ROLUL RESURSELOR NATURALE IN CONSTITUIREA
PRINCIPALELOR TIPURI DE AŞEZAIM RURALE
DIN OLTENIA DE LA VEST DE JIU
GEORGETA NIŢU
Oltenia de la vest de Jiu, ca de alrtfel înrtreg teritoriul românesc, pre
zintă 1condiţii naturale deosebit de favorabile pentru desfăşurarea activi
tăţii umane. Ca urmare, regiunea se înscrie :ca o zonă de veche şi intensă
locuire rautohtonă. In alegerea vetrelor de sate, comunităţile umane au avut
în vedere un complex întreg de faotori, atît n aturali, 1aîrt .şi soda'l-istorici .
Astfel, dintre factorii n aturali d e primă însemnătate menţionăm pre
zenţa pînzelor de apă freatică, · element indisipernsabH în apariţia şi dez
volitarea reţelei de aşezări . Toomai din această cauză, zonele mai înalte,
cum sînt interfluviile, forme de r elief în care pînza freatică se găseşte la
adîndmi apreciabile, au fos•t mai puţin căutate de aşezări. Totuşi, acolo
unde văHe erau adind, înguste, umede, cu vensanţi abrupţi, •oa de pildă
în Podişul Getic, în perioadele mai vechi aşezările s-au dezvoltat pe spină
rile intenfluviilorl .
In Oltenia de la vesrt de Jiu, liniile de conrta!Ct între difertie trepte de
relief constituie regiunile ·cele mai carooteristice de conc:entrare a 1aşeză
rilor de-a lungul secolelor. In acest sens, se detaşează culoarul depresionar
subcarpa1ti·c, continuat spre sud-vest de culoarul deipresionaT Halînga
Comăneşrti, apoi linia de contact dintre munţi şi Podişul Mehedinţi şi, de
asemenea, zona de tranziţie între Cîmpia Înaltă a Bălăciţei şi Cîmpia
joasă a Olteniei.
în zona subca:ripa:t ică, la contactul dintre munte şi depresiuni, apele cu
obîrşia în Carpaţi au format numeroase conuri de dejecţie ale căror ca
raderistid favo11abHe (pante dulci, ipînw freatică situată la mică adîncime,
climatul mai bl'înd de adăpost ertc.) au atras şi fixat din timpUTi străvechi
aglomerări umane. Astfel, s-a constituit aliniamentul de aşezări rurale
Topeşti, Bîlta, Dobriţa, Vălari, Schela, Runcu, Suseni, Frînceşti, Gureni,
Tismana . La acesite a se adaugă vecinătatea ţinuturilor montane, reare le
oferea adăpost sigur în perioadele tulburi , prezenţa vechiului drum de
plai care trece.a peste Pasllll Vîilcanului, contlirţii

bune

pentru cr�terea

animalelor în păşunile d i n golurile apline, elemente favorabile care au
l'onrt ribuit la apari.ţia şi concentrarea aşezărilor în această zonă2.
1

Getic, Studii de geografie economică, B ucureşti, 1971, p. 69-7 1.
I. Conea, A şezările omeneşti din depresiunea subcarpatică din Oltenia, in
„B.S.R.G.", tom. L, BuC'ureşti, 1931, p. 337 ; V. Cucu, •I. Băcănaru, Geografia satului
românesc, în „Sociologia Militans", V, Sociologie-Geografie, Bucureşti, 1972, p. 76-114.
2
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Perpendicular pe aliniamentul de a ş ezări din ulucul depresionar sub
carpatic s-au format mai mul,tc alinia mente de aşezări de-a lungul văilor,
care s-au dezvoltat, î n cele mai multe cazu r i , pe terase şi la contaotul
acestora icu interfluviile, pentru a evita astfel i nundaţiile şi curenţii reci
de aer care coboară din zona montană şi se canalizează pe fundul văilor.
in .acesite areale, p î n z ele de apă freatică sînt la m i că aidîndme, iar tere

nurile favonabile culrturilor agricole se ·extind atîrt pe podul teraselor, cît
şi în luncă. fo felul aic es•t a s e poate explica de ce în lungul văilor şi a
ulucului depres ionar subcarpatic nu numai că s-au concentrat cele mai
multe aşezări , dar a apărut şi un tip speci fic de sat şi anume satul de tip
a l ungit de-a lungul văil o r , drumuriilor, s a u ulucului d epresionar, carac
ierishc pentru această regiune3.
I n zonele de contact ale Podişului Mehedinţi cu m u n tele, pe d e o parte,
ca şi în zonia depresio nară externă, pe de aHă parte, î n care includem
culoarul Hal'î nga-Comănerş ti şi Depresiunea Turnu-Severin, ca o regulă
aproape generală, aşezările au preferat văile şi zonele de contaot direct4.
Aici se reaiizează i nterferenţa a numeroşi factori fizico şi economico-geo
grafici , generînd elemente ,polarizatoare în dezvol1tarea aşezărilor. În ace�A

sens, apa, pădurea, vechimea căilor de comunicaţie, adăpostul faţă de
unele e lemente ale climei (vînrturi şi temperaturi scăzute), cît şi unele
considerente de ordin istork, au contribuit la această lorailizare.
Ulitimul aliniament important de aşezări :!ia contactul a două u nităţi
naturale diferi1te, cel al Oîmpiei înalte a Bălăeiţei şi zon a joasă de cîmpie,
esite mai ipuţin mar·cart d e aşezări decît celelalrt:e linii d e rcontad, raici satele
fiind , în genera1, mai noi şi mult mai dis tanţate între ele.
Alt domeniu important î n care aşeză rile s-au concentrat de-a lungui

timpului, după cum am mai arătat, îl reprezi ntă văile. Principalele cursuri
de apă care mă11ginesc s a u traversează zona şi întrunesc cele mai bune
condiţii pentru dezvol1area vieţii umane concentrează, î n lungul lor, cele
mai mulrte dintre aşezările omeneşti. Atît de strîns este raportul între
vale ş i aşezare, încît se poate afirma că, n u numai des i m ea aşezărilor, dar

şi numărul de Ji nii de aşezări stau într-o strînsă 'legă:tură 'CU gradul de
fragmentare al u n ităţilor naturale. Aşa de pildă, î n P i emontul Motrului,
văi ca aoelea ale Motrului, Huşniţei, Coşu şitei , Jilţul Mare, J ilţul Mic
sau, î n Oîmpia înalt[1 � Bălăciţei, văi ca Argetoaia, H.asnic, Desnăţui ,
formează t o t atitea linii de aşezări ,în lungul cărora acestea s - a u exitins
pînă aproape de obîr.cşie. In cadrul văilor din piemont, aşeză.rile au căutat
m a i puţin luncile, iar dnd au făcut-o, s-:au aşezat pe locurile mai înalte,
create prin acumularea materialelor de pe versanţi , fonmînd adevărate
gladsuri (Siiseşti şi Ciovîrnăşani pe valea Coşuştei ) .
Relieful d e iterase, mai puţin dezvoltat, a oferiit , de asemenea, condiţii

avantajoase dezvoltării satelor. Asitfel, terasele Motrului la nord de
Oîmpu Mare, dezvo!Jtate fragmentar pe ambele maluri, au servit drept
loc d e amplasare pentru satele de aki. În aval de Oîmpul Mare, mşeză
rile însoţesc va1ea, mai ales p e sub versantul drept ( Merişul, Broşteni ,
3 I. Conea, op. cit„ p. 337.
4 A. Caranfil, Cadrul geografic în sistematizarea aşezărilor rurale din Podişul
Mehedinţi, în · „Lucrările simpozionului de geografie a sabului ", Bucure�ti , 1969,
p. 237-247.

https://biblioteca-digitala.ro

133

ETNOGRAFIE

Imoasa, Măru Roşu, Comanda). Dezvoltarea mai mare a teraselor pe par
tea d reaptă a Cosuşt e i , mai ales în sectorul Ilovu-Stejaru, es-te reflectată
de mulţimea aşezărilor de aici, oare s-au fix at pe tăpşanele de acumu
lare provenite pe d iferite căi (deluvii , proluvii, coluvii). Pe mlaul stîng
aşezările sînt mai .puţin dezvoltate şi mai rare (S i şeşti , Ciovîrnăşani, Gî:r
bovăţul de Jos, Corcova). Cele mai multe dintre l o caliită ţile de pe valea
Huşniţei s-:-au aşezat în seotoarele de v1ale în care tera'Sele au avut o extin
dere mai mare (Prun işor, Fîntîna Domneasică, Drăgoteşti) 5 .
De asemenea, în Cîmpia înaltă a Bă.Jădţei , mai ales în sectorul estic,
aşezările au ales aproape în ,t otalitate văile paralele ale rîurilor (Arge
toaia, Desnăţui, Rasnic, Bralbova, Gogoşu, Ştefănele) sau văile cu cursuri
initermi1tente, perpendiculare pe cele dintîi .
Cit priveşte întreaga Cîmpie a Olteniei de la vest de Jiu, formată,
în cea mai mare parte, din lunca şi terasele Dunării şi a principalilor săi
afluenţi, toate aşezările omene_şti pot fi î ncadrate ca situate pe valea
marelui fluviu Numai că aici aşezăriile au uti l i zat, ÎlI1 general, rrin iile de
contact dintre două <trepte de relief şi anume : între luncă şi terasă, între
terase şi între terase şi cîmp. Satele din luncă sînt puţine, cauza 1constînd
în pericolul permanent al inundaţiilor. Cele m a i numeroase sînt aşezările
ale căror gospodării încep din luncă şi, acope:ri nd f r untea, ajung pe podul
teraselor, păs1rînd avantajul situării la contactul dintre două trepte de
relief. Cele m a i multe s-au constituit iniţial p e fruntea terasei şi numai
ulterior s-au extins pe podul terasei. Aşa iSÎnt satele Hinova, Şimian, Por
tăreşti, Bîrca, Goice a Mare, Negoi, Gînciova, Comoşteni, Zăv1alu, Gi
ghera etc. Satele de pe podul teraselor, numeroase 'în zonă, a u avut posi
bilitatea unei exitinderi m ari în suprafaţă (Ciupercenii Noi, Smîrdan,
Piscu Vech i , Brînduşa, pe podul teriasei Călăraşi de 8- 1 2 m ; Tunarii ,
Noi, Satu Vechi , Covei, .pe teriasa Corabia de 1 5-20 m ; Maglavit, Hunia ,
p e tensa Băi'leşti de 25-35 11n ; Unirea, Gemeri i , Dirvari p e terasele mai
înalte ale Dunări i ) . Doar în situaţiile cînd podurile teraselor au fost
acoperite de dune, care au cr.eait un microrelief :specific. cu creste ce
depăşesc, în unel e cazuri, 5 m şi depresiuni adeoseori umede şi cu mici
l acuri , s-au ivit dificultăţi în localizarea şi extindeirea vetrelor de sate.
l n regiunea de dmpie, se deosebesc şi dteva arii mai restrîn:.se de aşe
zări, generate de unii factori locali. Avem în veldere satele din apropie
rea marilor lacuri dunărene (azi în cea mai mare parte desecate) : Ras·t ,
pe malul bălţii cu acelaşi nume, Bistreţ şi Plosoa, pe malul }a·cului Bis
treţ, Săipata şi Măceşul de Jos, lîngă lacul Cîrna, sau �<> atele d i n cstroavele
mai dezvoltaite cu părţi neinunJCi<tbi le : Ostrovul Corbului şi Ostrovul Mare.
Interfluviile, puternic fragmentate, cu o mare e n ergie d e relief şi lip
site de aipii, ·a u fos1t mai puţin propice aşezărilo r omeneşt i . A's tfel, în zona
subcal."'patică, Dealul Sporeşti , cuprins între v1alea Tismanei şi Valea Bis
triţei, brăzdat de o serie de văi care îl ferestruiesc, este complet lipsit
de aşeză,r i . Doar la poalele lui, sa·t ele s-au cuiibărit artît în . gure văilor
torenţiale, cît şi în lungul v[li1lor celor două ape .care îl mărginesc. Aiceeaşi
situaţie se întîlneşte şi la Dealul Tîrgu�ui dintre Suşiţa şi Jiu oare, deşi
mai puţin fragmentat şi cu o energie de relief red µsă , e�te complet l ipsit
de apă.
·

'5 A. Şchiopoiu, Dealurile piemontane ale Coşuştei, Craiova, 1982, p.
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ln Piemontul Motrului, în general, aşezările l i psesc de pe spinările
i nterfluviilor. 1n unele situaţii , cînd piemontul este străbătut de rîuri cu
văi strîmte, puţin evoluate, cu a1lunecări de teren, .cu curenţi reci de aer,
sau în altele, în care rîul prezintă un pronunţat caracter de divagare, cu
terenuri i nundabile, aşezările au fost obHga.ite să urce pe interfluvii , fiind
aliniate în lungul drumurilor prindpale. în p�rtea centrală a Oîmpiei
!nalte a Bălădţei, cu caractC'r de platou, satele sînt situ ate compact pe
suprafaţa de eroziune (B2'1 lăciţa, Gvardiniţa), în mijlocul unor întinse
moşii . Aici aşezări le ating şi cele mai mari altitudini din a:cesrt terito.riu

(250-280 m).

In vederea obţinerii mijloacelor de subzi.srtenţ2'1 , omul a î n cercat să
utiHzeze toate resursele de materii prime pe care l e oferea m ediul local.
ln zona de cîmpie s-au dezvoltat aşezările în care ocupaţia principală a
J oicuitorilor era cultura plantelor şi 1creşterea an imale1or. Structuri'le teri
torial-economice, cel puţin în ultimele două secole, au fost aki, cu pr�
că.ldere, cele de tip clăcăşesc. Cele mai multe aşezări sînt vechi şi au
o populaţie numeroasă. În aşezf1rile din .această r egiune, cu condiţii

fizico-geografrce dintre cele mai favorabile (reliefuri plane întinse, sriluri
cu o fertilitate ridicată). vetrele sînt adu na t e cu tendinţe de compactizare,
căile de circulaţie sînt bine oPganizate şi în cea mai mare parte moder
nizate, infauenţa urbană s e resimte puternic şi, în prezent, ele sînt aşe
zări mari, pro51pere, icu un ipotenţial economic ridkat.
·

În celelalite subunităţi naturale, cum sînt Podişul Mehedinţi, subcar
paţii şi Piemontul Motrului, condiţiile cadrului natur.al nu au permis
dezvoltarea unei agrkuHuri de mari proporţii . Locuitorii acestor sate, pe
lingă creşrt erea animalelor, cultiva·rea pomilor fructiferi şi munca la
pă'Clure, au îmbrăţiişat numeroase şi variiate meşteşuguri , menite să valo
rifke într-un grad înalt sursele de materii prime locale şi astfel să con
tribuie la dăinuirea aşezărilor de aici . Aşa de pildă, deşi pădurile din
Oltenia de la vest de Jiu coborau pînă a;proape de Dunăre, pînă la jumă
tatea secolului al XVI'I I-lea, observăm 'Că centrele de prelucrare a lem
nului se localizează, cu precădere, în paPtea nordică a regiunii . Astfel,
centre Sipedalizate în producerea şindrilei întîlnim în Podişul Mehedinţi,
fie în su:bcarpaţi (Obîrş i a Cloşani, Orz�ti, Ponoare, Mărăşeşti , Cireşu,
Podeni, Călugăreni . Văieni, Peştişani, Runcu)6. Piese de mobilier tradiţio
nale se lUJcrau la Cloşani, Motru Sec, Baia de Aramă, Peştişani, Suseni,
Runcu , Băleşti7. Obiecte de u z casnic (baniţe, leagăne, site), obţinute prin
tehnica îndoirii lemnului î n apă fierbinte, se lucrau

l a Bf1luţa,

Costeşti ,

Gornenţi. Un alt m eşteşug cunoscut în zona nordircă a fost cel al produ
cerii de spete, uneHe u t i lizate la ţesut şi desfă1cute pe arii largi în Olteniaa.

De asemenea, utilizare.a procedeului arhaic de obţinere

a cartranului din

lemnul de conirfere era practicat de o parte a locuitorilor unor sate din
6 I. Ionescu, Agricultura română din judeţul Mehedinţi, Bucureşti, 1865, p. 396,
399, 411 ; D. N. Spineanu, Dicţionarul geografic a l judeţului Mehedinţi, Bucu
reşti, 1894.
7 G. Stoica, Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia,
in „Cibinium", Sibiu, 1969-1973, p. 251.
8 Idem, Centre specializate în confecţionare a mobi lierului în Oltenia, in „SCIA",
seria artă plastică, XV, 2, 1968, p. 233-241.
·
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Podi�ul Mehedinţi (Podeni, Costeşti , Prejna)'1• Bogăţiia ca lc arelo r în Podi
şul Mehedinţi a permis utilizarea Jor ca m aite rie primă în obţi ne rea varu
lui, ceea ce a impus specializarea mai mulitor sate în practicarea acestui
meşteşug lO, ele constituind, pînă în preajma celui de al doilea răz,boi mon
dial, singurele unt.lăţi preindustriale de producere a acestui valoros mate
r ial de construcţie (B a hna , I l ov iţa, Sfodea, Ba l t a , Bunoaica, '1sverrna, Po
noare, Negoeşti , Motru Sec). NUimărul cuptoarelor, re1ati v mare din unele

sat e pînă nu de m u lt (8 :cuptoare în 1 9 75 l a Bunoaica), este o dovadă a per
sistenţei acestui m eşteşug străvechi .
Prelucrarea pietrei (gresie, calcar ş i piatră de rîu) a cunos cut o larrgă
spedali?,are în satele de la c on f l u enţa Bahnei cu Valea Dună·rii (I1loviţia ,
Bahna, Gura Văi i , V'Î·rdorova) . Gama produselor obţinute de meşterii
pietrari era variat{l : de la produse tradiţionale (jgheaburi pentru fintîni,
co l a ci , pietre de moară) , la cele comandate pentru diverse lucrări de
a rhitectur ă 1 1 .
În afara acestor meşteşuguri proprii zonei nordice, se adaugă şi altele,
care, pe lîngă răspîndirea lor aici, au cunoscut o o a•recare dezvoltare işi
î n zona cî.mpiei înalte şi a cîmpiei joase din lungul Dună·r ii. A1>tfel, pre
zenţa p�unî n tu l u i bun pentru modelare a fă1cut ca olăritu l să fie practicat
în cele mai multe centre d i n Olteni a . Unele d i n acestea (Şimian, Cetate,
Valea Stanc:iuiui), şi-au î ncetat activitatea, altele sînt centre produ:ctivie şi
astăzi. Avem ir.. vedere Găleşoaia, Arcani , Stroieşti , Siseşiti , Glogova,
Noapteşa unde se produce o ceralffi kă nesmălţuită care, prin formă şi
ornamente, aminteşte de cerami·oa romană12. Dacă în peri o ade le mai vechi
ceramica de i nteres utili'tar se confecţiona atît în ţinuturile m a i înalte cit
şi în cele de Cîmpie, centrele care au practi calt meşteşugul pe scară mai
l arg ă , au dobîndH o măiestrie deosebită şi au conferit prodUJSelor ceramice
vi rtuţi artistice sînt cele din podiş şi subca11paţi. Aceasta poate şi pentru
faptul că meşterii de aici produceau ceramica

n u numai

pentru uzul pro

priu, dar şi pentru schimb, aj u ng î ndu -se astfel la un oarecti.re grad de
specializare .
O puternică speciali zare, o des ăvkşi tă măiestrie în prelucrarea lem

nului au atins-o crucerii din Salcia, a căror produse e ra u

cu noscute pe

arii largi în Olteni a .
Prelucrarea pă·rului de capră, practioartă c a î nrl eleitn i ci re

în cadrui g05sfera preocupărilor
Teaiscu din
Vale 1 4.
'

pod2'i riei ţăiră.neşti d i n. Podi şu l Mehedinţi, a depăşit
casnice în centrul Leordoasa, Teascu din Deal,
.

I . Ionescu, op. cit„ p. 410.
R. D. Maier, Meşteşugul vărăritului în zona Porţilor de Fier, în „Mehedinţi.
Cull!ură şi civilizaţie", I V, Drobeta-Turnu Severin, 1988, p. 487-492.
11 G. Iordache, Cîteva observaţii asupra pietrăritului din comunele Vîrciorova
şi Gura Văii, în „Historica", I, Bucureşti, 1970, p. 145-156.
9
to

12

Centre de prelucrare a olăriei. Arta populară în R. P. Română, Ceramica,

Bucureşti, 1958, p. 83-118 ; V. Cărăbiş, Olăria din Arcani şi Stroieşti, judeţul Gorj,
în „Revista de etnografie şi folclor", XVI, 3, 1971, p. 231-236.
10 G. ·Iordache, N. Niţu, M. Popilian, Cîteva observaţii asupra cruceritului în
lemn din Oltenia, în „Historica", I , Bucureşti, 1970, p. 157-165.
1 1 G. Iordache, N. N iţu, M. Popilian, Cite va sate din O ltenia specializate în
practicarea unor meşteşuguri tradiţionale, în „Historka", II, Bucureşti, 1971,
p. 235-257.
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Împletitul, tehnică milenară, s-a practicat nu numai 'Pe planul fiecărei

gospodării (coşuri, ţarcuri de nuiele pentru pătule, funii), ci s-a constituit
şi ca o specializare pentru locuiit orii mu1tor sate. Avem în vedere, mai
cu seamă, aşezările de pe Valea Dunării, unde materia vegeitală (nuiele,
papură) se găsea din abundenţă. Astfel sînt centrele Şimian, Rogova,

Gogoşu, Cetate, Ghidid , Poi.ana, Negoi, Bistr.eţ, Cîrn a . La toate acestea
mai pot fi adăugarte şi a lte mcşteşugmi t :riadiţio n ale - rotădt, dogări,t,

coj ocărit - care ')Jri21 n urnCirul lor mai mu !'e de meşteri pentru anumite
sate şi prin reatiz.a rea unei game mai largi de produse desfăcute pe arii
întinse, în cadrul bîlciurilor şi tîrgurilor au putut conferi acestor sate o
anwnită notă de specializare>.
Subli n i em că î n a ceste sub unităţi naturale - Pol:l.işul Mehedinţi,
Premontul Motrului şi subcar,p aţi - unde relieful este puternic fragmentat
şi satelle nu s-au putut dezvolta în voie pe suprafeţe întin s e , au rezultat,
în urma unei evoluţii îndelung ate, sate mai mici sub raport numeric şi
care în prezent au un p otenţial economic mai scăzut.
·

LE ROLE DFS RESSOURCF_,5 NATURELLES DANS LA CONSTRUC..,.f lON
DES .PRINCIPALES TYPES D'AGGLOMERATIONS RURALES DE L'OLTENIE
DE L'OUEST DE JIU
Resume

L'Oltenie de l'ouest de Jiu, comme tout le territoire roumain, presente des
conditions naturelles tres favorables pour le deroulement de l'activite humaine,
la region s'inscrivant comme un vieil et intensif habitat.
L'auteur se propose d'analyser le role des ressources naturelles dans la constitution des principaux types d'aglomerations rurales de cette zone, attendu que, '
au chois des emplacements des villages, Ies communautes humaines ont tenu compte
des factures naturels et socials-historiques.
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