
89

Caiete de antropologie istoricã, anul II, nr. 1 (3), ianuarie - iunie 2003, pp. 89-100

Viaþa vechilor gospodãrii din 
regiunile româneşti se baza pe o regulã 
comunã; fiecare pereche nou cãsãtoritã 
se instaleazã aparte şi întemeiazã o nouã 
gospodãrie. Feciorul îşi face casa iar soþia 
vine la el cu cele necesare pentru interior; 
ordinea cãsãtoriei este de regulã cea care 
urmeazã ordinea vârstei, astfel încât cel 
mai mic din bãieþi se cãsãtoreşte ultimul 
şi rãmâne cu pãrinþii.

Excepþii notabile la aceastã regulã 
sunt însã determinate de un fenomen 
natural; nu toate perechile cãsãtorite 
au bãieþi, unele au doar fete, în care caz 
una din fete rãmâne la casa pãrinþilor, 

continuã numele lor, preia o parte din proprietatea lor, iar soþul vine alãturi de ea 
contrazicând regula virilocalitãþii sau a patrivirilocalitãþii (când e vorba de ultimul 
nãscut dintre bãieþi). a doua excepþie importantã se datoreazã unei intervenþii a 
statului; este vorba de organizarea regimentelor grãnicereşti care pãzeau frontiera 
imperiului austriac şi unde, pentru o bunã organizare militarã era interzisã 
separarea copiilor de pãrinþi în momentul cãsãtoriei dând naştere la grupuri 
familiale numeroase şi la planuri de case care diferã de cele ale restului populaþiei 
româneşti.1 Aceastã din urmã situaþie ce rezultã dintr-o intervenþie exterioarã 

Întemeierea unei gospodãrii
Fundu Moldovei, 1928
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1  Utiešenović-Ostrozinski, Die Hauskommunionen der Südslaven, Wien, 1859, 279 p., 
trateazã acelaşi fenomen la slavii de sud. Acolo, grupul domestic compus din mai multe 
perechi cãsãtorite era pe cale de dispariþie; intervenþia statului austriac în regiunile cu 
regimente grãnicereşti a fost aceea de a împiedica dispariþia unei forme tradiþionale, 
dispariþie mai ales accentuatã în regiunile apusene ale Croaþiei şi Sloveniei. Şi aici, ca şi 
în regiunile româneşti succesul a fost relativ. M.de Serres, Voyage en Autriche, ou Essai 
statistique et géographique sur cet empire, Paris, 1814 afirmã cã «locuitorii formând o 
sesiune, sau înregistraþi sub acelaşi numãr, sunt consideraþi ca aparþinând aceleaşi familii, 
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apropie structura gospodãriei româneşti de cea a popoarelor vecine, bazate pe 
proprietatea comunã a unui grup domestic numeros.2

Putem adãuga pentru români un al treilea caz de excepþie dar el nu priveşte 
lumea þãrãneascã ci cea boiereascã; fãrã a insista, amintim cã este vorba de 
stãpânirea în comun de cãtre boieri proprietari înrudiþi a unui sat sau a unei 
pãrþi de sat. Aceastã din urmã situaþie se întâlneşte în evul mediu românesc3; 
cunoaşterea ei prin documente, în afara faptului cã sunt mai multe persoane 
care posedã aceiaşi proprietate, este incompletã. Nu ştim care era felul lor de 
viaþã, dacã locuiau în aceiaşi casã, dacã foloseau acelaşi buget sau dacã mâncau 
la aceiaşi masã.

Lãsând la o parte excepþiile, ne aflãm astfel în faþa unei situaþii în care apar 
douã cazuri ce dominã trecutul vieþii sociale româneşti; a - noua pereche cãsãtoritã 
se instaleazã într-o casã nouã, pe o proprietate nouã şi se separã de pãrinþi; b – noua 
pereche îşi începe viaþa în chiar cadrul gospodãriei pãrinþilor, cu care formeazã o 
singurã unitate socialã pânã la moartea bãtrânilor. În paginile ce urmeazã prezint 
aceste douã eventualitãþi folosind rãspunsurile la ancheta monograficã ineditã 
efectuatã în 1928 de cãtre Dimitrie Gusti în satul Fundu Moldovei. Le apropii de 
documentele publicate de Ştefanelli4 asupra vechiului ocol al Câmpulungului 
moldovenesc. Asemãnãrile între modul de a rezolva unele situaþii, fie cã este vorba 
de secolul al XX-lea sau de al XVII-lea, este izbitoare şi dovedeşte persistenþa unui 
mod de viaþã þãrãnesc care foarte probabil va fi existat şi mai devreme.

Folosire concomitentã, comparatã, a datelor cuprinse în documentele istorice 
cu cele culese pe teren apare ca necesarã şi fructuoasã. Cele douã surse de informaþii 
se completeazã şi se confirmã unele pe altele. Este regretabil cã pentru cunoaşterea 
vieþii noastre sociale au fost fãcute prea puþine studii folosind aceastã metodã deşi 
posibilitãþile sunt bogate.

Întemeierea gospodãriei în “Pãdurea Verde”

În secolul al XIX-lea modul de aşezare obişnuit în multe pãrþi ale tãrii era 
ocuparea unui loc de gospodãrie în chiar cadrul aşezãrii satului; noua pereche 
cãsãtoritã lua o parte din curtea pãrinþilor sau îşi gãsea nu departe de ei un loc de 
construit casa pe care o înãlþa cu ajutorul rudelor, vecinilor, satului. Nu aceiaşi 
era situaþia peste tot, o întâlnim mai ales în aşezãrile risipite, cu case depãrtate 

al cãrei şef poartã numele de pãrintele familiei... Membrilor familiei nu le este permis sã 
o pãrãseascã spre a nu cauza neplãceri serviciului militar. Dar dacã familia creşte pânã 
la a nu mai avea destule pãmânturi ca sã trãiascã decent, atunci autoritãþile le despart pe 
spiþe de neam. Dar, cât de severe şi rigide ar fi regulamentele privitoare la despãrþirile 
familiilor, este aproape imposibil sã se împiedice despãrþirile ilegale… dupã regulament 
oamenii trebuie sã trãiascã împreunã, totuşi fiecare locuieşte dupã bunul sãu plac în casa 
lui şi cultivã pe cont propriu o parte de pãmânt oamenii trebuie sã trãiascã împreunã, 
totuşi fiecare locuieşte dupã bunul sãu plac în casa lui şi cultivã pe cont propriu o parte 
de pãmânt…» (pp. 208-211).

2  Paul H. Stahl, “The Domestic Group in the Traditional Balkan Societies”, în Zeitschrift für 
Balkanologie, XIV, Berlin, 1978.

3  Henri H. Stahl, Contribuþii la studiul satelor devãlmaşe româneşti, vol. III, Bucureşti, 1965.
4  T.V. Ştefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului moldovenesc, Bucureşti, 1915.
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unele de altele şi în care adesea pãdurea este în imediata apropiere. Bucovina era 
în aceastã privinþã una din regiunile cele mai tipice, întrucât gospodãriile ridicate 
departe una de alta erau frecvente, iar centrul satului era încã neformat.

La Fundu Moldovei satul pãstrase în 1928 un caracter puternic risipit, cu case 
situate departe de un centru pe cale de construire. Acelaşi caracter al aşezãrilor se 
menþinea în anii ’50 când am parcurs partea superioarã a vãii Moldovei. Echipierii 
monografişti ai profesorului Dimitrie Gusti înregistreazã tradiþii care pãstreazã 
multe din aspectele vieþii trecute moldoveneşti. În afara studierii unei serii de 
monografii de gospodãrii cu construcþiile lor, sunt culese atunci aspecte legate de 
viaþa socialã.5 Materialele culese atunci permit aşezarea în timp a unor aspecte 
sociale. Ea este facilitatã de publicarea uneia din cele douã colecþii de documente 
þãrãneşti din lumea þãrãneascã liberã, cea a vechiului ocol al Câmpulungului 
moldovenesc.6 Asemãnãrile dintre aspectele culese pe teren şi cele relatate de 
documente sunt izbitoare şi permit sã situãm mai bine în timp unele caractere ale 
vieþii sociale româneşti.

Primul aspect pe care îl evoc este acela al întemeierii unor gospodãrii departe de 
cea a pãrinþilor, în “pãdurea verde”, cum o numesc documentele trecutului, pãdure 
sãlbaticã, neatinsã. Viaþa în pãdurile care altãdatã acopereau cea mai mare parte a 
þinuturilor româneşti a fost descrisã de Henri H. Stahl7 folosind documentele evului 
mediu românesc. Agricultura, creşterea animalelor, vânãtoarea, culesul în naturã ca 
şi alte aspecte ale vieþii trecute erau legate de pãdure. Pe Valea superioarã a Moldovei, 
cuprinsã în vechiul ocol al Câmpulungului moldovenesc, era obişnuit ca o nouã 
gospodãrie sã se aşeze în pãdure, izolatã, organizând în jur spaþiul necesar unei vieþi 
legate mai ales de creşterea animalelor şi mai puþin de agriculturã. Tãind copacii 
se obþin prin despãdurire în acelaşi timp locuri de casã şi materiale de construcþie, 
totalitatea construcþiilor trecutului din regiune fiind bazatã pe lemn. Dacã adãugãm 
cã şi uneltele de lucru, vasele, erau tot din lemn, se poate vorbi pentru regiune de 
o adevãratã civilizaþie a lemnului, situaþie ce se încadreazã în aceia caracterizând o 
vastã regiune a cãrei civilizaþie, bazatã tot pe lemn, acoperea la acea vreme jumãtatea 
de rãsãrit a continentului european. Cu cât privim mai departe spre trecut cu atât 
întâlnim un fenomen similar în occidentul continentului.

Reproduc mai întâi rãspunsurile obþinute în 1928 de echipierii monografişti, 
rãspunsuri care merg toate în acelaşi sens. Ele descriu o situaþie care se situeazã 

5  O parte din materialele culese atunci la Fundu Moldovei erau în pãstrarea mea, cele mai 
multe însã aparþin Muzeului satului. Îmi exprim recunoştinþa pentru înþelegerea cu care 
colaboratorii sectorului «inventar» al muzeului m-au ajutat sã folosesc aceste materiale.

6  Ocolul Câmpulungului moldovenesc era una din cele trei «republici» þãrãneşti menþionate 
de Cantemir; o alta, Þara Vrancei a beneficiat şi ea de publicarea unei culegeri de documente. 
Ambele sunt interesante şi au un caracter aparte în cunoaşterea vieþii sociale româneşti, 
pentru cã amândouã trateazã problemele unor comunitãþi supra-sãteşti de þãrani liberi. 
Volumul cu documentele Þãrii Vrancei este semnat de C.D. Constantinescu-Mirceşti şi Henri 
H. Stahl, Documente vrâncene, Bucureşti, 1929. Pentru compararea acestor douã comunitãþi 
supra-sãteşti cu cele asemãnãtoare aflate pe continentul european vezi studiul meu “’Pays’ 
et communautés de vallée: Exemples roumains et européens” în Revue roumaine d’histoire, 
tome XXXVII, 3-4, Bucureşti, 1998.

7  Op.cit., vol. I şi II.
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în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi acre pare sã se estompeze la începutul 
celui de-al XX-lea. Rãspunsurile sunt cu atât mai interesante cu cât vedem cã 
ele corespund celor pe care le-am obþinut în anii 50 când parcurgeam aşezãrile 
româneşti şi cele huþule. Peste tot era încã vie amintirea vremurilor în care 
înfiinþarea unei noi gospodãrii însemna mai totdeauna defrişarea unui loc din 
pãdurea verde.

La rãspunsurile care urmeazã, obþinute în ancheta de teren, notez la început 
numele informatorului iar la sfârşit al culegãtorilor şi data culegerii (acolo unde le 
cunosc). Între paranteze adaug explicaþiile culegãtorilor.

Ancheta sociologicã din 1928

(Gospodãria lui Dumitru Salvari): Gospodãria este întemeiatã de bunicul 
actualului proprietar pe acest loc, unde era pãdure. Tãind pãdurea a fãcut cu 
lemnul ei gospodãria.

Eugenia Goiescu; 24 iulie 1928

(Gospodãria lui Toader Şuiu): Gospodãria e situatã la marginea unei pãduri, pe 
un dâmb ce se ridicã în partea stângã a pãrãului Colacului. Casa e construitã din 
lemn tãiat pe loc.

Ernest Bernea; 1928

(Gospodãria lui Niþucã Salvari): Casa… moştenitã de la pãrinþi şi având o 
vechime de peste 200 ani, a fost construitã pe vremuri pe proprietatea familiei, în 
plinã pãdure, care a fost tãiatã spre a cãpãta loc şi material de construcþie.

Anghelide Georgescu; 1928

(Ion Cazacu, din Botoş): Înainte vreme venea oameni strãini de se aşezau în 
aceste locuri pustii, luau o femeie şi curãþau din pãdure loc de casã şi deveneau 
statornici proprietari.

H.H. Stahl, Negreanu

(Toader Tonigar de 86 ani): Când ne-am trezit noi, nu erau casele aşa cum sunt 
amu, ci cu chiotori (bârne rotunde încheiate la capete). Ferestrele erau cu bârdãzãu 
(stomac de vitã în loc de sticlã), se ardea naft, nu erau þâbricuri (chibrituri). Pe 
munte era o colibã cu scânduri şi coşari pentru oi, fãcute cu târş. Erau în vremuri 
vechi pãmânturi multe, vite tare multe şi oameni puþini, nu ca amu, şi era o bogãþie 
mai mare şi nevoile omului mai repede împlinite. Miftode a avut 50 fãlci pãdure. 
Când a venit pe locurile acestea a gãsit pãdure, şi-a luat din pãdure cât a voit, a 
tãiat-o de şi-a fãcut loc de casã şi de tot ce are treabã gospodarul.

Negreanu, Xenia Costaforu

(Informator Toader cLehaci, de 85 de ani) Miftode, când a venit în Fundu 
Moldovei, s-a suit pe pãmânt şi pãmântul a rãmas al lui. Mai târziu când a venit 
inginerul /trimis de noua administraþie româneascã/, l-a gãsit aşezat şi a tras 
hotarele pe unde i-a arãtat Miftode, cã pãmântul era a lui Miftide.

Negreanu, Xenia Costaforu, 18 iulie 1928
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Documentele lui Ştefanelli8

Cel mai vechi din documentele legate de problema care ne preocupã aici 
dateazã din 1686 (1696?) şi în el un Istrati Latiş mãrturiseşte “cu limbã de moarte” 
cã “precum ştiu eu cu sufletul meu pentru un loc di casã ce-au fãcut din Pecişte 
Mãnãilã şi l-au fãcut din pãdure verde…” (p. 11) (vezi şi documentele din 1699, 
p. 19, şi de asemeni cel din 1795, p. 255, unde un monah vorbeşte de moşioara 
lui fãcutã din pãdurea verde). Celelalte documente nu amintesc de o despãdurire 
pentru obþinerea unui loc de casã ci de loc luat în stãpânire prin despãdurire. 
Aflãm dintr-un document din 1746 de “dreaptã moşia mea fãcutã cu munca mea 
din pãdure întreagã” (p. 42). Un altul vorbeşte de “o parte e moşie din moşii noştri, 
mai mult deschisã din pãdurea verde” (1753, p. 54).

Despãdurirea dã dreptul celui care a fãcut-o sã devinã proprietarul ei, proprietate 
recunoscutã de obştea sãteascã şi consemnatã de cei ce judecã şi hotãrãsc, “bãtrânii 
din Câmpulung”. Alt document vorbeşte de “driaptã moşie a me fãcutã din pãdure 
verde şi de pãrinþii mei…” (1763, p. 68). Un altul îşi face o proprietate în apropierea 
casei “cu munca mea din pãdure verde” pe care o vinde, proprietatea astfel obþinutã 
având acelaşi regim cu ansamblul proprietãþilor. Un altul “au deschis şi pãdurea ca 
sã-şi facã puþinã moşie pentru fânaþ…” (1784, p. 149).

Un interes deosebit are un document din 1801 care vorbeşte de o proprietate 
“deschizãturã din pãdure verde” a cãrei valabilitate este recunoscutã de cei ce 
judecau, comunitatea locuitorilor din Câmpulung. Aceştia precizeazã în scris 
generalitatea obiceiului: “… aceste moşii le ave în stãpânire vecinice ca nişte ocine 
dupã cum era volnici fiişte care a-ş face moşie din deschizãturã din pãdure…”.

Atitudinea stãpânirii austriece

O lucrare recent publicatã9 permite sã se cunoascã atitudinea noilor autoritãþi 
care încercau pe de o parte sã cunoascã starea regiunii, pe de alta sã o administreze 
cât mai de folos statului, fãcând-o sã semene cu ceea ce ştiau ele din celelalte 
provincii ale imperiului. Reacþia lor era normalã întrucât pe de o parte ignorau 
modul de funcþionare al societãþii tãrãneşti din Bucovina, pe de alta societatea 
idealã era pentru ei cea din þara natalã.

Descrierea districtului bucovinean fãcutã de generalul Gabriel Spleny von 
Mihaldy chiar la începutul stãpânirii austriece e clar în aceastã privinþã. Reþin 
cele câteva elemente care îmi permit sã aşez problema prezentatã aici. Satele au 
locuinþele “cel mai adesea rãzleþe… de cele mai multe ori aceste cocioabe /casele/ 
sunt neîngrãdite şi nu sunt prevãzute nici cu şoproane sau grajduri sau alte clãdiri 
gospodãreşti…” (p. 55). Este descrierea tipicã a unor aşezãri risipite la care creşterea 
animalelor se face în mare parte în libertate. Îl izbeşte faptul cã “populaþia existentã 
nu corespunde mãrimii constatate a terenului” şi considerã cã “solul mulþimii de 
pãduri existente aici, care stau aproape în totalitate nefolosite, ar putea fi folosit 
pentru abilitãri şi pentru agriculturã” (p. 57). “Drept cauzã principalã a neglijãrii 
agriculturii de care ne-am ocupat mai sus pot fi considerate avantajele obþinute 

8  Am pãstrat în text ortografia documentelor.
9  Radu Grigorovici, Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998.
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fãrã chin şi fãrã muncã de cãtre þãrani din creşterea vitelor” (p. 63). “Lignaþia liberã 
este atât de neîngrãditã pentru þãrani încât ei erau îndreptãþiþi sã ia lemnul din 
pãdure fãrã platã nu numai pentru nevoile lor ci şi pentru vânzare” (p. 91).

Felul în care înþelege proprietatea şi care foarte probabil nu era numai al lui, 
priveşte direct soarta viitoare a pãdurilor şi a regiunii. Astfel, raportul afirmã cã “în 
general pãdurile pot fi considerate a fi bunuri domneşti (regale) ceea ce sã fie adus la 
cunoştinþa þãranilor în mod public cu condiþia ca, aşa cum s-a bucurat pânã la dato 
de libero jus lignationis et pascuationis în ele urmeazã sã se bucure în continuare de 
ele, cu deosebirea cã va trebui sã se supunã dispoziþiilor reglementului pãdurilor 
care se va redacta sã nu taie copacii dupã bunu-i plac, ci în locurile şi din soiurile 
de lemn care i se vor indica şi în sfârşit, sã cruþe de tãiere şi de pãşunare pãdurile 
care urmeazã sã fie îngrijite din timp în timp” (p. 125). Între dorinþa guvernatorului 
provinciei şi tradiþiile de folosire a pãdurii se manifestã de la început o opoziþie 
netã; caracterul puþin realist al dorinþei guvernatorului rezultã şi din faptul cã 
pânã în secolul al XIX-lea s-a continuat, mai pe faþã sau mai în ascuns, acelaşi 
mod de folosire a pãdurii.10 Încãlcãrile drepturilor arhaice ale þãranilor s-au produs 
totuşi dar pe altã cale.11

Ceva mai departe (p. 135) raportul constatã “lipsa unui pãmânt aflat în 
posesiunea proprie a þãranului…” ceea ce dupã el îi dã dreptul sã considere 
proprietãþile devãlmaşe ca aparþinând suveranului. Afirmaþia se bazeazã pe o 
idee repetatã adesea pânã târziu şi nu numai aici, cã proprietatea devãlmaşe nu 
aparþine nimãnui şi deci poate fi luatã de oricine, adevãrata proprietate fiind aceea 
care aparþine unei persoane, cea a unei colectivitãþi fiind de neînþeles. O stare de 
confuzie bazatã adesea şi pe interese economice evidente face ca aceastã idee sã 
stãruie şi ca proprietatea devãlmaşe sã fie ignoratã în cele mai multe din codurile 
de legi ale secolului al XIX-lea şi al XX-lea. 

Aşezarea huþulilor pe Valea Moldovei în secolul al XIX-lea, aşa cum am putut-o 
constata într-o cercetare efectuatã în 1953 împreunã cu Paul Petrescu, s-a fãcut în 
pãdurile devãlmaşe ale comunitãþilor româneşti, iar statul austriac n-a împiedicat 

10  Istoria noastrã furnizeazã numeroase exemple de legi nepotrivite adoptate pe calea 
statului, adesea sub influenþe venite din afarã, legi dãunãtoare chiar când sunt fãcute 
cu cele mai bune intenþii. Cele privind pãdurea sunt printre cele mai flagrante şi ele au 
dus la ruinarea naturii şi mai ales a populaþiei. Ele încep a fi mai bine cunoscute, dar 
nu suficient, deşi rolul lor nefast este ştiut de multã vreme. Într-o conferinþã adresatã 
studenþilor putneni («Vrancea şi Vrâncenii», 5 Mart 1921, stenografiatã de Henri Stahl) 
Nicolae Iorga afirmã cã «societãþi strãine s-au instalat în Vrancea ca şi aiurea, şi au gãsit 
foarte interesate persoane care li-au dat protecþia iscãliturii lor în consilii de administraþie 
cu jetoane de prezenþã gras plãtite… s-a îngãduit strãinilor nu numai a vinde lemne 
cãpãtate pe nimic, dar a cunoaşte toate drumurile şi potecile munþilor în vederea unei 
invazii care, când s-a întâmplat, a îngãduit duşmanului a pãtrunde prin locurile acestea 
ca acasã la dânşii. Aşa a fost în Vâlcea, aşa în Argeş, şi probabil aşa în Buzãu. Neapãrat 
în Vrancea…» (pp. 44-45). Problema a fost reluatã de Henri H. Stahl în diferite publicaþii; 
se aflã sub tipar studiul meu intitulat «Cum s-a stins Þara Vrancei» care trateazã aceiaşi 
problemã şi efectele ei nefaste asupra societãþilor þãrãneşti. 

11  Citez numai primul studiu ce trateazã documentat aceastã problemã semnat de T.V. Ştefanelli 
şi intitulat Istoricul luptei pentru drept în þinutul Câmpulungului moldovenesc, Bucureşti, 
1911.
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aceste aşezãri. Întemeierea unei gospodãrii se fãcea totdeauna izolatã, în “pãdurea 
verde”, asemeni celor româneşti vecine iar viaþa comunitãþilor huþule semãna în 
multe privinþe cu cea a românilor. Pãstrându-şi cel mai des modul de a construi 
originar, huþulii au pierdut portul lor vechi adoptându-l pe cel românesc. 

Întemeierea gospodãriei alãturi de pãrinþi

Cercetarea din 1928 noteazã printre altele originea gospodãriilor; din fişele 
de teren culese atunci am prezentat mai sus vechiul mod de întemeiere pe 
proprietatea devãlmaşe a satului. La rãspunsurile la întrebarea legatã de originea 
gospodãriei s-a adãugat una care aparent priveşte locuinþa dar care în fapt se leagã 
tot de întemeierea unei gospodãrii şi anume: “cine primeşte casa pãrinþilor?”.

Rãspunsurile sunt din nou concordante şi se repetã de la un informator la 
altul; “cel din urmã dintre bãieþi”. Situaþia apare ca normalã, pentru cã el este 
ultimul care se cãsãtoreşte şi pentru cã fraþii lui au fost deja aşezaþi la casa lor, 
casã nouã, construitã cu ajutorul neamurilor în primul rând. Faptul cã cel mai mic 
dintre copii rãmâne cu pãrinþii nu înseamnã un avantaj întrucât el primeşte o casã 
veche, în care are mai puþin loc decât într-una nouã, unde perechea nou cãsãtoritã 
locuieşte numai cu copiii ei. În plus, cel mic se va îngriji de pãrinþii vârstnici, 
sarcinã cu atât mai preocupantã cu cât ei sunt bãtrâni şi nu pot ajuta cu mai nimic 
la treburile gospodãriei. Nu este de mirare ca în atare situaþie, prâslea, cel mai 
mic dintre feciori, are un loc privilegiat în basme: atunci când fraþii mai mari nu 
reuşesc sã facã ceva cel mic reuşeşte.

Acest mod de transmitere şi de întemeiere a unei gospodãrii este caracteristicã 
şi distinge grupul domestic (familia) românesc de cel al multor alte popoare 
europene la care rolul principal este rezervat celui mai mare din fraþi.12

Cele spuse în paragraful precedent se aplicã obişnuit acolo unde existã copii 
de sex masculin. Dar cum natura nu face totdeauna posibilã o atare situaþie şi e 
posibil ca o pereche sã nu aibã decât fete sau copii deloc. Când nu sunt copii regulile 
transmiterii gospodãriei se schimbã; nu le prezentãm aci întrucât vor forma obiectul 
unui alt studiu. De asemenea, prezenþa numai a unor fete schimbã regulile jocului 
nu insistã nici asupra acestui aspect întrucât şi el atrage dupã sine rãspunsuri 
diverse pe care le gãsim în societãþile europene. În ocolul Câmpulungului, atunci 
când sunt numai fete, una din ele rãmâne cu pãrinþii, parese cea mai micã. Nu 
am un rãspuns mai complet întrucât nu cunosc cercetãri cu caracter statistic pe 
aceastã problemã. La Fundu Moldovei de asemenea, cea mai micã din fete rãmâne 
de regulã cu pãrinþii.

Înainte de aprezenta rãspunsurile obþinute în 1928 trebuie precizat cã 
rãspunsul la întrebare “care din bãieþi primeşte casa pãrinþilor” ascunde adevãrata 
întrebare, “cine îşi întemeiazã o nouã gospodãrie în chiar gospodãria pãrinþilor”.13 

12  Bibliografia problemei pe aceastã problemã privitoare la societãþile europene este reunitã 
în volumul semnat de Paul H. Stahl şi Massimo Guidetti intitulat Le radici dell’Europa; il 
dibattito ottocentesco su comunità di villaggio e familiari, Milano, 1979, Jaca Book.

13  Gospodãria în ansamblul ei este desemnatã adesea cu numele de «casã» la noi sau 
aiurea în Europa; populaþia însãþi era evaluatã în trecut dupã numãrul de «case» sau de 
«focuri» ale unei aşezãri. Pentru numele dat gospodãriei la români vezi capitolul «Numele 
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Situaþiile întâlnite în diversele regiuni româneşti sunt în general douã; la cãsãtoria 
fraþilor mai mari proprietatea în pãmânturi se împarte în mod egalitar între fraþi 
rezervându-se alte douã tot egale, una pentru pãrinþi, alta pentru cel mai mic dintre 
fraþi. La moartea pãrinþilor proprietatea lor se împarte tot egalitar între bãieþi. În 
al doilea caz nu se pãstreazã un lot şi pentru pãrinþi, şi pãrinþii cu cel mai mic 
dintre bãieþi trãiesc pe acest singur lot. Nici aci nu pot da un rãspuns cu caracter 
statistic din lipsa unor cercetãri statistice. Fãrã a intra în analiza proprietãþii la 
Fundu Moldovei se poate totuşi spune cã se întâlnesc ambele posibilitãþi evocate 
mai sus.

Ancheta din 1928

(Ion Ursachi, din Benea): Din vechime, casa bãtrâneascã rãmâne la ficiorul cel 
mic. Acesta îşi alege de la tatã ce vrea şi unde vrea.

Stahl, Negreanu, 15 iulie 1928

(D. Cazacu): Casa pãrinteascã se lasã feciorului cel mic. Cei mari îşi fac singuri 
casã ajutaþi de pãrinþi. Cel mic rãmâne cu pãrinþii, el nu poate singur sã se puie 
într-o gospodãrie. Când cel mic nu e de treabã (ceie ce se întâmplã rar) pãrintele 
nu-i dã parte.

Dacã sunt numai fete, casa o ia fata cea micã (cazul fetelor lui Pintilie Tonegar).
(Informatorul nu-şi poate aminti de vreun caz în care sã nu se fi dat casa celui 

mai mic; nici bãtrâna Cazacu nu-şi aminteşte de aşa ceva. I se pare fireascã regula 
pentru cã pãrintele la bãtrâneþe fiind slab, nu mai poate face gospodãrie nouã celui 
din urmã fecior).

(Ion Cazacu, din Botoş; 68 ani): Casa bãtrâneascã se lasã celui mai mic dintre 
copii. La noi aşa-i fãcut, sã rãmâie cel mic. Ceilalþi fraþi nu se supãrã, cã-i învoieşte 
pe toþi. Cei mai mari, pe mãsurã ce se cãsãtoresc, se gospodãresc şi pleacã din casa 
bãtrâneascã. Le împarte pãrintele averea. Vârsta înzestrãrii e de la 25-30 ani. 

(Ca sã indice cum se face aceastã împãrþire, Cazacu are urmãtoarea comparaþie): 
Ca cum sunt degetele dintr-o mânã, se fac pãrþi fiecãruia, fâşii. Şi îşi þine şi pãrintele 
o bucatã pentru el. Iar ficiorul cel mic rãmâne cu bãtrânii în casã. Pãrticica mea şi 
a soþiei mele i-o dau lui ca sã aibã sã mã poatã þine. Dar dacã mi îmi place de cel 
mic, mã învoiesc cu altul dintre ficiori.

Stahl, Negreanu

(M. Ciupãrcovici, pãlimar la bisericã): Dacã fecioru-i mai mic, rãmâne cu 
pãrinþii. Cel mai mare se însoarã, tãþi cei mai mari se rãsfirã ca un roi. Cel mai 
mic rãmâne în ştiubei, tot cu matca. Cel mai mare se tot duce. Cel mic trebuie sã 
rãmânã pânã la bãtrâneþile pãrinþilor sã-i ajute, sã-i cate de toate relele şi necazurile 
şi de aceea casa pãrinteascã e a lui.

Stahl, Negreanu, Costa Foru, 18 iulie 1928

(Vasile Þâmpãu, din cãtunul Cârligãtura): Casa bãtrâneascã rãmânea la feciorul 
cel mic. Ion, frate-meu mai mare a avut 2 gospodãrii, una de al Chirilã, alta de la 

gospodãriei» (p. 128 sq.) din lucrarea mea Triburi şi sate din sud-estul Europei, Bucureşti, 
Ed. Paideia, 2000.
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tãtuca şi amândouã le-a prãpãdit c-a fost beþiv. Eu Vasile am avut altã gospodãrie în 
Breaza, de aceea nu am rãmas cu casa bãtrâneascã.

17 iulie 1928

(Vasile Þâmpãu, cãtunul Cârligãtura): Fraþii cei mari se gospodãresc, fac copii, 
casã. Cel mic catã de mai aproape de mamã, de tatã. Cel mare catã de a lui. Pe cel 
mare îl ajutã pãrinþii şi fraþii, da’ de cel mic nu catã cei mari şi de aceea i se cade a 
rãmâne cu partea lui şi cu casa pãrinteascã.

(Ion Poienaru): A dat la toþi copiii la fel; pe cel l-a oprit lângã casã sã-l ajute şi 
i-a dat mai mult ca sã vadã de el.

Dna Georgescu, Dl Cotaru, 1928

(Petre Andronicescu, de 80 mde ani): A dat la toþi copiii la fel, cu giuruialã. 
Zenoviei Toader Poienariu, pe lângã partea ei de zestre îi mai dã şi casa unde stã 
el ca sã vadã de el. Ea e fata cea mai micã cu care se împacã mai bine moşneagul, 
care pare sã nu mai aibã multe zile. Împãrþirea averii a fãcut-o la fiecare când s-a 
însurat şi casa a lãsat-o mai târziu Zenoviei, care s-a întors de la bãrbatul ei la 
bãtrân. Astfel, ea va avea douã cãşi dupã moartea bãtrânului. (Zice cã i-a lãsat casa 
Zenoviei cu act).

Dna Georgescu, Dl Cotaru, 1928

(Gherasim Zorob, cãtunul Cârligãtura): Are doi copii cãsãtoriþi, o fatã şi un 
bãiat: el locuieşte cu fiul Tãnase cãruia i-a cedat proprietatea efectiv dar fãrã acte. 
Casa şi pãmântul muncite acum de fiu îi rãmân acestuia care e obligat sã-l întreþinã 
pânã la moarte.

Fetei i-a constituit o datã toatã averea pe care trebuia sã i-o dea, aşa cã dupã 
moarte nu mai primeşte nimic. 

(Mihai Blidar): Are douã fete pe care le înzestreazã “egal la amândouã, sã nu 
fie ceartã, şi cât trãiesc eu la Câmpulung”. Casa o dã la cea micã “pentru cã e micã 
şi cum o s-o las în altã parte? Şi sã le dau cât trãiesc eu ca sã nu se certe, le dau 
în folos nu cu totul. Dupã moartea mea or stãpâni tot cu act şi folosinþã deplinã”.

Dna Georgescu, Dl Cotaru, 1928

(Maria Mândrilã, 60 de ani): Þine la casa bãtrâneascã pe fecior, cele douã fete 
ale ei sunt mãritate şi le-a înzestrat cu pãmânt de case. Zestrea e datã prin giuruialã, 
nu le-a fãcut act la nici un din copii. Dacã o duce bine cu bãiatul îi va lãsa casa. 

Dna Georgescu, Dl Cotaru, 1928

Documentele lui Ştefanelli

Ca pentru datele din capitolul precedent se pot gãsi în documentele publicate 
de Stefanelli confirmãri ale situaþiei întâlnite în ancheta de teren. La 1755 (doc. 
42, p. 56-58) când se hotãrãşte împãrþirea unei moşteniri aflãm urmãtoarele: “Şi 
zvorişte /curtea/ casãi cei vechi alui Ionaşcu Candre sã rãmâe lui Simion Candre, 
fiind el cel mai micu frate şi tatã-sãu iarã mai micu ficior au fost lui Ionaşcu 
Candre, iarã lui Vasile Candre, cei vãru bun /vãr primar/ cu Simion Candre i s-au 
dat partea ca sã-ş facã casa alãturea cu zvorişte veche pe din gios”. Deci curtea în 
care se afla casa cea veche, a pãrinþilor, se moşteneşte din fiu mic în fiu mic. – Un 
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preot hotãrãşte printr-un act din 1766 (doc. 65, p. 83) cui sã aparþinã o casã care era 
“datã zestre mie dila tatãmeu, fiind eu ficior mai mic…” – Un altul vinde casa lui 
la 1780 (p. 127) precizând: “i-am vândut casa me piitoare /definitiv, fãrã drept de 
rãscumpãrare/ în veci de veci şi cu moşia casii cât cuprinde înpregiur şi cu pomii 
şi cu grajdul ce este înaintea casãi, şi preþul casii 15 lei adecã cincispreci lei i-o am 
vândut-o cu toatã voe me fiind casa driaptã a me, datã mie dela pãrinþii mai, fiind 
eu frate mai mic şi cu voe fraþilor mei i-o am vândut casa me…”. De data aceasta 
este evident cã este vorba de o gospodãrie şi nu de o casã.

Singurul document care rãspunde la întrebarea “care din surori ia casa 
pãrinþilor?” este datat din 1781 (doc. 102, p. 130) şi spune cã “Ilinca, fiind fatã mai 
micã, s-au socotit ca sã-i rãmânã parte ei casa pãrinþascã cu locul ei…”. El confirmã 
astfel rãspunsuri obþinute pe teren la 1928. 

Documentele ce urmeazã ajung la nr. 307 (anul 1813) dar nici unul nu mai 
se raporteazã la problema prezentat aci. Douã observaþii pot fi fãcute; mai întâi cã 
argumentul “este fiul /fiica/ cel mai mic” apare ca fiind hotãrâtor şi administraþia 
austriacã îl ia în considerare, atât de puternicã era aceastã regulã a dreptului 
obişnuielnic. A doua observaþie este cã obiceiul a continuat cu aceiaşi putere 
pânã în secolul al XX-lea chiar şi fãrã intervenþia autoritãþilor statului, aşa cum 
rãspunsurile obþinute la Fundu Moldovei o confirmã fãrã greş. Aceastã persistenþã a 
unui obicei juridic nu rezultã din “încãpãþânarea” oamenilor ci din faptul cã el face 
parte dintr-un sistem organizat logic, care þine seama de ordinea cãsãtoriei dupã 
vârstã şi mai ales de necesitatea ca pãrinþii sã aibã asiguratã viaþa pânã la moarte. 
Este uşor de înþeles cã, în afara presiunii opiniei satului care doreşte sã menþinã un 
obicei util, fiecare pereche cãsãtoritã în parte se gândeşte cã menþinerea sistemului 
îi va fi de folos la un moment dat şi ei. 

Atunci când, în lipsa unui fecior, o fatã se instaleazã în casa pãrinþilor, 
împreunã cu soþul ei, ea preia ansamblul obligaþiilor ce revin unui fecior, preia 
adicã funcþia lui socialã.

Gospodãria, unitate materialã şi spiritualã 

În momentul cãsãtoriei fiecare nouã pereche trebuie înzestratã cu toate cele 
necesare unei vieþi independente; pãmânt pentru culturi, fânaþe, animale, şi o 
casã, a cãrei originã a fost prezentatã mai sus, diferitã dupã cum este vorba de o 
gospodãrie independentã sau de una comunã cu a pãrinþilor.

Orice unitate socialã din trecut (gospodãrie, cãtun, sat, “þarã”, comunitate de 
vale) nu se poate lipsi de elementul spiritual.14 O gospodãrie sãteascã reuneşte mai 
multe elemente; un grup uman, un habitat “casa”, o proprietate în pãmânturi, un 
buget, o viaþã în comun şi o viaþã spiritualã care precede sau coincide cu cãsãtoria. 
Iar într-o regiune ca aceasta o nouã pereche cãsãtoritã capãtã şi drepturi asupra 
pãrþilor devãlmaşe, drepturi egale cu ale celorlalte gospodãrii.

Ori, din acest punct de vedere situaþia nu este aceeaşi în cele douã feluri de 
întemeiere a unei noi gospodãrii. Avem mai întâi un element spiritual comun 
care întovãrãşeşte în toate etapele construcþia casei; orice casã nouã presupune 

14  Pentru cunoaşterea sãrbãtorilor legate de unitãþile sociale din sud-estul europei, vezi 
studiul meu Triburi…, p. 159 sq.
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în afara tehnicilor materiale de construcþii şi un ritual spiritual bazat pe religie 
şi pe obiceiuri arhaice precreştine. Casa nou construitã destinatã a fi locuitã de 
fraþii cei mari are parte de ritualul de construire a casei şi apoi de instalare în ea. 
La cãsãtoria fiului cel mic, care vine în casa pãrinþilor, ritualul construcþiei fusese 
deja efectuat la cãsãtoria pãrinþilor şi deci cãsãtoria tinerilor nu corespunde cu un 
nou ritual de construcþie.

Noua pereche însã, vrând-nevrând, intrã într-un ansamblu de relaþii prestabilite 
ale gospodãriei, situaþie similarã în unele privinþe cu aceea întâlnitã în alte pãrþi ale 
continentului european. Astfel nãşia şi moşitul se desfãşoarã în lumea româneascã 
nu numai ca un act legat de religie ci şi unul legat de relaþii între gospodãrii.15 Este 
vorba de transmisia unei relaþii de rudenie în care legãtura se face într-o gospodãrie 
şi alta transmiþându-se de-a lungul generaþiilor. Astfel, dacã pãrinþii au o legãturã 
de rudenie cu altã gospodãrie (şi descendenþii ei) atunci când feciorul cel mic se 
instaleazã alãturi de pãrinþi el preia aceastã legãturã. Spre pildã, dacã pãrinþii sunt 
naşii membrilor unei alte gospodãrii, tinerii vor deveni la rândul lor naşi aceloraşi. 
La fel se petrece şi cu relaþia legatã de moşit. Sistemul de nume (acolo unde a fost 
mai bine studiat) aratã şi el o predominare a unitãþii sociale (gospodãria) faþã de 
persoanele care o compun.16

La aceste aspecte legate de viaþa spiritualã se adaugã un altul, esenþial pentru 
viaþa religioasã a trecutului. Cei veniþi în casa pãrinþilor trebuie sã se ocupe nu 
numai de hrana, îmbrãcãmintea, sãnãtatea, ajutorul material în general al bãtrânilor 
ci şi de sufletul lor dupã moarte. Grija de a-şi pregãti din timp nu moartea, ci 
viaþa de apoi era generalã şi ea se menþine vie în majoritatea regiunilor româneşti. 
Sufletul trebuie sã ajungã în anume loc în aceastã privinþã existând o opoziþie 
între cele spuse de bisericã şi credinþe mai vechi decât creştinismul. Probabil cã şi 
aceastã funcþie a feciorului cel mai mic contribuie în a-i asigura un loc privilegiat 
în folclorul românesc.

Legãtura dintre instalarea în casa pãrinþilor a celui mai mic dintre feciori şi 
grija pentru sufletul pãrinþilor este strânsã. Fiecare din rãspunsurile la ancheta din 
1928 sau din scrisele vechilor documente pun în luminã nu o legãturã oarecare, 
ci una fundamentalã. Instalarea în casa pãrinþilor presupune deci o multiplicitate 
de aspecte, toate fãcând parte dintr-un ansamblu bine organizat în care lipsa unui 
element riscã sã perturbe funcþionarea ansamblului.

Cât de importantã este grijã pentru viaþa de apoi? Cât de importantã era funcþia 
feciorului cel mic? Nu am rãspunsurile la aceastã întrebare de la ancheta din 1928, 
poate nu au fost puse, alte aspecte fiind socotite atunci esenþiale. Dar þinând seama 
de cele pe care le-am constatat peste tot în regiunile româneşti, obiceiurile legate 

15  Studiul lui H.H. Stahl intitulat “Rudenia spiritualã din nãşie la Drãguş” expune sistematic 
aceastã problemã. Eugene A. Hammel o studiazã în Iugoslavia unde gãseşte ca fiind cel 
mai bine respectatã de populaþia româneascã (numitã de el «vlahã») dar fãrã a cunoaşte 
bibliografia româneascã, în Alternative Social Structures and Ritual Relations in the 
Balkans, New Jersey, 1968. Am prezentat problema pe spaþiul sud-est european în articolul 
intitulat “Nãşitul şi moşitul; transmisia lor în cadrul neamului” în Revista de etnografie şi 
folclor, tomul 38/5, Bucureşti, 1993.

16  Paul H. Stahl (edited by), Name and Social Structure; Examples from Southeast Europe, 
New York, 1998.
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de ritualul morþii sunt cele care s-au pãstrat cel mai bine fãrã a fi decât prea puþin 
diminuate în jumãtatea de secol de dictaturã “materialistã.” Dacã privim şi aici 
informaþiile din documentele lui Ştefanelli, preocupãrile asigurãrii unei morþi ce 
þine seama de toate regulile şi asigurã sufletului cele necesare pe cealaltã lume 
sunt insistent exprimate. Se vând case, terenuri agricole, pãmânturi pentru a 
recompensa cel care se va ocupa de suflet organizând “comândul”, sau pentru a-şi 
asigura serviciile unui preot. Când nu se ştie cine va face acesta, se lasã cutare 
proprietate pentru persoana nenumitã care se va ocupa de ritualul morþii. 

În aceastã privinþã comportamentul þãranilor coincide cu acela al ansamblului 
categoriilor sociale. Cele mai avute ajung sã detalieze preþul fiecãrei etape a 
rugãciunilor, cheltuielile fiind prevãzute din timp printr-un testament.17

17  Printre documentele volumului publicat de Ştefanelli se gãsesc şi câteva foi care redau 
în amãnunt cheltuielile privitoare la ritualul înmormântãrii. Ele intereseazã şi prin faptul 
cã sunt printre rarele astfel de documente þãrãneşti; cele mai multe aparþin domnilor, 
boierilor, târgoveþilor.


