
UNITAŢI AGRIMENSURALE DiN JUDEŢUL GORj 

VASILE CARABIŞ 

In articolul de faţă ne propunem să prezentăm în• 
tr-o sinteză documentară unităţile agrimensurale din judeţul 
Gorj. 

Sistemul proprietăţii devălmaşe nu putea rămîne per
manent. S-a petrecut o evoluţie treptată de la stăpînirea în 
devălmăşie a pămîntului la cea individuală. ln nenumărate 
cazuri s-a păstrat însă stăpînirea devălmaşe, pînă în seco
lul nostru, a pădurilor, păşunilor, tinetelor şi a.pelon ln sa
tul Cîmpofeni, de exemplu, s-a păstrat sistemul devăl:siăşiei 
asupra unei fîne~e pînă la colectivizarea din 1962.1 

Operaţiile agrimensurale care delimitau loturile sînt 
caracteristice satelor moşneneşti sau răzeşeşti. Aceste ope-
raţii de măsurare au dat naştere unei terminologii speciale, 
care au scos în relief forma lor, astfel: blană după nume,le 
scîndurilor de lemn, sfoară sau iunie, după bucata de sfoară 
(de cînepă de obicei), curea după forma curelii de piele -
lungă şi îngustă, tei, chingă etc.2 Corespunzător „sforii" sau 
mai curînd „funiei", e „ teiul", denumire de moşie mosne
nească, necun0iscută [n lucrările de drept românesc şi de 
istorie socia,Jă,3 

Locul generator al acestui termen e în judeţul Gorj. De 
aici o slabă influenţă se simte în Mehedinţi şi Vîlcea, şi 

prea puţin în Dolj şi peste Olt în Argeş. O „funie de mo
şie" cuprinde în lungimea ei fragmente din toate părţile 

structurale ale pămîntuJui obştesc ca : munte, deal, cîmp de 
arat, fîneaţă, păşune, apă. La fel e şi „teiul". Prin zapisul 
din 19 octombrie 1608, Dumitru cum.pără de la Oprea din 
Poeni, „jumătate din funia lui de peste tot hotarul".5 
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Intr-un document din 12 ianuarie 1650, „au măsurat toa
te moşiile mănăstirii (Tismana) tot cu funia".6 Funia ca ins-
trument de măsură a lungimii, varia din timp în timp şi 
din Ioc în loc, avînd o lungime stabilită de comun acord de 
moşnenii măsurători. 

Un aspect deosebit îl prezintă un document din 13 ia
nuarie 1624, prin care Alexandru Coconul voievod întăreşte 
Ancăi şi fiului său Drăghici mai multe sate „şi din funia 
satului Oiurileştilor iarăşi partea lui Dragomir pentru 5 del
niţe" .7 In acest document funia are înţeles de moşie întrea-
gă a. satului de peste tot hotarul, unde locuitorii, în cete sau 
individua~. îşi au fiecare avelea lor. In această funie genP-
rală îşi avea ,partea sa de avere Dragomir, din care 5 del
niţe trec în posesia lui Drăghici. 

TEIUL 

In ceea ce priveşte denumirea de tei, a proprietăţii moş
neneşti, aceasta vine de la funia lucrată din coajă de tei, 
folosită ca unitate de măsură a ,lungimii. Coaja de tei era 
folosită din două motive : practic şi economic. Intîi că se 
lucra mai repede decît funia de cînepă sau lină care, în 
momentul măsurărU, poate nu se aflau la îndemină, al doi
lea se făcea economie de aceste două materii. Trebuia însă 
subliniat că, deosebit de cele rele1Vate, coaja1 de tei era 
preferată pentru că ea are întindere neeJastică, pe cită vre
me funiile de lină sau cînepă, fiind elastice, puteau da naş
tere la diferenţe de măsurare a pămîntului, generatoare de 
pr,icini, chiar dacă era vorba de o palmă sau cîteva degete 
de pămînt. Coaja de tei ca instrument agrimensura! a fost 
folosită pînă în vremea noastră. Teiul ca moşie poartă nu-
mele unei familii, de obicei, în formă adjectivală : teiu1l blă
jesc, coicăcesc, novăcesc etc., iar vecinii de teie se numesc 
tei aşi. 

Intr-un act din 25 august 1626 boierul Necula cumpără 
ocină la Arşi de la Cintea, „însă anume : teiul Novăcescu 
peste tot hotarul de pretutindeni (s.n.) pentru 4CO aspri ga
ta" .8 

Prin acelaşi act Necula armaş intră în stăpînire peste 
„teiul CoJţescu din cimp şi din pădure şi din apă şi din va-
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tra satului şi cu vecinli oticît se va alege de peste tot ho'
tarul, cumpărat de la Stanciu! şi de la Urs, partea lor toa
tă". Tot :prJ.n acelaişi zapis Nelcula cumpără de le. Florea 
partea lui din „teiul Rînzescu", „de pretutindeni'~. Odată cu 
vînzarea acestor părţi de moşii din cele două ultime teie nu
mite, s-au vîndut şi moşneni ca români (vecini) „de-a lor 
bună voie" fiind sărăciţi. Acest act ne demonstrează din 
plin dezagregarea obştii ţărăneşti cit şi decadenţa socială 
a ţărănimii libere prin sărăcire. Dezagregarea obştilor ţără
neşti din afară venea nu numai de la boieri ci şi de la mă
năstiri. La 19 august 1668,6 megieşi adeverează că în Fră
teştii de Sus sînt şapte teie, (divizaţi deci în şapte moşii) 
d.i.ntre care două teie sînt ale mănăstirii Tismana.9 Postelni
cul Gheorghe Zagorian, printr-o redamaţie, din 5 iunie 1803, 
împotriva fostului mare vistier Dumitrache Bibescu pentru 
moşia Cernădia declară: „dă la moşiia mea şi pîn(ă) la mo
şia d-lui mai sînt 10 teae de moşii (s.n.) printre noi măgie
şeştrl." .1a 

Iată deci un document care relevă categoric că teiul e 
moşie. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în schimbuJ 
teiurilor care dispar treptat, prin diviziunea moşiei, apar 
curelele de pămînt. 

De la denumirea de tei a proprietăţii moşneneşti, şi-au 
luat numele o serie de sate cit şi alte toponime: Teiul Popii 
loc în satul Atîrnaţii de Jos (Mehedinţi), Teiul Ogaş în sa
tul Cireşu (Mehedinţi), Tei-sat, Te1-sălişte, Tei-moşie 
particulară din Dolj etc.11 

DRICUL 

Dricul nu are înţeles numai de car sau trăsură fără 
arcuri, de car mortuar, ci şi de moşie. Dricul, ca şi teiul, e 
o suprafaţă de pămînt delimitată în moşia satului, cuprin
zînd diferite părţi structurale ale terenului : cîmp, deal, pă-
dure etc. Printr-un testament din 1898, Dumitrana I. Cîrjeu, 
proprietară în Calapăru de Sus, menţionează terenul de dric 
de pămînt. Din acest dric a lăsat testamentar cîntăreţului bi
sericii din Calapăru şase pogoane ; paradiserului trei po
goane, servitorului bisericii şi şcolii trei pogoane ; învăţăto
rului de la şcoală, clădită de testatoare, două pogoane ; lui 
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Păun Godeanu nouă pogoane şi dreptul de a se folosi de 
pădure pentru lemnele trebuincioase şi de izlazul aflat pe 
moşie ; preotului opt pogoane, bisericii şi şcolii patru-cinci 
pogoflne.12 

CHJ!RIVEIUL 

La 28 noiembrie 1835, Matei Ciolacu din Cîmpul-Fomii 
(Cîmpofeni), în jalba sa către judecătoria - Gorj, declară 

„că acum în iarna trecută i-am vîndut un chirivei de loc. 
(s.n.) în lat stînjeni cinci şi jumătate şi în lung (lungime) 
patruzeci".13 Locul vîndut, cum arată şi dimensiunile supra
feţei, e o bucată mică de pămînt. lşi are numele de la chi-
riveiul sau cărăveiul - bucata scurtă de lemn. In agrimen
sură chir:iveiului îi corespunde cisvîrsta sau ciosvîrta. 

In terminologia agrtimensurală din judeţul Gorj sînt frec
vente în vechile hotărnicii capetele şi cirtele. Capetele sînt 
loturi de pămînt diferite ca suprafaţă, măsurate şi calculate 
în stînjeni. 

Trei capete de moşie pot să aibă la un loc 69 de stîn
jeni, după ctLill cinci capete de moşie ale altui moşnean 
pot să aibă 43 de stînjeni. Cirta e o bucată mică de pămînt, 
nedefinită ca suprafaţă. 

In hotărnicia Arcanilor din 20 iunie 1776, lui Matei Vie
zure şi fratelui său Dumitru le-au venit 11 5 capete, 43 stîn
jeni şi 1 cirtă."' 

Jirebie, fîşie îngustă de pămînt, cu lungimea şi lăţimea 

nedefinită. 

Ogorul e un loc arabil delimitat în moşia satului, măsu
rat în lăţime şi în lungime. 

Prin actul din 13 iulie - 31 august 1587, Rustea şi fiii 
săi cumpără de la Mihail din Stolojani (pe Jaleş). „3 ogoare 

cu 150 aspri gata".15 

In anumite documente întîlnim ogorul în vechea denu
mire de agru (latinescul ager - agri) termen folosit pe a
locuri de bătrînii Gorjului pînă în zilele noastre. 
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ta 1640 Stan vinde la Vlăduleni „rînduri de agru" 8 1~.16 

Răzorul. Prin răzor sau răzvor nu trebuie să înţelegem 
numai mejdina, adică hotarul dintre două loturi de moşie, 

ci şi o suprafaţă de pămînt. In genere aceste răzoare sînt 
mai mici decît pogonul şi se măsoară tot cu stînjenul. 

La 26 aprilie 1620 Pîrvul din Stolojani intră în stăpînire 
peste „un răzor de vie" în Cîlceşti.17 

Locul. Impărţirea pe locuri reprezintă iarăşi o formă 

de stăpînire li.ndividuală a pămîntu~ui, bine precizată pe te
ritoriul satului. 

Prin zapisul din 8 iunie 1654, mai mulţi moşneni din Sto
lojani vînd postelnicului Duşe diferite „locuri" de pămînt.16 

Codru. Un loc delimitat în interiorul satuilui se numea 
codru. Spre deosebire de loc, este o bucată de pămînt cu 
formă dreptunghiulară. Cuvîntul derivă din latinescul qua
drum. "19 Un codru de foc", „un codru de pămînt". La 19 no
iembrie 1846 e o pricină între Lăudat Frumuşanu şi Matei 
Popescu din Tg.-Jiu, pentru călcarea unui „codru de loc" .20 

Pogonul. Pogonul e o măsură de suprafaţă pentru pă

mînturi. Măsurat cu stinjenu~ în lungime şi în lăţime, pogo
nul are suprafaţa de 5011,79 metri pătraţi. Sistemul „pogo
ni.tului" e o împărţire reală numai în marile moşii. La moş
neni pogonul delimitat ca suprafaţă, cu mejdinile lui nu 
există decît în cazuri foarte rare şi aceasta datorită unor co
incidenţe. Reală e numai bucata de pămînt măsurată în stîn
jeni. Lungimea şi lăţimea diferă. După aceşti stînjeni se cal
culează spre ştiinţă în pogoane, jumătăţi, sferturi etc., su
prafeţe de pămint arablil, fineţe, păduri, vii, pometuri etc. 
La 9 martie 1620 Gavrilă Movilă-voievod întăreşte cluce
rului Stoica „cinci pogoane" în Turburea.21 ....... 

Falcea. Paleea e tot o măsură agrară în lungime de 80 
prăjini şi lăţime de 4 prăjini, prăjina socobită la 3 stîn
jeni, stînjenul = 1,96 m (numit stînjenul lui Şerban Canta
cuzino). 
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La 17 august ·1594 Mihai Viteazul întăreşte lui 
stăpînire peste şase fălci, cumpărate cu 900 aspri în 
Vădeni.22 

Coama. 

Vilsan 
satul 

O unitate agrimensurală întîlnită rar în documente, e 
coarda. După cum o reprezintă însăşi numele, e o bucată de 
pămînt, nedefinită în lungime şi lăţime, dar destul de în
gustă. Poate să ajungă pină la un stînjen, sau şi mai puţin, 
care se poate măsura în lăţime chiar cu palma. 

Printr-un act din 5 iulie 1579, fraţii Lăudat şi Vlad din 
Dăeşti cumpără de la Negoiasa şi fiul ei Dumitru din Cio
răşti „2 fălci şi o coardă" .. 23 

Ferdela. Prin ferdelă, după cum ne demonstrează docu
mentele, trebuie să înţelegem nu numai măsura de capaci-
tate, căreia îi corespunde baniţa, ci şi o unitate agrimensu
rală. După etimologi.a acestu~ termen ( germ. viertel, ~ăs. fyr
del), ferdela reprezintă un sfert dintr-o suprafaţă de pămînt 
indiferent de lungimea şi lăţimea acesteia. „Şi iarăşi au 
cumpărat Lăudat şi Vladul de la Udrişte din silişte un făr
del şi jumătate pentru 37 aspri".24 

Exemple de o astfel de terminologie agrimensurală sînt 
încă multe, dar, după cum am menţionat la început, ne-am 
mărginit la o simplă sinteză. 
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