
PIVNIŢE DIN GORJ, SEC. XIV-XIX 

DOMNICA BAJMATARA 

VASILE MARINOIU 

Cercetările arheologice şi documentele epocii atestă exis
tenţa multiseculară a viţei de vie şi a construcţiilor legate de 
această cultură iu Gorj. Sînt semnalate numeroase loturi pe 
bordura sudică a Carpa~ilor Meridionali, mai numeroase la 
vest de Jiu, unde adăpostul muntelui, prezenţa calcarului şl 
expunerea sînt deosebit de prielnice viţei de vie şl a altor 
plante iub~toare de climat blîn:d. Ca dovadă tn această zonă 
se mai găsesc chiar unele dintre puţinele exemplare de viţă 
sălbatică (Vitis Silvestris). 

Zecile de izvoare scrise menţionează viticultura ltt sffr
şitul sec. al XIV-lea, dar cele mai numeroase documente o 
a;:nintesc h începutul secolului al XV-lea Astfel, voievodul 
Ţării Româneşti, Mircea cel Mare, prin documentul din 10 
iunie 1415 întăreşte mai multor boieraşi, satul Beala, în jude
ţul Motrului. „De act:'ea, să le fie de ocină şi de ohabă, in
ccpînd de la vama oilor, de vama porcilor, de albinărit, 'de 
9ăletărit, de vinărici' ... „. lntr-uo alt document, dat din Tis
mana, la 28 octombrie 1419, regele Ungariei, Sigismund, po
runceşte dregătorilor s~i sil nu se atingă de călugării mănăs
tinlor Vodiţa şi Tismana. nici de satele lor ... ! să le fie slo· 
bode şi satele şi toate hotarele ce au şi viile şi morile şi nu· 
cii şi livezile„. "2

• 

Vlarl vodă Călugărul, prin hrisovul din iunie 1495, con~ 

firmă lui „ ... Stanciu di fiii lui stăpînire peste o vie, pomet şf 

altă vie în Daia3• 

După anul 1497, viile apar tot mai des în actele de vtn
zare-cumpărare, în actele de schimb şi in folle de zestre. In 
~nele documente sînt trecute chiar suprafeţele şi preţurile. 
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În secoiul al XVIII-iea plnntaţiiie de vii sint coztsemnafe 
în lucrări cartografice - Schwanz ( 1722) şi mai ales la Specht 
( ! 790). 

Cele mai bune vinuri dm Gorj erau cele de la Tismana, 
Runcu, Bîlta, Bălăneşti, Crasna şi Polovragi. 

Viţa d.~ vie se cultiva în toate satele judeţului, dar sub 
formă de p.JL!gorii SC' cultivă în următoarele dealuri, grupat~ 
astfel: 

1. Tismtlna, Peştişani, Borosteni, Brădiceni ; 
2. Arca11i, Runcu, Bîlta, lJolJriţa ; 
3. Băieşti l3irseşti, Dealul Tîrgului (lingă Tg.-Jiu), Stă· 

neşti; 

4. Băl11neşti, Voiteşti, Glodeni, Ohaba 1 

5. Pişteşti, Budieni, Scoarţa. Bobu, Crasna, Polovragi. 
Existenta în Gorj a acestor întinse zone viticole a favo-

rizat apariţia şi dezvoltarea unei interesante arhitecturi le
gate de pregătirea, depozitarea şi păstrarea produselor viti
cole. Aceste construcţii au denumirea de pivniţe sau beciuri. 
Pivniţa, acest edificiu delern•inat de cerinţele cultivatorului 
de viţă de vie şi pometuri, aşezat în deal sau în vatra satu
lui, cunoaşte numeroase variante de-a lungul timpului. 

Forma şi proporţii!'! piYniţelor au fost determinate atît 'de 
condiţiile economice locale cit şi de diferenţele sociale. 

După locul unde sînt amplasate şi după ierarhia socială a 
posesorului, aceste construcţii pot fi grupate în patru catego-
l ii. 

.1. Pivnitele caselor boiereşti 1 

2. Pivnitele culelor ; 
3. Pivniţe în vatra satului. în cadrul gospodăriei ţără

neşti 1 

4. Pivniţ~ de deal, în apropierea terenurilor cultivate cu 
viţa de vie, aparţinînd atît păturilor înstărite, cit mai ales 
ţăranilor. 

Documentar, pivniţa în Gorj, cu denumirea populară 'de 
„pimniţă", o intîlnirn amintită. pentru prima oară într-un hri
sov din 8 ianuarie 1644, prin care Matei Basarab, confirmă 
jupinesei Anca, jupîneasa lui Frăţilă stolnicul din Rovinari, 
,, „. stăpînire peste o vie din dealul Brădicenilor, alta în dea
lul Băleştilor şi „pimniţa" cu obraţ (curte) în deal şi vale, pes
te mai mulU ţigani şi moşie în Bilugeşti şi Rovinari"'. 
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1ntr-un alt document din 10 martie 1700, Constantin 
Brincoveanu · arată ca marele ban Cornea Brăiloiu, ce avea 
mosie în Vădeni - în apropierea Tîrgu-Jiului, „.„ au pus ne
voinţă cu multd. cheliuialti de au făcut iar temei acolo, fiind 
temeiul strămoşu-său Harlrnlui clucer acolo, cu case de piatră 
şi cu biserică şi alte clrese ce trebuiesc împrejurul caselor"5

• 

Pe locul unde a ridicat casele se găsea încă „pimniţa" cea de 
piatră a str~moşului său Barbu culcerul ce a trăit în a doua 
jumătate a sec. al XVI-lea şi lu începutul secolului al XVII
lea. 

Un alt document din 28 octombrie 1706 atestă donaţia u
nei vii cătfe schitul I'-Iocerlita (din apropierea mănăstirii Tis
mana) ., .„şi pimniţa jumătate, în capul viei" 6

• 

Cele mn1 vechi pivniţe din Gorj, însă, au fost descope
rite, în urme:; cercetărilor arheologice, în anii 1981-1988, la 
Pola.ta, unde s-au scos la luminii. două locuinţe construite din 
piatră de rîu, datînd din perioada secolelor XIV-XVI. 

Elementele oferite pîniJ. Îi1 prezent 'de cercetările de la 
Polata, elemente concretizate alît prin existenţa celor două 
construcţii de zid cu pivniţ1. lalăluri de a altora încă necerce
tete), precum şi a m1terialelor ceramice, mai ales a celor 
decorative (cahlele), dovedesc prezenţa aici, în secolele XIV 
- --XVI a uP.or curţi feuclnle, în care confortul şi soliditatea 
unor locuinţe din pialri:i, se împletesc cu gustul pentru de
coraţia interioară'. 

Prima l">cuinţă ccrCf•tată în anii 1981-1988, are plan rec
tangular, a ci.hei axă longitudinală este orientată pe direcţia 
est-vest. Avec. o pivniţă de dimensiune mijlocie. 14 x 6 m 
(84 ·m2

), intrare.1 făcîndu-se prin latura vestică, 'dinspre apa 
Suşi1ei, care se găsea în imediata apropiere a locuinţei (cca 
10 m). · 

Construcţia cu pivniţă este datată, după materialul cera
mic şi numismatic descope1it în sec. XV-XVI. 

Mult mai veche este cea de-a doua locuinţă cercetată în 
anii 1983--1988 şi care se 90.seşte situată la cca 50 m sud 
de prima .. 

Cercetările arheolo~Jicc de la această locuinţă, numită 
convenţional „D", au permis surprinderea zidurilor pivniţei 
unei construcţii de plan rectangular, a cărei axă longitudi
nală este orientatil pe direcţia nord-sud. (fig. lşi 2). 
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F.ig. 1 şi 2. Pivnita de la Polata 
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Edificiul de mari proporţ~i, din care se mai păstrează doar 
5ubsolul. ce avea rol de pivniţă, avea cel puţin un nivel rea
lizat probabil dintr-o strucluril lemnoasă. 

Pivniţa avea la nivelul solului o adîncime de peste 2 m 
(astăzi se mai păstrează pînă la 1,5 m-1,80 m) şi dimensiuni 
mari 17,50 m x 8,40 m(o suprafi.'lţă de cca. 147 m2). 

Girliciul, cu intrarea dinspre nord, cobora in trepte, iar 
zidul de vest al acestt1i<i apare ca o continuare a laturii de 
vest a pivniţei. Această intran'! în pivniţă avea 'dimensiunile 
de 4 m lungime şi 2,40 m lăţime. 

Pe axa mediană a pivniţei s-au descoperit şi orificiile a 
doi stîlpi de lemn ce susţineau tavanul drept, existind proba
bil şi cel de-al treilea clacă ţinem cont de distanţa mare din
tre ultimul stîlp de susţinere şi peretele nordic. Aceşti stilpi 
erau încastraţi în fundaţie pînti la o adîncime 'de 0,35 m. 

Grosimea zidurilor pivnitelo• celor două locuinţe variază 
intre 0,60-0,80 m şi chiar 1,15 m - zidul vestic al gîrliciu
lui locuinţei „D", iar înălţimea lor s-a păstrat de la 1,10 la 
1,80 m. 

Din punct de vedere al sistemului tehnicii de construc
ţie, zidurile erau din piatr6. de rîu de dimensiuni relativ mare 
(O,?.G-0,50 m;. aşezată cu partea netedă spre interieirul incă
oerii, legaEi cu mortar de var şi nisip~ In ceea ce priveşte 
fundaţia, se constată că zidurile sînt ridicate pe un pat na
tural. uşor 11ivelat, de pietriş şi nisip. Peste acesta este aşe
zat, ca talpi'.i a zidăriei, un strat de mortar foarte tare, în 
grosime de circa 25 cm. 

Pardoseala const;) dintr-un strat de argilă de culoare ce
nuşiu deschis, foarte bine bătut, gros de 5-6 cm. 

La gîrliciul pivn:tei notăm prezenţa blocurilor paralelipi
pedice de Luf vulcanic, atent finisate ce păstrează dimensiuni 
de circa 10 x 30 x 40 cm. Aceste elemente de tuf vulcanic au 
fost folosite pentru a încastra tocul uşii de acces in pivniţă. 
Dispunerea 2cestor blocuri, demonstrează că această porţiu-
ne a gîrliciului eru. acoperită cu o boltă aplatizată. · 

Pivniţ:i., o piesă de mari dimensiuni, era desigur deose
~)it de utilă în păstrarea unei însemnate cantităţi de produse. 
Trebuie avut 1n vedere în primul rînd faptul că specificul 
zonei îl constituie tocmai producţia abundentă de pometuri, 
ca şi plantaţiile de vie, fapt ce a impus un anumit program 
cirhitectural. 

147 



Datele pe care ni le oferă cercetarea arheologică de la 
Polata ne duc la concluzia cil ne aflăm în faţa unor edificii 
civile ae nia.ri proporţii, focînd parte din ansamblul unei a
~ezări medievale de la sfîrşitul secolului XIV continuînd şi 
in secolele XV-XVI8

• 

Aeest ansamblu de construcţii cu temelii de piatră exis
tent la Polata pe „Cîmpul lui Pătru", oferă un bogat şiînedit 
material· de studiu privind reşedinţa feudală în Spaţiul de la 
sud de Carpaţi. 

O altă 'loeuinţă cu piYnit5. din piatră, 'de dimensiuni mult 
mai reduse (cca 40 m"), a fost descoperită în satul Runcu. Ea 
rlatează din secolul al X\11-l~a. 

Cea mai interesantă pivniţă, ce s-a păstrat foarte bine 
peste veacuri, este cea e. casei banului Cornea Brăilaiu . din 
Vă<leni - T~.-Jiu, care impre~ionează prin proporţiile şi ca
racternJ ei monumental. (fig. 3) Pivniţa are o suprafaţă de 157 

Fig. 3 · - Pivtl iţa casei fi'aA~lui 
. „ 

Cornea Brăiloiu 

m~, respectiv 15,.55 x 10, 1(J m, la care se adaugă alţi 36 ml 
{12 x 3 m), glrJicinl pivniţei, boltit cilindric, cu penetraţii şi 

marcat în faţadă printr-un arc cu o arhivoltă zimţată, uşor 

decrosată de la faţa 'Zidului. 
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Pivniţa surprind(' prin efectul de măreţie, prin proporţi
ile sale armonioase, ca şi prin tehnica 1de construcţie de mare 
<tcuratete. Ziclăria este netencuită şi executată din cărămidă 
şi piatră în casete. Doi stîlpi masivi ( 1,65 x 1,65 x 3,50 m) 
împart volumul în donă nave mari, boltite. Pivniţa are o 
adîncirne de 3 m de Ia nivelul de călcare al solului şi înăl
ţimea maxima de :J m. Două Lc.lţi în leagăn aşezate în lung, 
pe direcţia nord-sud, se întretaie cu alte trei bolţi aşezate 
transversal. Bolţile spirijinite de o parte pe pereţii încăperii 
5i de cealaltă parte de cei doi stîlpi centrali, sînt întărite 'de 
arcuri dublouri ce pornesc de pe cele patru laturi ale stîlpi
lor şi recad pe console de cărămidă prinse în zidăria pere
tilor9. 

Pivniţa este luminată şi aerisită prin patru orificii în care 
sînt încastraţi trafori din piatrti, ornamentaţi cu motive geo
metrice. Aşa. cum Rrn e.rătat mai sus această „pimniţă" a fost 
corn:.truită încă din sec. al XVI-iea 'de către Barbu clucerul, 
peste ea fiind conslraită casa banului Cornea Brăiloiu în 1699 
-1700. 

Un loc aparte in Gorj U au pivniţele culelor. ln ceea ce 
priveşte începuturile acestui ~Jen de construcţii, lipsa de 
inscripţii şi de alte izvoare istorice ne îndreptăţesc să sus
ţinem, pe baza unor atente analize stilistice, că, anterior 
sfirşitului secolului al XVII-leu n-au existat edificii întărite 
cărora să li se poată da drept numele de cule. Au existat în 
schimb, în veacul al XVII-iea, cîteva spaţioase case boie
reşti, în parte fortificate, în a căror structură se găsesc pre
figurate unele trăsături caracteristice culelor. 

In Gori e.u e>:istat cele mai numeroase cule. Din totalul 
de 50 cunoscute în Oltenia, 16 existau în Gorj, din care azi 
mai sînt doar 4. ln general culele reprezintă tipul caracte
ristic, original şi pitoresc, al locuinţei păturii mijlocii, cu
prinse între marea boierime şi ţărănime. 

Ne referim, în primul rîncl, Ia faptul că în acest gen de 
case, pivnitele boltite, care J.1 vechile case boiereşti erau a
dîncite în părnînt. sînt acum înălţate cu p1artloseala aproape 
de nivelul de culcare al solu lui. Intrarea în această pivniţă, 
unică şi cu acces clirPct 1din curte, bine apărată, prevăzută 
cu uşi groase. ferecate şi bine zăvorite, iar pereţii groşi pînă 
la 1,50 m, sînt strupunşi ele jur împrejur de metereze. 

Pivniţa unei astfel de case. transformată în secolul al 
XVIII-iea se găseşte în localitatea Glogova. Transformarea a 
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constat în ridicarea peste vechea pivniţă a unui etaj cu pa
tru camere de locuit şi două ieşinduri (casa scărilor şi sac
nasiu). 

Pivniţa casei Glogovenilor este compusă din două încă
peri prima. cu pardoseala la nivelul solului, iar cea de-a doua 
cu 50 de cm sub mvelul de călcare al solului. Prima încă
pere, formată lu rindul ei din două compartimente despărţite 
în:re ele printr-un gQl semicircular subliniat de o arhivoltă 
intrată are suprafaţa de cca 48 mp (8,60 x 5,60) şi are intra
rea dinspre sud, direct clin curte. Are tavanul boltit. Cea de-a 
doua formată din două nave mori, boltite, despărţite de doi 
stîlpi masivi. Intrarea se făcea din prima încăpere a pivni
tei. Are dimensiunile de 7,70 x 7,70 m (60,52 m2

). 

Cula cea mai Yeche, cula Cornoiu, datînd din prima de
cadă a veacului al XVIlI-lea' 0

, se păstrează în satul Curtişoa
ra, în juru! ei or9anizîndu-se în perioada 1968-1975, Muzeul 
ilrhitecturii populare din Gorj''. 

III).punătoarc şi reprezentativă, atît ca arhitectură, cit şi 
ca tip, cula este una din cele mai frumoase care se păstrează azi. 
Planul ei este pătrat, cu lature de 10 m. Pivniţa acestei cule 
este compusă din două încăperi 1acoperite cu un tavan 'drept, 
cu grinzi apa.rente din lemn de stejar, întărite la mijloc de o 
gr·indă transversală groasă de cca 50 cm. Pivniţa a avut în 
unul din colţuri un puţ, a5tăzi surupat. In felul acesta, depo
z.itarea alimeptelor şi c:.pa putului asigurau locatarilor, even
tual baricadaţi pentru apărare, posibilitatea de a rezista unui 
asediu relativ îndelunqat. 

Asemănătoare cu cea de la Curtişoara, însă de dimensi
uni mai reduse, sînt şi pivniţele culelor Groşerea (sec. XVIII), 
Şiacu ~ Slivileşti (sec. XIX), Săcelu (sec. XIX) ca şi cele ale 
C'aselor de la Cartiu (sec. XVIII), din Tg.-Jiu - Măldărăscu 
(sec. XVIII), Vasile Moa.ngă Isce. XVIII), Barbu Gănescu 
(sec. XVIII), Chiriţă Corbemrn {f-ec. XVIII). 

Dar cele mai numeroase în Gorj sînt pivniţele din vatra 
satului. Unele făceau parte diu vatra unor sate răzleţe, care 
au fost nevoite cu timpul să se retragă în vatra satului. Ast
f Pl, în Turdneşti „pimniţa" lui Nicolae Hîrs, a fost strămu
ti:ită din Dealul Dătrîn în cadrul gospodăriei din sat. Pe ace
laşi deal - plantat tot cu vie pînă la apariţia filoxerei - au 
existat mai multe „pivniţe", din care în prezent se mai păs
trează doar două exemplare. 
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Pimniţa lui Nicolae Hîrş,este o construcţie din !?!rne de 
stejar, cioplile în patrn muchii. Este formată dintr-o singură 
înc5pere, cu tindă în faţă, cu acoperiş în patru ape şi înve-
iitoare din ;indrilă. Fruntarul tindei se sprijină pe doi stîlpi 
din stejar, sculptaţi, care în trecut au avut şi cîrlig pentru 
1e~1at calul. Deasupra intrării se mai distinge o inscripţie in 
chiflică, încrustată în kmn, cu următorul conţinut „Să se 
ştie cind sau făcut astă pivniţi:l cu lemnul rupt.„ la 1 (ea)t 
7303" ( 1794-1795). 

Un alt monument de arhitectură populară Ia care s-a păs
tra~ inscrpiţia este şi casa popii Udrişte, denumită aşa după 
primul ei proprietar. Această casă a fost adusă Ia Muzeul 
etnorgrafic din Curtişoara din satul Olari (corn. Plopşor) şi 

datează 'de Ia sfîrşitul secolului al XVIII-Iea, după cum ates
til si inscrp1ţia în chirilică săpată pe ancadramentul de Ia 
uşa „pivnitei": „Şi sau înc(·put această pimniţă din venirea 
neamţului la leatu 7292 ( 1789) şi sau isprăvit la leatu 7311 
( 1803) cu toată cheltuiala popEi Udrişte talere 37 i p (ol) şi 

sau isprăvitu în zilele lui Alexandru Ipsilanti voevod. Şi am 
scris eu Oprea". De remarcat şi ancadramentul arcuit al uşi
lor de la pivniţil ornamentat cu un brîu şerpuit. Pe uşa din 
stînoa se distin!l douil siluete omeneşti scrijelite cu hazul a
Yînd inscripţiile „popa Uclrişte" (cu potcapul şi cu găletuşa in 
mina stingă). iar alMuri, în slînga lui „ preoteasa Marina". 

Pivniţa este construită din bîrne de stejar cioplite în pa
tru muchii, ie.r etajul, unde erau camerele de locuit, constru
it clin lemn de stejar rotunde, unele din ele necojite. Pre
zintă frumoăse c;-est(it1..1ri atît la stîlpii ce mărginesc faţa piv
niţei, cit şi la cei ce rn~ir~1inesc pridvorul de la etaj. Pivniţa 
a.re cloail guri - două u5i masive din stejar, cu „uscior" în
i.re ele, care se scoc:,te cînd se introduc în „pimniţă" obiecte 
de dimensiuni m.Jri : bu Loaie, Un uri, putini, ţarcuri de nuiele. 

In ceea ce priveşte pivniţele de deal, acestea s-au am
plasat 'de obicei ţinîncl cont de podgorie şi de drumul de ac
ce&, cu faţ•1 spre sud sau sud-c~st, aşezate separat, răzleţe sau 
în aliniament, ori grup::ile fonnînd uliţe. (fig. 4, 5 şi 6) 
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Fig. 4. Pivnitii de deal din Dobriţa 

Fig. 5, 6, 7. Pivniţe de deal din Scoana, Glodeni şi Biile~ti 
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Pivniţele de deal se grupează în : 
- „pivniţe" joase, construite din lemn i 

- „pivnite." sau beciuri construite din piatră şi etajul 
clin lemn (camere de locuit). 

Cel mai răspîndit tip de pivniţă este cel cu un singur 
nivel. (fig. 7) Tipul de pivniţă cu etaj (conac) aminteşte de 
casa înaltă pe „pivniţă". 
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La sfi(şitul s~coh.ilm <il XIX-lea şi începutul secoiului ai 
XX-lea, apar beciurile sub rnsct. la parter, zidite din piatră 
cie rîu cu mortar 'de var, fără ferestre şi cu uşile din stejar 
sau fag cu grile pentru aerisire şi iluminat. Ele apar sub casa 
propriu-zisă în cadrul gospodăriei din sat s.au izolate, pe dea
luri. (conace) - cu µarterul clin piatră şi etajul· din lemn sau 
ambele nivele din piatră -- :Runcu, Dobriţa. 

Intre pivniţele cu un nivel din sal şi cele din deal nu 
există nici o deosebire.· 

Ceea ce este frumos la. o pivniţă este pridvorul : stîlpii, 
undrelele, fruntârele care au un rol important în decoraţia 

pivniţei. 

Cei mai reprezentativi sînt stîlpii : stîlp cu măr, stîlp 
şerpuit, stilp cu cîrlig pentru legat calul (Muşeteşti). 

Fruntarul - susţinut de cai - grin'da stîlpilor, este deco
rat cu crestături. 

La „phrniţe" -· uşti nrnsivă, cioplită cu barda, din lemn 
de stejar, numită „uşa "dintr-o singură bucată" groasă_ c;le 10 
-15 cm, f0rmată din douu canaturi (canate) se închide pe 
usciori şi au între ele un mijlocar. 

Pimniţele,cle obicei, nu au ferestre, singura deschidere în 
pereţi este a uşii. 

Acoperişul în patru aµe are învelitoarea din şindrila de 
brad cu „ciocîrlani" miir<]iniţi 'ne două ţepe, ornamentaţi cu 
motive geometrice. La pivnitel<::· mai vechi învelitoarea era 
din „blană" ele stejar sau Îâff, prinse cu cuie din lemn, cu 
tepe la extremităţi. 

Pe dealurile lJillăne~tilor, Clodenilor, Runcului, Dobriţei, 
Arcanilor şi Cloşanilor se mai găsesc încă pivniţe acoperite 
şi cu viţă de vie -·- resturi rămase de la tăierea viei. 

Astăzi pivniţele sînt pe cale de dispariţie şi viticultura 
trece prin transformări, modernizîndu-se şi mărindu-şi randa
n1entul cantitativ şi calitativ. 

Muzeul arhitecturii populare din Gorj, de 
a achiziţionat, păstrează şi pune în valoare 
diferite zone ale j Lrdeţului no~tru. 

lŞ4 

la Curtişoara, 
pivniţe din 
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