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Abstract: This article is an attempt to introduce a poorly explored aspect of the human social behavior, the 
proxemics, from an anthropological point of view and with a projection of its potential into archaeological 
studies. Proxemics is a term officially attributed to an anthropologist, E. T. Hall, who in the 60s launched 
this approach on the scenario of social sciences. Proxemics studies the spatial behavior of man, the 
relationships between individuals in a spatial frame and between individuals or groups and the space itself. 
It still is a young discipline, mainly because it was seldom employed seriously as a valid and constant 
approach in the fields of anthropology, archaeology, architecture or urban planning. The origins of this 
discipline rest on ethology, a biological discipline that studies the animal behavior and borrows a variety of 
its conceptual elements. We can even notice that classic proxemics, as outlined by its founders (Hall, 
Watson, Sommer), has a lot to do with animal behavioral studies and approaches the human ecology 
statements by seeing man and society as one more species on the planet. Proxemics’ traditional application 
into practice is known as ergonomics, a discipline used by space planners and architects in adapting the 
built spaces to the human needs. Nevertheless, proxemics and its space-applying manifestation, although 
admitted as crucial by the theories of spatial sciences, still miss from the anthropological and 
archaeological interpretations of present and past societies.  

In proxemics a variety of concepts come from ethology and become adapted to human world; 
spacing mechanisms, flight distance, critical distance are some of them. New concepts are proposed here, 
some of them set forth by me and some modified or adapted from previous contributions. One of them is 
proxemic requirements that refer to the special, culturally shaped needs of spatial nature that people 
manifest in their relationship with their natural surroundings and artificial environments. Another 
outstanding concept is proxemic patterns, a central one in the model I develop, suggested by academic 
predecessors but better explored here. Such a concept concentrates synthetically the manifestation of a 
wider spectrum of space-related aspects like proxemic reactions, proxemic attitudes and proxemic 
behaviors. Along the article, I stress that “hallian” proxemics use to emphasize too much the psychological 
and sensitivist dimensions of space and it is highly particularistic and individual-based. That means that the 
classic proxemics talks about the space as perceived by the humans through their senses, their sensorial 
organs and filtered through the psychology and culture. I agree many of the traditional lines in proxemics, 
but I try to prove that this discipline has enough theoretical potential to be used in a wider context and on 
levels higher than individual ones. I consider that we can discuss about group proxemics and, among these 
issues, I establish the difference between regular social groups, social groups and social determined groups.  

I further intent to explore the importance of proxemics as causal factor in the constitution of the 
settlement patterns and the physical-anthropic dimension of space. I talk about the ambivalent relationship 
between space and proxemics and the way they can influence and shape each other. Social space is a sort of 
spatial manifestation of human societies and of their internal dynamics, while the archaeological record 
represents the particular “fossil” manifestation of social space. Therefore, if proxemics acts as one of the 

                                                 
2 This is an extended work on topics initially treated in the Master degree thesis “Ser social y espacio social 
en arqueología” (Social entity and social space in archaeology), presented by the author in the National 
School of Anthropology and History (ENAH), Mexico City, 2001. An earlier version of this paper was 
published in Mexico in Boletin de Antropología Americana 37, 2000-2001.  
3 Archaeologist, Professor in the Unidad Académica de Antropología (Department of Anthropology) of the 
University of Zacatecas, Mexico. Former student in the Faculty of History of the Babeş-Bolyai University 
of Cluj-Napoca, Romania, graduated in 1998. Now he leads archaeological investigations in the Maya area, 
in southern Yucatan Peninsula.  
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main causal factors that give shape to human settlements and landscapes, then we must assume it as causal 
factor in our explanations and interpretations of archaeological contexts.  
Cuvinte cheie: Proxemica, antropologie, psihologie, grupuri sociale, contexte arheologice. 
Rezumat: Articolul încearcă să aduă la cunoştinţa cititorului, cel pu’in introductiv, unul dintre aspectele 
cele mai puţin explorate ale comportamentului uman spaţial, proxemica, dintr-un punct de vedere 
antropologic laolaltă cu proiectarea potenţialului său analitic în terenul studiilor arheologice. Proxemica 
este un termen atribuit in mod oficial unui antropolog, E. T. Hall, cel care in anii şaizeci a lansat acest tip 
de studii pe scenariul ştiinţelor sociale. Proxemica studiază comportamentul spaţial al omului, raportul între 
indivizi într-un cadru spaţial, precum şi între indivizi şi grupuri pe de o parte şi spaţiul insusi pe de cealalta 
parte. Termenul se referă atât la ştiinţa pe care încearcă să o cristalizeze, cât şi la comportamentul uman 
spatial în sine. Aceasta este încă o disciplină tânără în pofida decadelor transcurse de la „fundarea” sa, mai 
ales pentru că rare ori a fost folosită în mod serios că o modalitate de studiu constantă şi validă în domeniul 
antropologiei, a arheologiei, a arhitecturii sau a planificării urbane. Începuturile acestei discipline se trag 
înapoi până la ştiinţa etologiei, o disciplină biologică ce studiază comportamentul animal şi de la care 
împrumută o mare parte a câmpului său conceptual. Inclusiv putem observa că proxemica clasică, aşa cum 
fusese propusă de către parinţii ei originali (Hall, Watson, Sommer), are multe încomun cu cercetările de 
comportament şi obiceiuri animale şi astfel se apropie mult de postura teoretică a ecologiei umane care 
susţine că omul şi societatea sa sunt doar încă o specie a regnului animal. Punerea înpractică a proxemicii 
este tradiţional cunoscută ca ergonomie, „ştiinţa confortului”, o disciplina îmbrăţişată mai ales de anumiţi 
arhitecti şi planificatori urbani pentru a adapta spatiile construite obiceiurilor şi necesităţilor spaţiale ale 
oamenilor. Însă, deşi admise ca şi cruciale de către teoriile ştiinţelor sociale, proxemica şi ergonomia încă 
lipsesc în cea mai mare parte a studiilor de tip antropologic şi arheologic asupra societăţilor trecute şi 
prezente. 
 În proxemica, o mare varietate de concepte şi termeni provin tocmai din etologie şi sunt adaptate 
la lumea umană; mecanismele de distanţare, distanţă de retragere, distanţă critică sunt doar câteva dintre 
aceste instrumente teoretice. Noi concepte sunt propuse în acest articol, unele lansate de mine însumi 
învreme ce altele sunt modificate şi adaptate pornind de la contribuţiile anterioare. De pildă, conceptul de 
necesităţi proxemice, care se referă necesităţile spaţiale speciale şi slefuite cultural pe care oamenii de 
manifestă în relatia lor cu imprejurimile naturale şi mediile artificiale în care locuiesc. Un alt concept 
important este acela de modele proxemice, central în schema pe care o dezvolt; este unul sugerat în lucrari 
anterioare însă mai pe larg tratat şi definit în aceste pagini. Asemenea concept concentreaza în mod sintetic 
manifestările unui mai ampliu spectru de aspecte de tip spatial, precum reacţiile proxemice, atitudinile 
proxemice şi comportamentul proxemic. De-a lungul articolului, insist asupra faptului că proxemica 
halliană obisnuieste să pună accentul pe dimensiunea percepută şi psihologică a spaţiului, aşa cum de 
asemenea e particularistă şi mult centrată pe individ. Asta înseamnă că proxemica clasică se referă mai 
degraba la spaţiul uman aşa cum este acesta perceput de către om prin mijlocirea organelor sale senzoriale 
şi apoi filtrat prin sita psihologiei şi a culturii. Sunt de acord cu multe dintre principiile sustinute de 
proxemica traditională, însă pe de altă parte încerc să demonstrez că această disciplină prezintă un vast 
potential pentru a fi folosita în contexte mai ample şi pe nivele de integrare socială superioare individului. 
Cred că foarte bine putem vorbi de proxemica de grupuri şi, pe marginea acestei discuţii, fac diferenţa între 
ideea de grup îngeneral faţă de conceptele de grup social şi grup social determinat.  
 Mai departe caut să explorez importanţa proxemicii ca un factor cauzal în formarea modelelor de 
aşezari umane şi a dimensiunii fizico-antropice a spaţiului. Discut despre relatia ambivalentă între spaţiu şi 
proxemică şi modalităţile în care se pot influenţa reciproc. Spaţiul social este un fel de manifestare spatială 
a societăţii umane şi a dinamicii sale interne, în vreme ce registrul arheologic reprezintă concretizarea 
„fosila” a spaţiului social. Astfel, dacă suntem de acord asupra faptului că proxemica se situează printre 
cauzele diferitelor înfăţişări luate de modelele umane de aşezare, atunci trebuie să o luam înseamă ca un 
factor cauzant în explicaţiile şi intepretările noastre asupra contextelor arheologice.  
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