
ASPECTE ALE FUNCŢIONALITAŢll ŞI ORGANJZARll 

GOSPODARlEI SA TEŞTI DE PE VALEA MOTRULUI 

de MARCELA BRATILOVEANU POPILIAN 

Gospodăria ţărănească, re,a'.it·ate socială, istoric.ă şi etno
grafică, a· fost supusă în timp unor prefaceri continue, care 
au contribuit la conturarea anumitor forme şi tipuri de con
strucţii cu funcţii specializate, diferit·e în timp şi corespunză
toare nevoilor populaţiei. Transformările economice şi socia
le petrecute în viaţo satu'.ui românesc în LJ:time:·e decenii, ur
ma.re firea·scă a construcţiei socialiste, au determin·at schim
bări şi în aşezarea şi gospodăria să~ească de pe va:ea Mo-
trului. · 

Locuită încă din preistori·e, după cum atestă izvoare:e ar
heo:ogice, dcc•ume·ntele isitorice a•'.e Evu:ui Mediu, valea Mo
trului apare intens populată pe întreg parcursul, ceea ce o 
d1Js la dezvoltarea unei intens·e vieli economice ~i soci-a'.e. 
Bazo economică a văii Motru:ui a co~stituit secoile de-a rîndul 
producţia agricolă, creşterea animale:o•r, pomicu:tura şi viti
cu'.tura, ramuri de producjie care imprimă aşezărilor u·n ca
racter puternic de st-abilitate. Documente:e din Evul Mediu şi 
din perioada următoare dezvă:uie o intensă prac~ică agrico
lă, terenurile exp'.oa·tate în mod variat opărind de·:imi·~ate du
pă cuituri sau caracteristici morfologice a!e so'lu:ui. De sem
na'.at numărul mar·e de ogo,airie, curături, lunoi, zăvoc;1i1e, se
lişti şi ploşti1n1i, 1 a:ă.turi de livezi şi vii. Menţionarea un:::i·r mori 
pe cursu·: mij'.ociu al Motru'.u:, în documente'.e din secolele 
XVI şi XVII, reCectă de asemenea şi o oarecare bogă~ie de 
grîne. 2 

Alături de cu:~ivarea cereale'.or şi oreşter·ea an:male'.or, 
v·iif"icu'.tura şi pomicul·tura au ounoscut de-·a lungul seco'.e'.or o 
pondere ridicată în economi·a zonei, documentele atestînd o 
mu:ţime de v:i ~i '.ivezi pe întreaga va:e a Motru:ui. :i Un do
cument deosebit de preţios pentru cuno·aşt·erea intensi~ăţii a
cestei practici în se,co1'.u'. al XVIII-iea cons~ituie ,,Memorii:e ge
neralu'.ui von Bauer" (1778), • în care sînt menţiona~e v:i şi ;:_ 
vezi în aproximativ 700;0 din localităţile consemnate în zonă 
de documentu: respectiv. Secolul al XIX-:·ea păstrează carnete-
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rfrl :mhct ag.ropastornl· o.I econ·omiei. gospodârieî· tărăneşt.'i~ căre 
în bună. P'a.rte îşi complete.uză veniturile prin predicarea unor 
ocupaţi.i anexe. Astfel, în· a·şezări:e c:o·şani, Orzeşti·, Călugă-: 
reni şi Văieni s-a pr·elucrat intens lemnul sub formă de şindri
lă i·ar la G:ogova o mare amploare a luat olăiritul. Aş·ezăiri:e 
s1tua·t·e în spe·cia1: pe cursul superior al Motrului au dezvo:tat 
de asemenea cărăuşia, produsei.e transportate cel mai frecvent 
fiind sindrila si sare·a. Consemna.te de Ion Ionescu de la Brnd 
în a doua iu·~ătate a secolu:ui nostru, aceste ocupaiii au cu
noscut o pira<:tică neînfreruptă p'ină în apropier·ea zi:e.or noas
tre. Totuşi, ocupaţiile de bază a:e locuitori.or zonei· a·u rămas 
în c-onti·nuare cultura pilant·e::o.r şi creşterea· animaielor, pon
de1rea lor variind in timp; deo•sebiri se remarcă şi întire cursul 
superior şi r·estul văii Motw:ui, cee·a ce a det·erminat aparit1a 
uno.r forme de viaţă materială spe·cifice, refleeitate în gospodă
ria si :ocuinta· sătea·scă. 

, ln sec. al XIX-:ea şi în spe·cial în a dova jumătate, peri·.Ja
dă pentru care informaţia documentară este mai boga~ă, în 
zona subca1rpatică a• văii Motorului, care cuprinde aşezările Clo
şani, Motru Se1c, Orzeşti, Văi·eni·, Călugăreni, Padeş, Apa Nea
g1ră şi Negoieşti predomina creşte1rea vitelor, agri·cuitura prac
ticindu~se doar în. aşa· numite:e cu1„ăt11.111'!i·, locuri de.friş·ate în. 
păduire, sau pe luncă. Observaţii1:e l·ui Ion Ionescu de ra1 Brad 
sînt deosebit de e:o·cvente în acest sens. Referit·or la Cloşani 
el arată că )aicuitorii neputînd fa.ce p:ugărie, pun toată ac
tivitatea lor în pă•sto.rie, în creşterea şi ·mmulţi1rea vitelor" ; 6 

la Orze?ti, de asemenea, practidnd „plu·găriai' doar „într-o 
luncă frumoasă care se poate iriga". 7 Acel·a~i o·ut-or remarcă 
în sch;mb o mai i·ntensă practi•că agrric-o-lă la SHngăceau.a, tl 

pe wrsui: inferior a: Motrn'.·ui, unde cultura griului ocupă un 
loc deosebit de important. Dar şi aici, ca de a.Jtfe: în întrna
ga zonă, porumbul dejinea în ac.ea perioadă întîiet:atea. Tn 
toate sate:e de munte porumbul apare în a•cea peri.cadă cul
tiva·t ap1roape in exclusivi·~ate. Astfel, .relativ la P1adeş, Ion Io
nescu de I.a Brad arată că „nu se seamănă decît porumb", 9 

ia1r "la Ap·a· Neagră de asemenea, 10 remmdnd totodată pro
du·cţia mică, neîndes·tu·lătoare p1entru întreg anul. în e1conomia 
g•ospodăriei săt·eşti, un mare rol a jucat creşte.rea anima1lelor, 
a cornute1'.or mari şi mici precum şi a porcilor. Creşt·e·rea ani
ma:elor s-a· dezvoltait în strînsă legătură cu ·agiricultuira, ambe:e 
ocupaţii c·omipletîndu-se reciproc şi formînd o unitate organică. 

în zona subca1rpati:că a văii Motrului, boga•tă în fineţe, 
şi unde creşt·eire1a vi·telor a cunoscut o mai mare dezvoltare 
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s-a practicat păsto,ritul ag-ricoi cu. stîna· la munL', oiile fi:i~: 
duse pentw vărat la stînă, d.e unde coborau imediat după 
strîngerea· rew:tei şi păşu·riau în hotar.ul sat,u!ui, ferti1'.i,zî1nd tot
oda.tă solul. P1adeşul, veche aşezare moşnene,a,scă, ates~at pen
tru prima oară în anul 1463, T• detinea, chiar o prop1ri.etate în
tinsă la Stîna Maire, în munţii Gîrdomanu, unde duceau la· vă
rat oile si celelalte anima1le. 12 Ter·enul acest.a er,a fo:osit de 
toţi membrii satu·IL!i, în devălmăşie. 13 · 

Cea ma·i mare ră1spîndire a cunosc,ut-o păstorit,u1l a·g1ri·coi 
loca1!, înttilnit în cea mai maire parte a zonei şi oa1riacteristic 
aşezărilor predominant agricole. 1

• Păstoritul, desfăşurat nu
ma·i în hotarul comunei a'V·ea drept scop si fortilizarea, tere
nurifor, mai ale·s că după S·Mngeir·e,a recoftei, locul de păşu
nat rămînea fariină, împrejmuită în vechime cu un gaird ame
na,jat şi întreţinut de între•a,ga coledivi:tiate sătea1scă. Predo
minant a fost păstoritul a,gricol local făiră stînă. lzi:az.urile co
muna1!e o,cup1au terenuri întinse, restrînse ulterior ca u1rmarP 
a intensificării adivităţi!o:r agric·ole. 

Spre deo,sebire de zona subca:rpatică a văii Motrului, un
de cornutele miori repirezentau la sf1rşitu1 secolui!ui trecut doa•r 
u·n procent de 250;0 în raport cu cornutele mici, pe wr'SUll mij
lociu şi inferior a·I Motw1!ui se po·ate constata o creştere spo
rită a cornute!or mia1ri, întî!nite aici în raport de 650/o,15 fapt 
leg,at în mod di.red de o mai întinsă practică agricolă. Lun
ctl largă, pre:cum şi ternse1le domoale de aici au oferit con
diţii mai pri·el.nice pentru cultuira cerea,lelor care se in~ensifică 
în special la sfîrşitul se'C011ului trecut în urmei ma•r!,'or reforme 
so1ciale ce au av;ut l,oc. 

Viticultura a deţinut în c6ntinu·are un loc important în 
economia zonei, terenul fi'ind propi1ce dezvo:tarii acestei cul
turi, devenită tiradiţiona 1lă, spe,cifică aşezărifor statornice şi 
cu îndelunga,tă predică o·grico1lă .. fn.ainte de distrugerile pro
vocate de fi'.oxeră la sfîrşitul seco•'.ului trecut, de1a'.1urile înso· 
rite a·'.e văii Motru:ui prezentau p'. 1ant'Oţii întinse de viţă :n
digenă; aproape în fiecme mt terenuri întinse poartă pînă 
în prezent numele de Dealul Viilor, indiclnd locuri<!.e planta,fe 
odinioară cu vită-de-vie. Aici se a.fla'u de asemene1a si nume
roase p1iimn1i:Je, comtrucfii speciale, cu funcţii de p.rep'amre şi 
de depozitare a băuturii, ca,re con'stituiau a•devărate duble·te 
ale gospodă1riei din sat. O mare bogăţie au constituit şi live-
zile de pruni întîlnite în număr miare în sp,e<:ia1l pe curs·ul su
perior şi mij'.ociu ol Motor.u'.•ui. Ion Ionescu ~e ·1,a· Br·ad înfăţi-
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şează de fapt acest lucru, mentionînd că ele ocupau Îil spe
cia'! terenuri în jurul oa•selor, 16 afl.îndu-se cel mai adesea în 
vatra satul·ui şi aocentuînd deci a·spectul de ră·sfi.ro,re al a-şe
zărilor. 

Marea demi·tate de popul·atie din zonă, care a dus la· o 
divizare excesivă a prnprietăfii, a·spect remarcat încă din a 
doua j.umătate a secolu1lui t!re,cut, slaba productivitate a so
lului, în condiţiile uneia din cu·ltu1ri în·apoiate, a determinat o 
depfo,s·a,re sezoni·e.ră a forţei de muncă.. Fenomenu1I respectiv 
a a·vut l.oc în două di·rectii, fie spre exploatăril·e toresti.ere d;n 
nord, sau, spre ronele de sud, unde ag1ricultum cunoştea o 
oa·reoaire dezvoltare. Reforindu-se la sat1vl Roşiuta Ion Ionescu 
de :·a Brad arată că „multi moşneni se duc de se hrănesc pe 
moşii vecine şi ple.acă şi după agonise·a1lă cu CO'O'Sa la dmpie 
unde stau n·uma·i o lună şi vin înapoi· cu bani şi-şi î:ntîmpi•nă 
nevoile". 17 Fenomenul s-a accentuat în perio1ada' interbelică 
cînd for~a· de muncă masculină se dep1!1asa în special spre 
centrele indu·stiria.le, la· Bvovreşti şi îri Vale·a· Ji.ului. 

Deschiderea bazinului carbonifer Martiru în a.~ii construc
ţiei socialiste a· contiribuit într-o oiarecare măs·ură .a schimba
rea ocupaţiilo·r tradiţionale şi a dus la creşterea substanţi·ală 
o venitului gospodă1riei rura:·e. O etapă de transformări su
pe.ri·oare a parc.u.rs de asemenea gospodăria ţărăneas·că oda
tă ou cooperativizare•a agricu:tu•rii. Gospodă1ri·a şi :ocuinţa ţă
rănească, expresie a fado1rilor socia·li economi·ci şi istorico
geog•ra.fi.ci a cunoscut şi aid, la fel ca• p•retutindeni în ţara 
noast.ră o complexitate de transformări odată cu introduce
r·ea noilor re.lotii de producţie î:n agricultură şi industirializa
rea zonei. Acest fapt impune totodată cunoaştere.a şi studie
rea a·specteJo,r de viată ~r·adiţion.a·lă, care sub impulml .noului 
disp·a1r, constituind cu vremea simple relicte e.tnogr·afi.ce, do
vezi grăitoare ale scurgerii şi înfăptuirii istoriei. 

Ca•riacterul mixt al ocup·atiiilor a influenţat în mod direct 
st·ructura şi functionalit·ate.a· caire a refl.ecia1 na·tura :ildelet
nicirilor umane, complexitatea lor. Intensitatea ocupaţiilor 
agro-pastoral.e a determinat o ma1re bogăţie de comtrucţii 
menite să~I adăpostească pe om, produsele ag·ricole pm·torn
le şi viti·cole, aninia.:e şi fura;ele necesare, unelte1:e etc. 

Mă.rimea şi forma gospodăriei· a evoluat în timp şi în 
strîmă legătură cu stairea socială şi regimu:! de prop,riet·ate 
asupra pămîntul·ui. Tn timp au aqio:n·at deşi timid, chiar une
l·e dispoziţii administrative, da1r care nu au afectat decît îil 
foarte mi-că măsvră struc:turn gospodăriei tradiţiona!e. 

362 



Din punct de vedere al compozitiei socia·le, valeo· Mo
trului a· prezentat de asemene'a unele difeirenţieri. Curml su
perior a·I Motru:ui, caire străbate zona subcarpati·că, foce par
te din puternicul n·uc:eu de ·aşezări moşneneşti din nordul· Ol
teniei, în zona cer·cetată aflîndu-se un singur sat servit, Apa 
Neagră, propriet•atea st·atu11ui. 18 Tn restul văii Motru:ui numă
rul a·sezărilo•r m'Osnenesti este mai scăzut. Se înH'.nesc o se•rie 
de a·Şezări mixte,' akăt.uite din moşneni şi clăc-aşi trăind în a
celaşi sat, dar şi numai a·şezări moşneneşiti. 19 Proce·su:I de a
servire ni ţăranilor a fost mai pute,rni·c în preajma măinăs·tiri
lor Strehaia şi Gurn Motmlui, deţinătoa.rel·e de domenii în
tinse, precum şi în apropie1rea Gl·ogovei şi Cor'Covei, unde se 
a·Vau mari moşii boiereşti. 

Sistemul de propriet•ate a influenţat oarecum asupra gos
podărie:, fără o afe:ta prea· mu'.t structura ei inte,!'nă, moda~ 
lităţile, de dispunere a anexe·lor et·c., acest aspect fiiind mai 
legat de tipul predomina•nt de econmie, oare l'C rîndul său 
imprimă aşezări1:or o anume formă. 

Tn sate!e moşneneşti, oa'Sa· apăireia· aşezată cel mai ade
sea în mijbcul prop,rietăţii; în condiţii·le oreşterii demităţii 
popu'.aţiei acea·sfo se pirezentia sub forma· u1nei cure:e de pă
mînt dezvo'.t-ată mai a:es îin lungime. Tn mu·:te ca·zuri lăţim·ea 
g·ospodăriei coincidea chiar cu a•ceea a cureilei respedive. O 
situ·atie asemănătoare a fost înM11inită şi în aşezările moşne
neşti de pe valea O'.teţu'.ui. 20 Go·spodăria, dest'Uil de înt·imă, 
cuprindea pe 1-îngă terenul de casă şi oboml vi,te'.·01r, livada 
de pomi, grădiina de z.arzaiyat şi uneori chiar uri mi·c ogor 
ou·'.tivat în majorit.ate cu porumb, toate dispuse cel mai adeise,a 
în odîncime. Chi·ar în cazu·I unei densităţi sporite sa·t·u·! pre
zenta· un pronunţ,at ca.rader de ră1sfirare, ca·sele fiind î·ncon
j1Jrate de pomi fiructiferi şi grădini. Despre Orzeşti, (o,n Iones
cu de '.a Brnd spune că era un „sat răzăşe•sc cu cme:e făcu
te în mijfocul livezillor de pruni"; 21 oce'.·a'şi autorr remaircă de 
asemenea, şi '.·a Glogova, aşeZ'area ,,cmel·or foştilor c'.ăcaşi 
co şi a'.e moşnenilor îin mijlocul '.·iveziilor de p•runi". 22 Tn sa
tele de c:ăc'aşi terenul .afeda.t go1spodă1riei e1ra de a·semenea 
în~im, fapt faci'.i~·at de un vechi şi binesta·tomicit obicei după 
ca·re ern scutit de dijmă „i!ocul pe c.aire se •afla ca.sa, q.rrtea 
(bătătura) şi grădina clăc•aşufoi· în care. acest.a îşi c•u:tiva le
gumele şi-şi p'.ant·a pomii necesari oasei. 23 

Gospodăria· rumlă, c1a uni~ate economică, o p,a,rcu·rs eta
pe dife.rite de dezvo'.taire care pot fi. 'urmă,rite .tn. timp. faJ n· .•.J 



ca principa:,e componente ou-rtea, care cuprinde oosa de lo
cuit, comtrnctii·le anexe des.tirnate adăpostir:i a·nima:e:or şi 
depozitării p•roduse'.or a·gricole, vi,ticol.e, etc., P'recum şi gră
di1n1a, terenul din juru'! ca•sei cu1.-tiva·t în special cu :eg,ume. Po
tirivit funcţiei eiconomi•ce a gospodăriei, ocup·aJii•:or predomi
n•ante şi stării socia1Je, fo.rma şi numărn: oonstruc;iilor, di,spu
nerea lo·r, p1rezintă în timp an•umiite deosebiri, fapt remarcat 
şi pentru moda'..ităti:e de uti;iz·are şi de compa·r1 imenta.re a h
tire,gu'.ui teiren pe oaire se îrnt:nde gospodăria. 

Se pa·re că într-o perioadă foarte veche, gospodări·a nu 
avea un contur p1re·cis, te•renul fiind împrejmuit în1tr-un mod 
rudiimentia•r, u•neori lă1s,at chiar :·ibe:r, a~eot inM'lnit 1n~1r-o a•re
caire măisură î1n sa·te'.e de mun~e unde e,coonomi,a. se baza î;i 
speci·a•l pe creşterea arnimalei:or. Vreme îndelun:g·ată s_,a pra-c
ti1c,at cireş.teire1a liberă a an:ma·:elor, în spe6al îrn zona, wbcar
patică a văii Mot1ru1lui, ho9'a~ă în p6şuni şi păduri. Ion Iones
cu de l·a Brad merntione1ază :·a rnoş•ani creşterea capre:.or atît 
vom cH şi iama în pădure. 2

• Vite'.e mari şi oile erau ţinute 
î1n adăpostu•ri imprnvizate care nu putae efori cornditii bune 
de dezvo'ltaire. Tn gerneml1, const:mctiile anexe prezentau for
me simp'..e reflectînd potenti·ailul economic scăzut al g'ospo
dăriei. 

în conditii:e practicării unei agriculturi extensiva, ch:ar 
şi pe va.:ea inferioară a Motru:ui por.oduicţi1a, ceirea·lieră era 
destul de redusă p1î1nă îin a doua· jumătiate a se·coi:u:ui 01: XIX
le,a·, asitfel că numărul con~s·trnctii:o.r destiinate depozi.tării di
feritefor produse ,agrico:e era des1tul de mic. Pînă în preajma 
aic.estei perioade cuirte•a· denumită local băt.ăt1u11'1ă, apărea de 
obicei în,tir-o împrej·urare unică, necompa1dimentată, to•ate con
st1rucţii'.e anexe fiind dispuse într-un singur perimetru; sin
gura delimitare existentă o forma g.rădina, de :ziairzavat sou 
de pomi fiructiferi. 

Diversificarea fon1Qţii:'or ecoinomice, precum şi oreşterea 
potenfi1ailului economi•c a•I gospodăriei, fopt p.eitreout mai tim
puriu pe va1lea• i.nferioairă a Motru;·ui, a necesitat delimitarea 
te·renului din v•atrn ca·sei în a,ş,a fel1 înoît ocolul viteilor apărea 
sep1arot de restul coinisitructii,:or din gospodărie. Această îm
păirfi1re e•Slte camoteri·stică zone'lor în care pir,edomirnă ocupa
tii•le mi:i«e. Deşi aice,sit tip de g'ostpodărie este muilt ma·i vechi, 
în zio1na noa1st1ră a cunoscut o mai· mare dezvoltare în special 
în u:timele decenii ·ale secofotlui al XIX-1le,a·. lin p1erioada .res
pectivă consit1rucţiill·e arnexe se înmulte'sc devenind şi ma! func-
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ţionale, fapt întî:nit şi pe Y·a·:ea 0'.tului i·nferior. 25 Intensifica
rea· cU'lturii ce1rea1lelor .a dvs la. î,r:npogătirea cons·truoţii·'.or des
ti1na~e dep·ozifCi1rii produsleo·r agricole. Da·că în a doua· jumă
tate a sece>i'.u1lui al XIX-·leo au p1r.edominat pătulele de nuiele 
destin·a·te păstră-rii porumbului în primele de!c·enii •ale secolu
llfi no·stru- s-au· extins pă~ulele şi hambarele de soîindură. Tot 
a•cum sînt înfocuite ve•chi'le tO~'l'le pen1tru anima·'.e cu g1rajdu·r 
solide ciare adăpostesc în specia1l comute:e ma·ri. Camcteris· 
tică pentrn ace'OStă pe·rioadă ·este coexiste1n~a constirucţiilor 
tradiţiona·le alături de ce1le de tip nou. în majorita.te e'.e apar 
drept constiructii independente p:,asate pe unia sau două din
tre laturi '.e ca·se i·. 

Ponderea ridi·c1ată a activităiţilor pomiCO'le şi viticole, de 
veche tradiţie în zonă, este ref edată de varie~a1tea const1ruc
ţiiloir exi•stente, de la pimniţa ad~a·ică ridi·c•ată independent, 
pînă l·a sisteme:'.e de construc.ţie prin care încăperile destina
te a•ceS'tor produ·se apar înciorpol'ate în sistemuil de const1ruc-
ţie a1l locuinţei. · 

Cooperaotivizarea• ag·ricu1'.turii, proces p.e,trecut în anii con
strucţiei soâa1liste, a ·adu·s u•nel·e schimbări în gospodăria rura
lă ca1r.e îşi restringe într-o oarncaire măsu.ră funcţiile odată c·u 
dezvo:f1area unor puternice seeotoare zootehni·ce; de aisemene.a, 
const1r1.J1Cţii:e anexe, necesare dep·ozitării p.roduselor agiro-ali
rnentare, îşi modifică vecihea· funcţiona:itate fiind uneor·i ·adop
ta·te no·i:or co·nd.i.ţii. În genera.:, g·ospod.ăr.ia schimbă rolu1l de 
depozit pentru di.feritel·e produse, punîndu-se ac·cent pe măriirea 
şi diversiific·area spafiu:ui de :ocuit, în vederea obţinerii unui 
confort sporit. 

în gene·ml, se tinde spre degaja1rea treptată a cu-rţii, în a
cea1stă etapă dezvOlfindu-se mu1'.t construcţiile anexe aşezate pe 
1.ma din lat·uri'.,e casei, î1n specia1l în spate, şi formate prin pre
lungire:a acopeirişului. Terenul pe care este p:asată. gospodă
ria cunoaste de osemenea o se1rie de transformări care duc 
la o ma·i ·judi.cioa•să uti!iza·re a s·a prin restrîngerea curţii şi 
lă-rgire·a locuri!or cuMivat.e în spe6a1l cu vi-ţă-de-vie şi z·arza
v·atvri. Ne aflăm în faţa unei noi et·ape de dezvoltare a gos
podăriei ţărăn·eşti cînd se ca·ută ma.i buna• v·a·:orificar-e a te
renU':ui existent pre·cu:m şi ridi·carea goradului de confort a:I în
tregii l1ocuinte. Schimbăriile petrecute în g•osipodăria ţă·răne.as

că de pe valea Motrul·ui reflectă înde·ap1roape noile condiţii 
oreote în anii construcţiei socia:iste. 
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