Câteva informaţii privind proprietatea asupra pământului
În satul românesc de la sfârşitul secolului al XIX-iea

AfuzeografIoan
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În cele ce urmează vom încerca să prezentăm câteva aspecte privind
dreptului de proprietate asupra pământului în satul românesc de
începutul secolului XX, aspecte surprinse în răspunsurile primite la unele
129
chestionare de la sfărşitul secolului al XIX-iea şi de la începutul secolului
evoluţia

xx.130

Potrivit informaţiilor cuprinse în aceste surse documentare dreptul de
proprietate asupra pământului, a fost obţinut: de locuitori prin dreptul primului
ocupant, prin donaţii (danii); prin măsuri administrative (sistematizări de
aşezări, împroprietăriri), prin moşteniri şi prin cumpărări.
Credinţa că locuitorii şi-au obţinut dreptul de proprietate prin dreptul
primului ocupant a fost menţionată în satelor foarte vechi, în care oamenii
credeau că „au fost aici din totdeauna", sau că „sunt aici de pe vremea
uriaşilor" 131 şi în localităţile care au fost înfiinţate de unele persoane stabilite
. 1)1temporar m zone ne Iocu1te.
Prin dreptul primului ocupant şi-au obţinut proprietatea şi prin defrişări
„oamenii, care au venit în vechime aici, unde n-aveau locuri de semănat şi de
fânaţ, că erau numai păduri pe locurile acestea şi cei care voiau să are, să
A

8. P Haşdeu - Chestionarul juridic ( 1877) Pentru răspunsurile trimise de învăţătorii
I. Climescu din comuna Dofteana jud. Bacău, I. Curpăn din Nadişa, Bacău, C. Petrov
din Brusturoaia şi O. Pătu din Berzunt la acest chestionar, vezi B. P. Haşdeu, Soarele şi
luna, Folclor tradi(ional în versuri, 2 Note comentarii. Variante, Indici. Editura
Saeculum I.O. Bucureşti 2002, pp. 225-289; 8. P. Haşdeu - Programa pentru
adunarea datelor privitoare la limba română ( 1884), vezi şi Ion Muşlea, Ov. 8îrlea Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu. Editura
Minerva, în 1970; N. Densuşianu - Cestionariu despre tradifiunile istorice şi
anticităţile terilor locuite de români, partea l-a (1893 ), partea a II-a ( 1895) vezi Adrian
Fochi - Datini şi eresuri populare de la sjărşitul secolului al XIX-iea. Bucureşti, 1976;
13
°Chestionarul Casa ( 1926) a Muzeului limbii române din Cluj, vezi I. Toşa - Casa în
satul românesc de la Începutul secolului XX, Editura SUPERGRAF, Cluj Napoca,
2002
131
Uriaşii sunt pomeniţi în localităţi din toate zonele ţării, despre ei crezându-se că au
fost locuitorii acelor meleaguri înaintea oamenilor. Uriaşii erau fiinţe aşa de mari încât
„o copilă de-a lor găsind doi oamenii ce arau la câmp cu un plug cu 6 boi i-a luat în
poală pe toţi, boii, oamenii şi plugul şi s-a dus cu ei la mama sa zicând: uite mamă! Am
găsit nişte gândaci ce scurmă pământul. Mama ei i-a zis: du-te mamă şi-i du unde i-ai
găsit, că avem să perim noi şi au să iasă aceştia să trăiască pe lume", inf. din Braniştea,
jud. Covurlui O.
132
„ un cioban foarte bogat s-a aşezat cu târlele de oi aici, apoi şi-a făcut bordeie şi după
el au venit alţi locuitori, care au ocupat şi folosit terenurile, cât şi cum au vrut ei,
formând un sat Bîrca'', inf. din Bîrca, jud Dolj.
129
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copacii, scoteau rădăcinile şi aşa îşi făceau
Tot prin defrişări primii ocupanţi şi-au procurat
şi lemnul pentru construcţii „se spune că şi casele bătrâneşti sunt făcute din
134
lemnul ce se tăia chiar în locul acela , după care primii ocupanţi îşi luau din
pământul din jur cât le era necesar, „fiindcă nu era stăpânire regulată care să-i
semene

şi să-şi facă fănaţ, tăiau

arături, semănături şi fâneţe".

oprească".

133

135

În unele localităţi se credea că proprietatea a fost primită ca danie de la
un Domnitor, pentru unele servicii aduse ţării „un om făcea o vitejie în război şi
ca răsplată i se da de la Vodă o bucată de pământ, de veci, cu drept de a o
stăpâni el şi urmaşii săi, şi-i dădea şi hrisov la urmă. Bucata de pământ era mai
mare sau mai mică după vitejia ostaşului." 136
Fiii moşului, au devenit bătrâni neamului şi au dat spiţa neamului „pe
spiţă se vede în ce chip s-a împărţit pământul, luând ei butucul, sau cel întâi
bătrân, încep a-l împărţi, după cum acel tată a avut copii, în spiţă se vede câţi
137
bătrâni erau înainte în sat şi cum s-a împărţit pământul între copiii lor".
Cunoaşterea spiţei de neam era foarte importantă, în rezolvarea
neînţelegerilor care apăreau uneori între urmaşi, deoarece succesiunea se făcea
pe baza descendenţei strămoşilor. Spiţa de neam era foarte importantă şi pentru
cunoaşterea statutului social al ascendenţilor diferitelor familii din cadrul unei
comunităţi.

Pământ,

mai mici, au dat şi unii proprietari mari (boieri,
138
mănăstiri, aşezăminte, etc.) pentru atrage braţe de muncă pe moşiile lor.
Oamenii care se stabileau pe moşiile lor primeau pe lângă terenuri, (în special
139
140
loc de casă) şi materiale de construcţie gratuite , scutiri de dări şi păşune
.
I
141
pentru amma e.
Un rol important în obţinerea şi reglementarea proprietăţilor agrare a
locuitorilor satelor l-au avut autorităţile prin aplicarea unor măsuri
administrative de sistematizare, sau de împroprietărire.
în

suprafeţe

133

Inf. din Heciu Laspezi jud. Suceava D
Inf din Bursucani jud. Covurlui D.; „numele de Aninoasa vine de la pădurea de anini
care a fost în timpuri vechi pe locul satului", inf. din Aninoasa jud Argeş
135
Inf. din Slănic jud. Bacău D
136
Inf. din Podul Iloaiei, jud. Iaşi, D „Moş sau bătrân o bucată de pământ ce s-a dat
unui om când s-a împărţit pământul şi care astăzi s-a împărţit între mai mulţi
moştenitori" inf. din Fata jud. Olt D
137
Răspuns la Chestionarul juridic a lui B.P.Haşdeu trimis din corn Nadisa jud. Bacău.
Cf. B. P. Hasdeu, op. cit p. 239
138
„le-au dat pământ degeaba numai ca să-i aibă pe moşia lor" Inf. din Basarabi jud.
Suceava D
139
„un boier care era stăpân peste o întindere de pământ şi având nevoie de oameni a
zvonit cu făgăduială, că oricine va voi să vină pe acele locuri li se va da loc de casă şi
lemn trebuitor pentru clădiri" Inf. din Bosânceni, jud. Botoşani D
140
„de obicei când se întemeia un sat nou , locuitorii lui erau scutiţi de dări"Inf. din
Almaju , jud. Dolj, D
141
„boierul moşiei a dat veste în toate părţile că acelora care vor veni pe moşia sa li se va
da loc şi lemn trebuitor pentru facerea caselor,vitele lor vor fi slobode pe imaş pe toată
moşia", inf. din Păuşeşti jud. Iaşi D
134
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Primele sistematizări de sate au fost făcute de autorităţile habsburgice,
în Transilvania, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, din dorinţa unui
control mai eficient asupra supuşilor şi a obţinerii unor noi suprafeţe agricole de
cultură. Sistematizarea s-a făcut prin comasarea gospodăriilor răspândite pe văi
şi pe dealuri în cadrul unor vetre săteşti compacte. Acţiunea de sistematizare a
satelor prin măsuri administrative este cunoscută şi sub numele de aducerea la
. . 142
I1nre.
În Ţara Românească prima încercare de sistematizare a satelor a fost
făcută de austriecii în timpul ocupării Olteniei ( 1718-1739) în care scop
întocmesc o hartă în care sunt redate corect formele de relief, drumurile, apele şi
143
localităţile Olteniei.
Aducerea la linie, propriu zisă, s-a făcut începând cu anul 1829 144 , în
prima etapă oamenii ne vrând să-şi strice vechile gospodării şi să-şi ridice altele
noi pe noile loturi primite, autorităţile au fost nevoite să apeleze la „silnicie de
topoare, căci oamenii nu voiau mutarea". 145 Acţiunea de aducere la linie a
caselor era făcută după instrucţiuni precise privind suprafaţa intravilanului unui
sat, proprietăţile săteanului în intravilan, materialele şi tehnicile de construcţie,
· .1e case Ior 146 , pasarea
l
.
acestora f:aţa- de drum. 141
dtmensmm
În noile sate, aduse la linie, gospodăriile locuitorilor nu puteau ridica în
afara vetrei aşezării şi trebuiau să aibă o formă regulată de 20 stânjeni la drum şi
15 stânjeni în adâncime. Gospodăriile, sunt înşirate „aliniat de-a lungul unor
149
148
străzi" , drumuri mari late de 15 stânjeni, sau mijlocii late de 8 stânjeni •
care gravitau în jurul celei mai importante artere de circulaţie din zonă.
Ioan Godea - Arhitectura românească în epoca modernă 1700 -1900, Editura
Primus, Oradea, 2012. p. 14; „la ţară în loc de stradă poporul zice linie", Argetoaia;
„Linia îi un drum printre două rânduri de case", inf. din Bîrca, D jud. Dolj
143
Ioan Godea. op. cit, p. 20
144
0bligarea locuitorilor de a-şi părăsi vechile gospodării pentru a se aşeza în noile vetre
de sat au fost menţionată şi în alte localităţi „prin execuţie locuitorii răspândiţi în mai
multe locuri au fost adunaţi pe locul unde se află azi", inf. din Filiaşi, D jud. Dolj
,,Înainte de linie ( 1832) oamenii au fost risipiţi prin păduri cu locuinţele şi atunci, din
poruncă domnească s-au tras la linie, venind slujitorii stăpânirii şi fărâmând coşurile
caselor", inf. din !băneşti, D jud. Olt
145
Inf. din Ceacâru, jud. Brăila, D
146
„Potrivit acestor măsuri casa iobăgească trebuia să fie formată din trei încăperi
(cameră de locuit, tinda sau bucătăria şi cămara) cu târnaţ la faţadă .Dimensiunile
caselor erau de 7 stânjeni la iobagii săraci, 8 stânjeni la iobagii cu 2/8 de sesie şi de 9
stânjeni la iobagii cu 4/8 sesie, iar lăţimea (împreună cu târnaţul) de 3 stânjeni la cei
săraci, 3 stânjeni şi 2 şuhuri şi de 3 stânjeni şi 5 şuhuri"; Ioan Godea. op.cit., p. 14
147
.În ce priveşte poziţia caselor faţă de drum se prevedea ca acestea să n-aibă gard spre
stradă şi „la fiecare casă camera să fie spre stradă şi să aibă cel puţin un geam spre
stradă" Ioan Godea, op.cit. p. I 5.
148
„ Linia s-a făcut astfel: o surpat casele locuitorilor şi i-a obligat să le pună în centrul
satului, la linie, unele de o parte a drumului, altele de cealaltă latură. Au surpat atunci,
sunt ca la 60 de ani, casele la două cătune mai îndepărtate şi le-a pus la linie", inf. din
Bela, D jud. Dîmbovita
149
1. Godea, op. cit., p.21
142
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La mijlocul secolului al XIX-iea dreptul de proprietate asupra
în cele trei ţări române aparţineau marii proprietăţi (boieri, grofi,
mănăstiri aşezăminte publice) şi ţăranilor liberi.
În Moldova din 4.090.125 ha, cultivate, 519 aparţinea moşiilor boiereşti,
219, aparţineau moşiilor mănăstireşti, iar 1/9, aparţineau moşiilor răzăşeşti. 150
Populaţia Moldovei, în număr de 181.343 familii locuiau în 2302 localităţi (sate
şi cătune}, situate pe:moşii boiereşti (91.832 familii); pe moşii mănăstireşti
(41.410 familii); pe moşii răzăşeşti (47.373 familii).
În Ţara Românească pământul lucrat, era de 1.958.301 ha şi forma
146.951 moşii şi părţi de moşii care aparţineau: statului (59 moşii), comunelor
(21 moşii), aşezămintelor publice (189 moşii}, mănăstirilor ( 1753 moşii),
boierilor (78.874 moşii), iar un număr de 66.035 moşii aparţineau moşnenilor.
Populaţia Ţării Româneşti era de 2.400. 921 suflete, din care populaţia
151
agricolă, de 1.634.702 suflete care locuiau în 3.156 comune rurale • O cincime
din populaţia rurală, adică 89.657 familii, erau moşneni, 343.230 familii erau
clăcaşi birnici, iar 26.574 familii erau clăcaşi săracii. 152
În Transilvania erau un număr de 128.127 familii de iobagi, care
primeau în folosinţă pământ de la 3.607 de moşieri. Dintre aceştia un număr de
3.134 erau moşieri mici, cu 1-50 iobagi, 422 erau moşieri mijlocii cu un număr
de 50-500 iobagi, 30 erau moşieri mari, cu 500-1 OOO de iobagi şi 21 erau
153
moşieri foarte mari cu peste 1OOO de iobagi . Alături de iobagii pe moşiile
moşierilor mai lucrau şi 63.866 familii de jeleri şi 66.092 familii de libertini. 154
În Moldova şi Ţara Românească, până la desfiinţarea iobăgiei, situaţia
socială a ţăranilor dependenţi era determinată de numărul animalelor mari, bune
de lucru, pe care le deţineau. Clăcaşii care aveau 4 boi erau consideraţi fruntaşi,
cei care aveau doi boi erau clăcaşi mijlocaşi, iar cei care n-aveau animale de
lucru erau clăcaşi săraci. 155
În Transilvania starea socială a iobagilor era determinată de mărimea
sesiilor urbariale pe care le aveau în folosinţă, care puteau să fie întregi,
jumătăţi sau părţi de sesie. Mărimea sesiilor era stabilită în funcţie de calitatea
pământului, cele de calitatea I-a aveau o suprafaţă de la 6 la 14 iugăre (din care
4-10 iugăre de arătură, 2-4 iugăre de fâneţe); cele de calitatea a II-a aveau o
suprafaţă de la 9 la 17 iugăre ( din care 6-12 iugăre arătură şi 3-5 iugăre fânaţ),
iar cele de calitatea a III-a şi a IV-a aveau de 11-20 iugăre (din care 7 -14 iugăre
156
arătură şi 4-6 iugăre de fânaţ).
Moşia boierească era împărţită în două părţi, una care reprezenta
gospodăria boierească şi a doua care cuprindea loturile date spre folosinţă
clăcaşilor, pentru care aceştia erau obligaţi să presteze claca.
pământului

150

Ilie Corfus, op cit., p .15
/bidem, p .19
152
/bidem
153
Din Istoria Transilvaniei, I, Ed. Academiei RPR, 1963, p .299
154
/bidem, p. 273.
155
Ilie Corfus, op cit„ p. 18
156
C. Dodea şi B. Surdu, Regimul absolutist şi regimul liberal, în Din Istoria
Transilvaniei li, Ed. Acad RPR, 1963, p .137.

151
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Marile moşii erau lucrate de clăcaşi care aveau şi inventarul agricol şi
animalele de lucru necesare. 157 Clăcaşii puteau să lucreze pământul (să facă
arături şi să cosească), unde voiau şi cât voiau, pe moşie, cu condiţia să dea
proprietarului a zecea parte din recoltă.
În Principatele Române până la Tratatul de la Trianopol gospodăria
boierească fiind autarhică, proprietarii era interesaţi în primul rând să obţină
produse necesare pentru consumul intern, nu pentru comerţ, de aceea aceştia nu
deţineau inventar agricol şi nici nu erau interesaţi să exploateze intensiv
pământul.

În urma desfiinţării monopolului turcesc asupra comerţului Ţărilor
Române, în urma tratatului de la Adrianopol( 1829) s-a creat posibilitatea
desfacerii produselor agricole româneşti şi pe alte pieţe externe.
Aducând venituri importante, comerţul cu cereale, a impulsionat marea
proprietate în obţinerea unor cantităţi tot mai mari de produse agricole pe care
să le valorifice prin vânzare. În condiţiile în care terenurile erau lucrate de către
clăcaşi cu inventarul lor, după cunoştinţe agrotehnice rudimentare, pentru
obţinerea unor cantităţi mai mari de cereale marii proprietari erau nevoiţi să
mărească suprafeţele semănate pe moşia boierească, şi să extindă suprafaţa
terenurilor arabile în detrimentul păşunii şi a fâneţelor sau să diminueze
loturilor date în folosinţă clăcaşilor.
Regulamentul Organic a reglementat suprafeţele de teren date în
folosinţă clăcaşilor şi a mărit obligaţiile acestora. În Moldova un clăcaş primea
un loc de l O prăjini ( l. 790,20 mp) pentru casă, ogradă şi grădină şi o falce şi
jumătate (2, 145 ha) de loc de arătură. Pe lângă acest teren clăcaşul codaş (cel
fără animale de lucru, dar cu o vacă de hrană) mai primea în folosinţă 40 prăjini
de fâneaţă şi 20 prăjini de păşune (cca. 3 ha); clăcaşul mijlocaş (cu 2 animale de
lucru şi o vacă de hrană) primea în folosinţă o jumătate defalce (7.161 mp) de
fâneaţă şi o jumătate de falce de imaş (în total peste 4 ha); iar clăcaşu/fruntaş
(cu 4 animale de lucru şi o vacă de hrană) primea o falce şi jumătate (21.483 mp)
de fâneaţă şi o falce şi jumătate de imaş (în total peste 7 ha). 158
În Ţara Românească clăcaşul primea ca loc de casă şi grădină şapte
prăjini şi trei pogoane loc de arătură pe lângă care fruntaşul mai primea în
folosinţă două pogoane şi jumătate de păşune şi trei pogoane de fâneaţă, în total
8 pogoane (4 ha), mijlocaşul primea un pogon şi jumătate de păşune şi 19
prăjini de fâneaţă, în total 4 pogoane, iar codaşul 12 prăjini de păşune şi 15
159
prăjini de fâneaţă, în total 2 ha.
Terenurile date în folosinţă clăcaşilor nu erau separate de cele care
reprezentau rezerva boierească, boierii având libertatea să le schimbe cu ocazia
oricărei noi distribuiri. Excepţie făceau terenurile atribuite ca loc de casă, curte

157

„Instrumentele arătoare sunt foarte primitive, plugul este acela gros cu roate, tras de
6-8 boi" Ion Ionescu de la Brad -Agricultura română din judeţul Dorohoi, Bucureşti
1866, p 131
158
1lie Corfus, o c. p. 24-25
159
llie Corfus, o c. pp. 23
99
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şi grădină

care erau date o dată pentru totdeauna, precum şi terenurile obţinute
prin defrişare de clăcaşi sau de părinţii lor. 160
După desfiinţarea iobăgiei iobagii au fost împroprietăriţi cu pământul
pe care l-au avut în folosinţă înainte ceea ce a creat o diferenţiere socială,
diferenţiere ce s-a accentuat în continuare, datorită modalităţii de transmite a
averii între urmaşii. Reformele agrare din 1864 161 , 1879, 1921 au încercat să se
diminueze această diferenţiere prin împroprietărirea familiilor sărace.
În urma desfiinţării iobăgiei s-a ajuns în unele sate ca foştii iobagi să
devină mai bogaţi ca nemeşii iar averea să fie un element foarte important în
aprecierea unei familii.
Până la colectivizare situaţia socială a unui neam era apreciată după
suprafaţa de pământ pe care o avea în proprietate „pământul face neamul,
domniile şi cine are pământ se poate ţine cu nasul pe sus, da cine n-are trebuie
să cate caute şi la picioare. Pământul îţi dă posibilitatea să te simţi tare şi să-ţi
faci părea ascultată" 162 şi după numărul animalelor pe care le deţinea.
Pe lângă avere un criteriu de apreciere a unei familii era neamul din
care face parte care putea să fie bun, o mândrie pentru urmaşi, atunci când avea
avere şi membrii lui se bucurau de un bun renume datorită cinstei, hărnicei,
bunătăţii, credinţei şi înţelepciunii lor:
„Trăiască neamurile mele
Să trăiască mult şi bine
Că mi-s cinste, nu ruşine
Tăte-s gazde, cu avere
. . eu nu le f:ac ruşme
. „163 ,
N 1c1
sau rău, o povară greu de purtat, atunci când era sărac, iar membrii aveau rău
renume datorită beţiei, necinstei, hoţiei etc.
„Eu iubesc, mama iubeşte
Casa ni se prăpădeşte
De-ar iubi şi tatăl meu
Casa ne cade-n părău". 164
Familiile de neam bun erau apreciate în toate satele, oamenii apelau la
sfaturile lor, mai ales la a celor bătrâni, „sătenii privesc pe cel mai bogat ca mai
de frunte în sat, cinstea ce le dau cei săraci, li se arată prin aceea că aceştia din
165
urmă sunt ascultători la poveţele celor întâi, le satisfac cererile".

160 Ibidem,. p. 26.
„Prin Legea din 1864 au fost împroprietăriţi un număr de 406.429 clăcaşi cu
1.654.969 ha" cf. N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Editura
Academiei R.S. R. 1967, p.344.
162
Părerea unui ţăran din Caianul Mic jud. Cluj, apud. Maria Bâtcă, Simboluri
vestimentare şi evoluţia lor în perioada post feudală I în Revista de etnografie şi
folclor. Tom 5 Bucureşti, 1994, p .56.
163
Strigătură din Ieud, jud. Maramureş
164
Strigătură din Runcul Salvei, jud. Năsăiud
165
8. P. Haşdeu, Soarele şi luna, folclor tradiţional În versuri, 2. Bucureşti 2000, p.
229
161
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La familiile bogate se apela atunci când aveau nevoie să se împrumute
cu ceva, din rândurile acestora se căutau naşii.
Mândria originii de neam bogat se regăsea şi în relaţiile dintre tineri
căsătoria se racea numai între oamenii de aceeaşi condiţie socială, „Nunta nu se
face niciodată între o familie bogată şi una săracă" 166 , iar în situaţia în care
băiatul sau fata nu ascultau sfatul părinţilor şi se căsătorea cu cineva de un rang
mai jos decât al familiei lor, părinţii nu le da avere.
„Io tu mândră te-aş lua
Nu-mi dă tată tău nimica
Noi mândruţă ne-om fi dragi
Dar tată tău nu ne dă vaci
Mândruţă ne-am lua noi
Dar tată tău nu ne dă boi.
Suflă vântul pă prelucă
Tu săracă şi io slugă". 167
Un tânăr sau o tânără, dintr-o familie mai săracă trebuia să aibă mare
noroc pentru a fi acceptaţi să intre într-un neam mai mare, ca ginere sau noră.
„Sărace mire frumos
Mare norocos ai fost
C-ai luat din neamul nost
Lui Dumnezeu te-ai rugat
Ce mireasă ţi-ai luat
Harnică cum nu-i în sat
168
Şi frumoasă ca un brad".
Mândria originii neamului s-a regăsit, până târziu, şi-n portul popular al
169
locuitorilor din anumite zone. • În Ţara Lăpuşului foştii iobagi purtau cămăşi
cu guler şi manşete cu broderii policrome, în timp ce nemeşii aveau cămăşi rară
guler şi rară ornamente. lobagele purtau şorţuri cu vârste colorate pe margini şi
jos, iar poalele aveau guler la talie şi erau decorate cu broderii la guler şi la
poală, în timp ce la nemeşe aveau numai brăcinare, rară nici-o broderie. Zadiile
din spate la iobage erau mult ridicate peste talie, până la mijlocul spatelui, şi

166

„Nunta nu se face niciodată între o familie bogată şi una săracă" Pungilă Ioana,
Lucrare de seminar, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare în comuna Bozovici
jud Caraş. În Ţara Făgăraşului până în 1920 fii de boieri aveau gulerul cămăşii lat, pe
când cei de iobagi îl aveau îngust şi se încheiau cu un şnur fii de boieri nu se căsătoreau
cu cei de iobagi" C. 460 Damian Nicole, Nunta ţărănească din Arpaşu/ de Jos jud.
Făgăraş, Lucrare de seminar Arhiva MET.
167
Tancred Bănăţeanu - Diferenţieri În portul popular din Ungureni, comuna
Cupşeni, raionul Lăpuş, regiunea Maramureş în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Muzeelor de etnografie şi ată populară, Bucureşti, dec. 1964, p.468.
168
Caietul 493, Viorel Grivase, Obiceiuri de la naştere, căsătorie şi Înmormântare din
comuna Nepos,jud Năsăud, Lucrare de seminar la etnografie Arhiva MET.
169
,,În Ţara Făgăraşului, până în 1920, fii de boieri aveau gulerul cămăşii lat, pe când cei
de iobagi îl aveau îngust şi se încheiau cu un şnur fii de boieri nu se căsătoreau cu cei de
iobagi" C. 460; Damian Nicole - Nunta ţărănească din Arpaşu/ de Jos, jud. Făgăraş
Lucrare de seminar Arhiva MET.
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erau încinse cu bete în şiruri suprapuse depăşite ce creează un brâu foarte lat, în
170
timp ce nemeşele îşi suflecau la brâu zadia dinapoi.
În satele din Valea Jiului descendentele nemeşelor aveau părul
„pieptănat în două chici răsucite sub formă de canci, în creştetul capului
asemenea celor din Ţara Haţegului" în timp ce iobagele, după ce se măritau, se
pieptănau „cu cărare la mijloc împletind părul în două plete la care adăugau
pleteri de lână, cu rolul de îngroşa împletitura de păr natural şi a-i da o anumită
formă". 111
Nemeşele

purtau peste poalele cămăşii „rochie cu şorţ", în timp ce
fostele iobage purtau „catrinţe şi oprege cu ciucuri" lobagele purtau în picioare
cioareci (ciorapi croiţi din pănură şi întăriţi cu talpă) lungi până mai sus de
genunchi, nemeşele purtau cioarecii lungi numai până la genunchi.
Bărbaţii iobagii din Valea Jiului purtau părul lung cu cărare la mijloc,
împletit în două chici. Şubă albă din pănură, lungă, purtau şi nemeşii şi iobagii,
diferenţa consta în „bârnaşe vopsite în negru şi roşu la tineri sau vânăt şi negru
la vrâstnici, la iobagi, pe când la descendenţii din familia nemeşilor era decorat
numai cu bârnaş alb şi negru şi avea gulerul de postav negru pentru bătrâni şi
172
roşu la cei tineri".
O altă modalitate de obţinere a dreptului de proprietate asupra
pământului era prin moştenire de la părinţi. Moştenirea în satele româneşti se
făcea după legea pământului, părintele putând dispune, cu limbă de moarte, cum
vrea el de avere, dar trebuia să ţină seama de faptul că neîndreptăţirea unuia
dintre fii era înfierată de săteni multă vreme.
În satele de moşneni pământul moşesc putea fi moştenit numai de
urmaşii moşului „care aveau dreptul numai la partea ce li se cuvenea de la
moşul lor". rn De aceea, prin împărţirea între urmaşi pământul moşesc s-a
diminuat ca suprafaţă, apărând diferenţieri sociale între bătrâni 174 „dacă unii au
mai mult pământ cauza e că moşul lor a cuprins la început mai mult pământ, sau
că familia unui moş a fost prăselnică decât a altuia" şi moşia s-a împărţit între
mai. mu l ţ1.„ . 11s
Averea părintească, după desfiinţarea iobăgiei, putea să fie moştenită în
primul rând de fii naturali. Mai aveau dreptul la moştenire copiii din flori, care,

Tancred Bănăţeanu, op. cit„ p 467- 473; ,,În fostul district al Chioarului, mai toţi
oamenii erau nobili şi umblau în haine vinete şi pe sumanele lor negre au postav vânăt
la mâneci şi braţe. Tot cu postav este tivit jur împrejur''. Răspuns la Chestionarul lui N.
170

Densuşianu, Cestionariu despre tradi{iunile istorice şi anticită{ile terilor locuite de
români, partea I-a, trimis de preotul Gregoriu Ciubăncaş din Ciubanca.
171
Maria Bâtcă - Însemn şi simbol în vestimentaţia ţărănească din Transilvania, în
Revista de etnografie şi.fâlclor, Tom 38 Nr. 4 Buc. 1993, pp 384-386
172
/bidem

Jnf. din Mihăieşti jud Argeş
„Moş este pământul care a aparţinut unui singur locuitor şi care s-a împărţit între
urmaşi săi, bătrâni", inf. din Mioveni. Jud Argeş
175
Inf. din Mihăieşti jud Argeş
173

174
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„cu toate că erau consideraţi nelegitimi, purtau numele părinţilor care i-a crescut
176
şi aveau dreptul la moştenirea averii părinteşti ca şi ceilalţi copii".
O altă categorie care aveau dreptul la moştenire erau copiii luaţi de
suflet de familiile care nu puteau face copii, pentru a avea cine să le îngrijească
la bătrâneţe, sau de familiile mai bogate care aveau numai fete „pentru a avea
cine să le ducă pe mai departe numele". 177 Când se luau copii de suflet, pentru a
se evita neînţelegerile ulterioare, între părinţii naturali şi cei de suflet, aceştia se
luau „de peste o punte sau de peste o apă, dacă erau mici, iar dacă erau mai
178
mărişori se luau în pielea goală ca să-i îmbrace cei care-i luau" şi se făcea un
act, înscris între ei, act prin care părintele natural renunţa la drepturile parentale
179
asupra copilului, iar cel de suflet se obliga să-l înzestreze".
Averea părintească se putea moşteni ca zestre la căsătorie. Zestrea era
stabilită de către părinţii ambilor tineri, verbal, în prezenţa unor martori (rude şi
naşii) înainte de logodnă şi ea intră în posesia noii familii imediat după
căsătorie. La căsătorie nu se întâmpla nici o dată ca „un sătean să dea unuia o
180
zestre mai mare neîndreptăţind cu aceasta pe ceilalţi urmaşi".
Căsătoriile copiilor se făceau în ordinea vârstei, întâi fetele şi flăcăi cei
mai mari, şi apoi fraţii şi surorile lor mai mici „nu voiesc cu nici un preţ a-şi
mărita întâi fetele mai mici, nici a însura băieţii mai mici, că, zic ei, nu se începe
181
niciodată sacul de la fund".
Ca zestre se da „vite, pământ şi loc de casă, obiecte din casă" 182 , iar
tinerii care la căsătorie au primit zestre, dacă mai aveau fraţi necăpătuiţi, nu mai
puteau avea pretenţii la averea părintească, „ei trebuind să se mulţumească cu ce
. .
.„ 183
au pnm1t atunci .
Partea din averea părintească ce rămânea după ce toţi fraţii şi-au primit
zestrea, era moştenită de băiatul cel mai mic, sau de fata cea mai mică, (dacă
familia avea numai fete), care rămânea în casă.
De obicei moştenirea era cu ceva mai mare, decât partea pe care au
primit-o de zestre fraţii lui, pentru că ea cuprindea şi partea sufletului, adică
acea parte din avere care trebuia să acopere „cheltuielile de înmormântare,
cheltuielile ce se fac pentru sufletul mortului la pomenile şi pomenirile de 3, 9 şi
40 zile, la 3 şi 6 luni, care se adaugă la cele pentru cruce, îngnJtrea
mormântului". 184

8. P. Haşdeu, op.cit., p. 268
lhidem, p. 255
178
/hidem
179
1bidem, p. 255,în localitatea Brusturoasa,jud. Bacău
180
8. P. Haşdeu, op.cit. p. 257
181
Ibidem.
182
8. P. Haşdeu, op.cit. p 256
183
„Dacă un fiu la însurătoarea sa s-a dus în casa nevestei şi dacă părinţii lui mai au şi
alţi copii nepuşi la cale, atunci acel fiu nu mai poate cere din averea tatălui său, ci
trebuie să rămână mulţumit cu zestrea ce a luat la ieşit." Ibidem. p.270
184
Artur Gorovei - Partea sufletului. Un vechi obicei juridic al poporului român.
Şezătoarea No. l-2, ian-febr. 1926, p. 3.
176
177
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De obicei, încă din timpul vieţii părinţi spre bătrâneţe îşi pregăteau
hainele cu care să fie înmormântaţi, (de obicei hainele cu care au fost miri),
ştergarele care să fie date pomană „fiecare femeie în etate este pregătită cu 12
şervete pentru ea şi 12 pentru bărbat pe care le da la preot, dascăl, cruce,
prapori, gropari şi cel care duce calul de la căruţă". 185 de care nu se atingea
nimeni, „fiind sacre pentru toată lumea, fiind cel mai mare păcat, de neiertat a le
- .„ 186
rap1 .
Familiile fără copii îşi lăsau moştenire rudelor care se îngrijeau de
187
înmormântare şi de ce trebuia făcut pentru pomeniri după înmormântare.
Dacă o familie nu avea copii şi bărbatul era bolnav, acesta putea lăsa cu limbă
de moarte averea nevestei, dacă este convins că soţia, chiar dacă se va mărita, se
va îngriji de ce trebuie pentru sufletului lui atât la înmormântare cât şi după. În
situaţia în care, cu limbă de moarte, nu-i da voie să se recăsătorească şi totuşi o
făcea, rudele soţului „o cer în faţa judecăţii să-i combată violarea ce a comis şi
se ivesc gâlcevi". 188
Suprafaţa pământului aparţinător unei familii putea creşte sau descreşte
prin cumpărare sau vânzare. Pământul moşesc nu era iertat a-l vinde străinilor
numai descendenţilor din familie şi „numai dacă aceştia nu se învoiau să-l
cumpere, era iertat a-l vinde." 189
În cazul în care o familie era obligată să vândă, pentru rezolvarea unor
probleme, sunt întrebate neamurile dacă nu cumpără „roagă întâi pe rude dacă
nu cumva voiesc să cumpere de la ei şi dacă nu atunci zice n-am păcat căci l-am
190
rugat şi vinde la altul străin".
Dacă se vinde o avere nemişcătoare fără să fie întrebate rudele, acestea
au dreptul, timp de un an, să o răscumpere, „rudele au dreptul de a răscumpăra o
avere nemişcătoare dacă s-a vândut fără ştirea lor, sau nefiind ei în sat, dând
191
cumpărătorului banii şi alte cheltuieli cu înscrisuri şi cu aldămaş".
Pentru a evita aceasta cumpărătorul insista să se prevadă în actul de
vânzare o sumă exagerată ca preţ pe care nu i-ar da mâna răscumpărătorului să-i
plătească.

192

Vânzarea de pământ s-a făcut şi de către stat din moşiile lui prin legile
agrare. Legea Agrară din 1864 prevedea că se pot vinde suprafeţe de până la 12
pogoane la preţul de 5 galbeni pogonul, însurăţeilor sătenilor de pe moşiile
strâmte şi celor care aveau casă şi grădină în sat dar n-au fost clăcaşi, plata
193
făcându-se timp de 15 ani fără dobândă. Cei I 06. 714 săteni care au cumpărat
194
loturile de pe moşiile statului nu era voie a fi înstrăinate timp de 30 ani
185
186
187
188

189

Inf. Maria Ivan Flucuş, Şinca Nouă, jud. Braşov
Artur Gorovei,op. cit p.3
/bidem
/bidem p 272.

lnf. din Maidan D

190

/bidem p. 274
191
/bidem. p 275
192
/bidem.
193
N. Adăniloaie, Dan Berindei, Re.forma agrară din 1864, Editura Academiei R.S. R.
1967 p.344
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Prin Legea din 1889 se stabilea ca din moşiile statului puteau cumpăra
loturi de 5 ha comunele pentru şcoală şi biserică şi capii de familie fără pământ,
văduvele cu copii şi ţăranii care aveau mai puţin de 5 ha. Loturile cumpărate nu
puteau fi înstrăinate timp de 15 ani 195 • Pe baza legii din 1889 au cumpărat loturi
196
de 5 ha un număr de 105.165 ţărani iar 1.549 au cumpărat loturi mai mari.
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea aşezările româneşti au fost
recunoscute oficial ca unităţi social teritoriale, individualizate printr-un
toponim, ce sunt formate dintr-un număr variabil de gospodării dispuse de-a
lungul unei reţele de căi de comunicaţie şi un teritoriu ce era folosit drept spaţiu
ocupaţional de către locuitori.
Prin această recunoaştere s-a terminat procesul de separare a
proprietăţilor aparţinătoare locuitorilor unei aşezări, de terenurile aparţinătoare
marilor proprietari şi de cele aparţinătoare satelor vecine
Teritoriul unei aşezări cuprindea două părţi importante, vatra satului şi
hotarul În vatra satului, sau intravilan, se găseau proprietăţile individuale ale
locuitorilor (terenurile pe care erau ridicate gospodăriile, între care, mai ales în
satele de foşti de ţărani liberi, se aflau şi terenuri libere, destinate ridicării unor
noi gospodării) şi proprietatea comună a întregii colectivităţi (terenuri
neproductive maidane, drumuri,văi). Mărimea proprietăţilor individuale varia
de la aşezare la aşezare, în satele cu case răsfirate fiind mai mari deoarece
„fiecare gospodar îşi are în jurul casei grădina unde se găsesc pomi meri peri,
197
loc arabil mai ales pentru cultura cartofului "
Exploatarea proprietăţii din cadrul vetrei satului era lăsată la latitudinea
fiecărui proprietar, aceştia având obligaţia de-a respecta proprietatea vecinului
şi proprietatea comună. Conflictele apărute ca urmare a nerespectării acestei
obligaţii se rezolvau, între vecini pe plan local, rareori ajungându-se la organele
de judecată.
În hotarul satelor se găsea proprietatea individuală a locuitorilor
(terenurile arabile, fâneţele viile şi livezile cu pomi fructiferi în unele zone) şi
proprietatea comună (păşunea, pădurea, drumurile).
Suprafeţele de teren deţinute de familiile ţărăneşti variau de la caz la
caz. În satele de ţărani liberi mărimea moşiei, la început, a fost mai mare sau
mai mică după vitejia oşteanului, sau după cum a fost stabilită la început, în
198
funcţie de „cât putea ocoli omul într-o zi cu picioarele"
sau de cât putea vâna
într-o zi: „unii mergeau la vânat şi cât puteau umbla într-o zi, puneau semn, sau
hotar, alţii veneau din altă parte şi când ajungeau la hotar se întorceau fiindcă nu
aveau voie să treacă peste hotar, şi în felul acesta puneau stăpânire pe bucăţile
199
de pământ şi le stăpâneau ca proprietatea lor".

193

/bidem p 337
lbidem. p .214
195
/bidem p 337
196
/bidem p. 338
197
Jnf. din Mihăieşti jud Argeş D
198
Jnf. din Floreşti jud. Dolj D
199
lnf. Din Havâmajud. Dorohoi, D
194
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O dată cu stabilirea mărimii se făcea şi delimitarea moşiei prin semne
de hotar, care de obicei erau o brazdă de plug şi diferite pietre „era obiceiul să
înconjoare locul ce trebuia să-l cuprindă moşia prin brazda plugului, după care
puneau pietre însemnate şi aşa se hotăra moşia satului". 200
Semnele de hotar marcau locul până unde se întinde teritoriul care
aparţine, spiritual, unei comunităţi sociale, locul în care oamenii acelei
comunităţi se simţeau acasă „până la hotar omul merge liniştit, că merge ca pe
locul lui, n-are de ce să se teamă". 201 Trecând hotarul omul nu mai e la el acasă
ci intră într-o lume necunoscută „poate bună, poate nu,eu ştiu că dacă trec nu
202
mă mai simt bine" de aceea el trebuia să aibă grijă să nu i se întâmple ceva
rău

Semnele de hotar aveau, în primul rând, rolul de a delimita teritoriul
unui sat de cea a altui sat „moşia unui sat era despărţită de a altui sat prin semne
de hotar, movile împietrite în care se puneau cărbuni şi alte materialuri şi se lăsa
cu anatemă ca nimeni să nu le strămute". 203
Pentru a se stabili locul în care să se pune semnele de hotar „spun
bătrânii că în vechime, când se întemeia un sat nou, unul din cei mai bătrâni
punea o brazdă în cap, preotul îmbrăca haine de slujbă şi mergeau împreună
până când cădea brazda de pământ singură de pe cap şi acolo punea semn de
hotar o piatră mare". 204
Ca semne de hotar: „se făceau movile de pământ în care se îngropau
pietre" 205 , „ţarcuri umplute cu pământ şi pietroaie mari" 206 „gropi făcute
anume m care se puneau pietre man, sau butuct. de 1emne 11)7
- .
"

A

•

•

Inf. din Fileşi jud. Covurlui O „bătrânii povestesc că la formarea satului atunci au
înconjurat comuna cu o brazdă, fiind tras plugul de doi bivoli albi" Inf. din Argetoaia,
jud Dolj „ În vechime satul se înconjura cu o brazdă de plug după care se făcea gard sau
şanţ" Inf. din Rogojeni, jud. Covurlui O „ se trăgea o brazdă spre a se cunoaşte mai
bine hotarul" Inf. din Ruginoasa jud Neamţ,
201
Informaţie din Poiana Mărului, jud. Braşov, apud Ernest Bemca, Spa(iu. timp şi
cauzalitate la poporul român.Ed. Humanitas, 1997, p. 40
202
Ibidem.
203
Inf. din Mihăieşti, jud Argeş O ; „ când s-aşeză hotarul este obiceiul a se pune în
groapă , sub piatră, cărbuni de lemn stinşi, fărâmituri de piatră şi un nod de petică (
cârpă)" Inf. din Mărgineni, jud. Neamţ O
204
Jnf. din Obârşia jud. Bacău O
205
1nf. din Priseaca jud. Olt D.; „Când se pun semne de hotar se face întâi agheasmă,
apoi se fac nişte gropi în care se pun cărbuni şi deasupra lor se pune piatra de hotar, apoi
se face movilă", inf. din Cudalbi, jud Cudalbi O
206
Jnf. din Dofteana jud. Bacău: „gărduş plin de ţărână, pentru hotare mai mari şi
bolovani sau ţăruşi bătuţi adânci", inf. din Nadişa jud. Bacău H; „pietre gropi
moşuroaie, ciuhe, brazde trase cu plugul", inf. din Berzunt, jud. Bacău; 8. P. Haşdeu,
Soarele şi luna, p. 281
207
„Hotarele sunt pietre îngropate în pământ lăsând numai un capăt afară", inf. din
Onceşti jud. Tecuci D; „Sub pietrele de hotar se puneau cărbuni şi cenuşă, pietrele se
scriau şi jurau când se pun", inf. din Găneşti, jud. Covurlui D; „Când se punea un semn
de hotar era obiceiul de a îngropa în pământ pietroaie lungi, cu un capăt în pământ şi cu
unul afară, sub care se îngropau cărbuni", inf. din Buhalniţa, jud. Neamţ D.
200
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În gropi, sub semnele de hotar, se puneau obiecte rezistente care să
reziste vremii, cărbuni" 208 , cenuşă cu cărbuni de stejar în care se amestecau
209
210
bucăţi de sticlă , o sticlă mare cu vin sau cu apă sfinţită , sticle sau oale,
211
pentru că acestea nu putrezesc , hârburi de oale noi, cărbuni şi cărămizi
212
213
fărâmiţate , „o ulcică cu tămâie".
Obiectele care se puneau în groapă (cărbunii, sticla, cenuşa, etc.) erau
considerate tot semne de hotar, ele fiind proba materială ce dovedea
valabilitatea semnului de hotar, în caz de litigiu, „dar acum stâlpul, fiind stricat
şi frânt deasupra, nu se cunoaşte şi ne-am apucat de l-am dezgropat să vedem
dacă are semne de hotar şi s-a aflat sub acea piatră, cum iaşte obiceiul, nici
214
cărbuni, nici cenuşă, ci a fost o piatră fără ispravă".
215
La fixarea semnelor de hotar, participanţii jurau că le vor respecta :
„când se punea semnele de hotar oamenii aveau obiceiul să pună pe preot de
citeşte molitva de jurământ şi toţi stau cu mâinile pe acele pietre ce au să le
înfigă, apoi jură cu tot neamul, să se stingă acela care va schimba semnele de
hotar sau le va strica şi înfig pietrele de hotar şi în groapă cu ele pun şi cărbuni,
semnul jurământului". 216

Inf. din Mânjeşti, D, jud. Vaslui; Mihăeşti, jud. Vâlcea; Floreşti, D, jud. Dolj,
D, jud. Neamţ
209
Jnf. din Băleni D jud. Galaţi: La punerea semnelor de hotar se puneau cenuşă cu
cărbuni de stejar în care se amestecau bucăţi de sticlă şi se îngropa sub piatră"
Zăpodeni, jud. Vaslui D, „La punerea pietrelor de hoitar se punea sub piatră cenuşă sau
cărbuni ca să nu se mute hotarul", Muntenii de Jos, jud. Vaslui D
209
Drajna de Sus, D. jud. Prahova
210
„Când se pune un hotar mare este obiceiul a se îngropa la o adâncime oarecare sub o
piatră o sticlă mare de vin sau cu apă sfinţită'', inf. din Slănic jud. Bacău, D
211
Jnf. din Câmpurile, jud. Putna D;
212
„Sub piatra de hotar sunt puse hârburi de oală nouă, cărbuni, cărămizi fărâmiţate";
inf. din Drajna de Sus, D. jud. Prahova
213
„După aceia se face agheasmă ca să înconjoare moşia norii cu piatră" Inf. din
Corbasca, jud Tecuci D
214
Inf. din Floreşti, D, jud. Dolj şi din Obîrşia, D, jud. Bacău
215
,,Înainte când se îngropa orice semn de hotar (în majoritatea cazurilor o piatră) se
puneau sub ea cărbuni stinşi şi se zicea: aşa să se uşte cel ce va strămuta hotarul după
cum s-au uscat aceşti cărbuni. După ce îngropau hotarul puneau deasupra lui nişte
cărbuni de tei aprinşi şi după ce-i scuipau îi loveau cu un ciocan din care cauză se
producea un pocnet şi ziceau aşa să pocnească ochii celui ce va strămuta acest hotar",
inf. din Dumasca Dubrovăţ, jud Vaslui D
216
„Când se punea un semn de hotar şi din întâmplare trecea pe acolo un călător, îl
prindeau şi simulau asupra -i un fel de bătaie şi dezbrăcare de haine ca să consfinţească
astfel tăria hotarelor şi să se ştie şi să se respecte'', inf. din Pleniţa, D, jud. Dolj; „când
se fac aşa numitele semne de hotar se duc şi junii cei mai tineri, care, după ce semnul de
hotar este ridicat din pietre acoperite cu pământ şi pus deasupra pajişte ca să
înţelenească, se pun pe rând mai mulţi pe acel semn, numit holomb şi în faţa adunării li
se aplică mai multe lovituri de bastoane în semn de aducere aminte. Devenind oamenii,
în caz de divergente de hotar ei sunt chemaţi şi ascultaţi ca martori", inf. din Selişte, D,
Transilvania; „Sub pietrele de hotar îngroapă fier, cărbuni, hârburi de sticlă, mai dă câte
208

Grumezeşti,
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Pentru respectarea semnelor de hotar se luau ca martori toate persoanele
care întâmplător se aflau acolo 217 „când se punea un semn de hotar şi din
întâmplare trecea pe acolo un călător, îl prindea şi simulau asupra lui un fel de
bătaie şi dezbrăcare de haine, ca să consfinţească astfel tăria hotarelor şi să se
218
ştie şi să se respecte din copii în copii".
Pe lângă rolul de a fi mărturiile materiale, atunci când apăreau conflicte
între două sate în ce priveşte încălcarea teritoriului, semnele de hotar aveau şi
rolul de a apăra teritoriu delimitat de ele, de forţele dezlănţuite ale naturii
precum ploi torenţiale, grindină şi de alte rele.
Pentru a apăra hotarul de astfel de fenomene până târziu în cazurile în
care era transportat un om care a murit de moarte nenaturală (ucidere, înec,
sinucidere, etc.), departe de casă, însoţitorii erau obligaţi la intrarea în hotarul
unui sat să anunţe clopotarul să tragă clopotele de la biserică. Vara pe timpul
furtunilor mari, cu trăsnete şi ploi torenţiale se trăgeau de asemenea clopotele de
la biserică crezând că sunetul acestora le va alunga din hotarul satului.
Hotarul, adică limitele teritoriului aparţinător unei comunităţi, era locul
propice desfăşurării unor acte rituale cu caracter magic, cu scopul apărării
membrilor comunităţii de rele. Aceste acte, pentru a avea rezultatele scontate, se
desfăşurau numai la anumite semne de hotar,care de la început au fost destinate,
prin diferite acţiuni rituale, ca locuri până unde pot să vină bolile „locuitorii
aveau obiceiul să înjuge doi boi gemeni la un plug şi cu el să brăzdeze locul,
menind ca peste brazda trasă să nu treacă bolile". 219 Pentru a putea oprii bolile,
brazdă de plug trebuia să fie trasă de „doi boi negri, gemeni, făcuţi se
220
221
sâmbăta" de doi bivoli albi
de patru boi negrii. 22 2
Apărarea locuitorilor dintr-un sat în situaţia în care în localităţile
învecinate apăreau cazuri de ciumă se putea face şi ducând cămaşa ciumei între
223
hotare • Pentru a apăra satul de ciumă mai multe femei se adunau şi într-o
noapte făceau o cămaşă cu care îmbrăcau o păpuşă făcută din zdrenţe „pe care o

o palmă unui copil mic ca să ţină minte şi să spună şi altora când va fi mare, că acolo e
hotarul", inf. din Folteşti, jud. Covurlui D
217
„se făcea jurământ şi blesteme, prin rugăciuni religioase şi după terminare proprietarii
dau o masă", inf. din Priseaca jud. Olt D
218
1nf. din Pleniţa jud. Dolj D
219
Jnf. din Zăpodeni, jud. Vaslui D.
220
„se povesteşte că satul Vârtopul este înconjurat cu o brazdă trasă de doi boi negrii,
gemeni, făcuţi de sâmbăta. Pentru aceasta cred că satul este scutit, sau apărat de
molime", inf. din Vârtopul. D. jud. Dolj; „Pentru a fi apărată aşezarea de ciumă se
încingea cu o brazdă de plug trasă de doi boi negri", inf. din Poiana
221
„Bătrânii povestesc că la formarea satului au înconjurat comuna cu o brazdă de plug,
fiind tras plugul de doi bivoli albi", inf. din Argetoaia, jud. Dolj D
111
,,În timpul ciumei şi a holerei se trăgea o brazdă împrejurul satului cu un plug tras de
patru boi negrii ca să nu intre ciuma în sat", inf. din Ţebea, jud. Hunedoara D
113
„Femeile se adună şi fac o păpuşă din zdrenţe în formă de femeie, apoi toate, într-o
noapte, fac o ie, în acea noapte o ţese,şi o coasă şi îmbracă păpuşa. În ziua următoare
înmormântează păpuşa lângă o cruce din vreo răspântie făcându-i-se măr şi femeile
cântând-o ca pe mort", inf. din Şinca Veche D.jud. Făgăraş
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duceau între hotare cu credinţa că am făcut cămaşa ciumei şi cu asta ne-am
îndestulat ca să se ducă ciuma de la noi". 224
În hotarul satelor se găsea proprietatea individuală a locuitorilor
(terenurile arabile, fâneţele, viile şi livezile cu pomi fructiferi în unele zone) şi
proprietatea comună (păşunea, pădurea, drumurile).
Proprietatea individuală din hotar, în special ţarina (terenurile cultivate)
era separată de grădinile din vatra satului printr-un gard, gardul ţarinei. Acest
gard era făcut din nuiele, spini, vrejuri de viţă de vie, de către locuitorii care
aveau gospodăriile la marginea satului, iar în situaţiile în care în vatra satului se
aflau şi terenuri necultivate - râpe, mlaştini, maidane - gardul era făcut de toţi
proprietarii care au terenuri în acea parte de hotar, proporţional cu suprafaţa
deţinută.

Gardul ţarinei era reparat în fiecare primăvară, când se apropia timpul
aratului, la îndemnul primarului, iar întreţinerea lui, în cursul anului, intra în
atribuţiile fiecărui sătean. Primarul pedepsea pe cei care nu ieşeau la făcut sau
reparat gardul oprindu-i de la arat „punea străji puternice la porţile satului şi
împiedica pe cel care nu şi-a făcut partea de gard". 225
Din sat, accesul la locurile de cultură, se făcea printr-o poartă, poarta
ţarinei, care se aflau la ieşirile din sat, pe care toţi oamenii care intrau sau ieşea
din sat erau obligaţi s-o închidă.
În toate localităţile ţarina era închisă de la Sf. Gheorghe până la Vinerea
Mare (14 octombrie}, păşunatul animalelor fiind permis numai pe terenurile
destinate anume: păşunea, izlazul, suhatul.
În perioada în care ţarina era închisă culturile erau păzite de paznicii de
ţarină, jitarii, haităii, gornicii, oamenii anume angajaţi de către săteni
primăvara, dintre oamenii cinstiţi, cu avere. La angajarea paznicilor de câmp se
stabileau şi despăgubirile care trebuiau plătite în natură şi cele care trebuiau
plătite în bani pentru pagubele făcute în culturile din ţarină.
Paznicii de câmp aveau obligaţia de-a supraveghea hotarul pentru
evitarea producerii unor pagube în semănături de către animale şi de către hoţi.
E purtau o bâtă sau o furcă cu două coarne şi îşi făceau în locurile mai înalte
din hotar puncte de observaţie, unde-şi amenajau adăposturi temporare, colibe
de nuiele acoperite cu fân care să-i apere de arşiţa verii şi de intemperii.
Paznicii de ţarină erau obligaţi să scoată animale găsite în ţarină luând
zălog (clopote, haine) de la cei care le păzea dacă paguba produsă era mică, sau
să ducă animalele şi să le închidă la ocol atunci când paguba era mai mare sau
era produsă de animale singuratice.
Zăloagele şi animalele închise trebuiau răscumpărate de îngrijitorul sau
de proprietarul animalelor prin recuperarea pagubei, în cazul zălogului şi prin
plata taxei de ocol, în bani. Taxa de ocol, stabilită primăvara la angajarea
paznicilor, creştea o dată cu numărul zilelor în care animalele se aflau închise
prin adăugirea cheltuielilor de întreţinere a acestora. Din taxa de ocol o parte era

224

Inf. din Ciubanca, jud. Someş D

225

Tudor Pamfile -Agricultura. p 27.
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a gazdei ocolului, o parte a paznicului de ţarină şi a treia parte era a folosită
pentru repararea drumurilor, fântânilor comunale.
Stricăciunile mari produse în cultura unui proprietar erau constatate de
o comisie formată din unul din mai marii satului, proprietar şi paznicul de ţarină
care stabileau taxele care trebuiau achitate de proprietarul animalelor sau de
păstorul acestora.
Pe timpul serviciului paznicii de ţarină aveau la porţile drumurilor mai
frecventate adăposturi temporare: colibe, coverci - „o groapă săpată în pământ
pe marginea căreia se înfig lemne care se împreună într-un punct şi se acoperă
cu trestie, papură sau coceni, are forma unui con deasupra pământului." 226
Paznicii de ţarină erau plătiţi de săteni în natură, în funcţie de
217
suprafeţele avute de proprietari „câte un snop din fiecare claie". Pentru paza
mălăiştilor jitarilor li se lăsa, în funcţie de suprafaţa avută de fiecare proprietar
o fâşie pe lângă drum pe care s-o culeagă ein 8
În ţarină proprietăţile individuale erau despărţite între ele, prin mete,
mejdină, miezuină, haturi. Meta putea fi urma unei singure brazde de plug, sau
9
„un loc îngust lăsat nearat între locurile a doi proprietari"n • După mai mulţi
ani, brazdele de plug rămase ne grăpate sau nearate, creşteau atât în înălţime cât
şi în lăţime, transformându-se în răzoare, diminuând astfel suprafeţe arabile ale
proprietarului .
Pentru a se evita diminuarea suprafeţelor cultivate în unele localităţi
aceste brazde au fost înlocuite cu semne de hotar,de obicei pietre mari, puse,
vizibil, din loc în loc. În mentalitatea populară aceste haturi aveau menirea de-a
despărţi proprietăţile şi de a le apăra de lucrurile rele, de aceea se credea că dacă
treci peste ele e bine să scuipi ca să nu te pocească ceva 230 .
Cele mai importante elemente ale hotarului au fost terenurile arabile,
fâneţele şi păşunea. Exploatarea acestora se făcea în funcţie de locul ocupat de
terenurile arabile, în raport cu fâneţele pe hotar.
În localităţile în care terenurile arabile nu erau separate de fâneţe fiecare
proprietar putea să cultive ce voia pe pământul lui şi să execute lucrările
agricole când voia, atât timp cât considera că pământul este productiv. Pentru
creşterea productivităţii locului fie că proceda la alternarea culturilor agricole,
fie la lăsarea terenului necultivat un număr de ani.
Alternarea culturilor agricole era necesară pentru creşterea fertilităţii
naturale deoarece fiecare soi de cereale ia sau dă solului unele elemente chimice.
Permanentizarea cultivării unui fel de cereale, monocultura, duce la secătuirea
terenului de aceleaşi elemente şi îmbogăţirea lui cu alte elemente care permit
apariţia unor boli bacteriene şi la scăderea producţiei.

226

Inf. din Bîrca, jud Dolj D.

227

T. Pamfile - Agricultura, p. 139-140.

228

1bidem p 218.
Argetoaia „mejdină e locul lăsat printre două locuri cultivate", Lipovu; „locul nearat
între mărgina şi lăsat ca semn de hotar", Poiana
230
T. Pamfile - Agricultura, p 24
229
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secolului al XIX-iea alternarea culturilor se făcea între
terenurile cultivate cu păioase fiind numite holde, iar cele
cultivate cu porumb erau numite prăşitură, mălăişte, cucurizaştină.
După ce erau cultivate un număr de 3-4 ani, terenurile arabile îşi
pierdeau fertilitatea şi erau lăsate să se odihnească. În funcţie de numărul de ani
în care erau lăsate „să se odihnească" 231 acestea se numeau pârloagă sau ţelină.
Pârloagă se numeau atunci când erau necultivate 2-4 ani, perioadă în care erau
folosite ca păşune pentru animale.
Ţelină se numeau terenurile arabile lăsate să se odihnească un număr
mai mare de ani (4-1 O ani), timp în care acestea se înţeleneau şi erau folosite ca
232
păşune, în primii ani, după care deveneau fâneţe.
Prin acest sistem de utilizare a terenurilor se reuşea să se obţină atât
creşterea fertilităţii naturale a pământului, cât şi obţinerea unor plante furajere
mai hrănitoare deoarece în primii ani: „pământul fertil şi înţelenit dă ierburi
nutritoare, cultivându-se câtva timp şi abandonându-se apoi, se acoperă fără
întârziere cu plante furajere alese, în care mai pretutindeni vine şi trifoiul şi
ghizdeiul şi lucerna fără ca să fie semănate de cineva". 233
În localităţile în care suprafaţa terenurilor arabile era redusă pentru
creşterea fertilităţii naturale acestea erau lăsate să se odihnească un singur an
timp în care erau arate, ogorâte. Terenurile arabile lăsate necultivate erau arate
după ce se termina secerişul pentru ca rădăcinile de buruieni „să se prăjească
sub arşiţa soarelui" 234 , după care în primăvara unTiătoare erau arate din nou şi
La

sfârşitul

păioase şi prăşitoare,

însămânţate.

Sistemul de agricultură cu ogor a fost practicat atât individual,
terenurile cultivate fiind răspândite pe tot hotarul ca o tablă de şah, cât şi la
nivelul întregii comunităţi, în care caz hotarul satului era împărţit în două
câmpuri, ţarina şi ogorul.
În situaţia în care întreg hotarul era împărţit în două câmpuri, în fiecare
câmp se aflau atât terenurile arabile, cât şi fâneţele, iar în anul în care un câmp
era cultivat de pe el se recoltau cerealele şi furajele pentru animale, iar câmpul
lăsat să se odihnească era folosit ca păşune pentru animale. În localităţile în care
se practica sistemul de agricultură cu două câmpuri proprietarii care aveau
pământ în ambele câmpuri ale hotarului erau obligaţi să-şi cultive terenurile
numai din ţarină, cele din câmpul lăsat ogor devenind păşune pentru animale.
Terenurile arabile din câmpul lăsat ogor erau fertilizate cu îngrăşăminte
naturale prin gunoirea cu gunoi de grajd sau prin târlire cu staulul oilor.
Importanţa târlirii locului, mai ales în satele din zonele înalte, era aşa de mare,

231

„Pământul se odihneşte, se înnoieşte, rămânând sau nu în pârloagă. Când pământul

stă

în pârloagă scoate din el buruienele, buruienele se usucă şi putrezesc. Resturile ce ies
din putrezirea buruienilor înnoiesc pământul", Ion Ionescu - Agricultura română În
judeţul Putna, Bucureşti, 1869, p. 226.
~ 3 ~ „Când pământul rămâne în pârloagă vitele merg şi-l pasc; păscutul lasă pe el
bălegarul. Bălegarul uscându-se şi putrezind înnoiesc pământul. Ibidem"
233
Ion Ionescu, op. cit p .143
234
Dichiseni, jud. Ialomiţa D„
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încât în unele zone proprietarii cu oi multe adunau oile de la cei cu oi mai puţine,
235
şi le păzeau fără plată, numai pentru nopţile de gunoi.
Sistemul de agricultură ogor cu două câmpuri era avantajos faţă de cel
cu ţelină deoarece lăsa terenurile arabile necultivate un singur an, asigurând o
suprafaţă mai mare de păşune pentru animale, şi permitea îngrăşarea pământului
şi prin târlire. Sistemul prezenta dezavantaje legate de suprafaţa mare ce
rămânea necultivată un an şi de necesitatea ca locuitorii să deţină proprietăţi în
ambele câmpuri
O formă evoluată de exploatare a terenurilor agricole a fost întâlnită în
localităţile în care terenurile arabile erau situate într-o anumită parte a hotarului,
separate de păşune şi de fâneţe .
Terenurile arabile erau împărţite în trei câmpuri, unul care se semăna cu
cereale de toamnă, altul ce se semăna cu cereale de primăvară şi al treilea care
era lăsat ogor, rotaţia culturilor făcându-se anual.
Sistemul cu trei câmpuri prezenta avantaje pentru proprietari deoarece
permite utilizarea a două treimi din suprafaţa arabilă, iar pe de altă parte, în
satele în care păşunea era insuficientă permitea folosirea câmpului lăsat ogor ca
păşune pentru oi, cu care ocazie se făcea şi fertilizarea terenurilor prin târlire.
Acest sistem impunea respectarea unor obligaţii de către toţi proprietarii
de terenuri care trebuiau să cultive acelaşi fel de cereale într-un câmp, şi să
execute lucrările agricole, în special aratul şi semănatul în aceeaşi perioadă de
timp pentru a nu provoca stricăciuni în culturile răsărite ale vecinilor
Fâneţele şi păşunile erau elementele hotarului unei aşezări care asigurau
hrana animalelor în cursul unui an calendaristic, numărul animalelor crescute în
cadrul unei gospodării era determinată în primul rând de suprafaţa acestora.
Creşterea animalele mari necesita o furajare mai substanţială decât oile,
atât pe timpul iernii, când ele trebuie furajate 6 luni, cât şi pe timpul verii
deoarece un animal mare consumă furaje cât 4-5 oi.
În condiţiile în care până la mijlocul secolului XX exploatarea
terenurilor agricole se făcea prin folosirea forţei de tracţiune a animalelor mari,
creşterea acestora era o prioritate pentru fiecare gospodărie ţărănească.
Importanţa animalelor mari se reflectă şi în raportul dintre numărul acestora şi
cel al oilor şi implicit şi în suprafeţele de păşune destinate fiecărei categorii în
parte, ştiut fiind că după oi nu pasc bovinele.
Păşunea pentru ovine fiind de obicei mai mică şi de calitate mai slabă,
ea era suplinită cu folosirea câmpului lăsat ogor şi a miriştii după recoltatul
păioaselor, drept păşune. Proprietarii terenurilor cultivate cu păioase erau
interesaţi să fie păscută miriştea deoarece, în urma seceratului cu secera, aceasta
rămânea înaltă şi crea probleme la arat.
În localităţile care n-aveau păşune suficientă pentru oi locuitorii erau
nevoiţi să cumpere de la cei bogaţi sau de la stat locul pentru păşunat animalele,
iar dacă se termina iarba de pe o păşune se cumpăra alta 236 .
R. Vuia - Tipuri de păstorit la români, Ed Academiei, 1964, p. 30
lnf. din Baloteşti, jud. Putna, răspuns la chestionarul Stâna al Muzeului Limbii
române
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Legătura dintre gospodăriile din sat şi terenurile din hotar se făcea prin
intermediul drumurilor de a căror întreţinerea răspundea întreaga comunitate.
Repararea drumurilor se făcea de obicei primăvara, înaintea începerii lucrărilor
agricole şi în timpul anului înaintea începerii recoltării păioaselor şi a
porumbului.
La lucrările de reparaţii trebuiau să participe toţi locuitorii care aveau
terenuri situate de-a lungul lor, cu care ocazie se verifica şi dacă nu s-a diminuat
lăţimea acestora prin extinderea arăturii, sau prin depozitarea unor produse care
ar împiedica circulaţia oamenilor şi a mijloacelor de transport.
În viaţa comunităţilor rurale un rol deosebit de important l-a avut
fântâna. Pentru ca apa să fie bună de băut, fântânile se făceau pe locuri curate,
atât în vatra satului cât şi în hotar. A face sau a curăţa o fântână era o jertfă
deosebită pe care o făcea omul pentru el „cine face din nou sau curăţă un bunar
are pomană şi apă pe lumea cealaltă" 237 sau pentru cineva drag lui decedat Se
credea că cele mai mari păcate se iartă dacă omul face, în timpul vieţii, o
fântână, mai ales pe locuri situate în apropierea unor drumuri circulate „pentru
ca drumeţii însetaţi după ce beau apă să zică Bogdaproste să fie de sufletul cui a
238
făcut făntâna".
În toate localităţile, la construirea unei fântâni participau toţi vecinii, iar
săpatul fântânii începea de către „mai mulţi inşi care pun deodată cazmalele în
239
pământ, jur împrejur, că nu se ştie cine are noroc de izvor".
Fântânile trebuiau curăţate anual sau dacă cădea ceva, o pasăre sau un
animal în ea: „se scoate apa şi noroiul şi se pune apă sfinţită de la
d
.
I
-„ 241
_„ 0411 • d _
Bo boteaza - , tar aca „ca e un om şt moare puţu se astupa .
Pentru a păstra curată fântâna nu erau lăsaţi copii să se joace în
apropierea ei mai ales seara şi noaptea ameninţându-i „că-i văd frumoasele şi-i
pocesc". 242
Până relativ aproape de zilele noastre se credea că nu toate locurile din
cadrul vetrei satului sau din hotar sunt la fel din punct de vedere al calităţii, ele
putând fi bune sau rele. Erau considerate bune locurile fertile, roditoare:„ iacă
243
acesta rodeşte şi altul nu, aici creşte iarba de o vezi cu ochii" , locurile ferite
de inundaţii şi de alunecări de teren, locurile care erau uşor de lucrat, în timp ce
terenurile pietroase, expuse inundaţiilor sau băltirii apei, greu de lucrat erau
considerate rele.
Aproape în fiecare localitate se credea că există locuri curate, terenurile
pe care nu s-a întâmplat nici o nenorocire, locurile însorite, ferite de vânt şi
locuri necurate care aduc nenoroc şi pagubă. Locuri necurate erau terenurile
care au fost blestemate, locurile unde „a fost îngropată o comoară blestemată pe
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Stefăneşti, Vâlcea, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
Stefăneşti, Vâlcea, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
Poiana Mărului jud. Braşov, apud Ernest Bernea, op. cit„ p. 24
113
https://biblioteca-digitala.ro

care n-o poate scoate nimeni" , locurile care au fost cumpărate cu „bani
blestemaţi sau care n-au fost câştigaţi în mod cinstit pentru că mor stăpânii şi
familia se destramă" 245 , locurile pe care „s-au făcut vrăji şi s-a îngropat
246
mutătoare de babe că atunci vei avea tot pagubă".
Tot locuri rele, aducătoare de diferite boli pentru cei care călcau pe ele
erau şi locurile pe care au jucat ielele şi s-a uscat iarba sau pe s-au ridicat
vârtejuri de vânt, pe care dacă calcă omul îşi scrânteşte piciorul, muţeşte sau
247
paralizează , locul unde s-a tăvălit un cal sau un măgar pe care dacă calci te
umpli de bube, locul pe care s-au făcut farmece, că farmecele se pot prinde, sunt
femei de fac farmece şi strică locul, lasă câte ceva de te betejeşti când calci
acolo". 248
Erau considerate periculoase şi locul pe care s-a sinucis cineva, sau a
fost omorât pentru că sufletul mortului se transformă în strigoi care bântuie pe
acolo noaptea, locurile pe care s-a produs un accident „se întâmplă de e loc rău
249
acolo unde l-o trăsnit pe un om sau s-o răsturnat carul şi o murit un om".
În acele locurile rudele puneau troiţe pentru sufletul celor morţi şi
pentru ca oamenii, închinându-se, să fie apăraţi de necazuri.
Răscrucea drumurilor era considerată loc periculos: „la tot locul unde se
taie drumul e locul necuratului" 250 , locul unde „se întâlnesc spiritele, mai ales
cele duşmane omului, unde ele se simt tari" 251 , vrăjitorii făceau farmece şi vrăji
din care cauză oamenii le evitau, mai ales pe timpul nopţii. Îndepărtarea
necuratului de la răscrucea drumurilor se putea face cu ajutorul crucii element
care prin sfinţirea lor au puterea de-a apăra pe oamenii
244
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