENAJULUI  

ÎN TÂRGURILE DIN PRAHOVA ŞI SĂCUIENI  

ÎN RECENSĂMÂNTUL GENERAL DIN 1838* 

Bogdan Mateescu 

Familia, în spaţiul tradiţional românesc (Moldova şi Ţara Rom}nească), 
reprezintă o arie cheie de incursiune în istoria socială, bucur}ndu-se de o 
atenţie din ce în ce mai mare din partea istoricilor români, care, după 1989, 
au atins subiecte tangenţiale destul de variate: căsătorie, cuplu, copilărie, 
educaţie, moştenire etc. Lipsesc, însă, aproape cu desăv}rşire din peisajul 
istoriografic abordările cantitative în aceste direcţii. Metoda cantitativă are 
avantajul – pe l}ngă faptul că poate confirma, infirma sau completa 
anumite concluzii trasate strict pe fondul anchetei calitative – de a ridica 
probleme aproape imposibil de abordat (uneori chiar şi de perceput) folo-
sind sursele clasice. Prin esenţa sa, demersul cantitativ ne poate arăta 
gradul de reprezentativitate al anumitor comportamente sociale, iar sursele 
cantitative conţin deseori informaţii alteori absente; vorbim fie de date 
fundamentale (ca vârstele indivizilor, statutul lor marital, existenţa persoa-
nelor înrudite) sau tangenţiale (venit, ştiinţă de carte, avere etc.). Demersul 
pe care îl propunem aici este unul cantitativ, însă, spre deosebire de iniţiati-
vele anterioare de demografie istorică a spaţiului extracarpatic, preocupate, 
de cele mai multe ori, de date foarte generale, vom încerca să folosim mij-
loacele cantitative tocmai în această arie predilectă istoriei sociale: familia şi 
menajul, teme aproape de neconceput în istoriografia occidentală fără 
complementaritatea demografiei. Cercetarea noastră este, totodată, una de 
istorie urbană, întruc}t eşantionul de populaţie supus analizei este unul 
extras din localităţi asimilate ca urbane pentru anul recensăm}ntului folo-
sit. Considerăm, totodată, că o privire detaliată asupra populaţiei urbane 
este binevenită. Îi datorăm Ecaterinei Negruţi1 scoaterea demografiei 
urbane dintr-un stadiu introductiv şi general şi introducerea ei într-o anali-
ză de profunzime, care credem că este posibilă şi pentru oraşele şi târgurile 
Ţării Rom}neşti. Dată fiind oportunitatea oferită de conservarea formula-

                                                 
* Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA - Cooperare pentru cariera 

de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”, cod contract: 
POSDRU/159/1.5/S137832, proiect cofinanţat din Fondul Social prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

1 Ecaterina Negruţi, Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova. 
1800-1859 (Contribuţii), Iași, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol, 1997. 
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relor de recensăm}nt general din 1838, vom încerca să privim în detaliu 
compoziţia familiei şi a menajului, oferind, în acelaşi timp, şi o scurtă 
introducere în sursa abordată, introducere pe care o credem strict necesară 
datorită modului încă foarte vag în care aceasta este cunoscută şi înţeleasă. 

I. Sursa 

Sursa folosită este una cu totul specială. Ea este numită generic de 
către istorici „Catagrafia de la 1838”, dar această denumire nu doar că îi 
ascunde adevărata semnificaţie, dar reflectă şi modul insuficient de critic în 
care istoricii s-au raportat la această sursă. Ceea ce remarcăm în primul rând 
la „Catagrafia” din 1838 este faptul că reprezintă un recensăm}nt general, 
în sensul modern al cuvântului, primul de acest fel din istoria României, 
indiferent de provincia istorică. Caracterul său modern este conferit de 
faptul că înregistrează după aceleaşi informaţii toţi locuitorii unităţii 
recenzate (ai casei), iar pe de alta pentru că acoperă toată populaţia ţării, nu 
doar anumite clase. Se deosebeşte, astfel, de alte operaţiuni de recenzare 
din epocă, din principat sau din alte ţări, cele mai multe concentr}ndu-se 
doar pe capul de familie, fie că e vorba de recensăminte fiscale (cum sunt 
catagrafiile din Ţara Rom}nească şi Moldova sau reviski skazki din Rusia) 
sau de recensăminte generale (cum sunt cele britanice anterioare celui din 
1841, cele austriece anterioare anului 1869 etc., care înregistrează nominal 
doar capul de menaj şi numărul celorlalţi membri). Deşi a constituit unul 
din primele recensăminte generale moderne din Europa şi nu numai 
(Franţa va avea primul astfel de recensăm}nt în 1836; Statele Unite ale 
Americii în 1840; Marea Britanie în 1841; Prusia şi Belgia în 1846; Moldova 
în 1859; Serbia în 1862; Austro-Ungaria în 1869; Rusia în 1897 – pentru a da 
doar câteva exemple), iar rezultatele sale au fost publicate încă din epocă, el 
s-a pierdut foarte repede din memorie, fiind perceput foarte vag, atât în 
memoria colectivă, c}t şi în istoriografie. În 1859, când Ţara Rom}nească, 
proaspăt unită cu Moldova, va întreprinde un nou recensăm}nt general, cel 
din 1838 fusese deja uitat. Ministrul de interne de atunci al Ţării Rom}neşti 
dispune ca, în faţa populaţiei, comisiile de recensăm}nt să citească un 
discurs ce conţinea următoarea frază: „Este ştiutu, că catagrafia de pînă 
acumu a fostu numai pentru birnici, şi birnicii a fostu numai cei săraci”2 – 
aşadar cu referire doar la recensămintele fiscale regulamentare3. O 
menţiune despre „catagrafia” de la 1838 găsim la Leonida Colescu în 1899, 

                                                 
2 Fragment din suplimentul la „Monitorul Oficial” din data de 6 noiembrie 1859. 
3 Se pare că nu este singura opinie din epocă ce indică recensăm}ntul din 

1859 ca primul recensăm}nt general din istoria Ţării Rom}nești; a se vedea, pentru 
aceasta, articolul lui George Retegan: Primul recensământ modern al populaţiei și 
agriculturii Ţării Românești: 1838, în Din istoria Statisticii Românești, București, 
Direcţia Generală de Statistică, 1965, p. 162. 
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una foarte defavorabilă, şeful Oficiului de Statistică de atunci consider}nd-
o un „simulacru de recensăm}nt”4. Va fi din nou dată uitării, fiind 
redescoperită în 1965, c}nd George Retegan publică primul articol 
consistent despre această sursă, prezent}nd-o în toată amploarea sa şi 
subliniindu-i importanţa ca recensăm}nt general modern şi nu de 
„catagrafie” regulamentară5. Studiul respectiv se bazează pe corespondenţă 
administrativă şi pe observaţii asupra sursei în sine. După acest moment, 
sursa va fi din nou uitată, dar redescoperită în ultimele decenii, când tot 
mai multe lucrări extrag informaţii din registrele sale. Atenţia de care se 
bucură astăzi acest recensăm}nt este mult mai mare dec}t în trecut; 
formularele sale au început să fie publicate, cu toate acestea valorificarea sa 
nu a ţinut cont de unele aspecte pe care le considerăm indispensabile unei 
abordări metodologice corecte. 

I. 1. „Recensământ” vs. „Catagrafie”.  

Faptul că sursa a rămas cu denumirea consacrată de „Catagrafia de la 
1838” este, în sinea sa, o ciudăţenie, despre care credem că are mai multă 
legătură cu simplul fapt că a fost inventariată în Arhive în fondul Catagrafii 
dec}t cu o privire critică asupra acestei surse. În circularele emise de Depar-
tamentul Dinăuntru, în ordinele date de Oc}rmuiri şi în forma publicată a 
rezultatelor sale, ea poartă denumirea de Statistică, Statistica Prinţipatului 
Rumânii, Obşteasca Statistică, table statistice, catagrafie statistică; foarte rar, 
apare numită doar catagrafie (nu am găsit, p}nă acum, forma de catagrafie 
obştească). Problema denumirii sale actuale ar fi una pur convenţională dacă 
nu ar comporta şi valenţe semantice asociate unor considerente false despre 
această sursă. Există studii care o pun în valoare, dar care o numesc 
„catagrafie” şi o pun pe seama procedurilor stabilite prin cap. III din 
Regulamentul Organic. Această parte din Regulament se referă la Catagrafia 
Obşească din epocă, adică la recensămintele fiscale, ori recensământul 
general din 1838 nu a fost efectuat pe baza acestei proceduri, ci invocându-
se art. 1516 din Regulament, care, printre atribuţiile Departamentului 
Dinăuntru, desemnează şi Statistica Ţării. Faptul că această sursă se pune pe 
seama cap. III din Regulament nu reprezintă doar o eroare, dar şi reduce 
din importanţa reală a lucrărilor de recenzare, aceea de cunoaştere statistică 
şi demografică şi nu de rol fiscal. De fapt, aproape simultan cu acest 
recensăm}nt a fost efectuată şi Catagrafia Obştească de periodul al 2lea, despre 

                                                 
4 Vezi introducerea la Leonida Colescu, Analiza rezultatelor recensământului 

general al populaţiei României de la 1899, București, Institutul Central de Statistică, 1944. 
5 George Retegan, op. cit.. 
6 Dos. 108/1837 din fondul Ocârmuirea judeţului Romanaţi al Arhivele 

Naţionale, Serviciul Judeţean Olt, fila 1: circulara Departamentului Dinăuntru 
trimisă în forma respectivă către toate judeţele. Pentru demararea operaţiunilor de 
recenzare, a se vedea și articolul citat al lui George Retegan. 
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care e lesne de înţeles că a presupus ordine, comisii şi rezultate separate. 
Exemple: dacă prima circulară, cea pentru iniţierea lucrărilor pregătitoare 
efectuării catagrafiei (adică a recensăm}ntului fiscal), a fost identificată în 
iunie 18377, ordinul de începere a operaţiunilor de completare a 
formularelor de recensăm}nt a fost dat la 1 noiembrie 1837; catagrafierea s-
a desfăşurat în iarna lui 1837, în vreme ce recenzarea generală a durat p}nă 
în vara anului următor. Avem, deci, de-a face cu operaţiuni total separate. 
Din considerentul expus în acest punct, vom pleda pentru folosirea 
termenului de „recensăm}nt general” c}nd ne referim la această sursă. 
Pentru a rezuma: ea nu a reprezentat o catagrafie obştească, de vreme ce 
catagrafia de periodul al doilea s-a desfăşurat separat de acest recensăm}nt. 

I.2. Care este volumul de material păstrat?  

Încă nu se ştie cu exactitate. Referindu-ne doar la tablele de populaţie, 
cele mai multe dintre ele sunt păstrate în fondul Catagrafii al SANIC. Nu 
sunt, însă, singurele! În cadrul unei cercetări derulate în vara-toamna lui 
2013 şi finanţată de către Institutul Max Planck pentru Cercetare Demo-
grafică am reuşit să identificăm registre şi la arhive judeţene, dar răm}n, 
încă, unităţi arhivistice inaccesibile (posibile registre de recensăm}nt), prea 
deteriorate8. Chestiunea ar putea fi una pur tehnică, dar ascunde şi defecte 
metodologice de tratare a acestei surse. Nu există o legătură a pieselor 
materialului păstrat, nu sunt percepute nici în istoriografie (unde unele 
sunt, oricum, total absente) şi nici reflectate ca atare în inventarele de arhive 
ca registre ale acestui recensăm}nt; sunt denumite fie „catagrafii” (deşi ele 
însele nu poartă această denumire în foaia de titlu din epocă), fie „table”, şi 
nu există, p}nă în prezent, un inventar al întregului material păstrat 
(demersul nostru s-a referit doar la tablele de populaţie), astăzi dispersat în 
peste şapte fonduri din arhivele de stat, încă exist}nd material necercetat. 

I.3. Moşiile.  

Mai puţin cunoscut este faptul recensăm}ntul că nu a înregistrat doar 
populaţia, ci şi moşiile, fiind conceput în şase tipuri de formulare. Primul 
tip de formular (sau Tabla Litera A) este completat în intervalul noiembrie 
1837 – decembrie 1838, ordinul de demarare a operaţiunilor fiind dat de 
Departamentul Dinăuntru la 1 noiembrie 1837, simultan, către toate 

                                                 
7 A fost consultat dosarul 289/1837 din fondul Prefectura Ialomiţa de la 

Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Ialomiţa, care conţine în același fond 
corespondenţa bogată (poate chiar completă) de la ambele operaţiuni de recenzare 
începute în 1837. 

8 Bogdan Mateescu, Census like Material Preserved in the Romanian Archives, for 
the Former Principalities of Moldavia, Wallachia and for Romania Before 1914, Rostock, 
„Mosaic Working Paper”, 2013 (WP-2013-001), disponibil pe http://censusmosaic.org/ 
web/publications. 
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Oc}rmuirile. Suboc}rmuitorii au fost însărcinaţi cu recenzarea propriu-zisă, 
fiecare fiind responsabil cu plasa sa, la oraşe acest rol fiind atribuit şefilor 
de poliţie, iar în Bucureşti şefilor comisiilor de vopsea. Tot acest aparat 
administrativ s-a ocupat şi de recenzarea moşiilor (în Tablele B, C, D, E şi 
F), după terminarea primului formular9. 

I.4. Publicarea sursei: nevoia unei noi abordări.  

După cum am amintit deja, ultimele decenii au cunoscut o creştere a 
preocupării istoricilor faţă de această sursă, în ultimii ani fiind publicate 
chiar părţi din material: oraşele Ploieşti10, Câmpulung11, Piteşti12, Brăila13. 
Publicaţiile respective sunt foarte utile şi binevenite pentru istoria socială în 
general, dar pentru demografia istorică, forma clasică în care au fost publi-
cate naşte dificultăţi serioase, mai ales c}nd vine vorba de lucrul cu această 
sursă. Fiind una cantitativă, cea mai eficientă modalitate de abordare a ei 
este tocmai una cantitativă, posibilă, în primul rând, prin mijloace 
electronice. Demografia istorică a presupus şi presupune folosirea unor 
astfel de surse în format electronic şi publicarea lor sub formă de fişiere de 
date în baze de date electronice. În istoriografia vestică, acest format l-a 
înlocuit cu succes pe cel clasic, dovedindu-se nu doar mult mai accesibil, 
dar şi mult mai uşor de gestionat şi cu rezultate şi analize mult mai în 
profunzime. Procesul este unul început în Statele Unite încă din anii 1960, 
c}nd o parte din cartelele folosite în centralizarea datelor de recensăm}nt 
au fost puse la dispoziţia istoricilor şi antropologilor. Tot aici apar primele 
baze de date electronice şi accesibile online: IPUMS (Integrated Publice Use 
of Microdata Series – 1991)14 şi NAPP (North Atlantic Population Project – 
2000)15; pentru Europa există diverse centre universitare care dezvoltă astfel 
de baze de date la nivel local, dar şi proiectul internaţional MOSAIC16 (din 
2011)17. NAPP conţine astăzi material de la recensăminte întregi (cel al 

                                                 
9 Pentru cronologia operaţiunilor și alte detalii, a se vedea George Retegan, 

op cit., p. 164-165, 168-169. 
10 Ion Dedu, Catagrafia orașului Ploiești de la 1838, Ploiești, Editura Mileniul 

III, 2006. 
11 Spridon Cristocea, Ștefan Tr}mbaciu Câmpulungul Mușcelului reflectat în 

catagrafia din 1838, Pitești, Editura Ordessos, 2007. 
12 Spiridon Cristocea, Orașul Pitești în catagrafia din 1838, Pitești, Editura 

Ordessos, 2011. 
13 Idem, Orașul Brăila în catagrafia din anul 1838, Brăila, Editura Istros, 2012. 
14 https://international.ipums.org/international/ 
15 https://www.nappdata.org/napp/ 
16 http://censusmosaic.org/ 
17 Pentru o scurtă prezentare a acestor baze de date, așa cum existau ele p}nă 

în 2012, a se vedea Steven Ruggles, The Future of Historical Family Demography, în 
„Annual Review of Sociology”, 2012, nr. 38, p. 423-441. 
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Norvegiei din 1801 este disponibil pentru întreaga populaţie recenzată) şi 
se concentrează pe S.U.A., Canada şi Europa de Nord-Vest (Marea Britanie, 
Norvegia, Suedia, Islanda, părţi din Germania), în vreme ce MOSAIC este, 
p}nă acum, singura bază de date internaţională ce priveşte şi Europa 
Centrală şi de Est. Materialul folosit în acest demers, respectiv fişierul de 
date reproduse din formularele de recensăm}nt, este prevăzut a fi publicat 
în baza de date MOSAIC alături de alt material aflat în curs de apariţie, tot 
de la acest recensăm}nt. Susţinem această formă de publicare a surselor de 
tip recensăm}nt pentru că are următoarele avantaje:  

a. Formatul electronic face lucrul cu informaţia din sursă mult mai uşor; 
b. Informaţia din seturile de date este prezentă at}t în format fidel 

sursei, cât şi în format armonizat (uniformizat), ceea ce uşurează şi mai 
mult munca utilizatorului; 

c. Informaţia armonizată este în limba engleză, ceea ce face uşoară 
comparaţia seturilor de date pentru diferite spaţii geografice sau perioade 
istorice, în termeni compatibili indiferent de context (vârste, grade de 
rudenie, statut marital, coabitare), problemele de interpretare apăr}nd 
dincolo de limitele sursei propriu-zise, nu în ceea ce priveşte formatul în 
care e folosită. 

Fără să negăm importanţa formatului clasic de publicare a sursei 
istorice (în care noi înşine ne-am angajat şi ne angajăm), pledăm pentru 
această formă de publicare a materialului de la 1838 ca forma optimă în 
care această sursă poate fi utilizată deopotrivă de către istorici, genealogi, 
sociologi etc., care, în acelaşi timp, permite o comparaţie în detaliu a locali-
tăţilor cu material publicat. Vom încheia acest punct spun}nd că sursa 
cantitativă trebuie tratată cantitativ, at}t în analiză, c}t şi ca formă de publi-
care, şi că mediile istoriografice care au ştiut să valorifice în profunzime şi 
interdisciplinar aceste surse au abandonat, de mult timp, formele clasice de 
publicare, mult prea limitate pentru demersuri de demografie istorică. 

I.5. Calitatea informaţiilor din recensământ: o problemă ridicată, 
dar nedezbătută.  

Pe cât de vag – încă în multe privinţe – este cunoscut acest recen-
săm}nt, pe at}t de abrupt s-au pronunţat istoricii în ceea ce priveşte 
calitatea sa. Trei probleme sunt cele invocate de istorici.  

a. Prima este cea a subînregistrării: istoricii apreciază că ar fi omis o 
bună parte din populaţie18, unele opinii indicând chiar un sfert din 
locuitori! Unul din argumente este că diferenţa de populaţie dată la acest 
recensăm}nt şi cea de la recensăm}ntul din 1859 este prea mare, de 
aproximativ 900 de mii de locuitori; istoricii admit că ar fi echivalat cu o 

                                                 
18 Ion Donat, George Retegan, La Valachie en 1838 d`après une source statistique 

inédite, în „Revue Roumaine d`Histoire”, IV (1965), nr. 5, p. 937. 
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creştere anuală medie de 44 de mii de locuitori, mult peste resursele umane 
ale ţării la acea vreme. Argumentul este cel mai bine susţinut de Louis 
Roman, care susţine o rată a sporului natural de 8‰ la 1866 care, aplicată 
prin calcul invers, ar fi dat o populaţie de ~2 mil. locuitori la 1838, şi nu de 
~1,5mil., c}t arată recensăm}ntul19. În vreme ce poziţia lui Louis Roman 
(spre deosebire de cea a altor istorici) este una argumentată, ea, totuşi, ar 
trebui discutată şi în raport cu alte surse demografice, în primul rând cu 
cele contemporane recensăm}ntului. Din păcate, nu ne putem pronunţa cu 
privire la rata sporului natural oferită de izvoare din anii 1840 şi 1850, 
neexistând studii şi cifre pe seama lor, însă avem la dispoziţie alte surse. 
Dacă ne referim la cele detaliate, ca liste de populaţie sau centralizări baza-
te pe liste de populaţie (şi nu pe estimări), trebuie să remarcăm că acest 
recensăm}nt reprezintă sursa care, în anii 1830, dă cea mai mare populaţie 
a ţării: 377.341 case, în care locuiau 1.481.700 persoane20. A doua sursă impor-
tantă este oferită de evidenţele Visteriei care, prin catagrafia obştească de 
periodul al doilea, cea din 1837, arată 290.878 de familii birnice21. Înmulţind 
această cifră cu coeficientul de 4.2 oameni per familie (care este şi maximul 
observat în tot secolul XIX), obţinem 1,22 mil. locuitori. Credem că este 
foarte puţin probabil ca, adăug}nd la această cifră şi familiile non-birnice 
(patentari, boieri, cler, mazili, scutiţi), să depăşim 1,5 mil. locuitori. 
Relevant ni se pare şi că recensăm}ntul general din 1838 arată cu 6.000 mai 
mulţi birnici decât catagrafia obştească din 1837 (adică arată 296.618 
birnici), deci putem admite că sigur nu au existat subînregistrări pe cale de 
evaziune fiscală a indivizilor, ci dimpotrivă, recensăm}ntul general s-a 
dovedit mai exact dec}t cel fiscal. Dacă într-adevăr există o subînregistrare, 
aceasta nu credem că trebuie să fi fost una foarte mare, cel puţin din ceea ce 
cunoaştem p}nă acum. Cifra de 2 mil. de locuitori vehiculată de istorici 
apare, paradoxal, şi în epocă, dar ca estimare şi nu ca derivată bazată pe 
recensăminte22. Mai sunt cazuri în care istoricii obţin această sumă sau 
valori apropiate ei, înmulţind estimări ale numărului de familie din epocă 

                                                 
19 Louis Roman, Populaţia Ţării Românești în anii 1739 – 1831 și inconsistenţa 

teoriei „depopulării”, rezumatul tezei de doctorat, București, Centrul de Multiplicare 
al Universităţii din București, 1974, p. 9. 

20 „Analele Parlamentare ale Rom}niei”, tom. IX, partea I, București, 1898, 
p. 1162-1163. 

21 Ibidem, p. 1156. 
22 Semnificativă ni se pare situaţia statistică prezentată în Almanahul Statului 

pe 1837: în introducere, avem valoarea de 2 milioane pentru populaţia ţării, urmată 
de o descriere detaliată a judeţelor, cu raportarea populaţiei fiecărui judeţ. Suma 
locuitorilor din această evidenţă nu depășește 1,55 milioane. 
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cu un coeficient de 5 locuitori pe familie23, ceea ce nu corespunde realităţii. 
Nu putem extrage această cifră din nici o sursă demografică: recensăm}ntul 
general numeric din 1810 dă 4,224, cel din 1859: 4,2525 iar cel din 1899 4,226! 
La r}ndul său, Recensăm}ntul din 1838 dă 3,9 dar această cifră, se pare, nu 
ar include oraşele. Dacă le adăugăm, am putea ajunge la o cifră de 4 – 4,2.  

Avem, aşadar, argumente pro şi contra exactităţii brute a recensă-
mântului, dar credem că problema nu va putea fi tranşată dec}t în urma 
unor demersuri viitoare, care să privească şi date longitudinale (indicatori 
extraşi din mitrice), ca şi alte surse orizontale. La rândul nostru am încercat 
să verificăm datele din recensăm}nt prin două teste simple: proporţia din-
tre sexe şi piramida vârstelor; ambele par normale, nu avem dezechilibre în 
nici un caz (adică nici femeile şi nici copii nu par a fi subînregistraţi). 

b. Case sau familii? În articolul său din 1965,George Retegan ridică 
problema unităţii de circumscriere a indivizilor, poziţia sa fiind urmă-
toarea: deşi instrucţiunile date de Departamentul Dinlăuntru dispuneau că 
unitatea de circumscriere să fie casa, cei mai mulţi ar fi fost, de fapt, grupaţi 
în familii nucleare din simpla neglijenţă a recenzorilor şi din ceea ce 
Retegan numeşte o „contradicţie în instrucţiuni”27. Nu este, de fapt, vorba de 
o contradicţie: deşi istoricul o numeşte astfel, el însuşi admite că instrucţi-
unile nu menţionează expres unde ar trebui recenzaţi copii căsătoriţi care 
locuiesc cu părinţii. Nu împărtăşim această opinie, dimpotrivă, credem că 
instrucţiunile au fost clare28, dar chiar şi aşa ipoteza lui Retegan e tentantă 
la o primă privire a sursei, unde se observă nuclearizarea aproape 
universală din mediul rural. Foarte rar aceeaşi unitate de circumscriere 

                                                 
23 Astfel face, de exemplu, Anatole de Demidoff pentru a calcula populaţia 

Ţării Rom}nești, pornind de la numărul de familii; vezi Voayage dans la Russie 
Meridionale et la Crimée, par l’Hongrie, la Valachie et la Moldavie, Paris 1841, p. 188. 

24 Calculată pe baza valorilor centralizate în epocă ale datelor Catagrafiei 
Eparhiei Ungrovlahiei, găsite în Constantin Tomescu, Catagrafia Basarabiei din 1817, 
București, 1927, p. 59-60. 

25 Calculată pe baza valorilor centralizate în epocă ale datelor recensă-
mântului general din 1859, publicate în Anuarul Statistic al Ţării Românești, 1861. 

26 Calculată pe baza valorilor date de Leonida Colescu, op. cit., p. 53. 
27 George Retegan, op. cit., p. 9, 166-167. 
28 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Olt, fond Prefectura Olt, dos. 

108/1837, fila 3; extras din instrucţiunile date de Departament: „În rigla [coloana, 
nota ns.+ no. 1: Să să scriie căte un număr pă șir, unul după altul, la fieșcare casă, 
adică la fieșcare despărţire; în care să vor scriie oameni(i) de toată suflarea căţi 
lăcuescu într-aceiași casă. În rigla no. 2: Să să arate numele și porecla, mai întâi a 
tatălui familii, după aceia al soţii lui și apoi a băeţil(o)r și al fetel(o)r celor 
necăsătoriţi. în urma acestora să să scriie și ceilalţi oameni, rude sau slugi care vor 
fi mai lăcuind într-aceiaș(i) casă. În sf}rșit, după ce să va scriie toată suflarea intr-
acea casă, să să tragă o liniie pă dedesupt, ca să să desparţă de alte case ce să vor 
scriie mai în jos”. 
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prezintă un corezident, inclusiv corezidenţi ce nu alcătuiesc o familie (ca 
slugi sau părinţi văduvi). Ceea ce trebuie spus înainte de a continua este că 
aceasta este o trăsătură înt}lnită doar la registrele de sate. Pentru oraşe şi 
târguri, diversitatea formelor de locuire şi prezenţa unităţilor de recenzare 
compuse din mai mult de o familie arată clar că, în aceste cazuri, recenzarea 
s-a făcut conform instrucţiunilor, adică pe case şi nu pe familii nucleare. În 
al doilea rând, în ceea ce priveşte satele, vom spune că aprofundarea sursei 
primare este în măsură să conducă la o privire mai critică asupra realităţilor 
demografice, dincolo de efectul copleşitor şi la prima vedere dat de 
imaginea a liste întregi de unităţi compuse doar din familia nucleară. Vom 
observa, de exemplu, sate chiar şi de peste 100 de case în care nu întâlnim 
nici un corezident, dar şi sate în care avem un singur corezident / familie 
corezidentă. Dacă admitem că, în aceste cazuri din urmă, recenzarea a fost 
făcută corect, pe case şi nu pe familii, atunci nu putem să nu tragem 
concluzia că, pentru acele sate, nuclearitatea menajelor este o realitate, nu 
expresia unei erori de recenzare. Ne punem, fireşte, întrebarea: este aceasta 
realitatea pentru întreaga ţară? Tindem să credem că da: am prezentat mai 
devreme indicele de 4 – 4,2 al acestui recensăm}nt, acelaşi cu cel dat de 
statistici pe tot parcursul secolului; el ar fi fost mult mai mare (posibil de 
peste 5), dacă am fi avut măcar 15% menaje polinucleare. Un detaliu ce ar 
putea induce în eroare ar fi şi folosirea familiei ca unitate de centralizare a 
datelor la nivel de localitate: recenzorii fac suma populaţiei localităţii astfel: 
„Adică x familii, x pogoane, x cai,” ş.a.m.d. Atragem, însă, atenţia că tot 
„familii” este termenul utilizat şi la oraşe şi târguri: Mizil are 220 de 
„familii”, în condiţiile în care din aceste 220 de unităţi, 69 conţin corezidenţi 
pe l}ngă familia nucleară a capului de menaj, din care 20 au chiar c}te două 
familii nucleare. De asemenea, alte 8 unităţi sunt populate de persoane fără 
legături de filiaţie între ele (deci, care nu alcătuiesc o familie nucleară). 
Concluzia noastră este că, în cazul acestui recensăm}nt, acolo unde este 
folosit pentru a centraliza informaţiile, „familie” este sinonim cu menaj 
(persoanele ce locuiesc în aceeaşi casă) şi nu ar trebui confundat cu noţi-
unea de familie nucleară pe care noi o folosim astăzi. Aceeaşi situaţie o 
avem şi la satele cu o compoziţie ceva mai variată a unităţilor recenzate, 
unde e clar că recenzarea a fost făcută după regulă, iar „familie” e sinonim 
cu menaj. La nivelul administraţiei centrale, însă, nu se face nici o confuzie, 
rezultatele recensăm}ntului au fost publicate pe „case”; credem, astfel, nu 
doar că autorităţile au ştiut ce vor şi ce au solicitat de la recenzori, dar şi că 
aceştia au efectuat recenzarea în mod corespunzător cu instrucţiunile. Din 
nou, ca şi în cazul punctului precedent, dacă într-adevăr au existat 
inconsistenţe, ele nu trebuie să fi fost, totuşi, foarte mari; în stadiul actual al 
cercetării, credem că recensăm}ntul reflectă foarte fidel pentru această 
epocă raportul familie/menaj (casă). 
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c. Există, însă, şi inconsistenţe ce au putut fi documentate în mod 
cert: tot George Retegan atrage atenţia asupra faptului că nu se poate deter-
mina clar caracterul de jure sau de facto: în instrucţiuni nu este specificat 
dacă trebuie recenzaţi indivizii care locuiesc de drept sau de fapt în casa 
respectivă. Aceasta ar fi, într-adevăr, o problemă în ceea ce priveşte prelu-
crarea datelor, dar şi aşa, pe baza observaţiilor făcute pe cazuri (localităţi 
individuale), putem determina modul în care fusese efectuată recenzarea. 
În cazul eşantionului folosit aici, ea a fost de jure: au fost înregistraţi, se 
pare, indivizii care locuiesc de drept în casa respectivă, chiar dacă în momen-
tul recenzării erau absenţi. O altă inconsistenţă majoră este şi modul în care 
au fost acoperite de recenzori unele rubrici, nu prin umplere propriu-zisă, 
ci prin referenţiere. Exemplu: este notată o ocupaţie, iar dacă şeful mena-
jului imediat următor are aceeaşi ocupaţie, aceasta nu se mai trece, ci se 
lasă, pur şi simplu, spaţiu gol, subînţelegându-se că este vorba de aceeaşi 
ocupaţie. Alteori, atunci c}nd plugarii din localitatea respectivă sunt foarte 
mulţi, sunt pur şi simplu însemnate doar alte ocupaţii decât cele de plugar, 
care, la rândul ei, e raportată doar la primul cap de menaj de pe pagină. În 
nici unul din cazuri nu considerăm că interpretarea acestui sistem de 
referenţiere ar fi un impediment de netrecut, dar defectul major întâmpinat 
este acela că, uneori, recenzorul a folosit ambele criterii de referenţiere, ceea 
ce face deducerea informaţiei extrem de riscantă. Acesta este cazul 
t}rgurilor Slănic şi Văleni, recenzate de suboc}rmuitorul plaiului Teleajen – 
Săcuieni, pentru care am exclus efectuarea de analize pe categorii socio-
profesionale (neputând lucra în mod complex cu rubricile Bir şi Meşteşug). 

d. Defecte obiective, ce ţin de realităţile epocii şi nu de calitatea 
sursei: pentru a nu intra în prea multe detalii, îl vom aminti pe cel mai 
evident: necunoaşterea v}rstei exacte de către oamenii adulţi. Cele mai 
multe persoane trecute de vârsta de 20 de ani au raportat la recenzare 
vârste multiplu de 5: 20, 25, 30, 35 etc., ceea ce în opinia istoricilor, arată că 
este clar vorba de o aproximare a propriei v}rste. Aceasta este o trăsătură 
cu care se confruntă majoritatea recensămintelor epocii din toată Europa, 
desigur, cu variaţii. Fenomenul, numit age heaping, pare a fi mai bine 
reprezentat în Est dec}t în Vest. Este inutil de remarcat că acest fenomen nu 
i-a împiedicat pe istoricii din Vest să utilizeze sursele respective, astfel că 
nici noi nu vom ezita să folosim datele din formularele acestui recensă-
mânt, încercând, desigur, să căutăm metode prin care să minimalizăm 
consecinţele defectelor sale, fie obiective, fie intrinseci. Dincolo de aceste 
defecte, despre care istoricii s-au pronunţat fără să studieze în profunzime 
sursa, credem că datele derivate din acest recensăm}nt, folosite corect, pot 
lămuri multe cu privire la populaţia şi societatea din Ţara Rom}nească de 
la acea vreme. 
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II. Localităţile investigate 

Lucrul cu informaţia de la acest recensăm}nt nu poate fi făcut pe 
întreg materialul păstrat întruc}t doar o mică parte din acesta a fost 
publicat, iar forma în care a fost publicat face ca analiza în detaliu a 
informaţiilor să necesite un efort prea mare. În studiul de faţă am selectat 
un eşantion care credem că va fi binevenit. Dacă, p}nă acum, a fost publicat 
material pentru sate şi oraşe, credem că a include t}rgurile în materialul 
transcris şi studiat de la 1838 ar reprezenta o noutate. Din nou, nu am 
inclus întregul material – respectiv, nu am ales toate târgurile cu material 
păstrat –, ci doar cele din judeţele Prahova şi Săcuieni. A fost preferată 
această regiune deoarece reprezintă teritoriul din Ţara Rom}nească cel mai 
dens în localităţi urbane. Am preferat analiza unui teritoriu mai restrâns, 
dar care să prezinte şi un număr consistent de locuitori în t}rguri29. Formu-
larele lor se află legate în registrele statisticeşti ale plasei corespunzătoare, 
păstrate, astăzi în fondul Catagrafii al SANIC30. Nu am reuşit să depistăm 
formularele pentru târgul Urlaţi. 

Care sunt diferenţele între târguri şi oraşe? În primul rând ar trebui 
spus că nu am reuşit să identificăm o lege sau un text care să definească 
statutul de târg ori de oraş, sau care să precizeze un criteriu juridic de 
diferenţiere între cele două categorii de aşezări. Singurele texte care regle-
mentează administraţia acestora pur şi simplu nu oferă o definiţie a lor. 
Este vorba de Regulamentul Organic31 şi de o măsură din 29 septembrie 1833 
a Sfatului Administrativ32. În ambele cazuri, criteriul de reglementare a 
vieţii instituţionale din aceste aşezări nu este dat de deosebirea nominală 
oraş/t}rg, ci de forma de proprietate asupra localităţii, asociată cu puterea 
financiară diferită. Astfel, Regulamentul Organic dispune ca oraşele 
„slobode” să capete o „maghistratură” care să le conducă, iar măsura din 
1833 dispune ca oraşele şi târgurile aşezate pe moşii particulare să capete o 
„comisie”. Acest criteriu, însă, din c}te se pare, nu a funcţionat în practică: 

                                                 
29 Alte alternative ar fi fost, de exemplu, t}rgurile din D}mboviţa: Găești și 

Potlogi (ambele situate pe drumul București – T}rgoviște) sau cele din Teleorman, 
cu material păstrat: Zimnicea și Mavrodin; în ambele cazuri, eșantionul ar fi fost 
unul mai mic, fie că vorbim de număr de așezări sau de număr de locuitori. 

30 Slănic: I/90, vol I, p. 80-156; Văleni: I/90, vol. II, p. 567-611; Câmpina: I/74, 
p. 203-230; Mizil: I/87, p. 168-190; Filipești: I/73, p. 626-646. 

31 Regulamentul Organic întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 și 1833, și 
adăogat la sfârșit cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fiecare an, precum și 
cu o scară deslușită a materiilor; acum a doa oară tipărit cu slobozenia Înaltei Stăpâniri, în 
zilele Preaînălţatului Prinţ și Domn Stăpânitor a toată Ţara Românească, Gheorghie D. 
Bibescu VV., tipărit la Pitarul Z. Carcalechi, tipograful Curţii, București, 1847, Cap. 
IV, anecs 2. 

32 Ilie Corfus, Lupta de eliberare a orașelor și târgurilor din Ţara Românească sub 
Regulamentul Organic, în „Studii și Materiale de Istorie Modernă”, vol. V, 1975, p. 11. 
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oraşe aflate pe moşii particulare, ca Cerneţi şi Focşani, vor fi conduse tot de 
„maghistraturi”, în vreme ce toate târgurile vor fi conduse de comisii33. 
Astfel, pe la mijlocul anilor 1830 sunt conturate două forme administrative 
diferite, una specifică oraşelor, alta t}rgurilor, fără deosebire de forma 
proprietăţii. Am putea bănui că aceste structuri administrative ar fi putut fi 
influenţate şi de statutul de capitală de judeţ, însă, ca şi criteriul proprietăţii, 
acest criteriu nu se dovedeşte nici el a fi o regulă: Teleorman, Săcuieni şi 
Ialomiţa sunt judeţe ce au avut, în anii 1830-1840, ocârmuirea în târguri 
conduse de comisii. Astfel, administraţia oraşelor e compusă dintr-un 
magistrat, trei membri (patru la Bucureşti) şi doi supleanţi (trei la Craiova), 
excepţie făc}nd doar Alexandria, condusă de o epitropie. În acelaşi timp, 
comisiile t}rgurilor sunt alcătuite din doar doi membri34. Fără ca statutul de 
târg sau de oraş să aibă în epocă o definiţie juridică, o deosebire admi-
nistrativă între cele două tipuri de aşezări urbane exista. 

Oraşele au şi un rol administrativ mai mare: pe l}ngă „maghistra-
turi”, ele găzduiesc, în general, şi ocârmuirile de judeţe, tribunale de întâia 
cercetare, poliţie, şcoli şi alte instituţii. Asta face ca şi elitele să fie 
concentrate mai degrabă în oraşe dec}t în t}rguri. Dacă în 1837, conform 
Almanahului Statului pe acel an, 10 oraşe din 16 erau conduse de o 
persoană cu rang, mai puţin de jumătate din t}rguri (7 din 17) au în 
componenţa conducerii un boier. Tot în conducerea târgurilor întâlnim 
nume ca Dima Băcanu – la Slănic, Mihalache sin Răducanu Iamandi – la 
Mizil (vezi modul în care e formulat numele, prin „sin”), C}rstea Cojocaru 
– la Găeşti, Vasile Cavafu – la Potlogi, Cârstea Cojocaru – la Drăgăşani, 
Zamfir Cojocaru – la Horezu, în timp ce doar în conducerea oraşului Târgu-
Jiu am găsit un „Cojocaru”. O altă diferenţă certă – poate derivată tocmai 
din acest rol al oraşelor – este gradul diferit de vulnerabilitate în faţa 
diferitelor evenimente sau schimbări din cursul istoriei, care, de obicei, se 
pretează diferenţei dintre aşezări mari şi mici. În general, oraşele au un 
parcurs istoric mult mai stabil decât târgurile şi este suficient să ne uităm 
doar la zona pe care o studiem să înţelegem cum statutul şi urbanitatea 
unei localităţi pot fi influenţate de factori economici, comerciali, dar şi 
politici. Zona Prahova – Săcuieni (mai ales Prahova) a cunoscut, de-a lungul 
secolelor XVI-XIX, existenţa unui număr relativ mare de t}rguri şi oraşe: 
Ploieşti, Bucov, Slănic, Văleni, C}mpina, Mizil, Filipeşti, Târgşor, Gherghiţa, 
Silvin, Măgureni, pentru ca sursele să vorbească şi de alte câteva târguri, 
despre care nu ştim sigur dacă au avut acest statut. La recensăm}ntul din 
1838 cel puţin patru foste târguri apar ca sate. 

                                                 
33 A se vedea repertoriile de funcţii publice publicate în Almanahurile 

Statului din acea perioadă, dar și corespondenţa cu „maghistraturile” și comisiile 
acestor localităţi, păstrată în fondul Vornicia Dinlăuntru al SANIC. 

34 Această structură a fost extrasă din Almanahul Statului pe 1837. 
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Dincolo de diferenţele de ordin administrativ ar trebui să vedem dacă 
statutul de târg sau de oraş este influenţat şi de alte criterii, mai ales de cele 
demografice şi socio-economice. Dacă ne referim la mărimea aşezărilor, din 
nou putem observa o generalitate: oraşele sunt, în general, mai mari decât 
t}rgurile, cu toate că aceasta nu este o regulă. Deşi aşezările urbane cu peste 
1.000 de case (din cele cu material păstrat de la recensăm}nt: Bucureşti, 
Craiova, Ploieşti, Brăila şi Câmpulung) sunt toate oraşe, cele cu sub 1.000 
de case, adică majoritatea oraşelor şi t}rgurilor, oferă un peisaj mult mai 
variat, în care târgul R}mnicu Sărat e mai mare dec}t Buzău, Piteşti şi 
Giurgiu, iar oraşele Alexandria şi Slatina sunt depăşite în mărime de cel 
puţin şase târguri, nemaivorbind de oraşul Bucov, care, la acest recensă-
m}nt figurează cu un număr de case mai mic decât un sat mediu. Aşadar, 
criteriul mărimii ca diferenţiere oraş/târg este unul general, dar foarte 
relativ, mult mai relativ dec}t criteriul proprietăţii folosit în stabilirea 
administraţiei localităţii. Referindu-ne la categoriile socio-profesionale şi 
socio-demografice existente în oraşe şi în târguri, nu ne putem pronunţa 
decât pe baza unor observaţii preliminarii pentru că nu beneficiem de 
transcrieri complete pentru spaţiul urban la 1838, nici nu avem centralizate 
informaţii din alte surse în acest sens. Ceea ce am putut observa pentru 
moment – fără a exclude ca cercetări viitoare să contrazică această obser-
vaţie – este că şi varietatea categoriilor socio-profesionale şi socio-demogra-
fice transcende diferenţa târg – oraş. Există t}rguri cu o populaţie foarte 
variată, ca Mizil şi Câmpina, şi oraşe foarte puţin variate, ca Buzău şi 
Caracal, unde proporţia grădinarilor, respectiv a plugarilor (şi a formei lor 
mononucleare de locuire, fără corezidenţi) este mult mai mare. Aşadar, 
principala diferenţă dintre t}rguri şi oraşe în această epocă este una de 
ordin administrativ; din punct de vedere socio-demografic diferenţele 
dintre cele două tipuri par mai puţin pronunţate. 

 

Informaţii extrase din materialul păstrat  

de la recensăm}ntul din 183835 

aşezare nr. case 

1. Bucureşti aprox. 10.000 

2. Craiova 2.537 

3. Ploieşti 2.257 

4. Brăila 1.739 

5. Câmpulung 1.494 

6. Râmnicu Sărat 861 

                                                 
35 Valori extrase în urma prelucrării, de către autor, a registrelor cu 

formularele de recensăm}nt. Numele îngroșate sunt cele ale localităţilor cu statut 
de oraș, cele cu font italic aparţin t}rgurilor. 
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Informaţii extrase din materialul păstrat  

de la recensăm}ntul din 183835 

aşezare nr. case 

7. Giurgiu 841 

8. Buzău 809 

9. Piteşti 785 

10. Slănic 730 

11. Caracal 671 

12. Zimnicea 604 

13. Focşani 517 

14. Cerneţi 494 

15. Mavrodin 479 

16. Potlogi 420 

17. Văleni 412 

18. Slatina 381 

19. Alexandria 355 

20. Câmpina 273 

21. Găeşti 265 

22. Mizil 220 

23. Filipeşti 133 

24. Bucov 33 
 
 
Eşantionul de populaţie folosit aici provine doar de la localităţi care, 

în 1838, sunt cunoscute şi administrate ca t}rguri: Slănic (plaiul Teleajen – 
jud. Săcuieni) cu 730 de case şi 2.763 locuitori; Văleni (plaiul Teleajen – 
Săcuieni) cu 412 case, 1.622 locuitori; C}mpina (plaiul Prahova – Prahova) 
cu 273 case, 1.160 locuitori; Mizil (plasa Câmpu – Săcuieni) cu 220 case, 
1.032 locuitori şi Filipeşti (plasa Filipeşti – Prahova) cu 133 case, 553 
locuitori. Întregul eşantion este compus din 1.768 de case, locuite de 7.132 
locuitori. Numărul mediu de oameni pe casă este mic în comparaţie cu 
aproape orice alt spaţiu urban din Europa acestei epoci, dar unul normal 
comparativ cu restul Munteniei şi Olteniei în tot secolul XIX: 4,03 – cu 
următoarele distincţii: Slănic şi Văleni au o valoare sub medie (specifică 
mediului rural: Slănic – 3,8; Văleni – 3,9), iar celelalte târguri peste medie 
(specifică mai degrabă mediului urban): Mizil – 4,7; Câmpina şi Filipeşti au 
ambele 4,2.  
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Majoritatea covârşitoare a menajelor au între 1 şi 5 membri, fiind 
vorba de 80% dintre ele; cele cu 5 membri alcătuiesc un procent destul de 
mic, de 16%. Menajele foarte populate, cu mai mult de 8 indivizi, nu 
depăşesc 6% din total. 

III. Compoziţia familiei şi a menajului 

III.a. Cuplul.  

Recensămintele au fost folosite intensiv în studiul familiei şi a căsă-
toriei. Nu putem vorbi despre familie fără a vorbi despre cuplu şi nu putem 
vorbi despre cuplu dacă nu vorbim despre căsătorie. Paradoxal, nu 
recensămintele sunt sursele cantitative obişnuite într-un astfel de demers, 
bazat deseori pe metode şi surse longitudinale, dar s-au dovedit cel puţin la 
fel de interesante în a studia aspecte ca: v}rsta la căsătorie, diferenţa de 
v}rstă dintre parteneri, proporţia celor necăsătoriţi, variaţii în funcţie de 
categorii socio-profesionale. Au fost chiar în măsură să contribuie la 
dezvoltarea unor paradigme. Una dintre ele, şi cea care ne interesează 
poate cel mai mult în această epocă, este cea care defineşte şi descrie 
existenţa a diferite marriage patterns pe teritoriul Europei. Ea a fost elaborată 
de John Hajnal în 1965 şi împarte continentul european în două mari zone, 
urmărind două coordonate demografice: v}rsta medie la căsătorie şi 
proporţia celor necăsătoriţi. Din punctul său de vedere, Vestul Europei este 
caracterizat de European marriage pattern, cu v}rste înaintate de căsătorie şi o 
proporţie destul de mare de necăsătoriţi, iar estul continentului de Eastern 
European marriage pattern, cu v}rste mici la căsătorie şi căsătoria universală 
la indivizii adulţi. Interesante sunt nu doar comportamentele maritale 
descrise, dar şi teoria în sine. Despre concluziile lui Hajnal şi studiile 
ulterioare care au venit să le confirme, remarcăm că ele sunt proiectate, în 
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mare, perioadei cuprinse între 1800 şi al doilea război mondial, privind 
această perioadă ca o linie constantă, fără a aduce prea mult în discuţie 
procesul industrializării şi urbanizării şi fără ca limita inferioară să fie, de 
multe ori, una bine definită. În orice caz, istoricii se referă şi la perioada 
pre-industrială, la cele două pattern-uri referindu-se şi unii specialişti, care 
se ocupă şi de sec. XIX şi de secolul următor; în general, demersurile ce 
folosesc date din sec. XIX sunt mai rare, din cauza lipsei accesului la sursele 
primare, descoperite abia începând cu anii 1970-1980. 

Vom încerca să privim populaţia târgurilor din Prahova şi Săcuieni 
din perspectiva acestor două pattern-uri, care, în mare, au dimensiunile din 
tabelul de mai jos36:  
 
 European marriage 

pattern 
Eastern European 
marriage pattern 

bărbaţi femei bărbaţi femei 
Proporţia de 
necăsătoriţi 

20-24 ani 90-97% 76-90% 60-70% 25% 

25-29 ani 60-85% 50-60% 20-30% 3-15% 

45-44 ani 20-40% 25-30% 4-6% 1-6% 
 

Valorile sunt pur aproximative, ele variind destul de mult între 
diferite spaţii din aceeaşi zonă de comportament marital. În general, însă, 
pentru ambii indicatori, valorile sunt mai mari în Vest decât în Est. 
Diferenţa de spaţiu geografic este dublată de diferenţa dintre sexe, mult 
mai pronunţată în Est decât în Vest. Istoricii au avut, însă, mai puţin succes 
în a cuantifica diferenţele urban/rural, chiar şi pentru perioade mai recente, 
de aceea nu am putut prezenta proporţii în acest sens. 

Am încercat să privim populaţia târgurilor din Prahova şi Săcuieni 
din perspectiva acestor valori. O problemă, însă, a fost generarea propor-
ţiilor pe grupe de v}rstă, din cauza fenomenului de rotunjire a vârstei care 
ar fi viciat rezultatele în sensul deturnării valorilor reale pentru anumite 
v}rste către v}rstele multiplu de 5 (ex: grupa de v}rstă 20-24 ani ar fi 
conţinut, de fapt, şi cei mai mulţi din indivizii de 18-19 ani care s-ar fi 
declarat de 20 de ani, dar şi pe cei mai mulţi de 23-24, care s-ar fi declarat 
de 25). Pentru a evita aceasta, am generat proporţii pe grupe de v}rstă 
alternative prin care s-a urmărit minimalizarea acestui efect: ele cuprind 
atât vârstele multiplu de 5, cât şi pe cele imediat anterioare sau posterioare 

                                                 
36 Aceste estimări orientative au fost sintetizate din: Ruth B. Dixon: Late 

Marriage and Non-Marriage as Demographic Responses: Are They Similar?, în 
„Population Studies”, 32 (1978), nr. 3, p. 449-466; Helena Chojnacka, Nuptiality 
Patterns in an Agrarian Society, în „Population Studies”, 30 (1976), nr. 2, p. 203-226; a 
se vedea, de asemenea, și John Hajnal, Two Kinds of Preindustrial Household 
Formation System, în „Population and Development Review”, 8 (1982), nr. 3, p. 449-494. 
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acestora. Am selectat, de asemenea, independent, vârstele multiplu de 5. 
Credem că şi aşa este suficient a defini cu certitudine un comportament 
marital est-european: 
 

Procentele celor necăsătoriţi, pe grupe de vârstă 

grupa de 
vârstă 

Slănic Văleni Câmpina Mizil Filipeşti 
Întreg 

eşantionul 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

18-22 87 25 93 31 83 18 49 0 95 69 76 23 
23-27 12 3 34 4 44 11 10 0 52 11 28 5 
28-32 6 2 18 7 21 0 5 0 36 8 14 3 
33-37 2 0 6 8 9 4 0 0 11 0 4 2 

vârsta: 
15 100 92 100 100 100 100 100 89 100 100 100 97 
20 78 12 88 22 79 12 43 0 92 50 75 15 
25 4 8 24 6 48 6 12 0 73 13 26 7 
30 4 2 17 5 16 0 3 0 29 5 10 3 
35 2 0 7 5 4 5 0 0 6 0 3 3 

 
Dată fiind natura sursei folosite, nu am putut deriva vârsta medie de 

căsătorie, dar credem că situaţia prezentată mai sus este suficientă pentru a 
arăta că cei mai mulţi dintre bărbaţi se căsătoresc între 23 şi 25-27 de ani, iar 
cele mai multe dintre femei între 16-17 şi 20 de ani; proporţia celor ce se 
căsătoresc mai devreme de aceste intervale este destul de mică: 3% în cazul 
femeilor şi 24% în cazul bărbaţilor, după cum reiese şi din graficul de mai 
jos:  
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Dacă ne referim la întreg intervalul 21-29 ani, atunci avem un procent 
de necăsătoriţi de 30% în cazul bărbaţilor şi de 5% în cazul femeilor. 
Tiparul comportamental e clar unul est-european, care contrastează 
puternic cu procentele generale ale cele două modele teoretice mai devreme 
prezentate. Diferenţele au putut fi observate şi prin comparaţie cu cazuri 
concrete: din baza de date MOSAIc a fost selectat un eşantion din spaţiul 
german de cca. 7.000 de persoane37 şi unul francez de cca. 3.00038, ambele 
urbane, din 1846. Rezultatele analizei: proporţia necăsătoriţilor de 21-29 ani 
este: pentru bărbaţi, de 76% în cazul german, respectiv 63% în cazul francez 
(faţă de 30% – cazul muntenesc), iar în cazul femeilor de 63%, respectiv 
32% (faţă de 5% – cazul muntenesc).  

Remarcăm şi diferenţa mare de v}rstă dintre sexe, de 7,94 ani, cu 
variaţii de la un târg la altul: Slănic – 6,5; Văleni – 10,3; Câmpina – 9; Mizil – 
6,8; Filipeşti – 8,2. Cifrele sunt, totodată, mai mari faţă de ce am putut 
observa în Vestul Europei: 3,7 ani pentru eşantionul german şi 3,9 pentru 
cel francez. Nuanţând, însă, analiza, vom remarca şi că această valoare 
medie nu se aplică uniform pentru toate categoriile socio-demografice, ea 
poate varia în funcţie de mai mulţi factori. În primul rând, faţă de v}rsta 
soţului: în general, diferenţa de v}rstă dintre parteneri creşte odată cu 
vârsta soţului. O analiză în acest sens a putut fi efectuată în ciuda 
fenomenului de rotunjire a v}rstelor în această epocă; am folosit at}t grupe 
de v}rstă c}t şi vârste multiplu de 5 şi credem că rezultatele sunt relevante: 
 

 
                                                 

37 Laboratory of Historical Demography (MPIDR), 1846 German Customs Union 
Census, Version 2.0 [Mosaic Historical Microdata File]. www.censusmosaic.org, 
2012; eșantionul cuprinde și populaţie rurală, dar care nu a fost luată în calcul 
pentru această analiză. 

38 University of Bordeaux, 1846 Census of Saint-Émilion, Version 1.2 [Mosaic 
Historical Microdata File]. www.censusmosaic.org, 2014. 
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Credem că această trăsătură este corelată direct cu comportamentul 

marital diferit prezent la femei şi la bărbaţi: dacă femeile se căsătoresc 
foarte devreme şi bărbaţii cu cel puţin 3 ani mai târziu decât acestea – iar o 
bună parte din ei vor răm}ne necăsătoriţi chiar şi p}nă la 30 de ani –, atunci 
e, poate, uşor de înţeles o diferenţă mare de v}rstă dintre parteneri. Obser-
văm, însă, că după v}rsta de 30 de ani, proporţia de bărbaţi necăsătoriţi 
devine nesemnificativă dar, cu toate acestea, diferenţa de v}rstă dintre 
parteneri este în continuă creştere, aceasta fiind – după opinia noastră – 
expresia recăsătoririlor. Într-o epocă cu o mortalitate destul de mare, o 
bună parte din căsătorii sunt cele în care cel puţin unul dintre parteneri nu 
e la prima căsătorie. Lipsa unor studii cu date derivate din surse longitu-
dinale (de stare civilă) ne împiedică să dăm proporţii, dar şi să privim 
v}rstele în cazul recăsătoriţilor. Credem, însă, că acelaşi tipar trebuie să se fi 
păstrat: văduvii îşi puteau 
foarte bine alege soţii tinere 
(la prima căsătorie), ca şi 
văduvele tinere – soţi mai în 
v}rstă. 

Am putut observa că 
diferenţele de v}rstă dintre 
soţ şi soţie variază şi în 
funcţie de categoriile socio-
profesionale, note discordan-
te făc}nd negustorii, cu o 
valoare peste medie: 8,9 ani, 
respectiv plugarii, sub medie: 
6,1 ani. 
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III.b. Familia nucleară.  

Privită în linii generale, familia nucleară nu oferă mari surprize: în 
trei sferturi din cazuri avem de-a face cu cupluri cu copii, urmate de 
cupluri fără copii, dar şi de văduvi şi văduve cu copii, văduvele fiind de 
două ori mai multe dec}t văduvii. 

Copii sunt, în general, puţini: în medie, avem doar 2 copii per menaj şi 
2,4 copii per menaje cu copii. Valoarea acestui coeficient nu pare să varieze 
foarte mult în funcţie de categoriile profesionale, poate doar cu excepţia 
negustorilor, unde întâlnim 2,8 copii per menaje cu copii. Fiind, însă, vorba 
de câteva zeci de menaje, nu vom detalia pe seama acestui rezultat, care cel 
mai bine trebuie comparat cu eşantioane de populaţie mai largi:  

 

 
 

 
Media de copii pe menaj 

 

toate 
menajele 

doar menajele cu 
copii 

întreg eşantionul 2.01 2.59 

 menaje conduse de: 

doar pentru Câmpina, 
Mizil şi Filipeşti 

meşteşugari 1.95 2.41 

negustori 2.02 2.78 

ocupaţie agricolă 2.02 2.48 
 

III.c. Corezidenţii.  

Persoanele care împart acelaşi menaj cu capul de gospodărie şi cu 
familia sa sunt foarte puţine. Menajele tind spre nuclearizare, această 
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trăsătură nefiind, totuşi, una universală, aşa cum întâlnim la sate. În 
categoria corezidenţilor am numărat toate persoanele care nu fac parte din 
familia nucleară a capului de menaj, adică inclusiv copii căsătoriţi ai 
acestuia sau părinţii. Putem clasifica aceşti corezidenţi în persoane înrudite 
şi neînrudite. Între cele neînrudite amintim servitorii, calfele, ucenicii, robii 
şi alţi angajaţi domestici; între cele înrudite: fraţi, surori, părinţi, mătuşi, 
veri, socri, gineri, nore, nepoţi şi copii căsătoriţi, cu familiile lor. La aceste 
categorii vom adăuga şi persoanele cu statut neprecizat (foarte multe 
cazuri), despre care, însă, putem admite, cu un oarecare grad de certitu-
dine, că în majoritate nu sunt rude apropiate ale capului de menaj (vom 
detalia în cele ce urmează). 

Corezidenţii ocupă doar 6,2% din populaţia întregului eşantion. Dacă, 
însă, excludem t}rgul Slănic din calcul, atunci acest procent este de 9,5%. 
Din cele 1769 de menaje ale eşantionului, 201 (11.4%) prezintă corezidenţi, 
din care aproape jumătate (91 de menaje, adică 5,1%) au un singur 
corezident. Cei mai numeroşi sunt servitorii: 43% din totalul corezidenţilor, 
urmaţi de rude (20%) şi de persoane cu statut neprecizat (17%). Robii ocupă 
şi ei un procent important: 14%. Diferenţa nu stă doar în procentele globale, 
ci şi în statutul marital şi familial: în timp ce cvasi-majoritatea servitorilor 
sunt necăsătoriţi, aproape jumătate sau peste jumătate din celelalte trei 
categorii importante de corezidenţi sunt indivizi ce alcătuiesc o structură 
familială în s}nul menajului în care locuiesc: 
 

 
 

Nuclearizarea menajelor este corelată direct cu slaba prezenţă a 
corezidenţilor, care poate fi observată nu doar prin intermediul proporţiei 
lor din populaţie, dar şi prin distribuţia numărului lor pe case. Vom 
observa că 88% din acestea nu au nici un corezident, 5% au un singur 
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corezident şi doar 6% au mai mult de un corezident. Prezentăm distribuţia 
numărului de corezidenţi pe case, în tabelul de mai jos: 

 

Numărul de case după numărul şi felul corezidenţilor 

numărul 
corezidenţilor 

numărul de case după prezenţa următorilor corezidenţi: 

calfe şi 
ucenici 

servitori robi 
angajaţi 
diverşi 

rude 
cu statut 

neprecizat 

orice fel de 
corezident 

(nr.; %) 

1 6 49 2 7 30 25 91 5.1% 

2 6 31 3 0 15 11 54 3.1% 

3 1 12 2 0 4 3 26 1.5% 

4 0 6 2 0 3 0 13 0.7% 

5 0 1 1 0 1 1 7 0.4% 

6 0 1 2 0 0 1 3 0.2% 

7 0 0 0 0 0 1 4 0.2% 

8 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 

9 0 0 1 0 0 0 1 0.1% 

10 0 0 0 0 0 0 1 0.1% 

11 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 

12 0 0 1 0 0 0 1 0.1% 

TOTAL 13 101 14 7 53 42 201 11.4% 

fără 
corezidenţi 

1756 1668 1755 1762 1716 1727 1567 88.6% 

 
În ceea ce priveşte demografia fiecărei categorii de corezidenţi în 

parte, explorarea pune problema metodologică a reprezentativităţii rezulta-
telor unei astfel de analize. Tocmai din cauza numărului mic de 
corezidenţi, rezultatele analizei ar putea fi influenţate puternic de cazurile 
speciale care apar şi care nu sunt reprezentative pentru categoria socio-
demografică respectivă. De asemenea, pentru că este vorba de o analiză 
detaliată, nu o putem compara cu observaţii sau concluzii pe care le avem 
pentru alte localităţi sau spaţii. Credem că o analiză demografică a 
corezidenţilor ar fi relevantă doar prin folosirea unui eşantion mai mare (ca 
întregul spaţiu urban cu material păstrat de la recensăm}nt). 
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Pentru moment, ne vom limita la a analiza doar servitorii, aceştia fiind 

cei mai numeroşi corezidenţi. În primul rând vom spune că cei mai mulţi 
sunt băieţi: 68,4%, faţă de 31,6% – fete, diferenţa cea mai mare fiind la Mizil, 
unde 84,6% sunt băieţi. În al doilea r}nd, vom remarca faptul că, în cazul 
ambelor sexe, cvasi-majoritatea persoanelor sunt necăsătorite. Din 190 de 
servitori care apar în aceste t}rguri, am găsit doar 3 cupluri care locuiesc 
împreună cu stăp}nii lor; la aceştia adăugăm două slugi din C}mpina care 
sunt căsătorite, dar partenerul este absent39. Cei mai mulţi servitori din 
aceste târguri sunt copii sau adolescenţi: 105 dintre ei au vârste mai mici de 
20 de ani, iar 70 (adică 37%) au sub 16 ani. Doar 13% depăşesc 30 de ani. 
Ţin}nd cont de acest fapt, am raportat numărul lor nu doar la populaţia 
totală, acolo unde procentul lor este foarte mic (de 2,7%), ci şi la segmentele 
de v}rstă ce le sunt lor caracteristice. Lu}ndu-i în calcul pe cei de 8-20 de 
ani (inclusiv 20) şi raportându-i la segmentul de populaţie de aceeaşi 
v}rstă, procentul acestora este de 7,3%, cu variaţii notabile: dacă excludem 
Slănic (care are valoarea cea mai mică), atunci vedem cum, în celelalte 
târguri, în jur de unul din 10 indivizi de 12-20 de ani este servitor.  
 

                                                 
39 Ambele slugi se numesc Dima, locuiesc în case consecutive (213 și 214), 

sunt în v}rstă de 30, respectiv 40 de ani, și poartă menţiunea „însurat la ţara lui”. 
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procentul servitorilor din populaţia cu vârstele: 8-30 ani 
Slănic Văleni Câmpina Mizil Filipeşti EŞANTION ÎNTREG 

8-30 ani 
0.9% 7.4% 7.5% 4.9% 8.6% 4.6% 

12-20 ani 
1.7% 12.8% 10.1% 8.0% 10.5% 7.3% 

 

III.d. Menajul ca unitate de studiu.  

Dacă p}nă acum am privit separat familia nucleară şi corezidenţii, 
subordonându-le studiul menajelor în care locuiesc, ne propunem să 
oferim şi perspectiva inversă: cea a menajului ca unitate de analiză cantita-
tivă. Istoriografia care s-a aplecat asupra compoziţiei menajelor comportă 
multe asemănări cu cea legată de comportamentele maritale. În primul 
rând, în ambele cazuri, istoricii au fost tentaţi să-şi proiecteze reflecţiile şi 
concluziile la spaţii foarte largi. Din nou, Vestul şi Estul continentului sunt 
cele două mari zone, despărţite, în ambele cazuri, de aceeaşi linie imaginară 
(a lui Hajnal), ce uneşte Sankt Petersburg de Trieste. Sursele avute la 
dispoziţie de către istorici au fost, însă, destul de limitate ca volum, mai 
ales pentru Europa de Est, astfel încât, în privinţa ambelor subiecte istorio-
grafice, o astfel de cartografiere s-a dovedit prea largă, iar istoricii de astăzi 
şi-au îndreptat atenţia nu doar spre aprofundarea lor, dar şi spre studiul 
diferenţelor regionale ca sursă de cunoaştere în studiul istoriei sociale prin 
mijloace statistice şi demografice. Faţă de cel al comportamentelor maritale, 
însă, subiectul compoziţiei menajelor a cunoscut unele schimbări de 
paradigmă. Teoria consacrată în istoriografia occidentală din sec. XIX 
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vorbea de dominanţa menajelor polinucleare (locuite de mai multe familii) 
în perioada preindustrială, pentru ca redescoperirea registrelor parohiale în 
anii 1960 să arate că industrializarea nu a schimbat foarte mult tipul de 
model de locuire dominant: acesta fusese unul mononuclear şi înainte, şi 
după industrializare, concluzie formulată, iniţial, doar pentru Europa de 
Vest. Estul epocii premoderne şi moderne era în continuare văzut ca un 
spaţiu al menajelor complexe, polinucleare. Redescoperirea surselor pentru 
acest spaţiu în anii 1970 şi 1980 (şi care continuă p}nă astăzi) a arătat, însă, 
că nici aici această realitate nu ar fi fost una predominantă, întreg procesul 
de redescoperire şi aprofundare a surselor scoţând, totodată, la iveală 
diversitatea formelor de locuire (caracterizate în general de predominanţa 
menajului mononuclear, atât în Vest, cât şi în Est).  

Dincolo de dăr}marea unui mit şi în ciuda concluziilor greşite 
referitoare la Europa de Est, descoperirea lui Laslett a schimbat şi viziunile 
istoricilor şi sociologilor despre familie, anterior văzută ca un grup static, 
influenţat direct de procese economice şi politice, a cărei armonie fusese 
distrusă de industrializare40. Concomitent, studiul aprofundat al surselor a 
dus la abandonarea treptată a viziunii teritoriale foarte largi propusă de 
Laslett şi Hajnal. Teoria acestora, deşi nu contrazisă, s-a confruntat cu un 
reflux: s-a putut observa cu succes că porţiuni extinse din Italia şi Franţa, de 
exemplu, fuseseră dominate de forme de locuire în menaje complexe, ca şi 
unele regiuni din Est: Rusia, Sudul Estoniei41, văi din sudul Bulgariei sau 
părţi din Ungaria caracterizate de şerbie. Deşi nu este vorba de spaţii 
istorice luate ca un întreg şi deşi este clar că menajul mononuclear a fost, 
într-adevăr, realitatea dominantă pe cea mai mare parte din continent, 
aceste observaţii au arătat diversitatea foarte mare a formelor de locuire, 
ceea ce i-a făcut pe istorici să-şi restr}ngă ariile de proiecţie ale unor reali-
tăţi definite în termeni absoluţi. În ceea ce priveşte ţările rom}neşti tradiţio-
nale, Ţara Rom}nească şi Moldova, astfel de studii nu au existat, nici în 
ceea ce priveşte compoziţia brută a menajelor, nici în privinţa explorării 
variaţiilor teritoriale ale acesteia, lipsind demersurile care să caute să le 
explice prin fenomene socio-economice şi culturale. În primul rând, specia-
liştii în demografie au fost foarte puţin preocupaţi de compoziţia mena-
jelor, iar demografia istorică pentru ariile extracarpatice, cu unele excepţii, 
s-a oprit în bună măsură la date globale. Nu există, practic, o istorie a 
formelor de coabitare, deşi sursele există: recensăm}ntul general valah din 
1838, cel din Moldova din 1859, catagrafiile Eparhiei Argeş din 1863, 
recensămintele generale şi locale târzii (1890, 1899 etc.). Intenţia noastră 

                                                 
40 A se vedea eseul bibliografic al Tamarei K. Haveren, The History of the 

Family and the Complexity of Social Change, în „The American Historical Review”, 96 
(1991), nr. 1, p. 95-124. 

41 David I. Kertzer, Household History and Sociological Theory, în „Annual 
Review of Sociology”, 17 (1991), p. 155-179. 
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este de a aduce o contribuţie tocmai în acest sens, chiar dacă nu la nivelul la 
care subiectul este dezbătut în istoriografia occidentală, pentru că stadiul 
de prelucrare şi de analiză a surselor încă nu ne permite aceasta. Apreciem 
că ar fi nevoie de eşantioane mai mari de lucru, precum şi de compararea 
recensăm}ntului din 1838 cu alte surse (pentru a-i arăta eventuale defecte); 
în acelaşi timp, credem că o introducere treptată în subiectul compoziţiei 
familiei şi a menajului poate fi benefică şi utilă pentru istoriografie.  

Anticipând rezultatele analizei de faţă pentru cele cinci t}rguri luate 
în discuţie, vom încerca o caracterizare sumară a Moldovei şi a Ţării 
Româneşti din punctul de vedere al compoziţiei menajelor în secolul XIX şi 
putem afirma că: predomină menajul mononuclear; varietatea tipurilor de 
menaje pare mai mare în Moldova decât în Ţara Românească. 

Pentru Ţara Rom}nească, menajul monuclear este aproape universal 
în mediul rural. Există, însă, şi variaţii: observaţii preliminare au arătat că 
sudul Olteniei, al judeţelor Olt şi, posibil, şi Teleorman, este caracterizat de 
o proporţie mai mare a menajelor polinucleare, în vreme ce în Bărăgan 
întâlnim mai multe menaje mononucleare simple (o familie + corezidenţi ce 
nu formează familie); mediul urban este mult mai variat dec}t mediul rural. 

Pentru eşantionul folosit aici am prelucrat datele conform tipologiei 
consacrată de Peter Laslett, cu unele modificări, impuse de numărul destul 
de mare de persoane care, în formulare, nu au raportat statutul faţă de 
capul de menaj. De cele mai multe ori putem infera că nu este vorba de 
rude ascendente sau descendente acestuia, dar uneori nu ne putem 
pronunţa exact şi oricum nu putem preciza şi alte grade de rudenie sau un 
altfel de statut, fapt care a compromis din start buna utilizare a 
subcategoriilor Laslett pentru categoriile 4 şi 5. Pentru a prezenta situaţia 
uniform, am renunţat la toate subcategoriile, optând doar pentru 
categoriile mari. Sub-tipuri de menaje vor fi abordate separat. 
 

Numărul de gospodării după categoriile Laslett şi procentul acestora 

târg 

Categorii Laslett 

Total 

1 

Menaje de 

un singur 

individ 

2 

Menaje cu 

indivizi fără 

structură 

familială 

3 

Menaje cu 

doar o 

familie 

4 

Menaje cu o 

familie + 

corezidenţi fără 

structură familială 

5 

Menaje cu mai 

multe familii 

şi/sau alţi 

corezidenţi 

Slănic 110 15% 3 0% 599 82% 17 2% 1 0% 729 100% 

Văleni 15 4% 6 1% 361 88% 26 6% 4 1% 412 100% 

Câmpina 16 6% 18 7% 195 71% 34 12% 10 4% 273 100% 

Mizil 9 4% 8 4% 151 69% 32 15% 20 9% 220 100% 

Filipeşti 8 6% 1 1% 104 78% 15 11% 5 4% 133 100% 

TOTAL 157 9% 36 2% 1140 80% 124 7% 40 2% 1768 100% 
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Observăm, în primul rând, că domină menajul monuclear, cu anumite 
variaţii. Fără a putea oferi o comparaţie generală faţă de oraşe (lipsindu-ne 
întregul eşantion urban de la acest recensăm}nt), vom spune doar că 
t}rgurile Slănic şi Văleni se apropie cel mai mult de profilul demografic al 
satelor, caracterizat de proporţii ale menajului mononuclear de peste 85-
90%, în vreme ce Câmpina şi Mizil sunt caracterizate de ceea ce am putut 
observa la unele oraşe. 

A doua categorie de menaje ca proporţie pentru întreg eşantionul 
sunt menajele de o singură persoană, însă din nou Slănic trebuie abordat 
separat. El este, de fapt, singura localitate unde această categorie este a doua 
ca număr, dar, din cauza faptului că acest t}rg este disproporţionat de mare 
în comparaţie cu celelalte (ocupă 41% din numărul total de menaje ale 
acestui eşantion), valorile calculate pentru întreg eşantionul sunt puternic 
influenţate de cele valabile doar pentru acest târg. Avem 110 menaje de o 
singură persoană la Slănic; 16 la C}mpina, 15 la Văleni, 9 la Mizil şi 8 la 
Filipeşti. Nu cunoaştem motivul pentru care apar atât de multe astfel de 
menaje la Slănic, suspect fiind şi faptul că majoritatea acestora sunt listate 
la finalul fiecărei mahalale, fapt ce ne-a făcut să ne întrebăm dacă nu cumva 
formularele au fost completate după alte criterii dec}t cele prevăzute în 
instrucţiuni. Am luat în calcul următoarele ipoteze: teoria lui George 
Retegan este corectă în cazul Slănicului şi unii corezidenţi au fost 
înregistraţi separat de familia nucleară a capului de menaj; a doua ipoteză 
ar fi că s-ar fi putut utiliza un criteriu fiscal de ordonare a indivizilor şi că 
listele de menaje singulare de la finalul fiecărei mahalale ar reprezenta, de 
fapt, liste de indivizi cu un anumit statut fiscal, despărţiţi, în formulare, de 
casele în care ar fi locuit de fapt. Nici una din aceste ipoteze nu se confirmă. 
Este clar că aceste grupuri compacte nu reprezintă corezidenţi înregistraţi 
separat de capul de menaj de care ţin pentru că, deşi foarte puţin variat în 
compoziţia menajelor, Slănicul oferă, totuşi, destule exemple de menaje 
mononucleare extinse, dar şi un singur exemplu de menaj polinuclear, ceea 
ce ne conduce la ipoteza că recenzarea a fost făcută după instrucţiuni, adică 
pe case. Totodată, aceste grupuri nu sunt caracterizate de uniformitate în 
ceea ce priveşte categoriile fiscale, deci nu poate fi un caz de ordonare după 
aceste criterii. La acestea adăugăm faptul că t}rgul Văleni a fost recenzat de 
aceeaşi persoană, dar aici menajele de o singură persoană nu se regăsesc în 
maniera pe care o găsim la Slănic. Un alt aspect care ar tranşa discuţia în 
favoarea unei recenzări corecte ar fi faptul că menaje de o singură persoană 
nu se găsesc la Slănic doar la finalul mahalalei, ci şi în cuprinsul acestora. 
Putem, astfel, concluziona că numărul foarte mare de menaje de o singură 
persoană înt}lnite la Slănic nu este rezultatul unui mod eronat de 
recenzare, ci reflectă nu doar o realitate demografică (faptul că, pur şi 
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simplu, avem în acest t}rg 15% din case populate de o singură persoană), ci 
şi una spaţială: dacă acceptăm faptul că recenzarea a fost făcută din casă în 
casă, atunci avem părţi ale acestor mahalale (probabil marginile) în care 
domină această categorie demografică. 

În fine, cine sunt aceşti solitari? Se împart în două categorii, cumva 
opuse, dar apropiate ca număr la nivelul întregului eşantion. Pe de o parte, 
avem holtei tineri, iar pe de alta, văduvi şi văduve mai în v}rstă. Dacă, în 
cadrul eşantionului total, privim separat Slănicul, situaţia lor nu se 
schimbă. În mare, cei care domină numeric sunt holteii solitari, urmaţi de 
bărbaţii văduvi, apoi de femeile văduve, care reprezintă doar 20% din 
persoanele solitare. Remarcăm, de asemenea, că văduvii solitari sunt mai 
numeroşi dec}t văduvele solitare, ceea ce ne arată un tipar distinct de 
locuire specific acestora. Dacă, în general, văduvele sunt mai multe dec}t 
văduvii (198 vs 138 în acest eşantion) şi chiar dacă cei mai mulţi 
(văduve+văduvi) sunt şi cap de menaj (84% din văduve şi 80% din văduvi), 
proporţia solitarilor din r}ndul văduvelor este de două ori mai mică dec}t 
în cazul văduvilor (16% vs 30%). Nu putem oferi, deocamdată, nici o 
explicaţie pentru această stare de fapt, dar cu siguranţă va constitui un bun 
punct de plecare pentru un studiu viitor. 

Al treilea tip de menaje ca număr este cel al menajelor mononucleare 
extinse, formate dintr-o familie plus corezidenţi fără structură familială. Nu 
vom insista asupra acestui tip pentru că, în linii generale, profilul său poate 
fi reconstituit din ceea ce am prezentat pentru familia nucleară şi pentru 
corezidenţi. 

O atenţie aparte ar fi necesară în ceea ce priveşte categoria Laslett 5, 
cea a menajelor polinucleare. Remarcăm, în primul rând, că studiul acesteia 
este serios afectat de neprecizarea, în foarte multe cazuri, a statutului 
corezidenţilor. Ceea ce putem remarca cu siguranţă este că, dacă în cazul 
categoriei 4 (mononucleare extinse), specificul este acela al corezidenţilor 
servitori, calfe, ucenici şi alţi angajaţi, pentru categoria 5 rudele corezidente 
ale capului de menaj ocupă o pondere mai mare. Care sunt celelalte nuclee 
secundare din menaj? Avem: 3 cupluri de slugi, 7 familii de robi, 17 familii 
ale rudelor capului de menaj, dar şi 13 cazuri de familii cu statut nepre-
cizat. Înainte de a prezenta situaţia acestora ar trebui precizat că, dacă în 
cazul menajelor de solitari a trebuit să prezentăm separat Slănicul, în cazul 
menajelor polinucleare Mizilul merită o menţiune specială, din două 
motive: este târgul cu cea mai mare pondere a acestora, de 9%; 20 din cele 
35 de menaje polinucleare întâlnite în întreg eşantionul se regăsesc la Mizil; 
în al doilea r}nd, Mizilul înglobează toate cele 13 cazuri de familii de 
„necunoscuţi”. Dacă în cazul Slănicului am putut, pe baza observaţiilor, să 
enunţăm o explicaţie, în acest caz este mult mai dificil. Din nou, am luat în 
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calcul o manieră separată de înregistrare în formulare: ar fi putut recen-
zorul, de exemplu, să considere ca unitate de recenzare o gospodărie şi nu 
casa (admiţ}nd că o gospodărie poate cuprinde mai multe case) sau 
clădirea şi nu casa (admiţ}nd că un corp de clădire putea cuprinde mai 
multe case)? Deocamdată, nu ştim, dar nu excludem această posibilitate. 
Sau, ar putea fi această situaţie rezultatul simplei stări de fapt, a unei 
realităţi neviciate de maniera de recenzare, iar datele extrase să reflecte 
întocmai această realitate? Credem că este perfect plauzibil şi poate că 
următoarele observaţii ne vor ajuta să înţelegem această realitate. 

Chiar dacă acceptăm o eventuală eroare de recenzare în cazul 
Mizilului, prin folosirea unui criteriu diferit de circumscriere a indivizilor, 
în ciuda numeroaselor cazuri de corezidenţi cu statut neprecizat, putem 
trage următoarele concluzii despre menajele polinucleare: 1. erau foarte 
puţine; nu avem de-a face cu un model patriarhal de menaj (absent inclusiv 
în mediul rural); 2. în interiorul acestei categorii, menajele cu mai multe 
generaţii nu sunt dominante. Dacă privim menajele în care nu putem 
preciza statutul celui de-al doilea nucleu, vedem oricum că v}rsta capului 
de familie corezidentă este apropiată de v}rsta capului de gospodărie, deci 
în nici un caz nu există o relaţie de filiaţie între cele două familii; foarte 
probabil este vorba de prieteni, asociaţi în aceeaşi meserie, sau fraţi, dar în 
nici un caz copii căsătoriţi sau părinţi corezidenţi. Doar în 2 din 13 cazuri ar 
putea fi vorba de mama capului de gospodărie, iar, într-un caz, de fiul 
acestuia. Altfel, din 35 de menaje polinucleare din întreg eşantionul, doar 
jumătate (17) sunt multi-generaţionale. 

Foarte puţine sunt cazurile în care copii căsătoriţi locuiesc cu părinţii. 
Aceasta sugerează existenţa unui comportament social: copii se mutau din 
casa părintească foarte repede după căsătorie, de aceea sunt foarte puţini în 
recensăm}nt. Existenţa puţinelor cazuri confirmă faptul că recenzarea 
indivizilor a fost făcută pe case şi nu pe indivizi, aşa cum sugerează teoria 
lui George Retegan. 

Am dorit să explorăm variaţii ale acestor categorii de menaje, iar 
criteriul ales a fost cel al ocupaţiei capului de menaj, însă, din pricina defec-
tului sursei, nu am putut folosi decât eşantionul compus din Câmpina, 
Mizil şi Filipeşti. 
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Numărul gospodăriilor  
pe categorii Laslett şi pe categoria socio-profesională a capului de gospodărie.  

Eşantion folosit: 460 (73%) din gospodăriile din Câmpina, Mizil şi Filipeşti,  
adică cele pentru care ocupaţia este precizată şi a putut fi clasificată. 

Categorie 

1 
Menaje 
de un 
singur 
individ 

2 
Menaje cu 

indivizi 
fără 

structură 
familială 

3 
Menaje cu 

doar o 
familie 

4 
Menaje cu 
o familie + 
corezidenţi 

fără 
structură 
familială 

5 
Menaje cu 
mai multe 

familii 
şi/sau alţi 

corezidenţi 

total 
(100%) 

 Preoţi şi 
diaconi42 

3   0   10   0   3   16 

 Boieri cu rang 0   4   8   7   3   22 

 Membri ai 
administraţiei 

1   2   13   1   3   18 

Meşteşugari şi 
negustori43, 

din care: 
7 2% 16 5% 220 68% 62 19% 18 6% 323 

meşteşugari  2 1% 6 4% 102 72% 25 18% 6 4% 141 
negustori 3 3% 6 6% 51 55% 26 28% 7 8% 93 

 Plugarii şi 
muncitorii44 

2 2% 3 6% 70 86% 5 6% 1 1% 81 

                                                 
42 Nu au fost generate procente pentru primele trei categorii pentru că au 

prea puţini reprezentanţi, iar procentele în aceste cazuri sunt considerate irelevante. 
43 În această categorie au intrat și meșteșugari sau negustori trecuţi ca atare la 

rubrica Ocupaţie, dar ca birnici la Bir, patentari fără ocupaţie precizată și meserii 
sau ocupaţii non-agricole care nu ţin de producţia de bunuri (bărbieri, chirigii, 
cărăuși, morari). La sub-categoria meșteșugari din acest tabel au fost incluse doar 
meseriile producătoare de bunuri. 

44 A fost creată această categorie pentru a îngloba persoanele ce se ocupau cu 
agricultura. În epocă, formula „plugari și muncitori” este una frecventă și folosită 
pentru a desemna în general populaţia rurală. Expresia apare și în Regulamentul 
Organic în cap. III (Finanţe), unde se constituie într-o categorie fiscală: „r}nduiala” 
„plugarilor și muncitorilor” este sinonimă cu cea a birnicilor, adică cei ce practică 
agricultura și sunt supuși capitaţiei. Care este diferenţa între plugari și muncitori? 
Din câte am putut observa, criteriul de diferenţiere este averea: plugarii sunt, în 
general, mai avuţi dec}t muncitorii, aceștia din urmă posedă foarte puţin păm}nt și 
vite. De aici credem că derivă și denumirea lor: sunt „muncitori” pentru că 
muncesc ei înșiși, cu braţele, fără a folosi animale de tracţiune sau povară. 
Excludem posibilitatea ca „muncitor” să aibă înţelesul de lucrător meșteșugar, din 
mai multe motive: 1. după cum deja am subliniat, în epocă, „muncitori” sunt o 
categorie prin excelenţă rurală; cei mai mulţi „muncitori” sunt înt}lniţi la sate; 2. 
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Inclusiv acest eşantion nu a putut fi folosit în mod adecvat: categoriile 
mai puţin numeroase, ca boierii, clerul şi membrii administraţiei ocupă o 
proporţie mică din totalitatea capilor de menaj (7%), rezultatele pentru 
aceste categorii nefiind considerate relevante dec}t dacă ar fi folosite într-
un eşantion total de populaţie mai mare (ca întreaga populaţie urbană a 
ţării). De aceea nu am prezentat nici procente ale categoriilor Laslett şi nici 
nu vom insista cu privire la aceste categorii. Relevantă ni se pare, însă, 
categoria celor care, în general, plătesc patente: meşteşugari, negustori, 
prestatorii de servicii – ei alcătuiesc 57% din capii de menaj ai acestui 
eşantion; dar şi categoriile agricole (în mare parte plugarii şi negustorii, 
cărora le-am adăugat grădinarii şi pescarii) – 33%. Analiza menajelor 
conduse de membri ai acestor categorii este în măsură să ne arate variaţii 
foarte interesante. Negustorii sunt mai predispuşi spre forme complexe de 
locuire: puţin peste jumătate din menajele conduse de negustori sunt 
mononucleare (mult sub media eşantionului total), iar o treime sunt 
mononucleare extinse sau polinucleare. În ceea ce-i priveşte pe 
meşteşugari, aceştia se situează aproape de media eşantionului total. În 
mod previzibil, categoriile agricole sunt prin excelenţă caracterizate, 
asemenea mediului rural, de mononuclearitate: 86% din menajele de 
plugari şi muncitori sunt locuite doar de o familie şi doar 7% din menaje 
sunt mononucleare extinse sau polinucleare. 

Concluzii 

Populaţia t}rgurilor investigate ne oferă un peisaj demografic foarte 
interesant în sensul în care putem generaliza o parte din rezultatele analizei 
la nivelul întregii ţări şi o puteam compara cu realităţi din alte spaţii 
europene din prima jumătate a secolului XIX. Observăm, astfel, asemănări, 
dar şi particularităţi ale populaţiei studiate.  

În primul r}nd, putem spune că menajele sunt destul de simple şi 
puţin numeroase: avem un număr relativ mic de persoane per menaj – 4, 
dar, în acelaşi timp, predominanţa menajului mononuclear este o caracte-
ristică pentru întreg spaţiul european în epoca pre-industrială şi indus-

                                                 
remarcăm faptul că recenzorii au fost, în general, sensibili în a preciza ocupaţia de 
facto a locuitorilor, chiar dacă ea nu coincidea cu statutul lor fiscal; sunt destule 
exemple de meșteșugari care nu plătesc patenta, ci birul; dacă acești „muncitori” ar 
fi fost implicaţi în vreo activitate meșteșugărească, tipicul manierei de înregistrare 
a ocupaţiei sugerează că aceasta ar fi fost precizată; 3. este greu de admis că stadiul 
de dezvoltare a t}rgurilor și orașelor la 1838 ar fi putut favoriza existenţa unei 
categorii de angajaţi ai atelierelor, care să apară în recensăm}nt sub această 
denumire, de „muncitori”. În plus, știm deja că o bună parte din meșteșugari și 
negustori au în componenţa menajelor calfe, ucenici și slugi, la care adăugăm 
proprii copii. Mai degrabă, aceste categorii au preluat o parte din sarcinile 
atelierului, spre deosebire de „muncitorii” de la orașe. 
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trială, chiar dacă nu ne putem pronunţa cu privire la variaţiile sale, ce par 
mult mai puternice în Est decât în Vest. Atunci când vorbim de variaţii 
trebuie să ne referim şi la satele Ţării Rom}neşti, acolo unde complexitatea 
formelor de locuire este minimală, iar menajul mononuclear este aproape 
universal. Târgurile, ca şi oraşele, de altfel, sunt mult mai variate decât 
satele: corezidenţii, deşi puţini, sunt, totuşi, de câteva ori mai mulţi decât în 
mediul rural, iar studiul pattern-urilor lor de locuire arată această varietate: 
menaje fără structuri familiale, menaje mononucleare extinse, menaje 
polinucleare simple şi extinse. Întâlnim servitori, robi, rude, calfe, ucenici 
etc. O altă deosebire faţă de sate este şi vârsta medie la căsătorie în r}ndul 
bărbaţilor, mai mare decât la sate, şi, în consecinţă, şi diferenţa medie de 
v}rstă dintre parteneri, ca şi proporţia celor necăsătoriţi p}nă la o anumită 
v}rstă. În ciuda acestor diferenţe, ambele medii sunt fundamental 
asemănătoare cu ceea ce întâlnim în restul Europei de Est, modelul de 
căsătorie fiind clar unul specific estului. Chiar şi aşa, există trăsături ce 
particularizează realităţile demografice din Ţara Rom}nească. Cea mai 
importantă pe care am identificat-o ar fi relaţia dintre prima căsătorie şi 
formarea de menaj, acestea fiind evenimente simultane. 

Studiul a scos, totodată, la iveală variaţia indicatorilor în funcţie de 
categoria socio-profesională, observ}ndu-se două extreme: pe de o parte 
negustorii, care locuiesc în menaje mult mai numeroase decât media 
(referindu-ne şi la numărul de corezidenţi, dar şi la cel al copiilor) şi având 
o diferenţă medie de v}rstă foarte mare între soţ şi soţie; pe de altă parte, 
plugarii, ce locuiesc în menaje mononucleare, cu diferenţa mai mică de 
v}rstă între soţi, trăsături înt}lnite la sate. Meşteşugarii sunt situaţi undeva 
la mijloc. 
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