GOSPODARIA TARANEASCA DE TIP COMPLEX
DIN COUNELE TUTOVEI
de DORINEL ICHIM

,Irrtre apele Sire1lu!lui şi Bil"ladului se intind, de ba nord spre sud,
Colinele Tutovei, 'li.Ilul dintre cele mai vechi şi mai întinse ţinuturi ră
zăşeşti ale Mo1dovei med:i.ev181.e. Condiţiile de sol, climă şi relief aru atras
eJ.emell'I:U:l uman încă din timpw-i stlrăvechi, harila ooe.stei zone fiind im
pre9UI'Iată cu aşezări locuite in diferite epooi istorice, din comuna •pri

mitivă şi pînă in prezenrt; t.
PMctioarea agrlwlturii din VII'emuri s'U-ăveahi, do�tă arheologic şi
atesb8A.ă docuanenil:a'I', constituie cel mai temeinic :act de sedell'l:larism şi
continuitate a elementru!lui autohton.
Ceea ce este specific i�!ig'Iiculltu!rii român'E!!Şti o oonsti>tn.1ie faptul că
<JCea�Sba s....a de2lvoltat in Strînsă legăltură cu oreş1eirea animalelor fără
de oare nu ar fi depăşit S'tadiuJ. prirn1tiv, "poporul respectiv nefiind nici
exclusiv ".agrirol" şi nici exclusiv "pastoral", oi 18:1Jl!bele deopotrivă" 2.
In orinduirea feudală şi pall"ţial in cea capitalistă aşezările ll"ll!Mle din
Oolinele Tu1lovei. au fost rezUJltatul unor ootiv.Dtăţi devMmaşe, acoperind
nevoile gospodălre.şti. Pe lmgă agriculJtu:ră şi păstori.t sa:tu:l deţinooo şi
me.<j.teşugurile oare au dat posiibili>ta.tea prel'UCI'ării într-un mod adecvat
şi oorespunză:1:Jo'I' a ma>teriilar prime, pe care să le folosească in oadrUll

economiei na1rulrale.
Pornind de la ideea că unui anrumirt .gmd de oi vilizaţie agrară ii co
respunde un anumit tip stlructuml de gospodărie, ne propunem să pre
zentăm evoluţia tipurilor de gospodării, cu referiri conarete �a zona
Oolinelror Tutovei. In clasificarea aoestom trebuie să ţinem cont deo
structura terirt:Jorial-eoonomică a aşezărilor. Acestea sint, in mare parte,
răzăşeşti, dezvoltate mu.ltila1lernl, avind ţarine, vii, fineţe şi pomi.
Gospodă'fiHe I"ă·zăşeşrti cunoşteaua o ierarhizare in fUillCţie de pute
rea Iar economică. As�el, cei săraci i.şi săpau bordeie in pămînt, punind
1 Pompiliu Poghirc, Satul din Colinele Tutovei, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973,

pl. 19, 21, 22 şi 23.

2 Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devcllmaşe româneşti. Ed. Aca
demiei, Bucureşti, 1958, voi. 1, p. 223.
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pe dea.supm loazbe sau trll!rlidh.iuri de lemn , peste oare aşltemeau o pă
tură groasă de pămînt. In faţă aveau o uşă !Şi pe lingă aceasta o m ică
fereastră. Uneori dnainrtea �ii se mai făcea o despib-ţitUJră din .pari cu
nuiele, acoperită cu paie sau fin şi cu o 'lh'jă, îngrădită ou :nuie-le, seT
vi nd ca tindă !bordeiului. In anruJ. 1 906, lin Bogdlana, pe Jîngă rele 370
de case bune, 80 rnediocre, 86 rele erou şi 42 bordeie 3•
Ră·ze-"?ii cu o sba!re malberială de mijloc �i făce au oasele din pari
îngrr-ă-diţi ou nuiele !Şi lipite ou lut, cu ci.te o singud odaie şi o tindă,
acoperite cu rogoz sau fin.
Casele răzeş Îilor :f!I"untaşi se făooau înaiiJllte weme din bîrne în�heilalte
la capete !Şi se l ipeau pe dmă1.1.Ilitlru ou lut frămîntat cu pleavă şi paie.
Unele dm laJOeiSte case aveau d.te o odaie şi o tindă .La un capăt şi prispă,
fiind lipite !Şi vă'l"'uilbe pe dinlafară !Şi aooperi.te cu paie (Fi1g. 1 a).
·

Tot la ;r�ii din coline intilnim cel mai tfrecvenlte tipuri de casă
două odăi şi o tindă la mijloc, denwnită şală. Acestea erau con
&-truite din furci îngropate in pămînt, paiată !Şi vălărtnlci. IJa aceste tiplllri
de case, em nelipsit şoprul sem şopronul mre adăpootea animalele de
muncă,. iar ân pod, nătreţul.
cu

Pe dome!niile mănăstireşlti şi boi�i , in perioada feudalismului
dezvoltat , gospodăriile ţăranilor clăoaişi aveau un profil dominanJt ce
realier 4• Tiptl'l daiNicteristic este cel monoooelulfalr" cu fUJrci îngropate,
pereţi din vălă1ruci şi aooperişul din paie. Acestea mai pot fi întîlnite
in centrul oolinelor, m satul &ătoaia-Răchirtoasa, de pe fostul domeni'll
minăstiresc şi datează de la sfîrşitul secolului trecut (Fi g . 1 b). In faţa
casei se poote observla ştiubeiul de 1bătut pă�, confecţionat dintr-un
tnmchi de copac.
In secolru.l tT"eOUt, �n coline, pădurile asi:gunlu lemnul neoesar col'l 
eraru. durate din Jemn. Alglomei'oa�I'ea satelor �?i imputina
rea pădurilor datorită Werilor efed1:luiaJbe in mod neraţional a făcut ca.
noiile construcţii să se ridice din furci, paianrte şi vălătuci din l ut arne.s
teoat cu pleavă 'Şi paie. Numărul furcilor unei oonstru!Cţii era proporţio
nal cu mărimea şi planui clădirii. Acestea maroau pereţii �?i susţineau a

-;.tru.cţiilor oare

coperişul.
Dat fiind oa:racterul predominan•t cerealier al satelor din centrul
şi nordul oolinelor in oad:rrul .gospodăriei se poate observa o com parti
mentare a spaţiului in aşa fel incit acesta corespunde necesităţilor le
gate de : :adăposti!I'E!a animalelor şi a hranei acestora, depozimrea cerea
lelor, păstzrerea in\Tle'Tltarului agricol, precwn şi alte anexe.
Gospodălria de .tilp complex este rrezultatul dezvoltării economice a
satelor d in coline din secolele trecute şi prima jumătate a secolului nos
tru (ll'ig. 1). In oadruil 18'CESteia se preootică pe lingă cultivarea pămintului
şi creşterea animalelor, CUiltum viţei de vei şi a pomilor ; aceste pro
duse asigureu consumul inJtern, im surplusul lua drumul pieţii. Tot pen
tru oonsumltll intern se cultivau legwnele pe văhle apelor şi cînepa.
3 Antonovlci, Istoria comunei Bogdana, p. CLXII-CLXVI.
4 Po mpiliu Poghirc, op. clt., p. 178.
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Suprafaţa de teren imprejmui tă cu gard, pe care se găseau �te
locui nţla şi ron.strucţiile anexe, foruna sîliştea casei. O carecleristică a
scrtelor fost Tă�?ti din coli ne o constituie faptul că vetrele acestora
sîn t întinse, între s i l işte .de oase .aflîndu-se vii, teren arabil sau sal
ci mări i .
Cum este �i firesc, in oodrul gospodăriei, casa de locuit ocupă lo
CU!l centml. Deosebim trei tipuri de case oare corespu:nd unor etape
diferite ale evoluţiei lor planimebri.JCe. Casa monocelulară, cu o cameră
şi tindă �i cu două camere şi tindă centrală. La oel din UII'mă ti p i s-a
adă ugat chilierul, in spate sau Ja�beml, şi beciul sau zămnicul, sub una
din camere, oou sub chilier (Fig. 3 a).
Oi'ienbată spre drum, de oare se află depărtată la o distanţă de
20- 30 metri , oasa .a!I"e prispă şi stîl pi . Mai recent, acestui. tip de casă
i s-a adăugat cerdacul oare oferă posihi·litatea desfăşurării unui botlat
ornament de .tmfomj . Casa impreună cu ronstrucţi:ile a.nexe, a:li pite pla
nului (chi:lerul 'Şi beciul) capătă o funcţiol:malitate multiplă oferind spaţii
pentru depozitarea produselO'I" agro-..a;limel'lltare.
Spaţiul din faţa casei este ograda sau bătătura unde stau păsări şi ani
male miJci de our1le. lntrerea in ogn-.adă Se face pe poartă. Confecţionată
din leasă impletită din nuiele (la fel oa şi gruxlul), din bîrne sau scîn
duri, era amenajeltă cu grust � simţ estetic. Pe Ungă funcţionalitate poarta
indepJ.i.ne.1. şi un rol simbolic, de pază, impobriva stihiilor şi duhurilor
rele. Astfel ne explicăm prezenţa siluetelor aniropomorle la stilpii por
ţUar d in Corbasoa, Huruieşti, Li]XMl şi FUopana, unde capete an1ro
pomorfe stau de strajă la intrarea tn � podă·r ie Redescoperim in a
rec;te figuri exemple •grăitoare de artă, arta de a ciopli ou barda volume
şi chipuri stilizare.
Tot la drum se afla şi gardul, �mpletit din nuiele de lozie sau luncă,
aooperirt ou �ină de paie. Pentru 1mprejmuitul siJiştilor se intre
buinţlează spini, m ărăcin i şi oren� care alcătuiau săciul.
Pe la 1 763 se voobeşte de nLşrt:e vite oare .,in toţi anii strică �
durHe �i au innt de i-au mincat cîteva somă de oorrechiu", iar la 1827
aveam lămuriri despre nişte mocani care au lăs at oile să facă "bortă
prin gwdul nou ... " 6. De La 1 8 3 0 s-eu 'luat măSUII'i pentru 1n.EI"ădirea sa
telor şi pam ţarlnilor de către jitari, in timpul verii.
Pe una din laturile ogrr-ăzii se află şopronul 6 sau şoprul, de fO'l"'!lă
dreptunghiulară, ou la1Jura mică spre drum. T ipul vechi em construit
din bîrne :şi em destinat adăpostirii animalelor, fi ind rompartimeniflat in
funcţie de n'lll'Ilă:r'll!l de la!Ilimale 'Şi de specii. Podul ero folosi1t la pă.<;
tr.atul i·inului şi păringului si se incărea prin ·partea latemJă. Acoperisul
em in dtOI.llă ape, părţile latemle fiind împletite, em.u prevăzute cu des
chi-zături pentru f'm . In interior IŞOpni avea i esle din nuiele si des
părţituri de ;rn:iele.
Un tip mai recen t, nilmit grajd, se inotilneşte in ootul Glăvăneşti
alături de oasa cu cerdac (Fig. 5 a). Inălţ.area. acoperi.ş.ului deasupra cor.

.

5 Antonovici, op. cit., p. CLXII-CLXVI.
6 Tudor Parnfile, Industria casnicii la români, Bucureşti, 1910, p. 427.
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zilor, pentru a mări �ul de depozittJare a finului , a dat 11.a!Ştere unni
eliement de oons11r1Uicţie nou, 0Wl05Cll't sub nwnele de sinul grajd.ului.
lnV'entivitatea ţlăranului s-a dovedit a fi prerentă de datJa aoeasba prin
modul strălucit de îmbinare a funcţionalităţii cu frumosul. Splendidele
dan telării de tmfooaje şi decupalje precum �i oomb inaţiile de stilpi şi dia
gonale asi•gură aerisirea şi păsrtrarea in rele mai bune condiţii a finului.
Căsoaia era rOOil.S:trucţi.a. anexă destinată păstrării wimenbe-101" şi bău
turilor şi era compa!l'ltianerlltată astfel : o îirlpere săpată 'in pă·rrnnt care
proteja alimenrtele impo'briw. mgheţ.ului şi un fel de tindă unde se păs
trau unel te le egrloole. Tot aici em plasată şi rîşniţa, montată pe un sche
let de lemn sau .pe un suport de l'U!t, nelipsită în ·gospodăria ţărinească
de tip complex.
Cotetul pentru 'POrci şi coştereaţa ·pen!Wu păsări sint constructii a
neXIe ne'l'i<�i.te in gospodlăriile din coline. Ele au planuri pă'trate sau
dreptunghi!Ulare şi sint aooperit'e cu paie S&U hluji. (oooen i).
Pe ooalaltă latu!l'ă care illldhidlea ograda se rafla coşăriu 7 perxtru de
pozi:tat păpuşoii. de fonn ă elipsoidală dmpleiit din nuiele şi acoperit cu
paie sau cooen i. Asemenea l(!()oŞăre sint pe oale de dispariţie, cele mai
recente fiind cu planul dreptunghiular şi construite din leţuri. cu aco
perişul din scîndură SralU rta!blă.
Lîngă �ăr se •află perdeaua, un acoperiş intr-<> apă, sprijinit pe
patru turei, oare serveşte drept adăpost de zi .pen!tiru animale. Tot suib
perdea se adăposteşte şi cada cu ru:lesătun-ă (struguri).
Pentru oonservatud. fructellor fiecare .goopodărie işi confecţionead
lozniţă a SalU fol'OS'e\SIC cuptoarele oare oonsti.wie o construcţie e.nexă in
oazul dnd nu se arflă in chiler. In 1toaie satele .aşezate pe panfbele coli
nelor se intilnesc dricurile cu vii în prelungirea siJ:işti!J.or sau nu de
parte de a.oest.ea. Gospodăriile mai putemiJOe aV'eau cazanul de Tachiu,
llilJde sătenii tşi prelucrau borhotul de prune şi tescovina. Recent, oa
menii şi....au ronfecţionat J·a căldăreri o insba1aţie asemănătoarre , dar de
di mens i'Wli mai mici, folosită n'l.liiillai 1penltru producţia proprie (Fig. 5 b).
Din ogradă, pe o poQrlbă dle nu!ele �u k:lin leaţuri, se inlbra pe arie.
In vebri'le de sat ou case �răsfireote (Călbeşti....Priseoa:ni) aria avea un loc
bine determinat, in funcţie de poziţia siliştei, in spatele casei sau pe
LaJteral. In satele ou oase aglamemte arria se organi·za in af:are vetrei
sau la marginea ocesteia. La acest ·tip de arie se referă Tudor PamfHe
cind tşi aduce aminie de copilăria pel:Jrecută â.n satul rrepu, 1Si1rulalt in
su;dul Colinelor 'Dutovei : "Aveam o arie in sat, oarn departe de casă ;
in arie aveam o rpoi.ată ; in poiată nişte iesle şi sub paiele din iesle imi
puneam dimineaţa şi de-amiaza geanta ou cărţile ... " 9. Pe timpul anului
pe arie se g ăseau glugile de h1uji, şurHe de paie, d�iJe tde fin şi păring
7 Tudor Pamfile, Agricultura la români, Bucureşti 1913, p. 2 2 1 .
8 Aurel Turcuş, Loznfţa din comuna Mdluştent (Vaslui), f n Tibiscus, Timi
şoara, 1972, pp. 253-256.
9 Tudor Pamfile, Agricultura la români, Bucureşti, 1913, p. V.
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şi poroanele de fusole. •In timpul recoliării păioaselar aria devenea k>cul
din gos.podătrie u:nde muncea toată fa i:l ia, ajutată de vecini oou de rude.
Folosi rea an de an a aceluiaşi loc pentru treiera1Jul cu aj utorul ani
malelor a !făcUit ca aria 5ă oope'te o fQI1mă plată, cu o ckoonfednţă de
limitată precis. Sisbemrul arhaic de treierat cu animalele to, s-a menţinut
in Coline! Tutovei pînă la j.wnătatoo seoolului al XX...J.ea, cînd a fos t în
locuit, •treptat, cu rbreieratul mecanic. In aceste condiţii arria 51e orga
nim la maJI"ginea satul•ui, unde ţă'l".mii oărnu snopii şi dădeau .şmile,
aşteptînd apoi rindul la treier.
m

Dispunerea construcţiilor anexe la gospodăriile din coline nu ur
mează o regulă rigidă. Ene sînt ordonate de către fiooare sătean in func
ţie de poziţia sîliştei faţă de drum în aşa :fel incit oasa să fie orientată
cu faţa la poartă, iar şopronul cu latura mică.
Acesrt tip de gospodărie corespunde secolului trecut �i primei j u
mătăţi a secolului nostru, cind agricultJura a cunoscut o dezvoltare ro
pidă oauzaltă de ceri nţele �rui cu cereale. Gospodăria devi ne un
important depozit de nutreţ.uri 'Şi de cereale, iar oons bruJCţiile anexe au
luat amploare atî.t ca număr, cit �i oa mărime.

Peisajul ebnognfic a1 satelor din zana ooli n.ară a PocHşului Maldo
venesc se Te.'llarcă 1x>cmai prin folosirea paielor şi hlujilor, alături de
stuf şi rigoz, la acoperitul oonstnJcţiHor anexe �i a caselor bătrin�ti.
Astăzi, în &altele din coline , s-au .produs mutaţii C81U:7.ate de t{'aru;
fo.nnarea socialistă a agriculturii. Micşorarea numărului de construcţii
anexă. reducerea ogrăzii, dispariţia a<riei , a cărei funcţionalitate ince
tase de mul·t, au dus la mărirea supralfeţelor cu.Mivate m jurul Ca.'>ei.
Noile oase cme se construiesc, folosind no.i categorii de material-e, su
plinesc funcţionalirba.rea anexelor de altă dată, iar fieoore po:r:ţiune de
teren este judicios cultivată �i folosită. Sistematiz.a.rea eşeză·ri lar rurale
din coline ne oferă un cadru nou �i o viziune nouă asupra satelor oare
îşi schimbă inf�ŞB!r'ea sub ochii noş.tri.

LE M�NAGE PAYSAN DE TYPE COMPLEXE
DES COLLINES DE TUTOV A
R e sume
L'auteu r presente la maison paysanne de type complex de la zone Colinele
Tutovei, province Moldavie. Le devellopement de l'agriculture avec ses branches,
dn siecle passe et jusqu'ă la moitie de not.re siecle, a determine l'apparition â cOte

de la maison d'une serie de constructions anexes.

Construites des divers materiaux,

ces

anexes servaient pour abriter les ani

maux, pour les nourrir et aussi pour deposer des cereeles, les aliments et le vin.
S:mt presentes les elements arti.stiques rencontres aux portes, aux maisons et
aux construction anexes, specifiques pour la zone etnogra!ique respective.
10 Ibidem, p. 207.
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Menage de type complex des Colli:nes de Toutova.
Maison ă deux chambres, entree centrale, cagibi et cave Fărcaşa Răchitoasa,
district Bacău.
Maison avec entree transformee en chambre Ma gazi a Răchi toasa , dsitrict
Bacău.
Eourie ă coups de verges, Căbeşti-Podu Turcului, district Bacău.
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Le bAti des bal lots ă l'aire du village, Căbeşti-Podu Turcului, district
Bacău.
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Fig. 1. a
Casă cu cameră şi tindă, Răchitoasa, jud. Bacău.
b
Casă monocelulară, Brătoaia-Răchitoasa, jud. Bacău.
-

-
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Gospodărie de tip complex din Colinele Tutovei.
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Fig. 3. a - Casă cu două camere, tindă centrală, chiler şi beci, Fărcaşa-Răchitoasa ,
jud. Bacău.
b - Casă cu tindă transformată in cameră, Magazia-Răchitoasa,. jud. Bacău.
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Gard de nuiele, Căbeşti-Podu Turcului, jud. B:�cău.
Fig. 4. a
b
Poartă şi şopru, Lipova-Bac<lu.
-

-
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Fig .. 5. a - Casă şi grajd tip 1900, Glăvăneşti-Bacău.

b - Căldare de rachiu sezonieră, Căbeşti-Podu Turcului, jud. Bacău.
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Fig. 6. a - Ciăditul baloturilor la aria satului, Căbeşti-Podu Turcului, jud. Bacău.
b - Clăi de coceni in copaci, Antoheşti-Onceşti, jud. Bacău.
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