
CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DEZ.VOLTA:itEA 

ECONOMICA ŞI SOCIALA A JUDEŢULUI GORJ 

IN SECOLELE XVII-XVIII 

GHEORGHE NICHIFOR 

Este cunoscut faptul că dominaţia otomană a constituit 
veacuri de-a rîndul un serios obstacol în dezvoltarea ţărilor 
române, ceea ce a făcut ca acestea să rămînă „în urmă faţă 
ele ţările din centrul şi apusul continentului, unde destrăma
rea orînduirii feudale, trecerea la capitalism şi închegarea 
statelor naţionale s-au putut realiza cu mult înainte".1 ~ 

Cu toate acestea, în secolele XVII-XVIII, turcii au re
simţit tot mai mult nevoia ca românii să producă peste li
nutele anterioare. situaţie demonstrată îndeosebi de marile 
cantităţi -:le produse cc liw.u drumul Constantinopolului. 
Negativ rămîne faptul că, în condiţiile întăririi dominaţiei 
uoiereşti şi otomane, populaţia nu va fi stimulată suficient 
în intensificarea producţiei. Uneori, din aceleaşi motive ră
mîneau neexploatate bogăţiile subsolului.2 

In acest context se integrează organic şi viaţa econo
mico-socială a Gorjului, judeţ ce constituie o străveche va• 
tră de locuire a poporului român, el însuşi încununare a 
unei evoluţii umane milenare pe aceste meleaguri. Natur:i. 
reliefului, format din depresiuni întinse, acoperite cu ogoa· 
re, păşuni şi păduri sau din dealuri şi munţi, a condiţionat 
în mare măsură ocupaţiile de bază ale oamenilor acestor 
locuri. Ca şi în restul ţării în secolele XVII-XVIII, majo
ritatea covîrşitoare a populaţiei se îndeletnicea cu agricul
tura şi creşterea vitelor. 

Sporirea obligaţiilor către Poartă, precum şi procurare.'!. 
unor cantităţi suplimentare de produse pentru aprovizio
narea trupelor turceşti, tătărăşti sau austriece au condus la 
mărirea suprafeţelor agricole cultivate şi la creşterea nu
mărului de animale. Documentele vremii atestă, pentru ju-
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deţul Gorj, un lung şir de defrişări, nlcute atît din ordinul 
boforilor, cît şi de ţăranii liberi. Desţelenirea pădurilor prin 
ard'ere, cojire sau tăiere a dat multe hectare agriculturii şi 
p:osibilitatea întemeierii de noi sate. Şi aici, ca pe întreg cu
prinsul ţării. locurile desţelenite : Jarişte, Arsura, Lazul, Cu
ri:itura, Secătura etc. au intrat în toponimia locală. Cu toate 
acestea, pădurile acopereau cea mai mare parte a judeţului, 
filnd unul din eI:ementele caracteristice ale peisajului geo
grafic. 

In secolele XVII-XVIII, agricultura înregistrează unele 
progrese, pe lingă mărirea suprafeţelor cultivate şi datorită 
cii"\<'.ersificării cul:tutilor. Se însămînţau griu, mei, orz, ovăz, 
iar din a doua jumătate a secolului XVII soseşte şi în aceas
td. zonă porumbul Griul continua să fie cereala care asigura 
în bună parte hrana populaţiei. In Gorj o merţă de griu pre
ţuia, la 1620, 90 de aspri şi, mai tirziu, în 1644, un obroc de 
griu de 60 bani.3 Un loc însemnat în hrana populaţiei îl de
ţinea meiul, lucru reieşit şi d'in spusele unui misionar catolic 
ca.re afirma, la 1670, că „întreg acest popor se hrăneşte cu 
µîine cie mei".4 

O dezvoltare apreciabilă cunoaşte viticultura, deoarece 
produsele viţei-de-vie nu erau monopolizate de turci, cărora 
Cor.anul le interzicea consumul vinului. 1n Gorj viţa-de-vie 
e:r:a :r:isi..pilă pretutindeni, mai ales în poienile şi cmăturile 
de· la marginea masivelor păduroase. Mai mult, aşa cum re
marca austriacul Bawn, la 1778 se întîlnea din abundenţă 
vi.ţă sălbatică, care, alături de pomi : peri, nuci, cireşi, da 
imp:r:esia că munţii sînt nişte grădini frumoase. 5 Vinuri bune 
erau. la Tismana, Runcu, Polovragi, Crasna, Negoieşti-Pri· 
goria etc.6 Renumite erau pivniţele de la Negoieşti~Prigoria, 
această activitate fiind demonstrată aici de hrisoave întoc
mite la curţile lui Radu Vodă Mihnea, Gavril Movilă, Ale
xandru Ilia'Ş sau Matei Basarab.7 

Pomicultura în economia judeţului este şi ea la loc de 
cinste, menţiunile privitoare la pometuri, livezi, grădini, în 
actele de transmitere a proprietăţilor fiind frecvente. 

In cadrul agriculturii, creşterea vitelor rămîne şi in a
ceste secole una din ocupaţiiJe de bază ale gorjenilor. Se 
cresc oi, porci şi vite mari, într-un număr impresionant. Ma-
1ea amploare a creşterii vitelor se datoreşte şi unor măsuri 
legislative, printre care dreptul de folosinţă asupra pămîn-
turHer neculti;vate, care s-a menţinut pină către sfîrşitul se-
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coluiu:i al xv'm-lea. in virtutea „obiceiului pămîntului'', ţă
ranii puteau creşte atîtea vite cîte ar fi dorit, numărul lor 
nefiind limitat decît de posibilitatea de hrănire în timpul ier
nii.H Mai mult decît atît, în secolul XVII, unele păduri erau 
c.1iar menajate, cum sînt cele de fag şi stejar, întrucît jirul 
şi ghinda alcătuiau hrană pentru porci. Numărul acestora a 
fost atît de mare, incit s-a ajuns la plata unei taxe numită 
.,gh_indărit", De altfel, porcii nefiind ceruţi de către turci, 
în virtutea aceloraşi interdicţii impuse de Coran, erau liberi 
la. export, constituind unul dintre cele mai importante arti
cole de vînzare peste graniţă. 

Satele de moşteni din Gorj se numără printre. principa
lii exportatori de porci în Transilvania şi Ungaria.~ Un do
cument din 1620 ne precizează că un anume Crăciun di•1 
Găleşoaia vindea un porc cu 500 de aspri. 10 Alt hrisov, de
pistat recent la Ştefăneşti, menţionează procedeul utilizării 
porcilor şi altor animale ca mijloc de plată în cumpărarea 
de pămînt. „Şi apoi - spune printre altele acest documl:'nt 
clin 1609 - a cumpărat Lupu o ocină la Ştefăneşti de la Vii
tru şi de la Socol, partea lor toată de la hotarele pentru doi. 
cai buni şi pentru o vacă şi un bou şi 600 aspri şi pentru un 
porc gras" .11 De remarcat că în Gorj un cal costa la începu
tul secolului XVII în jur de 1000 aspri, iar o vacă 600. 1 ~ 

In secolul XVIII, terenurile cultivate se extind în dauna 
pădurilor care încep a fi tăiate, nu sistematic, ci prin poie
nire, fără nici o reglementare, iar către 1800 dreptul de li
beră folosinţă a pămîntului începe să fie îngrădit. Ţăranii nu 
mai pot scoate la islaz decît un număr limitat de vite, în 
timp ce stă.pinul îşi opreşte a patra parte din fîneaţă şi o 
treime din suprafaţa cultivabilă, alcătuindu-şi un domeniu 
rezervat a cărui valoare a dus la înmulţirea zilelor de clacă. 1 :i 

Creşterea albinelor cunoştea o mare dezvoltare, întru
cît documentele amintesc de existenţa, printre oamenii dom
niei în Gorj a unor „mierari", care aveau misiunea de a 
strînge din sate această dare.14 Subliniem faptul că apele ce 
străbat judeţul ofereau în această perioadă peşte din bel
şug locuitorilor săi. 1n 1601, Simion Movilă confirma mînăs
tirii Tismana stăpînire peste jumătate din veniturile unei 
bălţi, act întărit mai tîrziu şi de Alexandru Iliaş. 15 

Perioada de criză în care intră Imperiul otoman, înce
pînd, de la sfîrşitul secolului al XVI-iea, a avut ca urmare 
o relativă independenţă a ţărilor române în raport cu situa-
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ţia anterioară.16 Această nouă stare de lucruri, a marcat în
cc:putul unei epoci de refacere a economiei provinciilor ro
mâneşti. 

In domeniul mineritului, izvoarele istorice demonstrea
z6. o preocupare sporită. pentru extragerea metalelor. Prin
cipala localitate despre care avem ştiri dire~te în legătură 
cu exploatarea fierului in Ţara Românească este Baia-de-Fier 
din judeţul Gorj. Cel care dă un caracter organizat şi siste
matic exploatării minereului de fier aici este Matei Basa
rab. Inţelegînd rolul pe care-l are exploatarea bogăţiilor mi-
11iere în realizarea unor importante venituri, la cîţiva ani 
Jupă ce organizase exploatarea la minele de la Baia-de-Ara
mă, Matei Basarab s-a gîndit să procedeze la fel şi cu minele 
de la Baia-de-Fier. In acest scop, el a silit pe proprietarii 
Băii-de-Fier, boierii Danciul Pîrîianu şi Vlad Bîrsescu, să-i 
Yîndă această proprietate, plătindu-le bani din visteria dom
nească.17 Prin urmare, mina a fost luată în exploatare de 
domnie şi, după cum relatează Paul de Alep, s-a extras în 
acest timp mult metal. 18 In secolul al XVIII-lea, extragerea 
minereului în această localitate va decade, mai ales după 
perioada ocupaţiei austriece.19 

Cum este cunoscut, în trecut aurul se exploata direct 
din nisipul unor ape curgătoare. Se crede de către unii cer
cetători că printre rîurile din Oltenia din care se scotea aur 
în această perioadă se numărau Gilortul şi Bistriţa.2° 

Judeţul Gorj nu a beneficiat în trecut de un număr de 
oraşe prea mare. Astfel, pe harta stolnicului C. Cantacuzino 
de la 1700, din cele 23 de oraşe ale ţării, pentru Gorj este 
consemnat numai Tg.-Jiul, căci Tîrgul Bengăi decăzuse la 
situaţia de sat. La jumătatea secolului al XVIII-lea, progre
sînd, el va reapare din nou ca tîrg cu numele schimbat în 
Tîrgul Gilortului şi apoi Tîrgu Cărbuneşti.~1 Este vorba mai 
degrabă de nişte sate-tîrguri, forme primitive ale vieţii ur
bane, care au apărut la contactul regiunilor naturale cu re
sursele economice complementare, pentru a-şi putea exer
cita rolul de piaţă comună în desfăşurarea produselor. Une
le dintre ele, ca Tg.-Jiu„ Tg.-Cărbuneşti sau Brădiceni, au 
avut o importanţă deosebită, pentru tîrgurile periodice de 
vite, de toamnă şi de primăvară. Pe aici trecea şi unul din
tre marile drumuri comercialen iar la Tg.-Jiu era vamă.2:i 

Oraşul reşedinţă, deşi veche aşezare, în secolele XVII
XVIII se deosebea, cum mărturisesc documentele, prea pu-
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tin de un sat mai răsărit. In harta lui Specht din 1790, el 
apare, totuşi, ca un tîrg ceva mai dezvoltat, -născut pe malul 
stîng al Jiului ,în lungul drumului comercial, la intersecţia 
a numeroase alte căi de comunicaţii şi la vad de trecerea 
peste Jiu.21 Secolul al XVIII-lea a însemnat un serios pas 
înainte pentru îmbunătătîrea stării materiale a unei anumi
te categorii de orăşeni, negustorimea, care are posibilitatea 
să cumpere pămînt în afara oraşului, în satele învednate 
cd : Dăneşti, Petreşti, Drăgoieni. Bălăneşti, mărindu-şi .a,stfel 
nroprietatea funciară ; aceştia cumpără şi robi ţig-ani pentru 
treburile gospodăreşti, după cum arat~ actele de vil)R:are
cumpărare din acel timp. Mărfurile trebuincioase orăşenilor 
se aduceau de la Braşov, se procurau din bîlciul'ile din alte 
judeţe sau chiar din bîlciurile locale cunoscute, de altfel, în 
toată Oltenia.23 

In 1722, Gorjul avea 195 de sate, constatîn<lu-se o creş
le_re numerică a lor în ~ doua jumătate a secolului al XVIIl
lea.2~ Tot în acest an, în judeţ existau 3505 familii, din ca.re 
majoritatea trăiau la -sate, media familiilor pe &at, confor.m 
conscripţiei lui Virmond, fiind de 31,8.n 

Nu este de neglijat că, în sistemul economic ale secole· 
lor XVII-XVIII, cînd metalele erau greu accesibile pentru 
locuitorii satelor, meşteşugul lemnului să se impună ca o 
necesitate de prim ordin. Casele, acareturile, uneltele şi 
c:11ar cuiele erau făcute în exclusivitate din lemn. Acesta 
se găsea din abundenţă, inclusiv unele esenţe speciale ca 
nucul şi castanul. O zonă de creştere a castanilor, reflectată 
de documentele veacului XVII, este Tismana. Pe ami11tit că 
unele specii lemnoase, devenite în zilele noa1>tre fiHe, creş
teau din abundenţă în trecut. Este cazul pădurilor de tii;ă, 
de la care îşi trag numele rîul, satul şi mînilstir-ep_ Tismana. Id 

Existau adevărate centre de dulgheri la Topeşti, Pqcru
iJ. şi Şipotu, de dogari la Boroşteni, de şindrilari şi olari la 
Glogova, Peşteana, Ştefăneşti, Arcani şi Iaşi, de vărari la 
Baia-de-Fier precum şi de ţesut postav, scoarţe, pînză, găi
t,me şi sumane la Petreştii de Jos şi Leleşti.211 Sînt semna
lule, de asemeni, prelucrarea pieilor, morăritul şi alte acti
vităţi economice.20 

S-a arătat mai sus că locuitorii Gorjului, în condiţiile 
dezvoltării economiei, au realizat şi un negoţ bine conturat 
de documentele vremii. Pentru ţărani, biserica era loc de 
întîlnire a populaţiei dintr-un sat sau mai multe şi pentru 
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rezolvarea unor probleme economice, jucînd adeseori rolul 
tîrgurilor şi iarmaroacelor. „Biserica - spunea un profund 
cunoscător al lumii s:i.telor - este pentru sătenii din jude
ţele de munte, Gorjul, ~foheGinţi Vîlcea şi altele o trebu
inţă pur şi simplu socială, alteori economică ... Insemnătatea 
ei se reducea, adeseori la aceea a hramurilor lor. Acestea, 
ca orice bîlciuri obişnuite, tradiţionale, au devenit o tre
Luinţă simţită adînc, încît desfiinţarea lor şi, indirect, a bi
sericilor ar fi simţită dureros".: 1 

Schimbările economice din interior şi către exterior se 
realizau cu ajutorul numeroaselor căi de comunicaţie ce 
brăzdau judeţul în lung şi laf'l. Se presupune că renumitul 
drum al sării ce unea Ocnele Mari cu Turnu-Severin avea 
ramificaţii către Banat şi ţinutul Hunedoarei prin pasul Vul
can şi pe Valea Motrului superior.::J Drumul Vulcanului era 
aşa de utilizat încît Matei Barasarb nu ezita să-l folosească 
pentru a trece din Transilvania în Ţara Românească.J.1 La su
~estia austriecilor, s-a încercat utilizarea Jiului pentru trans
portul cu plute, însă proiectul nu a fost materializat.:J5 

Secolele XVII-XVIII marchează o nouă perioadă în 
evoluţia structurii relaţiilor feudale. Pe măsură ce stăpînii 
de pămînt sînt atraşi din ce în ce mai mult în relaţiile mar
fă-bani, odată cu înlăturarea treptată a caracternlui de izo
lare a domeniului feudal, boierii vor căuta să-şi mărească 
tot mai mult rentabilitatea moşiilor. Astfel, domeniul feudal 
creşte prin răşluirea pămînturilor ţărănimii libere, după cum 
sporeşte şi rezerva feudală prin ştirbirea loturilor ţărănimii 
aservite. 

In Gorj a existat un număr relativ mic de boieri, car·J 
stăpîneau moşii şi sate, se bucurau de largi privilegii social
politice, beneficiau de dijme şi daruri pretinse ţ(trani'.or de
pendenţi din satele stăpînite, îndeosebi cele din sudul jude
ţului, iar uneori îi judecau.:iG 

Fără îndoială că cei mai puternici boieri pe aceste me
leaguri au fost l:i. înc2putul secolului al XVII-iea fraţii Bu
zeşti.37 Ei dispuneau de un domeniu feudal însumînd 81 dţ~ 
sate~<H iar urmaşii lor de 136 de sate, selişti şi părţi de sate 
răspîndite în mai multe judeţe, printre care şi Gorj.:Jl) Aceste 
moşii erau stăpînite pe bază de moştenire, danii, cumpărări. 
înfrăţiri etc. Astfel, domeniul Runcu, care aparţinuse dom
nitorului Radu Şerban, a trecut prin cump3rare la Radu Bu-
zcscu, care îi mai alătură şi patru delniţe cumpărate de la 
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patru cnezi.16 Pentru moşia Tg. Jiului, au avut ioc mai multe 
j-..idecăţi între Buzeşti şi orăşeni, pînă cînd, la 1665, se dă 
cîştig de cauză urmaşilor fraţilor Buzeşti.41 

. Intîlnim şi alţi mari boieri cu moşii în Gorj cum ar fi 
Danciu Pîrîianu şi Vlad Bîrsescu, mai sus amintiţi şi care 
reuşesc să răscumpere moşia Baia-de-Fier de la urmaşii lui 
Matei Basarab, sfîrşind, însă, prin condamnarea lor la moar
te, din porunca lui Mihnea al III-lea:12 De asemenea, amin
tim p2 Lupu Mehedinţeanul,4J postelnicul Stanciu şi banul 
TJamza din Pîrăiani,11 logofătul Miloş,'5 post:·lnicul Stoica cu 
pămînt la Urdari, Siseşti, Dragomireşti şi Bolboşi,4u, Neagu 
cu moşii la Poborăşti, Licurici, Băleşti, Pociovalişte,47 vorni
cul Preda cu moşii în satele Moii şi Nisip,46 Matei şi Ioniţ1 
Glogoveanu19 şi alţii. 

lntîlnim şi cazul vînzărilor de pămînt unor nobili ro
mâni din Transilvania, Cil. de exemplu, în anul 1629, cînd Mi
clăuş şi fiul său Mateiaş din Rîu Bărbat (Haţeg), primesc de 
la Barbul din Jupîneşti a treia parte din sat cu româniw sau, 
î11 1631, cînd postelnicul Hamza din Tîrgul Gil ortului, vin
dea o parte din moşie tot de l:!. Jupîneşti lui Fagarasi Istvan 
(probabil Ştefan din Făgăraş).51 E şi aceasta o dovadă a per
manentelor legături dintre românii de pe ambele versante 
ale Carpaţilor. 

Cercetări recente52 readuc la iveală chipul unuia dintre 
cei mai mari dregători ai Olteniei, Barbu Poenarul din Po
iana de pe Gilort,5J care, datorită sprijinului acordat lui Ma
tei Basarab în ocuparea tronului, primeşte demnitatea de 
mare ban în 1644.51 Ocupînd şi alte funcţii, cum ar fi vornic 
şi stolnic, devine posesorul unor întinse moşii în Gorj, la 
Poiana, Turcineşti, Floreşti, Părău şi altele.55 Palatul sfo, ale 
cărui ruine se mai văd şi azi la Poiana-Turburea, a fost 
admirat în 1657 de călătorul sirian Paul de Alep, împreunil 
cu arhimandritul Antiohiei.5a Documentele vremii prezinU 
ca descendenţi ai săi pe stolnicul Preda Poenaru şi postel
nicul Dragotil.57

, iar mai tîrziu pe înţeleptul colaborator58 al 
lui Tudor Vladimirescu, Petrache Poenaru.5~ 

Din numeroase mărturii rezultă că unii moşneni, mai 
mulţi în partea de nord, nemaiputînd plăti datonile, se vin
deau boierilor ca rumâni, împreună cu urmaşii lor. Un hri
sov din 1610, referitor la satul Deşiu (Andreeşti), confirmă 
o.cest fenomen social.59 Intr-un act de vînzare din 1658 con-
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statăm cum o parte din locuitorii satului Orbi se vînd de 
bunăvoie „cu moşiile, copii şi sufletele lor".6U Existau şi ţă
rani gorjeni aserviţi mînăstirilor Tismana61 şi Hurezu.G2 Mai 
1 ar se întîlneşte fenomenul eliberării din rumânie, ca în a
nul 1615, cînd copiii clucerului Radu Buzescu îşi „fac poma
nă cu moşnenii Căzăneşti, de-i sloboade", să se răscumpere 
şi „să fie iarăşi cneji".!iJ 

In primele decenii ale secolului al XVIII-lea, I:psa de 
reglementări a obligaţiilor ţărănimii faţă de feudali şi abu
zurile posesorilor de moşii au făcut ca situaţia satelor să se 
agraveze. Se adăuga şi mărirea sarcinilor fiscale către stat, 
ca urmare a creşterii obligaţiilor către Poartă, a solicitărilor 
tot mai împovărătoare din partea unor domni fanarioţi şi a 
celor din anturajul lor.li4 

Cunoaştem starea socială a satelor ca urmare a con
scripţiei lui Virmond din 1722, care, pentru judeţul Gorj, un
de trăiau 3505 familii, dJ.dea 1205 în sate megieşeşti, deci 
libere şi 2300 în sate birnice, deci aservite.G5 Ştim totodată că 
erau în Gorj, în timpul stăpînirii austriece, 135 sate de moş~ 
neni, in comparaţie cu Vîlcea care avea 86, Dolj 52, Mehe
rl.inţi 45 şi Romanaţi 23.ru 

Se poate uşor observa că fenomenul aservirii a fost şi 
în Gorj destul de consistent, deşi în proporţii mai mici de
cîi în celelalte judeţe. Chiar dacă în 1746 statutul relaţiilor 
dintre Firani şi feudali se modifică prin reforma lui C. Ma
vrocordat, exista un număr mare de ţărani lipsiţi de princi
pcilul mijloc de producţie, pămîntul, fiind nevoiţi să-şi vîndă 
forţa de muncă stăpînilor de moşiiY 

In prima parte a secolului al XVIII-lea constatăm un 
µroces de depopulare a satelor din Gorj, prin emigrări în 
B.mat, unde oltenii erau cunoscuţi sub denumirea de „bu
foni", şi în număr mai mic către Muntenia.68 Depopularea 
nu este însă nici completă şi nici definitivă, întrucît satele 
nc,tate de Schwantz, există şi azi, în majoritatea lor cople
şitoare poartă acelaşi nume şi au aceeaşi localizare, dovadă 
c<l ele n-au fost desfiinţate, ci numai temporar şi parţial pă

răsite de un număr oarecare de locuitori. 
Acestui fenomen îi este complementară stabilirea pe te

ritoriul judeţului Gorj a unor ţărani refugiaţi din Transilva
nia, aşa cum ne-o demonstrează şi un document din anul 
J 832. La acea da tă locuitorii sa telor Purceleni şi Scoarţa 
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,,av'eau focă vii în mfnte iocuriie de baştină aie străbunilor, 
originea lor transilvăneană."'J De altfel în secolul XVIII, re
fugierea din Transilvania a fost mai intensă decît în perioa
dele anterioare, ca urmare a instaurării stăpînirii habsbur
gice, suprapusă cu întreg cortegiul ei de abuzuri, exploatării 
fC'udale locale.70 

Către sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul seco
lului XIX, documentele mărturisesc tot mai mult despre pro
cesele dintre ţăranii clăcaşi şi boieri şi chiar despre răzvră
llrea lor, cum a fost cazul Ia Stănceşti şi Aninişu.71 Aceste 
ridicări la luptă, pot fi considerate ca un preludiu al revo
luţiei din anul 1821, „moment de cotitură în lupta pentru li
bertate şi dreptate socială, pentru scuturarea jugului domi
naţiei străine".72 

In concluzie, secolele XVII şi XVIII au însemnat pentru 
judeţul Gorj, din punct de vedere economic şi social, o pe
rioadă de progres, de transformări şi acumulări, dar şi de 
contradicţii, care vor netezi drumul acestor meleaguri ce 
şi-au derulat istoria în strînsă legătură cu celelalte zone ale 
ţi:irii, către un nou stadiu de dezvoltare început să se con
tureze încă de la sfîrşitul acestei perioade dar care va prin
de claritate abia în s2colele următoare. 
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