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De obic:ei slucEul diferitele- aspecte ale trecutului melea
gurjJor noa5trc s-a bâzat meii mult pe documente scrise. O 
imagine de ansamblu pPnlru a fi realizată, implică conside
rarea ca documente şi a altor vestigii despre trecut, din care 
nu pot să lipsenscă fo~clorul. toponimia, tradiţia, resturile de 
uhiecte etc. (I) In cazul de faţv rezultatele se bazează şi pe 
cunoaşterea temeinici.\ de către autori. a locurilor şi a obice
iuri lor, a oamenilor şi a ltdbitnlului. în cadrul sistemului a
~!ricol a fos~ în~Jlobat5. între0gi1 activitate a ţăranului, pen
tru a se putea reliefa specificul şi nivelul tehnicii agrare, 
în toată compkxitutea ei (2). Evoluţia sistemului agricol s-a 
încercat să fie privită ca o YeJigă a cadrului ecologic, cu 
intl'rfcrenţele fiJ('~li între 0111 şi natură. Rezultatele obţinute 
arată necesitateci ocrotirii nc1turii şi a integrării oricărei teh
no'ogii agricole folosite~. în timp şi spaţiu. 

Cadrul geografic şi istoric. Denumirea de Plaiul Novaci 
aparţine secolelor XVll-XIX, în prezent fiind scoasă din 
uz'. Ea s-a impuE' datorită aşezării centrale, pe aceste melea
ouri, a actualului oraş Novaci ş) a rolului jucat de fosta a
şezare Nove.ci în relaţiile dintre zona de munte şi de deal, 
dintre Transilvania şi Oltenia. Anterior plaiului Novaci, te
ritorul pe care-l înglobează era împărţit în două plaiuri : -
Cărpinişi şi Cernădia5• Acestea ocupau zona de munte şi de
presiunea subcarpatică a liazinului superior al Gilortului şi 

afluenţilor săi. Cele două plaiuri erau delimitate oe dealurile 
podişului getic, la sud, şi de cumpăna apelor, dintre Gilort 
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:şi Jiu, la vest, de Olteţ la est şi de Lotru la nord6
• La finele 

.primului mileniu c.:e le ci ouă plaiuri şi-au extins suprafaţa 
spre nord cuµrinzîud bc.zinele superioare ale Lotrului şi Sebe
şului. Aceasta a fost consecink firească a migrării populaţiei 

-din această zonfi, spre sud şi a respectării proprietăţilor ce
lor migraţi, pnn arondare-1 lor Ja cele două plamri. Hotarul 
dintre Transllvania şi Tara Românească s-a definitivat pro
babil, după învingerea lui CHol Robert de către voievodul 
I:asarab, la 1330, la Posu.da. Din această cauză fosta graniţă 
de nord a judeţului Gorj, nu este materializată de forma
ţiune naturali:!. De aici şi fragmentarea numelui unui rîu sub 
denumirea de Sebeş în Trnnsllv(jnia şi Frumoasa în Oltenia7• 

Suprafaţa plaiului Novaci a fost ocupată în epoca studi
,ată, aproape în întregime de c.:atre pădun. Golurile din zona 
subcarpatică erau cuno5cute sub denumirea de „poiană" iar 
cele din zon,t alpină, de „munle" 6

• 

1n prezent prin termenul de plai se înţelege zona de 
păduri şi de pajişti de ld limita de nord a actualelor sate, 
pînă la limita superioară a pădurilor de foioase. Prin defri
şb.rile mai mult necontrolate decît controlate, s-a ajuns la 
situaţia actuală cînd pi.ic.lurea tormează unele insule răzleţe, 
restul fiind transformat în terenuri de păşunat sau de cul
tură. 

Datorită. suprafeţei mari pe care o ocupă - peste 100 km 
în diametru - munţii dintre Jiu şi Olt cu zonele limitrofe, 
au fost locuiţi şi folosiţi incu din epoca dacică, fiind o ade
Yărată cetate naturală9• Migrc:rea populaţiei autohtone a avut 
sensul nord-sud, cau:ză ce a deplasat administraţia proprietă
ţilor localnicilo: din bazinul Lotrului şi din marginea Sibiu
lui către zona sudicii a rrn1sivulai Parîng'0

• 

ln epoca migraţiP.t popoare lor, populaţia avea locuinţa 
principală în zona de munte, şi cea secundară în zona sub
,carpatică. lncepînd cu al doiiea mileniu, după organizarea 
independentă a Tării Româneşti, în Oltenia şi M·u.ntenia, 
rolurile s-au inversat, ajungîndu-se la abandonarea celei 
montane 1

'. Cu toate acestea fiecare sat şi-a menţinut proprie
tăţile din zona de munte, sub formă de obşte, pînă la naţio
nalizare (ane"a 1). 

Este interesant de subliniat modul în care au fost consi
·-Oerate cele două obşti de către localnici pînă în epoca con
temporană. Cea d~ la munte er<..i denumită „La noi" iar cea 
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·<lin zona sJbcarpatică „ln ţară''. Aceste denumiri arată că 
după retragerea adrninistrntiei romane, zona subcarpatică a
.pere ca deoendentă încil de administraţia imperiului Bizan
tin, iar cea de la munte apare ca independentă. De altfel N. 
Iorga presupune că exls1au unele zone autonome, pe care 
le denumeşte „Romanii". una din ele fiinlc:l localizată în mun
ţii Lotrului 12

• Primii locuitori care au fondat actualele sate 
din zona sabcarpatică, au locuit pe versantul sudic al mun
telai, fenomen petrecul dupd. trecerea slavilor în sudul Du-
11ării, 630 e.n.1:1• Liniştea relutiv8 datorită refacerii temporare 
a imperiului bizantin, a dat posibilitate şi la o parte din 
locuitorii bazinului Lotrului să treacă „vîrful" şi să se aşeze 
., 'in ţară" cu menţinere:i ·vechilor proprietăţi. Migrarea s-a 
intensificat dup6. ocuparea. vremelnică a Transilvaniei de 
regatul maghiar, fără să mai fie adăugate vechile proprietăţi 
la noile sate unde s-au stabilit!<. Plaiul Cărpiniş nu trebuie 
confundat cu fosta comună Cărpiniş, a luat numele de la pă
durile de carpen, ceea ce indică locuri cu teren acid. Hota.ml 
,cu plaiul Cernădia îl fonna rîul Gilort. Tot aşa şi plaiul Cer
nFl.ctia nu trebuia confundat cu fosta comună Cernădia, care 
nu avea nici un sat cu âcesl nume. După opinia autorilor, 
plaiul Cernădia indică arealurile de cernere1

". Iniţial primii lo
cuitori erau grupaţi în aşa numita cetate din Poieni, aşeza
tă în pădurea dintre riul Galben şi afluentul sâu Cernăzoara. 
Legen'da reţin~ că învinşi de Tătari (deci pe la 1241) oame
nii lui Negru Vodă au p~irăsit cetatea dintre rîurile Gilort şi 
Galben (în fosta comună Pociovalişte) şi s-au retras în ceta
tea din Poieni, după ce au arunciat comorile în lacul cu acest 
nume. Lacul cu comori (din Siteşti). Tătarii au părăsit şi ei 
bordeiele de pe valea Gilortului (în locul numit Tătăraşi) 
:şi s-au aşezat în valea Galbenuiui (pe teritoriul fostului sat 
Cioveni). Aceasta a făcut Ol o parte din locuitorii cetăţii 

din Poieni să se retragd. spre munte, unindu-se cu cei care 
veneau de peste munte şi întemeind fosta comună Cernă

.J.;a1•. 

Pentru că mulţi dintre mE-m brii fiecărei familii locuiau 
~1 efinitiv sau temporar în obştile lclin munte şi-au clădit bise
.rici în Coasta BengiH şi in Tivrlele, care au funcţionat pînă în 
sec. 18 şi au construit şi un schit Custura la circa 10 km nord 
<le Novaci. 
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Totodată şi-au organizat locuri de întîlnire la diferite săr
~bători, printre care nedeia din Poiana Muierii, de la sînzîiene 
(24 iunie) a supravieţuit pînd. în sec. XX. O asemenea nedeie 
s-a practicat şi in obştilr similare din zona submontană:". 

2. Sistemul agricol. lncadrarea perioadei ~tudinte în epoca 
prefeudală şi feudc:l5. este convenţională pentru că ţăranii 
din teritoriul denumit Plaiul Novaci erau moşneni, fiind pro
prietari de pămînt în cad:ul C·IJştei' 9• Separarea proprietăţilor 
pe familii în obştea ele la munte, nu s-a făcut niciodată, fie
r.:are cunoscîudu-şi clreplurile în funcţie de unitatea conven
.ţională numită „oaie întreagă" şi ulterior „întregi divizate 
iniţial în „sferturi" şi nunite „picioare". Separarea proprie
tăţilor în zona din ohştea sa telor, a început după orgu.nizarea 
edministrativ,j a principalnlui (sec. XIV) şi a continuat peri
odic pînă ln sec. XIX, prin aşa numitele hotărnicii. Hotărni
ciile preciz:iu drepturile de J.>rcprietate funciară pe baza ce
lor stabilite d(~ hotărniciile anterioare, specificîndu-se la re
dactarea în scris" aşa cum se cunoaşte din vechime „respec
tiv făr~i consemnare scrisă. Pinu la separarea proprietăţilor pe 
moşneni atît „la noi Ja rnunle" cit şi „ln ţară" fiecare îşi a
şeza locuinţa în cadrul ohşlei, acolo unde dorea. Fiind popu
laţie foarte puţină mai mulle familiii îşi aşezau bordeiele 
grupate în poienile pădu::-i1or, lingă un izvor permanent. Du
Dă ce „bătăturile d"' casă" nu mai corespundeau ca aşezare, 
~e mutau în alti1 poiană, lîn;ii:i un alt izvor. In afară de locu
inţe familiare mai exi~lau şi locuinţe de obşte cum au fost 
stînile cu ane)..ele, argelele şi povernile;0

• 

Pendularea populaţiei înhe locuinţa 'din ţară şi cea de la 
munte a favorizat dezvoltarea transhumanţei, fenomen econo
mic şi social, care a (lus în final la părăsirea loeuinţei de la mun
te şi menţinerea în această zonă numai a locuinţelor de obşte 
pentru perioada de vară. ln :1.ona satelor au dispărut locuin-
ţele de obşte şi au rămas cele individuale. In perioadele de 
instabilitate politică moşnenii din această zonă îşi restrîn
geau legăturile economice cu alte zone şi treceau la practi

-carea unui sistem aqricol autarhic. Economia autarhică a 
moşnenilor a impus o coloratură proprie modului lor de via
ţă şi le-a imprimat simţul independenţei. Aceasta i-a făcut 

s:i se considere „fără sWpîni", fără ţară şi fără hotare" şi să 

treac5. la practicarea transhumanţei pe alte teritorii decît cele 
natale. 
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Ocupaţi1 principală a populaţiei de pe versantul sudic 
..ul muntelui şi din zona depresionară a fost cultura plante
lor. Creşterea animalelor era SPcundară însă se integra cu 
producţia ve9eală şi favoriza sistemul autarhic. Din această 
cauză ogoarele> se întindeau pînă la limita superioară a pă
durii de foioase 2

'. 

Ocupaţia principală a populaţiei care locuia în bazinul 
Lolrului era creşterea animall'lor cu preponderenţă a ovine
lor şi numai în limite rc-strînse cultura plantelor2~. Acest si.s
~em agricol le permitea o mai mare libertate de mişcare, res
pectiv a transhumante(:;. 

Modul lor de viaţă, practic identic cu cel al celor de pe 
Yersc:ntul nordic al muntilor dintre Olt şi Jiu, arată că la 
miuină sin~ din aceasld. zonă. De altfel, legăturile dintre 
cele ctou:i co::mmităţi s-au mc-nţinut chiar şi după ce ei au 
pJ.răsi t bazi11ele superioare ale Lotrului şi Sebeşului, prin 
stabilirea lor în zona deprE-sionară a plaiului Novaci. Nu
rn~rul celor veniţi a fost" probabil mai mare decît al localni
cilor, pe car~ practic i-au asimilat. Ei au contribuit la for
rnJ.rea tuturor satelor care au avut obşti în zona de munte21

• 

Cu timpul obştea de la munte a trecut în proprietatea celei 
clin zona subcarpatică, proprietarii schimbîndu-se datorită 
Yînzărilor şi ,.daniilor" (clonaţii), ajungîndu-se la situaţia 
·din sec. XIX (u.nexa I). 

Lucrările solului erau limitate ca urmare a uneltelor a
.gricole rudimf'ntare. Cele de metal se procur·au foarte greu, 
jn perioadele ele stabilitate politică din imperiul Bizantin şi 
ulterior clin Transilvania, şi sP rezumau la cele de tăiat (se
cure, cuţit, custură, sc-ceră, coasă şi foarfecă) şi la cele de 
lucrat solul (sapa, hîrleţul, brăzdarul plugului de lemn sau 
chiar numai vîrtul brfrularului). Ogoarele erau limitate ca su
prafaţă şi se lucrau fi.~ manual fie cu plugul tras de boi. In 
·<1fară de cele cîteva plante cultivate, locuitorii acelei epoci 
foloseau mul~ flora spontan5, atît alimentar cit şi terapeutic. 
Plantele cul~ivate c.veau cîleva caracteristici comune ca pe
rioadă scurtă de vegetaţie, pretenţii reduse faţă de lucră

rile solului şi rezistenţă marc la intemperii. Principalele ce
reale cultivate au fost : orzul (Hordeum vulgare), meiul (Pa-
11icum miliaceum, \'ar;etatea effusum) şi griul {le primăvară 
~Triticum monococum sau alncul), care aveau circa 100 zile 
.je vegetaţie. Se semănau întii eşalonat griul şi orzul, apoi 
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T'.1eiul după instalarea deiinith·d. a primăvern, m locurile cele 
mai „grase" (fertilitate ridice;Ui). însorite şi bine adăpostite 
din poienile pădurilor. OgoarelP erau temporare, nu se ferti
lizau şi se cultivau pînă la „sărăcirea" solului, făcîndu-se o 
iotaţie simp!il cu folosirea unei lucrări superficiale la însă
mînţare25. Recoltarea se focea cu coasa, de bărbaţi, şi cu se
cera, de femei. Treieratul se realiza în comun, de către fa
miliile înrudite şi vecine. ln acest scop se curăţa iarba de 
pe suprafoţ.1 cu diametrul de circa 5-10 m, se aşterneau 
_plantele lăsindu-le să se usuce bine la soare, după aceea se 
jucau cu pi.cioarele, se băteau cu anumite „bătătoare" Clin 
lt>mn. Cei cc,re deţineau cai fi'iceau treieratul prin trecerea 
<eailor peste mei sau grîu26. Pleava şi boabele se strîngeau du
µ5 înlăturarea paielor şi se ,-înturau, respectiv se lăsau să 
cadă. dintr-un vas, în bZttaia \'întului, alegîndu-se astfel boa
bele de pleav;.,, Măc~narea se făcea cu ajutorul a două pie
tre activate manual (rişniţă) după ce boabele erau strivite în
tr-o „piuă" (de obicei clin lemn de păr pădureţ) cu un „pisă
]o~J" de piatră. Cernerea se focea cu ciurul confecţionat din 
piele de porc argăsită şi perfo1ată. Meiul se folosea pentru 
facerea m3.:năligii de toate zilele iar orzul şi griul la „zile 
mari" pentru azimă şi pîine dospită cu 'drojdie de la fermen
tarea fructelor şi coaptă in ţest sau în spuză, ca şi pentru co
livă care de obicei era folosită la o serie de ritualuri27. O 
altă grupă de plante SP rnltiw în „grădinile de varză" prin 
termenul de varză înţelegîndu-se în zonă, pînă în prezent, 
toate legu"'Ilele şi verdeţurile alimentare28

• Acestea, împreună 
cu unele plante clin flora spontană, serveau la prepararea 
dorbelor C'lfe erna servite cu mămăliga de mei ce forma ba
za rnţiei de hrană. „Grădinile de varză" erau amplasate în 
.,,oboarele" de iernare a ariinrnlelor sau în „ţarcurile" clăilor 

<le fîn~9• Ele cuprindeau mai multe grupe de plante din care 
Yarza, bobul. ceapa şi usturoiul erau principale iar ca secun
·dure se culli vau leuştean, pătrunjel, mărar şi morcov. ln 
„grC.dinile de varză" se cultivil şi cînepă, care servea şi ca 
·plantă insect:cidă ocrotind celelalte plante aliment.are. După 
însiimînţare, în teren săpat, cultura lor se rezuma la plivitul 
manual al buruienilor. ln perioada de iarnă se consumau 
conservate ca „varzd. acr'.'.i" (murată} şi „murături" (legume 
murate} împreună cu „leuurr.e'' (mîncare de boabe). 
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Toate acest~ culturi reuşeau în zona ocupată de păâu
'l"ile de foioase. pînă la zona pă'durilor de conifere30, Din flo
ra spontană se foloseau sub formă de ciorbe şi crudităţi cele 
:mai diferite plante (urzici, ştevie, păpădie, cimbru sălbatic, 
c.iuperci etc.) 3'. Ciupercile comestibile se foloseau fie proas
pete fie conservate prin uscare sau prin murare (bureţi mu
raţi, crescuţi toamna pe lemnul de fag în putrefacţie). 

Produsele alimentare veqctale erau completate cu fruc
tele pomilor roditori (prun, măr, păr, cireş etc.) care fie creş
teau natural fie erau plantsţi pe marginea pădurii unde erau 
instalate locuinţele. SorlimentE>k autohtone de pomi erau res
lrînse. La prun existau soiuri timpurii (albe) şi soiuri de toam
nă (vinete). Fructele se foloseau vara proaspete sau uscate 
în perioada de iarnă şi chiar vara, în „zilele de post". Uscarea 

:se făcea prin afumare sau în mod natural la soare. Pentru 
uscare s-au folosit mai mult fructele cu faza de coacere în 
septembrie. Pentru biillturi fermentate şi nefermentate se 
foloseau mai mult fructele 'din lunile iulie şi august. 

Viţa de vie se cultiva sub formă de „hălîngă" înlesnin
·du-se urcarea ei în pomP2 Hlră tăieri speciale şi din soiuri 
româneşti. 

In afară de fructele ele la soiurile cultivate erau folosite 
ş1 cele de la pomii „pădureţi", crescute spontan în pădure şi 
fructele de piidure::'. 

Inmulţirea pomilor roditori se realiza pe baza materia
lului crescut natural din drajoni şi seminţe, iar viţa de vie 
prin butaşi. Dupci. părd.siree uno · „bătături" şi mutarea locu
inţelor în alU! poiană, pornii rilrnîneau în vechea vatră a a
şcz5rii. Aceasti.I a făcut ca în numeroase locuri să se găseas

·cil pînă în secolul trecut, în c::.rr:estec cu arborii Clin pădure, 
mulţi pomi roditori. 1n secolul XIX cînd au început plantă
rile de pom!, ca material iniţial s-au folosit puieţi găsiţi în 
pădure pe locurile vechilor Rşezări. Ţuica se prepara cu aju
torul alambicului confecţionat pe loc din ceramică şi lemn34, 

Vinul se obţinea prin zdrobirea strugurilor în „ţarcuri" de 
nuiele împletite şi „linuri" de lemn. Putinele, berbeniţele şi 

lmloaiele, folosite la depozitarea, fermentarea şi conservarea 
alimentelor şi băuturilor, erau din lemn, legate cu cercuri 
confecţionate tot din lemn. Din pere şi mere se mai prepara 
„livejul", o băutură usemiJnătoare cidrului, folosită ca recon-

Jortant răcoritor şi aliment. Din mere pădureţe se obţinea, 
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_prin zdrobire, sucul acru ce se folosea în locul oţetului. Ca 
otet se mai folosea „~eama dP prune" rămasă după distilare. 
l_Tneori iarn:i. aceasta suustituia fructele la prepararea „chi
siiliţei ", Hrctna vegetală era completată, âe obicei la „zile 
mari", cu produse animale, de către autohtonii agricultori de 
pe versantul sudic al muntelui şi din depresiunea subcarpa
tică. Speciile şi numărul animalelor erau foarte limitate, ele 
neconstituinrl o preocupare pentru ţărani. 

Migrarea în această zonă a locuitorilor din bazinul Lo
,trului, amestecarea lor cu autohtonii şi intrarea lor în obştile 
exislente au dm la apariţia unei categorii de locuitori a că
ror ocupaţie principală era creşterea animalelor. Aceştia pri
meau „în pază.", respectiv în îngrijire şi exploatare, şi ani
malele de la ceilalţi ţărani. lîlterior aceştia au căpătat de
numirea de ungureni, iar ceilalţi români~6• De obicei, erau 
„strînse" ovinele, vara (ele la unii chiar şi iarna), şi o parte 
din taurine şi cabaline. numai în perioada de păşunat. Cres
·c iltorul care strîngea aceste animale avea „gazdă" pe o pă
şune de munte pe care o închiria de la obştea căreia îi a
p':lrţincau proprietarii u1i1nctlelor. Pe baza surselor locale 
(tradiţie, etnogrnfie şi folclor) termnul de „ungurean" de
semnează pe proprietarul de oi iar cel de „cioban" pe cel 
angajat la îwjrljitul oilor, ele către ungurean37

, 

Creşterea animalelor a rămas în acest fel, legată de 
·e:xistenţa păşunilor de munte. Chiar dacă nu erau urcate la 
nJUnte toate animalele, prin micşorarea numărului lor, se da 
;posibilitatea producerii fînulm necesar pentru iarnă. Pajiş
tile clin zona subcarpaticil erau folosite atît ca păşune, cit 
şi ca fînete. Primă.varii., pit)işlile erau păşunate pînă cînd pa
jiştea de la IDLmte devenea. păşunabilă. 

Taurinele începeau si:J. fie coborîte după primul ciclu de 
vegetaţie al pajiştei de munte, trimiţîndu-se pe mirişti şi pe 
~osituri. PinC:1 la mijlocul lunii august toate taurinele erau 
,coborîte. Ovinele coborau plniî la sfîrşilul lunii septembrie. 

In perioadele de instabilitate din primul mileniu, ierna
rea animalelo1 trebuie sii se fi făcut în păduri, acolo unde 
ctveau şi locuinţa. După formarea satelor, au rămas, în ve
-chile bătături de casă, conacele pentru creşterea animale
lor:i9. 

O pnvue sumară asupra raselor arată că se creşteau 

a.rnmai aşa uurnitele rase autohtone, care pînă în prezent, la 
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·unele specii, au dispărnt. Existau următoarele rase : Ţurca
nă albă şi nea~Jri'.. (la ovine}, Mocăniţa (vaca de munte, la 
taurine}, Stocli (la porcine}, locale româneşti (uşoare} la gă
ini etc. Toav~ aceste specii serveau la satisfacerea familiei 

•cu lapte. ouă. carne şi unturii. 
Laptele se prodaceci numai în sezonul de păşunat, cauză 

ţ;entru care fătănlc se produceau primăvara. Sub formă 
proaspătă laptele nu se comercializa. Laptele de oaie era 
transformat în unt, în brînză de burduf şi de putină (tele
lnea}, în lapte acidulat (lapte ,,uitat"), în urdă etc., produse 
carp se consumau în special în perioada de iarnă, (ex.; în 
săptămîna „ brinzei "). Carnea de porc se folosea tot iama, în 
perioada „cîrnele9ilor". De 1-:i porc se opreau slănina şi gră
simea, care se foloseau şi vara. Concepţia locală, care mai 
tli:linuie şi în prezent, consideră animalul domestic ca pe cel 
-sălbatic. Hrclna oterild. ele crescător fiind sub necesarul su
,;µraveţuirii, animalele HisatP în libertate se comportau ca şi 
·cele sălbatice''". cauza. care a făcut ca fătările şi clocitul să 
-"libă loc numa; primăvara. Producţia animală era aşa de 
.scăzută, încîc nu ajungea nici familiei, ceea ce a atras, chiar 
:şi în aceas\:ă :zonă considerată „zootehnică", o hrană aproa
pe exclusiv vegetalu la populaţia existentă, cu consecinţele 
respective". 

Grăsim;ie alimentare era.i procurate în special din porcul 
<'de "Crăciun", porcii ·crescindu-se pentru producerea de slănină 
-şi osînză. deziderat satisfăcut şi prin vîrsta înaintată la care 
porcii erau sacrificaţi. Ca ~1răsime animală se mai folosea· 
scml de la ovinele adulte'2• Completarea necesarului de untu
:ră de porc se HJ.ce.:t cu grăsimi vegetale, extrase prin presa
re, din jir':.i, nuci şi. ulterior, dm seminţe de dovleac:: 

Pentru im brăcăminte foloseau lina şi cînepa, ţesute în 
·t.lrgele, la războaie verticalr->. Prelucrarea linii, în caiere pen
tru tors, se iăcea cu darace şi pieptene manuale. Aşa cum 
s-a precizat mni înainte, cînepa era o plantă nelipsită în gră

·dinile de variL După recoltare prin smulgere se făcea „topi
'tul" ei în bălţi c:1.re menţineau o temperatură constantă, un
de se puteau înmulţi microorganismele specifice". După to

·pire se trecea la biltutul în me1iţă şi apoi prelucrarea se fă
rcea ca şi la lină. Pentru Yopsitul ţesăturilor de lină şi cînepă 

se foloseau plantele spontane. Dintre acestea, roiba (Rubia 
M:inctorum} începuse să se cultive. Se folosea la colorarea în 
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roşu 'datorit~i conţinutlui ridicat de alizalină. Cultura ei se 
rezuma la tI anspluntare"". In afară de acestea foloseau frun
ze, coajă, fl0ri şi fructe de Id cele mai diverse plante~6• Ga
ma culorilor folosite era destul de restrînsă şi se axa pe nuan
ţele închise"7

• 

Din flora spontană adunau şi plante „de leac". Noţiunile 
despre boli şi plante medicinalf' se transmiteau din generaţie 
ln generaţi~. constituind uneori secrele de familie. 

Problemele de aprovizionnre cu alimente se rezolvau de 
multe ori prin tr:J.11sform<u1·a (i:nului în culegător, vînător, 
pescar, stupar ele. Acestea însă erau practic nişte meserii pe 
care le învi\ţ::rn de obicei b~irbaţii din tată-n fiu. 
Anexă: Obştile pastorale din zona de munte, Plaiul Novaci 

Nr. crt. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
12. 
11. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2L. 
2J 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
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(Situaţin clin prima jumiltate a secolului XX} 

Ohştca şi comuna principală 

Băileasa 
Bălescu 
Bora 
Co1iciu 
CtUUu 
Cărbunele 
Gîlcescu 
Cerbu 
Cibanu Mare 
Cibanul Mic 
Coama Mohorului 
Cioara 
Coasta Bengăi 
C. Crainiciului 
C. Cucii 
C. Petresei 
C. Pietroasă 
Corneşu Mare 
Corneşu Mic 
Costişul 
Corişornl 
Cracu lui Jivan 
Cracu Săliştenilor 
Cracul Tivdelor 
Cufuri la 
Cnrmătu: a Oltetului 
Dâlbanu 
Dosul Micăii 
Dengherul 

- . Cărpiniş 
- Poiena;i 
-- Cernădia 
-·· Nov·aci 
- Baia de Fier 
-- Cărbuneşti 
- Cernădia 
- Novaci 
- · Novaci 
- Novaci 
- Novaci 
- Pociovalişte 
- Bengeşti 
- Cărpiniş 
- - Pociovaliştea 
- Pociovalişte 
- Novaci 
- Cernădia 
- Cernădia 

-· Rado~i 
- Ciocadia 
-- Baia de Fier 
- Cern:i· ia 
- · Cernăuia 
-- Baia de Fier 
- Baia de Fier 
- Novaci 
- Baia de Fier 
- Novaci 



îNr. crt. 

30. 
31. 
32. 

-33. 
34. 
-35. 
36. 
-37. 
-38. 
:39. 

40. 
41. 

·42. 
43. 
4-1. 

·45. 
46. 
-47. 
48. 

·49. 
50. 
51. 
-52. 
53. 

-54. 
-55. 
-56. 
57. 

-58. 
59. 

•61). 
Sl. 
'62. 
63. 
'64. 
'65. 
•66. 
•67. 
68. 
'68. 
70. 
'71. 
"72. 
'.73. 
74. 

'76. 
'77. 

Obştea şi comuna pri·ncipală 

Făget 
Făntăna Untului 
Florile Albe 
Florile Albe 
Galbenu 
Gaura Mohorului 
Gil urile 
Groapa lui Purcel 
Groapa Seacă 
Gruiul cel Frumos 
Gura Petecului 
Huluzul 
leşul 
Iezerul 
Larga 
Larga Băncii 
Lespezi 
Mocăria 
Măgura Făgetului 
Măgura Frasinului 
Mănăileasa 
Mândra 
Mi caia 
Mierăutu 
Miru Mare 
Mocirlele 
Mogoşul 
Moho.ul 
Mo!itvişul 
Muncelu 
Muncelu Statului 
Muntinu Mare 
Muntinu Mic 
Muşetoiu 
Nopteasa 
Paltinul 
Petrimanu 
Părăginosu 
Piclesea 
Piciorul Tîmpei 
Piciorul 
Pietrile 
Piscu Boierului 
Plaiul Băii 
Plaiul Cernăzănilor 

Plaiul Hirişeştilor 
Plaiul Novaciului 

- Novaci 
- Cărpiniş 
- Cărpiniş 
- Cernădia 
- Cernădia 
- Pociovalişte 

-- Radoşi 
- Crasna 
- Ce1n5.dia 
- Cărpiniş 

- B:iia de Fier 
- Cărpiniş 
- C5.rpiniş 

- Cărpiniş 

- Cânepcşti 
- Novaci 
- Pociovalişte 

- Cărpiniş 
- Novaci 
- Ce.nădia 

-- Ce:nil.dia 
- Săcelu 
-·· Baia de Fier 
- Cernădia 
- Cemădia 
- Cărpiniş 
- Cemădia 
- Pociovalişte 
- Cărpiniş 
-- Crasna 
- Crasna 
- Novaci 
- Novaci 
- Ccrnădia 
- Cernădia 
- Pociovalişte 
- Cernădia 
-· Cernădia 
-- Cărpiniş 
- Cernădia 
- Cărpiniş 
- Cernădia 
- Baia de Fier 
-- Baia de Fier 
- Cernădia 
- Cărpiniş 
- Hirişeşti 
- Novaci 
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Nr. crt. 

73. 
n. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
8u. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
w. 
~i„. 

95. 
~16. 

m. 

90. 
100. 
1 Ul. 
102. 
1Ll3. 
101. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
11 I. 
112. 

113. 
114. 

C·bştea şi comuna principală 

Plaiul Slănceştilor 
Plasele 
Pleşa Tâmpei 
Pleşcoaia 
Ple>pul 
Poiana Muierii 
Plopul 
Pravetu Mare 
Pravetu Mic 
Purul 
Rădeiul 

Rânca 
Rotunda 
Sălanele 
Setea Mare 
Setea Mică 
Slimoiu 
Stân;şoara din Dos 
S:ânişoara din Fată 
Ştef anu 
Td1 Lirau Aniniş 
Tărtărău Cânepeşti 
T â.iiil(irău Cernădia 
Tărtăr~u de Sus 
Tă uzu 
Tâmpa Mare 
Tâmpa clin Părău 

Tidvele 
Tolanu Mare 
Tolanu Mic 
Turcinu Mare 
Turcinu Mic 
Urdele 
Vaca 
Văişanul 

Zănoaga 

Zănoguta 

-- N:>Vaci 
- Carpiniş 
- Novaci 
-· Ciocadia 
-- Cărpiniş 
- Ciocadia 
- Novaci 
- Cărpiniş 
- Ca1p.niş 

- Cernădia 
- Hi1işe:şti 

-· Novaci 
-- Carpiniş 
·-- Ce;n<l.d.a 
-- Ractoşi 
- Radoşi 

- Cernădia 
- B:.imbeşti 

- Cărbuneşti 
- Aninişi 
-- Cânepeşti 
- Cernă<lia 
- Novaci 
- Crasna 
·- Cernădia 
-- Cernădia 
- Cernădia 

- Cernfl<lia 
- Cernădia 

-- Cernildla 
- Cernădia 

-- Cernărtia 

·- Cernădia 

- Novaci 
- Radoşi 

- Poienari 

In decursul timpului, obştile s-au divizat intre urmaşii 
primului proprietar, apoi s-au div.izat chiar şi ele. 

Comuna (satul) redată în anexa de faţă, deţinea pe cei 
mai numero5i proprietari, re-stul fiind răspîndiţi in mai multe 
sate. Se ajunsese ca o familie să aibă şi „un sfert dintr-un 
picior", respectiv nu se mai putea diviza in continuare pro
prietăţile. 
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NOTE: 

11 Această ide~ est.~ susţinută şi dc;rnmentată în toate lucrările elaborate 
de I. Concd. 

' 41 Ar fi mai potrivit. termenul de sistem agrar (oa de exemplu 
agrară, istorie agrară, legişlatiu agrară etc.) Noţiunea de 
gricol se foloseşte iI1să in majc>ritatea lucrărilor, (Terra 
lll, Bucureşti. 1 ~173, p. 21 ) . 

economie 
sistem a. 

Nostra, 

. ;i De aici şi !lecesitat~a ap,uentii cu multă aouitate în prezent, de a se 
studia agroecologia alît pe fiecare zonă dt şi pe întreg globul pă· 
mîntesc . 

. , Apare seri să în lucrările adminiSl!i:Mive din perioada respeotivă. 
-5 Reţinută de tradiţie din geaerotje in generatie pină în sec. XIX. 
6 Aveau holare naturale, intre cele două plaiuri hotarul era dat de rîul 

Gil ort. 
·< Numerodsele di~cu tii între specic>li~ti asupra fostului hotar de nord al 

judeiului (;orj 11-tlU ţinut seamă de acest aspect. Pină la 1330 şi 
Oltenid era cc•nsiderată C'i o feudă a regaitului maghiar împreună 
cu Muatenia. ln prezent b«zinul Lotrului a revenit judeţului Vîlcea, 

•delimitc11e~; dintre cele doua judeţe fiind făcută pe vechiul hotar; munţii 
sint folositi şi în prezent, tot <lt' loouitorii de pe teritoriul fostului 
plai Novaci. 

·ij Pe pl;in local, prin „munte" se în\<.>leg „pajiştile de munte". 
" Idee sus\inută de toti cei care au studi.at Valea Lotrului, printre care 

mentinnăm pe Gl-1. Miliar (Valea Lotrului, Buc. 1903) şi pe I. Si
mionescu ('fara Noa.!>tră, l_tucureşli, 1940). 

·•u Aspi.,ct oemonstrat de către ŞL. Meteş în lucrările sale, din care mai 
reprez0ntative sînt : Pastori ardeleni în ţările române, Arad, 1925. 
şi Emigrări româ1ll'şli din 1 ransi!vania în sec. XIII-XX, Bucureşti, 
HJ:rl. Acea~tă idee ·:1 fo~t analizată in lucrările cu subiecte din 
judeţul Gorj. clal•<'•ate de Alexandru Ştefulescu, în primul deceniu 
al sec. XX, pulilicale la Tg.-Jiu. 

:u Vezi şi Gh. T. Dan, Ronumilatea Carpato-Dunăreană şi Bizanţul în veacu· 
rile V-XI, .aşi, HJ81. 

12 Vezi şi Elena Ghernn, Me\,es, un exponent al ideii unităţii politice a 
poporului român: N. Iorga, Revista de filozofie. nr. l, 1984, p. 27. 

·>;j Idem. 11. 
14 Idem !U. 
•s Se poate presupun.~ că exi$lau unele materiale care, după exploatare, 

se purificau prin cen]('re (fiE'T si grafit). In spriijnul acestei idei vine 
şi den;,imirea (]ată de ronwr.i castrului de la confluenţa Cernei cu 
Dunărea, Dzierno.; în an~asta ~ituaţie cuvin.tul Cerna pe care-l au 
diferite ape şi Jocuri în Olter.ir, nu este de origine slavă şi nu în· 
seamnă „negru", el derivd. dh verbul a cerne. Exista chiar şi un 
pîrîu în fostul plai CPrnădja cu denumirea de neagra şi in Cerna. 
Deci cuvintul C€'rna 11u este el(' origine slavă. In grai local cuvintul 
deal ~i pronuntă dwl). 

"-• Legendă auzit& în fostPle ccmuHe Pociovalişte, Cernădie şi Poienari. 
Poveşti despre Negru Vcc1t. îu Plaiul Novaci a cules şi D. Brezules
cu (19UO) pr cme le-a fc,Jcsit şi B. P. Haşdeu în lucrările sale. 
Cfu.itătorii de comori lc.u11i au găsit numai resturi de săbii, săgeţi 
şi Emci. Lecuitorii <liu VH'hPa comună Bumbeşti-Pitic, în deceniul 
30, au denumit că.maiul cultLtral local, • Ţara lui Lituon-Vodă". 
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1
' Biserici indica~c· şi în harta di!1 1719 elaborată de către austriacul Fr. 

Schwanz, u carei coµie se găseşte şi în lucrarea lui I. Canea, Un 
prin! prin fara lui, Craiova. H•40. 

10 Existau lo-::uri ele inti;nire (11Edei, tîrguri) la Obîrşia Lotrului, in coasta 
Bengăi, Virful Nedeid şi Tivoele (ulterior Rînca), oare aveau Joc la 
(24 iunie şi 15 august). In zona subcarpatică au supravieţuit Urgu-
1:~1e de la Cărpiniş (drăgaica) Palavragi (20 iulie), Dălceşti (Plo

rnle). 

>H I. C!audian, Alîraenta!ia poporului romin, Bucureşti 1939, pag. 66-67. 
In s' nimb, J\1 . .Ma crea, Istorlâ Românilor, voi. i, Bucureşti, 1960. 
p)g. 397, susţine că otşllle făcLle de stăpînirea romană s-au dizol
vat ciutorită abuzurilor. Moşnenii er·au urmaşii unui .moş" a cărui 
proprietate <1 devenit obşte. 

<u Culese de autori din zonă ( 19<'.C--H'BO). 
21 Urmele lor se mai pot distingi:', ln uncie locuri, şi in prezent. 
z~ Lu cresc Zilerii de anjmCtle. în ~periai de ovine, a dainuit, pînă în 

prezent, ol,ic-eiul c;e a l!isa cultura pl3.ntelor pe seama sexului fe
minin. l'cpulaţia de sPx masculin, indiferent de vîrstă, se ocupă de 
creşterea o;im. 

;i;i Tran·;hL;,1un\CJ nu trebl1ie confundată cu nomadismul. Cei care practică 
trans:n!manta au „o vatră" la care se întorc în fiecare an. Prin 
tranchuman t2l se pot cre~te ovine fără să aibă o suprafaţă de pă
mînt r.orc>·;punziitoHf'- nmrărului de ovine. Dacă nomadismul poate 
~f1 fie considerat o consecir.ţ[1 a foametei, transhumanta poate să fie 
alriliuiU len:.lntei de înavuti1e Cu toate acestea, multi transhu
mun\i, în li!!ele cazu;i determir.ate tot de această tendinţă, părăsesc 
locm:le 1rntalc ~i se stabilesc în alte zone pe care le consideră 
.un vad" mai bun. 

24 Primul val c!p trc-.nshumnn\i, so~il pînă la întemeierea principatelor, 
s-a ac;imi!at cu loc11lr:icii şi, pentru că existau terenuri bune pen
tra urJr irnllură., au îmhri!\i~at în primul rînd cuMura plantelor, creş
tercn a:i:malelor răm!nlnd secc11dară, pentru a putea valorifica şi 
prnpr:c>l~t".1 de ln munte. După oouparea vremelnică a Transi!va
ni<'i rJ,~ coro=.n 1 nughiitri;, transhumanţii rămaşi în zonă au format 
s:ite separat.~. cuno~cu te sub numele de ungureni. Aceştia au pre
lu:it. prin cumpărări, clispunînd de un potential econo~ic mai ridi
cat, o bunii µarte din obştile de la munte, astfel ei au rămas, în 
primul rîncl, cr<•sc.ii tori dl:' <inimale şi. în mod seoundar, cultivatori 
ele pămî11.tmi. Unii au cumpărat şi în satele unde s-au aşezat, su
prafeţe cJp teren pe are îl puaeau în valoare cu mînă de lucru din 
afora familiei. 

~5 Problema ~tabillr~i speciilor şi soiurilor de cereale cultivate nu se 
poate face clecît r.e he.za inlormatiilor date de cei ce au trăit şi 
în sec. XL\, rîn~l 1rn ei au ~cclarizati. Aceştia moşteneau, odată ou 
zestrei.I matcriaEl (pilmînt. animale, etc.) şi zestre spirituală, care 
cuprindea legt>nde cu privirP la fapte din trecut legate de strămo
şii fomiliei. Si~lemul artuc;l de şcolarizare a înlocuit zestrea spiri
tuală a famiîiei cu informaţii bogate din cunoaşterea de nivel na
tionel şi mon<li'11. Din rele cu!ese de Gh. Maior in secolul trecut, in 
zond de munte se cultivau mai mult orz, mei, şi alac (Fitotehnica, 
Bucmeşli - Dra~ov, !B!:l!:l, pag. 68). In documentele scrise, griul ca 
atare a fost CO!l~EJ!lnat de abia la 11.05. 1399 (ibidem, pag. 69). 

180 



2t Chiar şi in prezent c1;vintul a lreera are, local, sensul de .a te invîrti 
ln acel<\şi loc". 

2' Unii afi1mă că facer~d pLnii ni.:. eru cunoscută de români, in special de 
cei din zona de munte, suh ml!ltiv că nu aveau ·drojdie şi nu erau 
s.edentari, concepţie acceptată de mulţi cercetători, pe baza informa
ţiilor itran~mise de căliiLori din Europa centrală, diar nefondată, fi
ind preluati'i fără a se aunliza Românii au ştiut să înlocuiască droj
did de bne cu droj<lii .!>ălhalice", din cele mai vechi timpuri, mal 
ales i11 zonele pomicole Chiar 5i N. Iorga, în lucrarea Istoria 
R-0mânilor prin călători (Bucureşti, 1929, p. 85), redă, fără a face o 
analiza, idPe;i că wmânii mîncau numai mămăligă şi osînză. Nu 
trebuie neglijat f<optul ca în ntualul religios se cereau pîine dospită 
şi colivă. 

28 Chi;ir dacă originea cuvî11tt;Jui ,·arză creează încă discutii, indifiren.t 
d11că este li!!in5. sau t1vco-dac5.. în prezent sensul „•toate zarzavatu
rile cullivate" este fost acceptt1! şi de filologi (D. Dominte, Cuvinte 
romd.n"!şli pi'lslrate de la cl<i.C'I, Albina, 3, 1984, p. 10). 

29 In lin1baj local prh1 oboare !'e î11teleg •. padocurile unde animalele erau 
ţinut.~ în stabulaţie literă'' şi prin ţarcuri .locuri delimitate de o
bicei prin g11rdu1i de merăcini, unde se aflau clăile de fin". 

30 Aspect demon~trat în prP;rPnt de g1ădina botanică alpină de la Rînca 
a Univer~Hătii din Craiova. 

Jt I. Cl3.udian, în lucrarea Alimentaţia poporului român, Iltmureşti, 1939, 
arat!\ evoluţii:! ccestui si~te:m de alimentaţie, generat de conditiile 
sacial-economice ale tir.-.r,vlui. 

Jl Cuvîntul hălîngă, prel:1at şi ca nume de familie, indică .viţa de vie 
crescută pe port înalt cu aj111o:l!l arborilor sau suporţilm făcuţi de 
ţăran". Telmologiu creşlNi1 ca hălingă exclude lucrările solului, 
bizuindu-se numci pe tă1c·ri şi eventual pliviri. 

Ji Pomii sălbatici, pentru că ci f'şteau spontan in pădure, au fost şi mai 
sini cunoscuti sub numele de pomi pădure!!. Fructele de pădure 
provin de la arbori sau a1 buşii neluaţi în cultură, ex. porumbarul, 
·Iaăceşul, µăducelnl. afinu.I. coacăzul etc. 

:14 Există opinii care infirmă foinsi1 ea băuturilor distila<te, cel putin in pri
ml perle a perioadei stuciiati:, (ex. I. Claudian, op. cit., pag. 85), 
confundîndu-se tran!-hum&inlri cu nomadismul şi neţinînd seamă de 
populaţia care nu făcea tran!>humanţă. 

J5 Llvejul se mai prepară, pe plan local, şi în prezent. Chisălita se poate 
spune di ;i !ost un produs culinar neliJpsit în special in zilele de 
post. Acest p1epurat e1a un mijloc de a consuma fructele şi pre
paratele lor, cu o caiiitate mare de făină <ie mei. ln loc de oţet, 
vnra, s.:: foloseau (uneori şi în prezent) prune direct în ciorbe pen
tru acrire.i ac e~torct, şi alte fructe necoapte (în special corcoduşe şi 
struguri). Zeama <le prune rf.masă de la distil.a.rea mai mult sau mai 
putia reuşită a borhotului de fructe, a constituit pes.te un mile
niu, o nlilterie p1imă cfc impo1 tantă deosebită ln alimentaţia popula
tiei agrare cfin zoHii, penim <l'iferite preparate culniare. 

l!6 Vezi nota 24. 
,-, Spre deosebire ele alte ZC•IW, unde sînt animalele scoase la păşunat de 

un paznic anpojat ele tot Sfllul, ln cazul de faţă rezolvarea s-a. fă
cut prin lnchinereM de dit1 e un crescător întreprinzător a unui te-
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ren de păşunat. Pe ·p.1an loca\ se spune că acesta .are gazdă", de 
obicei, în munte. Oile .)i v„ciie erau scutite de orice taxă de pă
şunat, recuperarea cheltUidiJOI fiind făcută prin O parte din pro
ducţii:! de lapte. l:nN>ri acestea erau .dubla scutire", respectiv su
portau prin prod11ctia dată incii o oaie stearpă sau o vacă. Laptele 
r:e depăş-~a aceste cl1eltuie:i. transformat in brînză (de burduf, de 
putind. etc.) şi ee unl revPnea proprietarului. 

~s Cu to11te cei in filologie şi htorie ~P consideră că numele de ungurean 
derivă de la U11r1arii:l, Sf' poate pune şi ipoteza derivării Ungariei 
de h unqurean. Ac Pil~ta pc ale ~ă fie argumentată prin faptul că 
maghiari( nu sosit i111 P1inoni11 unde păşunau turmele .ungurenil?r. 
Catolicii şi slavii i-u11 numit unguri de la numele foştilor propne
tari ai Panoniei, pă~.torij români, respectiv ungurenii. 

.3Y Jndifrrent ele originPd cuvînlull'i conac (filologi.i în.clin~ spre limb~ .tur
că). prin el ~e în\eleg(' o sucursală a locumţe1 pnnc1pale. A10 se 
cre')tenu a11im11lele ~i se ciepo:r.itau unele produse vegetale în cons
tructii speciale m1mite pivniţe Animalele îşi agoniseau singure hra
nu în perioacta de Viil ii şi chiar iarna, ajutate de proprietar. La 

0 conuc domiciliau bi:iliînii -cme n11 puteau executa eforturi mari. In jurul 
<:onacelor erau pitcturi, ac<'a~tu furniza hrană pentru animale. 

·~l D. Sti1:1cşcu. în lucrared „Vechile epoci la Români" (Bucureşti, 1929), 
ju~lifică prezen\1l o:t:'f•lor ele <!nimale (în special taurine) găsite in 
săpăturile din interiorul uncr bi~erici de zid (ex. Biserica sf. Nicolae 
de la Curtea de Arg~~ş. pri-1 rel:-agerea locuitorilor în zone de re
fngiu şi rămîner~a -ani1milelcr libere prin păduri. Iarna animalele in
trnu pentru adeposUre î11 b!!;erici, unde au murit de foame sau au 
fost devorate ele animale de pradă. 

'
41 Carentele alin1entare ar pute.1 sti fie atribui.te în special hipoproteine

mi0i. Ri.i.>.pindită ::1 fo~t ~i cr1T~r:\a în iod accentuată de hrănirea cu 
varză ~i p1 aduse lactate. 

'-li Ovinele adulLe to11nina erau îngră~atP datorită predispoziţiei de îngră
şare a animalelor ~ălhatice :)i domestice din rasele naturale. In 
acest lei puteau să suprcivetuia~că la subnutriţie din perioada de 
iarnă. Carnea de ltt ac.C';,le ovine fri•ptă în sucul propriu, denumită 
tocan, şi i11t1cdusă in bu1cJuf (pieile de oaie fără lină), se consuma 
ca o delicatesă ele mare valoare toată iarna. 

°":.I Jirul, denumir.~ data frucldor de fag (preluată de la slavi), se intro
clucen curăţit de coaje., în .dimie" (tesă0tură de lină) şi in instrwnen
te speciale de lemn, la cai e presiunea se realiza cu ajutorul baterii 
unor .pene" de lemn. in mori treptat, obtinîndu-se, destul de greu, 
uleiul din jir. J.:-1 fel !'e realiza şi uleiul din sîmburi de nucă. Fap
tul că se realiw destul dt' greu, uleiul era, de obicei, un produs 
care nu se consuma pentru ars în candelele bisericeşti. 

'" Dr1torin cullurii cînepii ..: apfirut un sat zonă, cu numele de Cînepeşti. 
Traditia re\ine că ncolo erau .cînepiştile ob~tei", Cîrligei. 

''' Vetrei~ de roibe au rezi~tal in fostele „B:J.tături", pină in secolul nos
tru. De acolo o recoltau loccoJr,;cii pentru \ opsit. 
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46 Frunze şi coajd. de măr, păr. pru:1, scorw.ş, 9tejar, mesteacăn, anine, corn, 
soc, salcie, mălin, lemn ciine5c etc. In mod special se mai folosea, 
pentru coloraie-i în galbt•n, sovirful (Origanum oficinale) şi, in al
bt1stru, drobu~orul (lralis tincloria). 

u lntr-un studiu publirnt, lu 1827, de D. Stănescu. 

48 Interdependenta dintr~ obşte·1 de la munte şi cea din ţară a fost rupti 
după ~ec. XV, prin vîn7ările de munţi, ajungîndu-se ca în sec. XX, 
un munte si fit. proprielat~a locuitorilor din mai multe comune. lni
ti,il fiecar~ .moş" a avut 2 obşti, urmaşii săi .moşnenii" inrnultin
ciu-se au împărţit muLIE l<..>, clupă capacHatea de păşunat, in .oi" în
tregi". Chiar el.acil. p:oi;riPlx,tea 11 rămas in devălmăşie moşnenii au 
djuns si\ o tran~forme int;-uu fel de .societate de actiuni", întregii 
vin:r.lnctu-se rn şi actiuni:l'. Dnijarea tehnică-administrativă, la pa
jişte şi p" dure (pwpridate în dl'vălm.ăşie) făcînd-o cei oare detineu 
douil t1eimi clin inln•gi (chiar dacă era o singură persoană). 
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