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M o t t o: 

 
„Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci 
pulsația vieții. Când ai reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de 
viață adevărată, ai săvârșit o operă mai prețioasă decât toate 
razele din lume...”  

 
Liviu Rebreanu  

(„Cred”) 
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Domnul col. ing. (r) Gheorghe Constantinescu este bine 
cunoscut în domeniul militar, nu numai din activitatea sa de 
practician în acest domeniu ci și ca autor de cărți care abordează 
problematica științelor exacte și nu numai. 

Calitățile sale intelectuale l-au făcut să fie apreciat de 
superiori și stimat de colegi și subordonați. 

Cu o putere de muncă demnă de invidiat prin 
perseverență, tenacitate și sete de cunoaștere, prin studiu 
îndelugat și cercetări, domnul col. ing. Gheorghe Constantinescu 
reprezintă un model de dăruire, un destin închinat spiritualității și 
culturii.  

Nu și-a uitat obârșia, părinții, neamul, vecinii, pe cei de 
acasă și pe cei veniți în vatra originii sale dar mai presus de toate 
a ținut să fie mereu alături, mai ales în ceas de sărbătoare, de 
consătenii săi. 

Activitatea profesională îndelungată marcată adesea de 
eforturi intelectuale deosebite, de tumultul mediului militar, 
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obligațiile de familie nu l-au putut opri din strădania de a aduna 
slovă cu slovă și gând cu gând, istoria, cultura, datina străbună, 
experiența de viață a oamenilor din Cernișoara, spre a le rândui 
cu suflet, cu știință și aleasă competență între coperțile cărții de 
față. 

Utilizarea de către autor a unei baze serioase de 
documentare atât pe plan național cât și local, discuțiile repetate 
și îndelungate cu oamenii locului, consultarea specialiștilor din 
domeniul arhivisticii, etnologiei, sociologiei, demografiei, au dus în 
final la elaborarea unei frumoase monografii. 

Autorul îmi mărturisea că a pus pe hârtie ceea ce de o 
viață a purtat în inima sa, ceea ce a considerat că este izvorul 
existenței noastre, care rămâne un izvor sacru venerat, ce trebuie 
în permanență realimentat  de către fiecare generație. 

De asemenea și-a propus să scoată în lume, din sufletul și 
găndul său, nestematele locului său de naștere, tina pe care a 
călcat-o desculț prima oară, petecul de cer senin care l-a condus 
în lume pe geana lui trează, sclipirea pietrei care-i încânta privirea 
și-i julea picioarele, torsul fusului când mama sa, de dimineață, se 
scula făcea focul și aștepta să se facă cald pentru a-și trezi copiii, 
să-i pregătească pentru școală, frumusețea obiceirilor de peste an 
la care a fost părtaș. 

Un poet ardelean, Ioan Alexandru spunea că noi românii : 
“Nu ne-am construit palate, castele, piramide sau alte edificii care 
să reziste mult, uneori nici nu am consemant în documente 
anuminte evenimente, dar noi am realizat ștergare populare, am 
făcut oale, farfurii de ceramică și alte obiecte artizanale care nu 
rezistă în timp și pe care le reconstruim din cioburi.” 

Autorul a conceput această lucrare spre a realiza un “act 
de indentitate” pentru comuna sa Cernișoara, care alături de alte 
documente scrise și materiale existente să ateste, să 
demonstreze, să convingă fără echivoc, că pe aceste pământuri 
au fost oameni adevărați, harnici, care au creat bunuri materiale și 
spirituale, dovedindu-și întotodeauna existențe constructive, 
având aspirații, și mai cu seamă având capacitatea de a dispune 
de potențial formidabil pentru a progresa. 
 Este bine să luăm exemplu acestor înaintaşi ai noştri, 
cinstind şi respectând urmele trecutului, mai ales astăzi, când 
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valul necredinţei, al materialismului şi al globalizării loveşte atât de 
greu în tot ce înseamnă cultură şi identitate naţională. 

 
General de brigad ă (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Cre ț 

Director Department Marketing Universitar în cadrul  
Universit ății Agora  din Oradea  
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Cuvânt înainte 
 

Există în lume un loc al primelor amintiri, acolo unde 
sufletul fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima dată haina 
luminii. 

Străbatem multe drumuri prin lumea mare, dar gândul ne 
zboară fără încetare spre locul unde ne-am născut. 

Leagănul primelor amintiri păstrează viu peste timp chipul 
mamei care ne îndrumă pașii și ne veghează somnul stând de 
vorbă cu îngerii cei buni. În căsuța părintească, ce ne pare mai 
frumoasă ca palatele din povești, veghează fără odihnă chipul 
tatei ca să ne ocrotească și să ne ferească de orice rău. 

Poveștile din casa părintească vor rămâne în comoara 
amintirilor, acolo unde locul meu natal este cel mai minunat loc 
din lume. 

Toate aceste frumoase amintiri m-au ținut, în permanență, 
aproape de satul și comuna mea natală și au contribuit, în bună 
măsură, la nașterea ideii elaborării și publicării acestei monografii. 
La originea acestei idei s-a aflat și un îndemn sufletesc, născut și 
întreținut permanent de ceva sacru, dinlăuntrul ființei mele. 

Întocmirea monografiei comunei reprezintă atât o 
necesitate, cât şi un act de curaj, datorită volumului de muncă pe 
care îl presupune şi a caracterului pluridisciplinar al cercetării 
impuse de problematica complexă ce trebuie abordată. 

Faptul că am trăit atâţia ani, alături de locuitorii acestei 
comune, mi-a fost suport moral deosebit în munca de cercetare şi 
mi-a insuflat optimism şi putere de muncă în greaua misiune pe 
care mi-am asumat-o. 

Sunt convins totodată că elaborarea monografiei localităţii 
natale, este o mare îndatorire a unui militar de carieră, aducându-
mi astfel o modestă contribuţie la cunoaşterea mai aprofundată a 
istoriei patriei. Este uşor să ne imaginăm ce sinteză de istorie a 
României s-ar putea scrie, dacă toate localităţile din ţară ar avea 
asemenea monografii. 

Pe de altă parte, am pornit de la ideea că monografia 
comunei este un instrument de primă necesitate, pentru 
activitatea autorităţilor de stat de la nivelul comunei.  
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Pentru elaborarea acestei lucrări, am folosit documentele 
de arhivă, iar în cazul când acestea au lipsit, am apelat la 
informaţii culese de la bătrânii satelor. 

Timp de mai mulţi ani am strâns materialul necesar de pe 
la arhive şi biblioteci din ţară: Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, arhive 
de instituţii, acte personale aparţinând unor cetăţeni din comună 
sau unor fii ai comunei. 

Munca depusă pentru cercetarea documentelor de arhivă 
a fost răsplătită de clipele de satisfacţii şi emoţii pe care le-am trăit 
când am descoperit în recensământul populaţiei satelor din anul 
1838, numele primilor învăţători ai şcolilor din comună.  

Monografia comunei Cernișoara tratează evoluţia istorică, 
economică, socio–politică şi culturală a acestei aşezări, din cele 
mai vechi timpuri până în zilele noastre. Cititorii care vor studia 
această lucrare vor putea să-şi formeze o imagine de ansamblu, 
destul de clară, despre această comună. 

Cartea încearcă să fie din toate câte puțin, dar, în primul 
rând, rămâne o carte de suflet, izvorâtă din iubire pentru oameni 
și locurile natale prin care îmi fac o mărturisire, îndeplinindu-mi în 
același timp și o datorie morală. 

Deși elaborarea lucrării este produsul ultimilor ani de 
cercetare, practic ea s-a scris în timp. Prin ea am intenționat să 
provoc dorința de a cunoaște locurile și oamenii precum și trecutul 
acestei regiuni. 

Cu toată strădania mea de a fi obiectiv, legat numai de 
datele concrete, perfect controlabile, lucrarea are un profund 
caracter subiectiv, deoarece, dincolo de ele, există un glas al 
zidurilor, al obiectelor, al documentelor, al cărților, al pământului 
care străbate independent de voința omului, datorită legăturii 
spirituale între oameni și locurile unde s-au născut. 

Am dorit să fiu intermediar al acestor glasuri, să le aduc la 
cunoștiință celorlalți, așa cum le-am simțit și pe cât am putut, cu 
intensitatea vibrațiilor pe care ele le-au declanșat în adâncul ființei 
mele. 

Discuţiile nenumărate pe care le-am avut cu cetăţenii 
comunei, mulţi oameni în vârstă, mari iubitori de istorie, mi-au fost 
de un real folos. Cu acest prilej, am constatat încă o dată interesul 
enorm pe care îl manifestă aceşti oameni pentru istorie, în general 
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și pentru trecutul localităţii, în particular. Pentru sprijinul acordat, 
le aduc şi pe această cale mulţumirile mele. 

Apariţia acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără 
colaborarea preţioasă a domnului primar Mihai Ionescu, fiu al 
comunei, atât în culegerea informaţiilor prin documentarea în 
deplasările din teren, prin furnizarea unor documente şi fotografii, 
cât şi prin contribuția la eleborarea și publicarea lucrării.  

Sincere cuvinte de preţuire şi de mulţumire, învățătorului 
Titu Zamfirescu, distins fiu al acestor meleaguri, pentru 
amabilitatea cu care mi-a pus la dispoziţie materialele privitoare la 
comună adunate de-a lungul anilor. 

Mă folosesc de acest prilej de a mulţumi celor din 
conducerea comunei, în special consilierului Gabriel Ionescu, 
pentru sprijinul acordat. 

Recunoştinţă deosebită învățătoarei mele, Lucreția 
Zamfirescu, fiică a comunei, primul cititor şi critic al acestei lucrări, 
ale cărei observaţii şi sugestii mi-au fost de un real folos. 

Închin această lucrare memoriei părinților mei - Nicu și 
Maria Constantinescu și tuturor generațiilor trecute, care au 
contribuit prin viața lor la crearea istoriei acestor minunate locuri. 

În speranța că intențiile propuse își vor atinge scopul cer 
iertare cititorilor și în special, cernișorenilor, pentru orice omisiune 
sau erori de informație, acestea fiind inevitabile în dorința de a 
cuprinde aspecte multiple și variate. 

 
 

 
AUTORUL 
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CAPITOLUL 1 

 
CADRUL GEOGRAFIC 

 
Generalit ăţi 
 
În partea de vest a Vâlcei, dacă priveşti din drumul 

naţional ce leagă oraşul Horezu de Vâlcea, rămâi impresionat de 
cununa de dealuri, frumos rânduite de-o parte şi de alta a râurilor 
ce tranzitează această zonă. 

Aici, în zona dealurilor, acoperite cu pomi fructiferi, cu vii, 
păşuni şi păduri, este aşezată comuna Cernișoara, renumită 
pentru fructele şi pădurile sale dar şi pentru oamenii harnici şi 
gospodari ce locuiesc pe aceste meleaguri. 

Așezare străveche cu mare încărcătură istorică, comuna 
Cernișoara este situată în zona subcarpaților Olteniei, pe valea 
pârâului Cernișoara. 

Intersecția paralelei de 45 de grade-longitudine nordică, ce 
traversează satul Groși, cu meridianul de 24 grade-longitudine 
estică, ce trece pe lângă satele Modoia și Cernișoara, marchează 
vatra comunei Cernișoara. 

Cu o suprafață de 57 kmp, comuna Cernișoara are o 
populație de aproximativ 4000 locuitori. 

Așezările acestei comune sunt situate la 3 km de Măgura 
Slătioarei și 18 km de Munții Căpățânii. 

Comuna Cernișoara se înscrie printre aşezările ce fac 
parte din zona dealurilor subcarpatice. Aproape toate satele 
componente ale comunei: Modoia, Groși, Cernișoara, Mădulari, 
Sărsănești, Obârșia și Armășești care este și reşedinţa comunei, 
sunt aşezate în imediata vecinătate a pădurilor. 

Caracteristica dominantă a acestei comune o constituie 
aceea că satele componente sunt dispersate, de-a lungul văii 
Cernișoara, după o anumită regulă firească, în subcarpații 
Olteniei, din Podișul Getic. 

Străbătând satele acestei comune aşezate în majoritatea 
lor de o parte și de alta a văii, lângă păduri, rămâi cu totul 
surprins, în sensul bun al cuvântului, de felul de a fi al localnicilor 
și de ospitalitatea acestora.  
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Istoric vorbind, întemeierea satelor comunei trebuie legată, 
fără îndoială, de fuga locuitorilor de la şes din faţa năvălirilor 
duşmane pentru a-şi construi din nou locuinţe şi întemeia familii în 
locuri mai ferite, cum este cel al văii Cernișoarei. 

Fiind aşezate în zona de deal, satele comunei au urmat 
forma terenului, casele locuitorilor fiind în cele mai multe cazuri 
împrăştiate, cu spații relativ mici între ele. Aceasta este de fapt o 
caracteristică generală a satelor de deal din Vâlcea. 

Până în anul 1990, comuna Cerrnișoara s-a înscris printre 
comunele necooperativizate ale județului Vâlcea, dar care a 
participat cu cantităţi însemnate de produse la realizarea fondului 
de stat, contribuind astfel la creşterea prestigiului judeţului.  

 
Limite 
 
Aşezată în partea de vest a judeţului Vâlcea, comuna se 

află situată la întretăierea a două drumuri comerciale, istorice și 
celebre - cel al Cernei și Horezului, la o distanță de 50 de km de 
Râmnicu Vâlcea și la 18 km de orașul Horezu – anexa nr. 25.  

Un hotar de 2 km separă comuna Cernișoara, la nord, de 
localitățile Stroiești și Măldărești în timp ce, la sud, un altul de 3 
km, între Dealul Ioneștilor și Culmea Lăpușatei o desparte de 
localitatea Roești. 

La est, pe o lungime de 17 km, între râul Luncavăț și 
pârâul Cernișoara se învecinează cu localitățile Popești și Oteșani 
iar la vest, pe o întindere de 18 km, cu localitățile Lăpușata și 
Copăceni. 

Aproximativ 40 km reprezintă hotarul comunei Cernișoara, 
hotar ce încadrează, așa cum am mai amintit, o suprafață de 57 
kmp și care claseaz ă comuna pe locul 2 pe țară în ceea ce 
prive ște întinderea hotarului.  

Valea Cernișoarei este dominată de dealuri a căror 
altitudine variază între 300 și 500 de metri. Dealurile care domină 
această vale sunt: Dealul Dianu din nordul Obârșiei și Dealul 
Ciobârna situat în zona central-estică a comunei. 

Dar și alte dealuri, interesante prin forma lor, înconjoară 
această vale: Dealul Măgura, Dealul Pojogilor, Cotoșmanu, Dealul 
Copăcenilor, Dealul Mare, Dealul La Case, Ghinăroaiele, 
Purcituri, Jimbu, Gorganu etc. 
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Aceste “copii ale munților”, așa cum mai sunt numite de 
către geografi, reprezintă adevărate străji ale satelor de pe valea 
Cernișoarei. 

 
Structura geologic ă 
 
O mărturie din anul 1862 ne amintește că satul vâlcean 

era pietros, nisipos și humos. 
De-a lungul văii Cernișoara întâlnim mai multe soiuri de 

sol: 
• solurile “brune diferit podzolite”, care sunt acoperite 

de livezi pomicole  și pășuni bogate – circa 500 ha; 
• soluri “brune moderate”, ocupate de pășuni – circa 

450 ha; 
• soluri “aluvionare stratificate”, de-a lungul pârâului 

Cernișoara – circa 450 ha; 
• solul “brun de pădure”, predominant în partea 

nordică a comunei – circa 350 ha. 
Odată cu despădurirea dealurilor Cernișoarei, începând cu 

sec. al XVIII-lea, solurile s-au depreciat foarte mult mai ales în 
satele Cernișoara, Mădulari și Obârșia. 

Datorită specifității piemontane a ținutului oltenesc, în 
construcția geologică a comunei Cernișoara predomină nisipurile 
argiloase și pietrișurile. Aceasta a dus la eroziunea, adâncirea și 
lărgirea văilor precum și la declanșarea unor procese de versant 
destul de puternice. 

Nisipurile se găsesc situate în albiile pârâurilor și în 
structura dealurilor iar pietrișul este exploatat la cote maxime, 
aceste materiale fiind de un real ajutor oamenilor în activitatea 
zilnică. 

Dar mai presus decât aceste materiale, solul Cernișoarei 
mai conține și un material foarte mult căutat și anume cărbunele 
sau aurul negru. 

Încă din sec. al XX – lea acesta a început să fie exploatat, 
în special în satul Armășești. Există mărturii documentare încă din 
anul 1902, când primarul comunei Armășești amintește despre cei 
care “sfredeleau pământul”, la cariera Armășești. 

De altfel, în satul Armășești se află o mină din care   s-a 
exploatat lignit, mină ce a fost închisă în anul 1976. Mina, aflată în 
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prezent în conservare, a aparținut Exploatării Miniere Câmpulung 
Muscel în perioada 1968 - 1976.  

Datorită prezenței cărbunelui în aria: Berbești, Alunu, 
Cucești, Armășești, Copăcești, relieful din această zonă a fost 
transformat. 

“Drumul cărbunelui” - Șirineasa, Popești, Cernișoara, 
Copăceni, Berbești, Alunu, alături de “drumul de fier“ – calea 
ferată, au contribuit mult la dezvoltarea acestei zone istorice. 

Surse demne de încrederte mi-au relatat c ă cercet ări 
geologice, nedate publicit ățíi până acum, efectuate pe valea 
Cerni șoarei, cu scopul de a detecta z ăcăminte minerale utile, 
au scos la iveal ă un strat gros de marmur ă neagr ă sub care 
se găsesc cantit ăți importante de uraniu. 

De curând, pe valea Cernișoarei, mai exact în albia 
pârâului Cernișoara din zona satului Mădulari, au fost descoperite, 
de către profesorul de matematică Nae Ionescu, formațiuni de 
gresii cu o textură dură,  practic niște pietre  care parcă au viață. 

Aceste pietre, numite “trovanți” au tendința de creștere din 
centru către exterior, cu o rată de depunere care poate atinge 4-5 
cm în 1200 de ani. 

În țara noastră, astfel de pietre se mai găsesc și pe Dealul 
Feleacului (Cluj), pe teritoriul satului Cașolt (Sibiu), în munții 
Buzăului, dar și în satul Hasdat (Hunedoara). Mai multe despre 
aceste formațiuni misterioase veți găsi în anexa nr. 22.  

Solul este în general slab productiv pentru cereale. Este 
bun pentru cultura pomilor fructiferi şi a viţei de vie, fiind format, 
așa cum am amintit mai sus, din soluri podzolice, soluri brune şi 
brun acide, soluri erodate, soluri podzolice gălbui şi pe alocuri 
cernoziom degradat.  

Pe unele porţiuni de teren compoziţia geologică cuprinde 
straturi de pietrişuri şi grohotişuri, sub care se găsesc soluri 
nisipoase aşezate la rândul lor pe soluri luto –argiloase. Straturile 
de deasupra, datorită structurii lor specifice, permit pătrunderea 
rapidă a apei pe verticală, care însă nu poate trece prin solul luto 
– argilos. Din această cauză, apa îşi schimbă direcţia, pornind-o 
pe orizontală, fapt care facilitează marile alunecări de teren ca 
cele din anii 1970 şi 1981, de pe dealurile satelor Mădulari și 
Obârșia. 
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Solul slab, permite formarea de ogaşe, torenţi şi pâraie, 
care îl degradează, determinând schimbări în aspectul morfologic 
general (vezi Mădulari, Deasupra Râpii – Dealul Ciobârnei). 

Pentru a preveni erodarea solului, sunt necesare lucrări de 
protecţie și îndiguiri. Unele amenajări de iazuri şi îndiguiri pe 
cursul pâraielor şi ogaşelor (hududoaielor), ar putea fi executate 
de către cetăţeni cu materialele ce sunt la îndemâna tuturor şi 
care ar avea un rol important în combaterea eroziunii solului. 

 
Relieful 

 
Comuna Cernișoara este aşezată în Podișul Getic, 

subcarpații Olteniei pe cursul pârâului Cernișoara, aflată în 
regiunea dealurilor subcarpatice din porţiunea sudică a curburii 
Carpaţilor. 

Valea asimetrică a Pârâului Cernișoara, cu versantul drept 
mai abrupt decât cel stâng, oferă privirii imaginea unui teren, în 
general, ondulat.  

Ținutul văii Cernișoara este dominat de dealul Dianu din 
nordul Obârșiei și dealul Ciobârnei. 

Dealul Ciobârna este așezat în partea de răsărit a satului 
Mădulari și are altitudinea de 325 m. De pe Ciobârna privirea-ţi 
pătrunde fără oprelişti până în depărtare. La poalele dealului se 
văd în strălucirea soarelui, casele răsfirate, acoperite în cea mai 
mare parte cu țiglă, sunt satele Mădulari și Armășești.  

Din culmile dealurilor principale, se desprind numeroase 
culmi secundare, care coboară treptat către pârâul Cernișoara.  

Valea Cernișoarei rămâne, deocamdată, în afara circulaţiei 
turistice, până când infrastructura se va moderniza, purtând astfel 
pe turist printr-un peisaj cu totul deosebit de celelalte zone 
turistice ale Vâlcei.  

 
Clima 

 
Media condiţiilor climatice furnizate de datele din Atlasul 

Climatologic – Clima României, conferă localităţii aspectul unui 
climat temperat – continental: 

• temperatura medie anuală este de 8 – 9° C; 
• media lunii celei mai calde este de + 16°C; 
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• media lunii celei mai reci este de – 3°C; 
• media absolută pozitivă + 27°C; 
• media absolută negativă – 4°C; 
Prima zi de îngheţ apare în perioada 1 octombrie până la  

începutul lunii noiembrie. Ultima zi de îngheţ apare în perioada 11 
aprilie - 21 aprilie. 

Zona climaterică, temperat – continentală a localităţii 
Cernișoara se caracterizează prin ierni lungi şi friguroase, prin 
primăveri scurte şi bogate în precipitaţii şi prin toamne lungi şi mai 
sărace în precipitaţii. În ultimul timp, primăverile au fost tot mai 
sărace în precipitaţii, rămânând ca cercetări ulterioare de 
specialitate să stabilească dacă această schimbare este aleatorie 
sau ţine de cauze mai profunde. 

Durata perioadei de ger de – 3°C este de 30 – 40 de zile şi 
are loc în lunile ianuarie – februarie. 

Durata perioadei calde de 10 – 20°C este de circa 150 de 
zile cu perioade toride de peste 22 – 25°C, circa 30 de zile.  

În ultima perioadă s-au înregistrat şi temperaturi de peste 
30°C, în lunile iunie, iulie şi august, ca urmare a încălzirii globale. 

 
Precipita ţiile 
 
Regiunea beneficiază de o cantitate medie anuală de 

precipitaţii de 650 – 700 mm cu o variaţie anuală importantă, 
frecvenţa anilor cu precipitaţii mai reduse, de 600 mm, fiind de 5 – 
6 ani. Maximum de precipitaţii se înregistrează în lunile mai – 
iulie. 

Grosimea stratului de zăpadă variază foarte mult de la 
lună la lună şi de la an la an. S-au înregistrat şi valori de peste un 
metru în anii 1951, 1954 şi 1985. 

Brumele târzii de primăvară de la sfârşitul lunii aprilie şi 
începutul lunii mai, afectează grav producţia pomilor fructiferi, mai 
ales la cireş, nuc, piersic şi cais. Locuitorii comunei încearcă să 
neutralizeze efectele nocive ale brumelor, aprinzând focuri şi 
folosind fumul degajat de diferite materiale fumigene. 
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Regimul eolian 
 
Comuna fiind aşezată în zona subcarpaților Olteniei pe 

valea pârâului Cernișoara, este sub influenţa dominantă a 
vânturilor de sud-vest, nord-est şi nord.  

Crivăţul bate dinspre nord-est şi nord, provocând viscoliri 
şi geruri mari iarna, iar vara aducând călduri mari şi secetă. 

Vânturile dinspre sud şi sud – vest sunt în general vânturi 
calde şi aducătoare de ploaie. 

 
Hidrografia 

 
Comuna Cernișoara are privilegiul de a fi străbătută de 

pârâul Cernișoara.  
În anul 1968, când s-a pus problema unirii comunelo r 

Mădulari și Arm ășești, în timpul unei ședin țe din cadrul 
prim ăriei care avea drept scop denumirea noii comune ast fel 
înfiin țate, învățătorul Titu Zamfirescu a spus: “prin cele dou ă 
comune trece pârâul Cerni șoara și ar fi bine ca noua unitate 
administrativ ă să-i poarte numele”. De atunci comuna 
noastr ă se nume ște Cerni șoara; 

Pârâul Cernișoara care dă numele acestei văi frumoase 
este menționat într-un hrisov din anul 1564: „până la Ciuhul pe 
Cernișoară, până în Aninoasa; pentru că iaste a lor dreaptă veche 
de moștenire”. 

Cernișoara izvorăște de lângă Obârşia, un punct situat la 
sud de Măgura Slătioarei (769 m altitudine), trece prin Obârșie, 
Mădulari, Cernișoara – Valea Orlii, Armășești, Groși, Modoia și se 
varsă în râul Cerna pe teritoriul satului Măldărești. 

Ca apă, Cernișoara apare menționată de mai multe ori în 
cursul secolului al XVIII-lea. Într-un zapis iscălit de Dumitrașcu, în 
octombrie 1777, se amintește de “apa Cernișoarei și livada din 
tei”. 

În geografia sa din anul 1891, profesorul Cheianu Ionescu, 
de la Școala nr. 1 din Rm. Vâlcea, menționează „pârâul” 
Cernișoara de două ori: 

• Plasa Otăsău: “Din Ciorăști, trecând Cotoșmanu 
găsim comuna Modoia, prin care trece pârâul Cernișoara…”; 
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• Plaiul Horezu: Mădulari și Armășești: “Din Mădulari 
este pârâulu Cernișoara de sub cele două dealuri Căromiziloru și 
Dealu Mare”; 

Cred chiar că întemeierea primelor aşezări omeneşti pe 
raza comunei Cernișoara se datorează existenţei acestui pârâu. 

Rețeaua hidrografică a văii Cernișoara este bogată, 
consemnând în jur de 25 de pârâuri: Pârâul Cernișoara, Pârâul 
Racovița, Pârâul Podul Neagului, Pârâul Ruginoasa, Pârâul Valea 
Ursului, Pârâul Agest, Pârâul La Țundrea, Pârâul Valea 
Armășeștilor, Pârâul La Lije, Pârâul Vodoveanu, Pârâul Saulea, 
Pârâul Valea Parcului, Pârâul Valea Pârâșului, Pârâul Orlenilor, 
Pârâul Giulenilor, Pârâul Calului, Pârâul Valea Țiganului, Pârâul 
Valea lui Dan, Pârâul Jimbul, Pârâul Gura Brăilei, Pârâul Toja etc. 

După cum se observă pământul Cernișoarei este brăzdat 
cu un număr mare de ape. O adevărată plăcere să le asculți 
glasul șoptit, să admiri dealurile și văile printre care ele șerpuiesc 
alene. 

Acest încântător tablou natural a inspirat din totdeauna 
artistul popular local care în versuri populare a creionat cu migală 
și talent chipul semeț al acestui ținut străbătut de pârâul 
Cernișoara, așa cum a făcut-o și profesora Maria I. Ionescu în 
poezia “ Dor” : 

 
Fir de apă cristalină, 
Cernișoară de lumină, 
Izvoraș cu apă dulce 
Valul tău dorul mi-l duce. 
 
Dorul meu purtat de valuri,  
Dor încărcat cu amaruri, 
Doar speranța-l mai alină, 
Cernișoară de lumină. 
 
Lângă tine eu voi sta, 
Când va trece vremea mea, 
Apa mea de doruri plină, 
Cernișoară de lumină. 
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Șoapta ta va povesti,  
Despre oamenii ce-or fi, 
Despre noi care-am plecat 
În al stelelor palat. 
 
Dragii noștri, voi din cer, 
Dintre aștrii ce nu pier, 
Vă trimitem dor sfințit, 
Cu soarele-n răsărit. 
 
Pârâul Cernișoara, a cărui lungime totală este de 25km, 

intră în comună prin satul Obârșia pe care-l străbate cu o pantă 
de aproximativ 3 m/km și  străbate comuna  pe o lungime de 18 
km.  

Una din caracteristicile reţelei hidrografice a Cernișoarei 
constă în faptul că majoritatea afluenţilor (ogașuri sau hududoaie) 
seacă în timpul verii. Chiar şi Cernișoara a secat în anii 1947, 
1960, 1961, 1963 şi 1964. 

Valea Cernișoarei este una dintre cele mai frumoase: 
strâmtă și îngustă în satele Obârșia și Mădulari, unde şi pârâul 
curge cu mare viteză, mai deschisă în Armășești unde, în timpul 
secetos, pârâul dispare pur și simplu, înghițit de albia nisipoasă a 
acestuia. 

În timpul marilor viituri, acest pârâu aduce mari pagube, 
deoarece accelerează procesul de eroziune a solului, iar apele 
sale revărsate peste maluri distrug tot ce întâlnesc în cale, aşa 
cum s-a întâmplat în anii 1952, 1970 şi în vara anului 2005 cu 
ocazia inundaţiilor. 

Până la marile alunecări de teren din anul 1970, apa 
Cernișoarei era limpede, iar copiii din satele comunei se scăldau 
în ea şi prindeau peştişori. De atunci apa este tulbure, iar copii 
manifestă o anumită reţinere faţă de ea. 

Hududoaiele (ogașele) care se formează mai ales din apa 
ploilor seacă în timpul verii, iar în timpul ploilor torenţiale apele lor 
se revarsă din albie producând mari pagube locuitorilor. 

Reţeaua hidrografică a comunei Cernișoara, destul de 
bogată, a jucat şi continuă să joace un rol important în viaţa 
oamenilor de pe meleagurile cernișorene. 
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Vegeta ţia  
 

Vegetaţia spontană este formată din diferite specii de 
arbori: stejar, fag, cireş, plop, tei, paltin, frasin, carpen, alun, corn, 
molid (Dealul Ciobârnei), ulm, salcâm, etc. care cresc în pădurile 
de foioase şi de conifere ce înconjoară satele comunei 
Cernișoara.  

Începutul înfrunzirii speciilor principale are loc în martie şi 
aprilie, înflorirea în mai, iar coacerea seminţelor în septembrie – 
octombrie.  

Dealurile ce domină valea Cernișoarei sunt acoperite, 
predominant, de păduri din fag și gorun. 

Este de ajuns să amintesc de Codrii Cotoșmanului, 
Pădurea de la Vulpi, Pădurea Lăstarii Boierului, Salcâmii lui Gogu, 
Râpa Oii ca să ne dăm seama că ele au o istorie specială.  

Acestora li se mai adaugă și alte păduri ce împodobesc 
văile și versanții dealurilor Cernișoarei: Agest, Fețe, Jimbu, 
Ghinăroaia, La Furci, La Curături. 

Arborii din această zonă sunt sănătoşi, viabili, exceptând 
copacii de peste 100 de ani, care prezintă vâsc şi vârfuri uscate la 
un număr însemnat de exemplare.  

Până în anul 1948, pădurile erau stăpânite de mari 
proprietari. După naţionalizarea din 1948, aceste păduri au fost 
administrate de Ocolul Silvic Băbeni, ca pădure de stat până în 
anul 1990 când, în cea mai mare parte a fost retrocedată 
proprietarilor conform Legii 18/1990 și a altor legi ulterioare.  

Pădurea se întindea, cu secole în urmă, până în vatra 
satelor. Cu timpul însă suprafeţe întinse de pădure au fost 
defrişate, iar terenul eliberat era folosit pentru cultivarea plantelor.  

În anii 1975 și 1976, Ocolul Silvic Băbeni a iniţiat o acţiune 
de mare anvergură, plantând puiet de molid pe o suprafaţă de 40 
de ha, pe Dealul Ciobârnei, situat în partea de răsărit a satului 
Mădulari. Prin această acţiune de împădurire s-a urmărit crearea 
unui arboret cu o creştere mai rapidă şi de mare productivitate. 
Înfiinţarea acestei plantaţii va aduce mari avantaje economiei 
comunei, va schimba cadrul natural al satului Mădulari şi prin 
cantitatea de ozon şi oxigen degajată va exercita o influenţă 
pozitivă asupra sănătăţii oamenilor.  
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În comuna Cernișoara cresc şi foarte mulţi pomi fructiferi: 
pruni, cireşi, nuci, meri, vişini, peri, gutui, piersici, caişi etc. aceştia 
fiind plantaţi fie în livezi compacte (vezi satele Armășești, Groși și 
Modoia), fie răzleţi în grădinile gospodăriilor ţărăneşti sau pe 
terenurile ocupate de alte culturi.  

Cultura pomilor fructiferi constituie o îndeletnicire de bază 
a cetăţenilor comunei, fiind o importantă sursă de venituri      
pentru ei. 

 
Fauna  

 
Cuprinde următoarele animale sălbatice: iepurele, 

căprioara, veveriţa, vulpea şi mistreţul care, în ultima perioadă de 
timp, produce mari pagube culturilor de porumb.  

Prin păduri trăiesc păsări ce ne delectează cu frumoasele 
lor cântece în dimineţile de primăvară şi de vară. Acestea sunt: 
privighetoarea, rândunica, turturica, mierla, vrabia, piţigoiul, 
ciocârlia, cucul, prepeliţa şi altele.  

Dintre animalele domestice mai răspândite sunt bovinele - 
vacile pentru laptele pe care îl dau şi boii pentru tracţiune; 
cabaline - îndeosebi calul; ovinele - pentru lână şi lapte; porcinele 
şi caprinele.  

Se cresc în număr destul de mare şi păsări domestice ca: 
găina, curca, gâsca şi raţa, pentru foloasele pe care le aduc 
locuitorilor.  

În ultimul timp a crescut numărul celor care se ocupă cu 
apicultura, aceasta fiind o plăcută şi rentabilă îndeletnicire. În 
plus, comuna Cernișoara dispune de o bogată floră spontană ce 
oferă condiţii minunate pentru dezvoltarea albinelor. Sunt apreciaţi 
ca apicultori: 

 
• Dori Popescu - Mădulari; 
• Ovidiu Ganea – Mădulari; 
• Nicu Popescu – Cernișoara; 
• Dan Smedescu – Armășești; 
• Bîgioi Alexandru – Armășești; 
• Nițu Gheorghe – Armășești; 
• Stănculescu Alexandru – Modoia. 
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Comuna Cernișoara are un bogat fond cinegetic foarte 
căutat de vânători, care se mândresc cu numeroase trofee 
dobândite. Astfel, sunt cunoscuți de-a lungul timpului vânători ca:  

 
• Milică Zamfirescu – Mădulari; 
• Nifon Zamfirescu – Mădulari; 
• Stelică Popescu – Mădulari; 
• Ancuța Ion (Puțoi) – Cernișoara; 
• Ganea Gheorghe – Armășești; 
• Aurel Stanciu – Armășești; 
• Minică Ancuța – Armășești. 
• Smedescu Dan – Armășești; 
• Stan Raul – Armășești; 
• Sărsan Nicolae (Ovidiu) – Armășești; 
• Dori Popescu – Mădulari; 
• Costel Gruițoiu – Mădulari; 
• Dincu Traian – Mădulari, 
• Smedescu Aurel – Mădulari; 
• Pârvu Ion – Groși; 
• Dan D-ru – Groși; 
• Dican Nicolae – Armășești; 
• Dan Ion – Groși. 

 
„Cel mai periculos moment din activitatea mea de vânător 

a avut loc într-o dimineaţă când, fiind la vânătoare, m-am apropiat 
de o desime, aflată la Curături – Dealul Săniilor, în care se afla un 
vier de peste 150 de kilograme, rănit. Acesta m-a atacat de la o 
distanţă mică, luându-mă prin surprindere, când nu aveam arma 
pregătită. Norocul meu au fost câinii de vânătoare, care s-au 
luptat cu vierul, dându-mi timp să încarc şi să trag cu arma”, îşi 
aminteşte Dori Popescu. 
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CAPITOLUL 2 
 

ISTORICUL LOCALIT ĂŢII 
 
Trecutul localit ăţii 
 
Aşa cum rezultă din literatura de specialitate, în zona 

Horezului, s-a descoperit, cu ocazia unor cercetări arheologice 
efectuate în perioada interbelică, „o ceramică bicoloră, 
caracterizată prin ornamente pictate înainte de ardere cu culoare 
albă pe învelişul colorat în brun roşcat al vaselor, uneori 
combinate cu ornamente incizate”. 

Această ceramică aparţine culturii Cucuteni A1, cultură 
caracteristică neoliticului târziu din perioada 2800 – 1990 î.Hr.  

Prima fază a acestei culturi nu s-a născut pe întreaga arie 
de răspândire a precucutenianului, ci exclusiv în regiunea 
Subcarpaţilor.  

Specialiştii apreciază că aşezările omeneşti aparţinând 
acestei culturi sunt de fapt nişte sate mici, cuprinzând în medie 45 
de locuinţe, aşezate pe malul râurilor sau pe terasele vechi ale 
unor văi minore în imediata vecinătate a unor izvoare bogate. 

Locuinţele aşezate în grupuri aveau spaţii foarte mici între 
ele, uneori chiar de un metru și erau construite pe nişte platforme 
din bârne acoperite cu straturi de lipitură de lut amestecat cu 
pleavă. Pereţii erau din împletituri de nuiele pe schelet de pari şi 
bârne, acoperite cu lipituri de lut cu pleavă, tehnica ridicării lor 
fiind în mare parte asemănătoare cu cea de astăzi. Acoperişul era 
desigur în “două ape”, probabil cu mult stuf şi paie, ferestrele mici 
şi rotunde. 

Oamenii acestei perioade foloseau unelte din silex: lame, 
răzătoare, cuţite curbe, topoare. Uneltele mai erau confecţionate 
din os, din corn de cerb și mai puţin din aramă: sule, topoare, 
săpăligi, răzătoare etc.  

Consider că datorită adăpostului natural oferit de aceste 
dealuri intracolinare în vremurile de nesiguranţă politică şi socială 
ale istoriei noastre, a crescut atât numărul aşezărilor cât şi al 
locuitorilor.  

Vestigii arheologice s-au descoperit pe toată suprafaţa 
comunei Cernișoara, vestigii care dovedesc că zona a fost locuită 
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încă din antichitate. Se pare că localitatea a apărut în jurul anilor 
1580-1590, date despre această localitate nefiind cunoscute în 
izvoarele istorice până la domnia lui Mihai Viteazul, despre care 
se presupune că şi-ar fi ridicat unele corpuri de oaste din această 
zonă. 

Reprezentativ pentru antichitatea zonei văii Cernișoara 
este cultura Coțofeni ale cărei relicve s-au găsit în locul „Vârful 
Cuculici” din satul Modoia. 

Despre acest lucru, preotul Gheorghe Petre, din Govora, 
consemna: „de unde s-a recoltat relativ mult material arheologic, 
fragmentar, printre care și un idol antropomorf cu capul rupt din 
vechime”.  

Un rol important în descoperirea acestei culturi, pe 
meleagurile cernișorene, l-a avut preotul Octavian Ionescu din 
satul Modoia care a descoperit fragmente ceramice pe care le-a 
predat muzeului din Govora. Tot în satul Modoia au fost găsite 
mărturii fosilifere ale Paleoliticului, de către același preot, mărturii 
ce au fost predate aceluiași muzeu. 

Cultura elină se face cunoscută în această zonă prin 
descoperirea a două monede, una dacică și cealaltă 
macedoneană: „Prima monedă a fost găsită, întâmplător, în satul 
Armășești, în locul numit‚ Brăila, iar a doua pe drumul zis ‘al 
Sărarului’” – după cum spunea profesoara Olimpia Tănase din 
Modoia. 

Satele de pe valea Cernișoarei au o vechime care se 
pierde în trecutul îndepărtat. Acestea sunt menționate documentar 
în Hrisloavele Domnești începând cu secolele XV și XVI. Astfel, 
Obârșia apare, menționat într-un hrislov emis de Vlad Călugăru, la 
23 august 1486 – anexa nr. 1 . 

Orice cumpărare, vânzare sau “danie” de moşie trebuia 
întărită de domn printr-un act numit hrisov. Prin puterea acestui 
drept de stăpânire se încasa dijma de la locuitori. 

Domnitorul Țării Românești dăruiește stăpânire lui Slav și 
fiilor săi asupra satului Obârșia “ca să le fie Ubârșia”. 

Nu numai Obârșia apare în mărturiile vremii ci și satul 
Groși este prezent în documentele emise de Radu Voievod. 

La 4 aprilie 1528, în timpul domniei lui Radu de la Afumați 
este menționat satul Mădulari, ”care întărește mânăstirii părțile lui 
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Dragomir al lui Oprea care a primit 4200 aspri cu care a cumpărat 
5 funii din Mădulari”. 

O altă etimologie populară spune că numele satului 
Mădulari vine de la niște oase mari, găsite pe aceste locuri, cărora 
oamenii le-au spus „madulare". 

Satul Cernişoara este atestat documentar mai târziu, la 18 
aprilie 1736, când ,,Diţa din Mateeşti, fata lui Radu Fluerătorul din 
Bereşti, lasă fiicei sale Stana şi fiului său Iona o moşie în Bereşti 
şi Cernişoara. Moşia din câmp, din pădure, din scaun de vie, din 
sălişte şi din vad de moară, o avea de la părinţii săi şi o lăsa celor 
doi copii pentru că avuseseră grijă de ea când fusese bolnavă. 
Martori: Gheorghe Avrămescul, Stanciul Vâlcul din Mateeşti şi 
alţii. Scrie Radul dascălul din Mateeşti”. 

O primă atestare documentară a văii Cernișoarei ne apare 
la 4 aprilie 1416, ca moșie, însă de-a lungul timpului mai apare și 
sub alte denunumiri. 

Localitatea datează cam de la sfârșitul anilor 1550, 1580 
existând și anumite surse care arată că pe timpul lui Radu 
Șerban, acesta și-a căsătorit o rudă de-a sa cu Stan Armașu, un 
căpitan domnesc. Ca dotă de la voievod, această rudă a primit 
printre altele și satele Groși și Armășești. 

Există o serie de documente în care sunt menționate 
satele de pe valea Cernișoarei. Amintim dintre acestea: 

• 13 iunie 1569, Jupân Dobromir, marele Ban din 
Craiova: „...că am dat la moșie în Mădulari toată, cu tot hotarul”; 

• 15 februarie 1614, domnitorul Radu Voievod: “Și iar 
am cumpărat o jumătate de falce din Obârșia, drept 35 aspri. Încă 
din zilele răposatului tatul domnii mele Mihnii Vodă și-au cumpărat 
acele cumpărături toate care mai sus s-au zis.”; 

• iulie 1630, un răvaș  domnesc amintește de Stoica 
Purneche din Obârșie și Barbu din Armășești; 

• 24 iunie 1644, un document ce amintește de cei 
doi boieri – Dragul și Dumitru din Obârșia; 

• 3 ianuarie 1678, un document spune că: “Drăgan 
cu soția sa Păuna și cu fiul său Șteful încredințează pe cuscrul 
său diaconul Ivan, la Obârșie, că a dat zestre…”; 

• 10 aprilie 1691, un alt document amintește faptul 
că “Ivan din Obârșia împreună cu fii săi Radul Stoica și Ștefan 
vând…”; 
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• 30 aprilie 1612, domnul Radu Voievod: “Și iar a 
cumpărat Lupul ocină la Groși de la Ignatu șapte fălci de loc, 
pentru 700 aspri gata”. 

Dealtfel satul Groși mai apare și-n alte mărturii 
documentare cum ar fi cele din: 28 mai 1626, 7 noiembrie 1656 
etc. 

• 1605, 6 boieri hotarnici stabilesc “hotarele moșiei 
Obârșia”; 

• 18 aprilie 1736, un document amintește de “moșia 
din Berești și Cernișoara”; 

• 16 ianuarie1778, într-un document se vorbește 
despre “culmea dealului Cernișoara din latura de apus a hotarului 
Urșilor”; 

• 6 decembrie 1769, un hrisov vorbește despre o 
moșie din hotarul Cernișoarei; 

• 8 martie 1797, un zapis spune: “dincolo de 
Cernișoara stânjeni 8 și la apus stânjeni 40”; 

• 1760, un zapis amintește despre “cumpărare moșii 
în hotarul Armășești 340 stânjeni”; 

• 1781, “moșie de zestre și la Mădulari”; 
• 1783, document ce face referire la “28 stânjeni din 

Mădulari”; 
• 1787, Udrea fiul lui Grigore din Mădulari, vinde lui 

Preda Dinulescu “niște stânjeni de moșie”; 
• 2 februarie 1775, un hrisov amintește despre “o 

parte din moșie în Obârșie, partea din Sălcii, ținută de Dinulești 
pentru 10 taleri…”; 

• 19 ianuarie, 1804, plângere în care “este călcată 
moșia în Obârșia Cernișoarei”; 

• 1 octombrie 1808 act de vânzare: “Dumitrașcu fiul 
lui Cârstea Zorilă din Mădulari vinde lui Drăghici Teleche livada sa 
din hotarul Măldărești”; 

• 11 decembrie 1808, act de vânzare, Iordache 
monahul vinde lui Popa Cârstea “merticul său din Dealul Orlii și 
Mădulari”; 

• 19 aprilie 1811, un zapis amintește că “Radu lui 
Drăghici cu frații săi din Mădulari vinde lui Preda fiul lui Tudor 
Pițigoi din același sat în Obârșia la Mădulari”; 
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• 2 iunie 1812, un zapis amintește de “38 stânjeni 
moșie la Mădulari“; 

• 24 decembrie 1813, act de vânzare: “Radu Roșu 
din Modoia vinde o parte din moșia sa”; 

• 15 aprilie 1815, se specifică limitele unui teren 
agricol: “până în dealul Cernișoara, în hotar”; 

• 16 noiembrie 1816, se amintește despre o 
moștenire din satul Armășești de “6 stânjeni moșie în hotarul 
Copăcenilor”; 

• 8 aprilie 1819, hrisov ce consemnează date și fapte 
din viața satului Mădulari; 

Din cele consemnate mai sus observăm că un bogat 
tezaur arhivistic, o adevărată zestre documentară ne oferă 
informații neprețuite despre istoria și viața acestor locuri. 

Marile evenimente istorice ale României găsesc locuitorii 
satelor de pe valea Cernișoarei ca fiind participanți activi la 
acestea. Despre aceasta ne amintesc o serie întreagă de 
documente, astfel: 

• Un document din timpul Revoluției de la 1821, 
condusă de Tudor Vladimirescu, menționează faptul că „un singur 
sat boieresc Pojogi din plaiul Horezu a dat 18 panduri”; 

• Locuitori ai satelor Mădulari, (9 membrii) - Preda 
Constantin Olescu, Stanciu Ilie Cherciu, Gheorghe Pătru 
Socoteanu, Stan Preda Broșboiu, Ion Cârstea Răduță, Constantin 
Ghiță Funaru, Manea I. Funaru, Toma Ion Radu, Gheorghe Gh. 
Trușcă și Modoia, (4 membrii) – Ion Sandu Păunica, Ion Dima 
Bumbelu, Vasile Petrică Văduva și Dumitru Matei Filip au făcut 
parte din „Corpul Voluntarilor Români”, sub conducerea 
generalului Gheorghe Magheru, în iunie 1866; 

• Procesul verbal din 31 mai 1877, din timpul 
Războiului de Independență, aprobă „trimiterea a o sută de care 
pentru transportul proiectilelor Armatei Române din Craiova la 
Calafat”. Din plaiul Horezu este nominalizată comuna Mădulari cu 
10 care; 

• La 3 octombrie 1877, soldatul Ioan Georgescu din 
Modoia este înrolat în contingentul 1869; 
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• În septembrie 1877 se întocmește tabel cu numele 
rezerviștilor din contingentele 1869, 1870, 1871 și 1872. Din 
aceste contingente făceau parte și soldați cernișoreni:  

-    soldat Cristescu Badea – din Mădulari; 
- soldat Pârvulescu Bănică – din Pojogi; 
- soldat Vasilescu Gheorghe – din Modoia. 
• În 28 septembrie 1877 este menționat, într-o 

adresă, sergentul rezervist Ion Ionescu pentru Divizionul de 
Pompieri; 

• Într-un tabel din octombrie 1877 este menționată 
doamna Matei Bălașa din Modoia, care oferă ofrandă, Armatei 
Române, 225 dramuri scamă; 

• La 1 septembrie 1877, comuna Modoia oferă 
ofrandă, Armatei Române, “3+25/400” dramuri; 

• În vederea dotării Armatei Române cu arme, la 4 
noiembrie 1877, primarul comunei Modoia donează 50 de lei și 25 
de bani; 

• La 13 septembrie 1877, Subprefectura Plaiului 
Horezu cere Prefecturii județului Vâlcea să sancționeze pe 
primarul comunei Mădulari, care nu a luat măsuri pentru 
efectuarea muncilor agricole pe terenul unui soldat mobilizat – 
anexa nr 2   

• La 7 octombrie 1877 a fost rănit Siareme 
Constantin din Modoia care a fost decorat cu “Crucea trecerii 
Dunării”; 

• Pe 18 martie 1907 (Răscoala Țărănească), țăranii 
din Pojogi au incendiat conacul proprietarului Sordoni –        
anexa  nr. 23.  

• Un document din 3 aprilie 1907, enumeră următorii 
țărani arestați, toți din Pojogi: Bârsan P. Dumitru, Vasile Florea 
Andreași, Florea Sfârloagă, Dumitru D. Surdoiu, Dumitru Ion 
Anghel, Florea Ion Sima, Dumitru Ion Mitran, Manole Mitruț, Ion 
Andrei Bârsan, Zamffir Ion Andrei; 

• În ianuarie 1918 (Primul Război Mondial), este 
prezentată o listă cu prizionierii de război, invalizi, printre care 
sunt  și locuitori din comuna Cernișoara; 

• În timpul Primului Război Mondial, de pe valea 
Cernișoarei și-au dat viața 154 de eroi – anexa nr 3 ; 
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Între anii 1939 – 1945 a avut loc cel de-al Doilea Război 
Mondial, în care au murit milioane de oameni nevinovaţi şi au fost 
distruse cantităţi colosale de bunuri materiale. Acest război a adus 
după sine întregul cortegiu de suferinţe, mizerie, foamete, lacrimi 
şi deznădejde şi pentru locuitorii văii Cernișoarei.  

La 23 august 1944, întregul popor român s-a ridicat 
împotriva ocupanţilor fascişti, marcând ieşirea din războiul contra 
URSS şi alăturarea la Naţiunile Unite. Eliberând pământul scump 
al patriei, armata română alături de cea sovietică a participat la 
luptele pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei până 
la zdrobirea totală a Germaniei fasciste. În aceste lupte deosebit 
de crâncene purtate atât pe frontul din Est cât și pe frontul de Vest 
au participat şi cetăţeni din valea Cernișoarei. 
 Un exemplu în acest sens este Ilie Ghe. Stanca, din satul 
Groși născut în anul 1919, care a luptat în Campania din Est, 
participând în lupta de la Cotul Donului. În mărturisirile sale, 
făcute profesoarei Maria I. Ionescu, acesta vorbea cu ochii în 
lacrimi de viața mizeră a acestui război. Mărturisea că, fiind în 
serviciul de telecomunicații, a trecut războiul fără a omorî nuciun 
om. Iarna nesfârșită din Rusia era un calvar pentru ostașii români, 
iar asigurarea transmisiunilor era vitală pentru armată. Zi și 
noapte erau la datorie, fără să se gândească la moarte. După 
lupta de la Cotul Donului, soldații s-au răspândit plecând, pe jos, 
spre țară. Camioane militare pline se opinteau prin nămeți, iar 
când românii înghețați de frig încercau să se agațe de camioane, 
spre a merge mai repede, nemții îi loveau cu patul puștilor peste 
mâini. Italienii îi acceptau pe români alături de ei aducându-i mai 
aproape de țară. Camioanele încărcate se opreau din lipsă de apă 
și combustibil și iar începea lupta pentru supraviețuire. A ajuns 
acasă cu greu, după luni de zile, ca mai târziu, dintr-o întâmplare - 
a căzut dintr-un copac, să stea la pat 22 ani cu paralizie totală, 
dar conștient și lucid. 
A murit ca un erou al lui Hristos, spunând pe patul de moarte că 
aude un cântec. Era cântecul biruinței sale…  

• În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au 
participat 220 oșteni proveniți din rândul sătenilor de pe valea 
Cernișoarei. 

Pentru ei și pentru toți eroii căzuți pe câmpul de luptă, în 
comuna Cernișoara s-a ridicat de curând un monument. 
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Cernișorenii cinstesc eroii pentru că rolul lor a fost mare nu 
numai prin jertfa pe care au făcut-o, ci şi prin elementul de 
consolidare a sentimentului unităţii sale şi a realizărilor ce au 
culminat cu crearea României Mari în 1918 şi chiar cu menţinerea 
în continuare a statului român în împrejurările dificile ale celui de-
al Doilea Război Mondial. Datorită eroilor s-a întărit în lumea 
românească sentimentul de unitate şi de respect faţă de valorile 
trecutului, fără de care nu poate exista viaţă culturală şi naţională 
autentică. 

 

 
Monumentul Eroilor din satul Arm ășești 

 
“Ridicarea acestui monument, pentru noi însreamnă 

recunoașterea eroismului moșilor și strămoșilor noștrii, care au 
luptat pentru apărarea și reîntregirea neamului nostru românesc” 
– spunea un fiu, al satului Armășești, Cruceru Gheorghe. 

Un alt monument în care sunt trecuți eroii căzuți pe câmpul 
de luptă, în timpul celor două războaie mondiale se află în curtea 
bisericuței din satul Cernișoara. 

Locuitorii văii Cernișoarei pomenesc eroii în ziua Înălţării 
Domnului pentru că au credinţa sfântă şi cred în nemurirea 
sufletului aşa cum au crezut adevăraţii creştini, aşa cum au crezut 
moşii şi strămoşii noştri. Ei nu cinstesc doar ţărâna eroilor, ci şi 
opera lor, care este ţara şi sufletul lor nemuritor, care este la 
Dumnezeu.  
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Monumentul Eroilor din satul Cerni șoara 

 
Această sărbătoare a prăznuirii eroilor se face în toată ţara 

şi are răsunet şi în cer, acolo unde eroii se bucură de recunoştinţa 
noastră, pentru că prin jertfa lor avem bisericile în picioare, prin 
jertfa lor s-au păstrat credinţa, ţara şi neamul nostru, ne-am 
păstrat numele de creştin şi de român, căci un român adevărat 
trebuie să fie un creştin adevărat.  

Luminaţi de această credinţă, cernișorenii merg de ziua 
Înălţării Domnului la mormintele eroilor şi la crucile martirilor să se 
împărtăşească cu duhul lor şi cu adâncă recunoştinţă să trimită 
cerului cântările şi rugăciunile lor. Mucenicii şi eroii creştini au 
murit încredinţaţi că apărând credinţa, apără adevărul şi 
dreptatea. Eroii cernișoreni, căzuți pe câmpul de luptă, au murit 
încredinţaţi că cine luptă pentru dreptate şi libertate luptă pentru 
Dumnezeu. 

 
În concluzie: 
1. În comuna Cernișoara s-au descoperit urme de viaţă 

materială care datează de mii de ani în urmă, ceea ce ne 
demonstrează că această localitate are un trecut milenar; 
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2. Primul sat menţionat într-un document scris medieval, 
este localitatea Obârșia, în anul 1486, celelalte sate fiind 
menţionate mai târziu, exemplu satul Mădulari; 

3. În decursul secolelor a existat în această comună o 
permanentă continuitate a vieţii omeneşti, locuitorii ocupându-se 
îndeosebi cu cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

 
Popula ţia. Aşezările omene şti 
 
În sudul județului Vâlcea, la Bugiulești, s-au găsit cele mai 

vechi urme de hominizi din Europa, apreciate a fi cu circa 2 000 
000 ani î.Hr. Aceasta, cunoscută sub numele de 
"Australanthropus olteniens", reprezintă prima legătură a 
antropogenezei europene. 

De asemeni săpăturile arheologice de la Bârsești și 
Govora-sat, din comuna, Mihăești, Căzănești, Valea Răii din 
municipiul Râmnicu Vâlcea și Orlești au scos la iveală mărturii ale 
locuirii arealului județului încă din perioada neolitică. Urmează 
apoi atestarea epocii de bronz prin săpăturile de la Boișoara, 
Buleta, Bârsești și Govora-sat din comuna Mihăești, orașul 
Ocnele Mari, Goranu și Râureni din municipiul Râmnicu Vâlcea, 
Scundu, Ștefănești. Iar epoca de fier este semnalată prin aceleași 
săpături la Căzănești, Costești, Ocnele Mari, Bârsești, Valea lui 
Stan. 

Fortărețele dacice de la Ocnița, Grădiștea și Tetoiu au 
format un sistem defensiv ingenios în partea sud-estică a 
reședinței regilor daci, Sarmizegetusa Regia, din munții Orăștiei. 

La Ocnele Mari, săpăturile arheologice efectuate în locul 
unde a existat cetatea dacică Buridava, cetate menționată de 
istoricul grec Ptolemeu în scrisurile sale, au scos la iveală bucăți 
de ceramică cu inscripțiile REB și BUR și o vază pe care scrie 
„Basileo Thiamarcos Epoiei”. Acesta din urmă este numele unui 
rege local contemporan cu împăratul roman Octavian Augustus. 

Anul 87 d.Hr. este anul când armatele romane trimise să 
cucerească Dacia suferă o înfrângere amară, conducătorul lor 
Cornelius Fuscus fiind ucis în luptă. Această luptă se dă pe 
teritoriul județului Vâlcea undeva în Loviștea. 

Istoricul român Vasile Pârvan confirmă existența, pe 
meleagurile vâlcene, a unui număr de fortificații pe râul Olt, 
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cunoscute sub denumirea de Limens Alutanus, construite în 
perioada 106-271 d.Hr. a dominației romane asupra Daciei. 
Acestea, de la nord la sud sunt: Pons Vetus (Câineni), 
Proaetorius (Racovița), Arutela (Călimănești), Castra Romana 
(Sâmbotin), Buridava romană (Stolniceni), Pons Aluti (Ioneștii 
Govorii) și Rusidava (Drăgășani). 

După retragerea romană din 271, cu toată influiența 
nefastă a năvălirilor popoarelor migratoare, pe teritoriul acestui 
județ s-a semnalat comunități puternice daco-romane la Costești, 
Goranu, Ioneștii Govorii și Lăcusteni. 

În ceea ce priveşte vechimea populaţiei din această zonă, 
pe lângă cele afirmate la „Trecutul localităţii”, pot preciza că din 
punct de vedere al originii, populaţia poate fi împărţită în două 
categorii: 

• Băştinaşii; 
• Alogenii, cei veniţi din alte localităţi, care au fost 

asimilaţi. 
Populaţia băştinaşă a fost prezentă pe aceste meleaguri 

încă din îndepărtatul neolitic, cu aproximativ 4500 de ani în urmă, 
aşa cum ne dovedeşte ceramica descoperită la Horezu. 

În neoliticul târziu aşezările omeneşti erau în general mici, 
având în medie cca 45 locuinţe, foarte înghesuite, caracterizate 
printr-o cultură materială cu caracter agricol, primitiv. Aşezările 
purtătorilor culturii Cucuteni se găseau mai ales în apropierea 
apelor, pe terasele joase ale acestora, pe promontorii dominante, 
care înlesneau o apărarea mai uşoară în caz de primejdie. 

Aşa cum rezultă din inventarul aşezărilor neoliticului târziu 
din nord – estul Munteniei, deduc că principalele îndeletniciri ale 
locuitorilor erau agricultura, creşterea animalelor şi meşteşugurile 
casnice, dintre care olăritul casnic era cel mai răspândit. 

Organizarea socială caracteristică acelei epoci istorice era 
organizarea tribală, bazată pe ginta matriarhală, deoarece 
îndeletnicirile lor necesitau efortul unei întregi colectivităţi, 
dispunând de mijloacele unei gospodării mari, comune. 

În epoca sclavagistă romană (sec. II, III d. Hr.) cultura 
specifică aşezărilor omeneşti era, aşa cum ne-o relevă pe deplin 
arheologia, cea geto–dacă, cu puternice influenţe greceşti şi 
romane.  
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Organizaţi în puternice uniuni tribale, dacii, au atacat între 
anii 238-251 Imperiul Roman, reînviind pentru o scurtă perioadă 
de timp epoca de glorie a lui Burebista şi Decebal. 

În perioada de trecere la feudalism (sec. IX-X d. Hr.), 
aşezările omeneşti din judeţul Vâlcea cunosc o dezvoltare 
continuă.  

În perioada feudalismului timpuriu (sec. X-XIII), specificul 
economic al aşezărilor omeneşti îl constituie tot cultura plantelor, 
creşterea animalelor şi meşteşugurile. 

Formarea statului feudal centralizat al Ţării Româneşti a 
însemnat începutul unei mari etape, de circa 500 de ani, din 
secolul ai XIV-lea şi până la începutul secolului al XIX-lea, etapă 
în care viaţa economică continuă să aibă un caracter 
precumpănitor agrar, îndeletnicirea esenţială a românilor 
rămânând agricultura. 

Au crescut suprafeţele cultivate: confruntarea dintre ogor 
şi pădure a continuat secole de-a rândul, terenurile agricole fiind 
curăţate ”cu securea, cu sapa şi cu focul în pădurea deasă şi 
tare”, cum ne spune un document muntean din 1545, iar topicele 
Poiana, Poieniţa revin pe întregul teritoriu românesc, aşa cum 
întâlnim şi pe raza comunei Cernișoara.  

Atestări documentare din perioada 1512-1513, de la 
Basarab Voievod, ne confirmă faptul că așezările moșnenești de 
pe valea Cernișoarei sunt vechi. 

Încă din timpul dacilor şi romanilor şi până în secolul al 
XVII-lea strămoşii noştri au practicat cultura meiului şi a grâului 
din care preparau pâinea şi mai ales mămăliga de mei.  

Supremaţia acestora în alimentaţia românilor a fost 
preluată în mod treptat de către porumb, începând cu secolul al 
XVII-lea, care a întrecut chiar şi grâul în ceea ce priveşte 
suprafaţa cultivată. Explicaţia înlocuirii aproape totale a culturii 
meiului cu cea a porumbului, rezidă în faptul că porumbul este 
mai productiv şi nutritiv decât meiul şi faptul, deloc neglijabil, că 
turcii nu luau dijmă din această plantă.  

O dovadă elocventă pentru cele afirmate, de mine, mai 
sus o constituie şi Catagrafia judeţului Vâlcea din anul 1838, care 
a înregistrat aproape la toate familiile câte unul sau mai multe 
pogoane de porumb. 
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Şi alte plante precum cartoful şi fasolea sunt de origine 
americană. În locul fasolei înaintaşii noştri cultivau o păstăioasă 
asemănătoare.  

Fasolea a fost un aliment de bază pentru ţărani, graţie atât 
valorii sale nutritive cât şi faptului că se păstra un an sau chiar mai 
mulţi ani în condiţii nepretenţioase. Ea a rămas şi astăzi un 
aliment de bază pentru populaţia din mediul rural în special. 
Pătlăgelele roşii şi vinetele au fost aduse de asemenea în secolul 
al XVII-lea. 

Creşterea animalelor a fost alături de cultivarea plantelor, 
una din principalele ocupaţii ale locuitorilor din valea Cernișoarei, 
fapt care nu ne surprinde datorită condiţiilor excelente pe care le 
oferă.  

În secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 
locuitorii satelor de pe valea Cernișoarei au avut de suferit de pe 
urma războaielor dintre ruşi, austrieci şi turci. Cu toate acestea, 
populaţia aşezărilor din zona de deal a crescut în această 
perioadă datorită sporului natural şi al locuitorilor fugiţi de la 
câmpie din calea năvălitorilor, care îşi găseau loc de refugiu în 
această regiune.  

Costumul locuitorilor văii Cernișoarei era simplu ca şi 
obiceiurile şi hrana lor, care consta în cea mai mare parte din 
mămăligă făcută din făină de porumb sau făină de mei, din ouă 
tari, din ceapă verde sau usturoi şi din brânză proaspătă cu un 
gust foarte plăcut. Carnea nu se prea vedea decât numai la 
sărbătorile mari şi atunci se consuma mai mult carnea de miel și 
pasăre. 

Bărbaţii purtau cămăşi şi izmene, brâuri colorate; în 
picioare opinci sau ghete. Pe cap purtau căciuli din blană de oaie, 
albă, neagră sau tărcată, iar vara pălării. 

Nu lipseau din activităţile specifice perioadei, uneltele de 
lucru, sapa şi ulciorul cu apă rece. 

Toate femeile aveau peste cămaşă un brâu foarte curat, 
alb cu bretele roşii sau galbene; purtau fote largi, negre, albastru 
închis sau gri închis. Costumul era împodobit cu diferite culori 
foarte artistic şi meşteşugit alese, cusute cu propria lor mână, 
astfel încât aici în general, toate femeile îşi făceau hainele lor şi 
ale bărbaţilor cu propria lor mână, ţesând stofa, colorând lâna, 
cosându-le şi împodobindu-le.  
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Este greu de precizat care era populaţia satelor 
menţionate în perioada secolelor XVII – XVIII, deoarece 
recensămintele fiscale s-au pierdut. În Tara Românească 
documentele secolelor XVI – XVIII amintesc de sate obişnuite şi 
de cele mici fără a ne da detalii. Totuşi satele mai mari cu o 
populaţie numeroasă constituiau o excepţie. 

Satele „ascultătoare” de un stăpân se împărţeau în trei 
categorii: domneşti – aşezate pe moşiile domneşti, boiereşti –
aşezate pe moşiile boierilor şi mănăstireşti – aşezate pe moşiile 
mănăstirilor. 

Așezările rurale tradiționale poartă amprenta unei nobleți 
naturale. Ele au fost timp de secole păstrătoarele culturii materiale 
și spirituale autohtone, cele care au preluat și integrat elemente 
de cultură alogene, au creat, au inventat, s-au adaptat permanent 
la condițiile istorice și social economice. 

În mediul rural s-au cristalizat cele mai diverse evenimente 
pe care le-a asimilat. În așezările rurale se regăsește puritatea 
aerului și claritatea apei izvoarelor. 

Preocuparea omului pentru construirea unui adăpost, un 
acoperiș, care să-l ocrotească de intemperii sau de fiarele 
sălbatice, l-a determinat să găsească cele mai diferite soluții. 
Depășind faza adăposturilor naturale peșteri, scorburi etc., omul a 
început să construiască mai întâi colibe, apoi case. Oamenii s-au 
orientat către materialele avute la îndemană, au inventat și au 
perfecționat permanent tehnici și tehnologii, au umanizat spațiul. 

Arhitectura este unul din cele mai complexe aspecte ale 
creației populare. Ea ilustrează inventivitatea, preocuparea pentru 
confort, grija pentru aspect etc. 

Construcțiile din mediul rural sunt, prin natura lor, 
ecologice. Secole de-a rândul s-au folosit în exclusivitate 
materiale oferite de mediul natural: lemn, lut, piatra, stuf, paie etc. 
Întrebuințarea lor îndelungată a condus la cunoașterea 
proprietăților materialelor, la perfecționarea tehnicilor, la găsirea 
celor mai diverse forme de întrebuințare. 

Pădurile întinse, de nepătruns, au oferit locuitorilor 
materiale de construcție din belșug, adăpost în perioade de 
restriște, posibilitatea de a se încălzi și a prepara hrana. Aceasta 
explică de ce meșteșugul prelucrării lemnului s-a impus ca unul 
din cele mai importante.  
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Pe tot parcursul Evului Mediu, până în sec. al XVII-lea, 
lemnul a fost utilizat pe scară largă atât la construcții modeste, cât 
și la cele monumentale. 

Aşezările rurale erau dese mai ales în zona dealurilor şi 
de-a lungul cursurilor de apă; locuinţele erau, mai adesea, din 
lemn la munte şi deal, din chirpici la şes. Aceste sate erau 
administrate de pârcălabi în Muntenia, care nu sunt totuna cu 
cârmuitorii judeţelor. 

În toată perioada secolelor XV-XIX se manifestă tot mai 
numeroase mişcări ale populaţiei, în timpul cărora se pun bazele 
a noi aşezări prin colonizare.  

La începutul secolului al XIX-lea, documentele atestă 
unele mişcări ale populaţiei, determinate de înăsprirea relaţiilor 
dintre stăpânitori şi supuşi. Ca urmare, fuga în masă a locuitorilor 
din unele sate, a avut drept consecinţă depopularea teritoriilor 
băştinaşe, contribuind însă la creşterea numerică şi la extinderea 
în suprafaţă a aşezărilor noi.  

Urmele arheologice descoperite și hrisoavele învechite de 
vreme atestă locuirea văii Cernișoarei din cele mai vechi timpuri. 

În această zonă, satele au fost așezate pe văi și la 
adăpostul pădurii iar locuitorii administrau pământurile în condiții 
corespunzătoare, făcând între ei vânzări, cumpărări sau hotărnicii 
întărite cu zapise. 

Cartografia scoate în relief “o densitate crescută a 
așezărilor atât în regiunea subcarpatică, cât și în regiunea de 
dealuri și coline a Platformei Getice”. 

Cartografia, realizată în anul 1831 în zona văii Cernișoarei, 
scoate în evidență numărul de familii ce locuiau valea: 

• Modoia – 51 familii; 
• Groși – 23 familii; 
• Armășești – 69 familii; 
• Cernișoara – 67 familii; 
• Obârșia – 29 familii. 

Despre populația Cernișoarei ne vorbește și un document 
foarte valoros, prin întocmirea lui științifică și anume “Harta 
rusească” din anul 1835. Se amintește faptul, că la 1 septembrie 
1832, specialiștii care lucrau la acest document au ajuns în satul 
Armășești unde “au găsit cărbune-lignit”. 
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Această lucrare topografică finalizată în anul 1835, 
reliefează următoarele date statistice: 

• Armășești – 90 familii; 
• Mădulari - 183 familii; 
• Modoia – 90 familii. 

Informații valoroase despre satele și locuitorii acestei zone 
sunt furnizate de “Dicționarul lui Dimitrie Frunzescu” din anul 
1872: 

• Modoia împreună cu Groși – 650 familii; 
• Armășești – 430 familii. 

Deasemenea “Dicționarul lui C. Alessandrescu din 1893” 
dă informații prețioase despre așezările Cernișoarei: 

• ”comuna Armășești din plasa Cerna de Sus, are un 
număr de 495 locuitori în care 135 capi de familie; 122 
contribuabili și 170 case“; 

• “comuna Mădulari, compusă din mahalalele 
Obârșia, Conțulești și Valea Orlii, are 813 locuitoti cu 246 capi de 
familie”; 

• “satul Modoia, plasa Cerna de Sus, are 1894 
locuitori”; 

• “satul Groși din comuna Modoia, plasa Otăsău, ai 
cărui locuitori sunt moșneni, are o biserică”. 

Date interesante despre evoluția populației pe valea 
Cernișoarei ne oferă lucrarea preotului Ion Popescu – Cilieni, 
“Târguri și sate din Județul Vâlcea”. Din aceasta exemplific câteva 
date despre așezările Modoia și Groși; 

• “Și satul Modoia există la începutul sec. al XVIII-
lea, în harta lui Schwantz din 1720 este trecut Modaja”; 

• “Satul Groși există din anul 1720 căci este trecut în 
harta ofițerului austriac Schwantz, făcută în acest an”. 

Satele de pe valea Cernișoarei sunt vechi și sunt sate de 
moșneni, localnicii fiind în marea majoritate “băștinași”. 

Datele statistice, referitoare la populație, din diferiți ani 
reliefează caracterul oscilant al acesteia: 

1. anul 1912: 
• Modoia împreună cu Groși – 847 locuitori; 
• Armășești – 638 locuitori; 
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• Mădulari împreună cu Valea Orlii și Obârșia – 
1268 locuitori; 

2. anul 1941: 
• Modoia – 104 familii; 
• Groși – 99 familii; 
• Mădulari – 140 familii; 
• Armășești – 87 familii; 
• Valea Orlii – 85 familii; 
• Obârșia – 100 familii; 

3. în anul 1956 Cernișoara avea 3470 locuitori, fiind 
în scădere, ajungând în anul 1966 la 3248 locuitori; 

4. în anul 1968, noua comună constituită Cernișoara 
are 4782 locuitori. 

De aici încolo, numărul locuitorilor comunei oscilează 
ajungând în anul 1998 la 4160 locuitori. 
  

Toponimia 
 

Acolo unde documentele sau mărturiile arheologice nu 
reușesc să clarifice istoria noastră, intervine toponimia care prin 
sfera ei de investigație aduce date clare despre trecutul istoric. De 
altfel, toponimele reprezintă „singurele resturi ale unei limbi 
vorbite”. 

Toponimia văii Cernișoarei, în marea majoritate, este 
românească și demonstrează viețuirea, de secole, pe aceste 
meleaguri. 

Toponimele acestor locuri sunt toponime geografice fiind 
în strânsă legătureă cu Munţii Căpăţânii, care fac parte din lanţul 
Carpaţilor Meridionali şi care sunt plini de enigme, de legende, de 
cântece legate de haiduci, poate datorită semeţelor păduri care-i 
înveşmântează. Firicele de apă izvorăsc de sub crestele lor, işi 
fac loc printre stânci, coboară printre dealuri grăbite, şerpuiesc 
alene la câmpie, unde îşi lărgesc albiile.  

Dacă stai atent să le asculţi glasul şoptit, ele iţi vor spune 
despre oamenii care au trăit cu sute de ani înainte pe aici şi îţi vor 
descifra taina unor toponime în care undele lor liniştite şi-au lăsat 
amprenta pentru veşnicie.  
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Între ele se numără şi Cerna, râu ce vine de sub vârful 
numit ,,La Nedei” (2108 m) şi se lasă apoi spre Piemontul 
Olteţului. Dar de lângă Obârşia, un punct situat la sud de Măgura 
Slătioarei (769 m altitudine), apare ,,Cerna cea mic ă”  sau 
Cerni şoara , diminutivul hidronimului Cerna, care a dat la rândul 
său denumirea satului şi a comunei Cernişoara. 

Denumirea de Cerna nu este unică în toponimia 
românească. Acest nume îl poartă şi râul de la graniţa Banatului 
cu Transilvania. Sub altă formă îl întâlnim şi în Moldova, ca 
afluent al Prutului, numit Cerniava.  

Părerile specialiştilor sunt împărţite în legătură cu 
etimologia lui. Astfel, unii consideră că hidronimul Cerna are la 
origine termenul ,,Dierna”, vechi cuvânt traco-dacic, cu sensul de 
,,defileu, prăpastie”. Pe de altă parte, slaviştii, care se silesc a 
dovedi că vechii locuitori ai Peninsulei Balcanice, tracii şi 
împreună cu ei geţii şi dacii, ar fi fost de origine slavă, invocă în 
sprijinul părerii lor şi etimologia unor denumiri geografice.  

Astfel, A.D. Xenopol consideră că Cerna şi Cernişoara 
sunt nume româneşti ce au la origine termenul slavon ,,cerniave”, 
de la cerna-negru, care, în cazul nostru, indică o apă neagră, 
nuanţă luată de la pietrele de culoare închisă, negricioasă peste 
care curge.  

La rândul său, Vasile Pârvan, care descoperă în vechile 
izvoare mai multe denumiri pentru acelaşi hidronim (Dierna, 
Tierna, Tsierna sau Zerna), afirmă că numele românesc, nu are 
nimic de a face cu slavicul cerna, ci are o origine şi un înţeles 
diferit, getic”.  

Lingvistul Aurelian Sacerdoţeanu afirmă că în daco-
romană, Cerna îşi are corespondentul său, Cerneţi.  

Rămâne, totuşi, deschisă întrebarea: la ce se vor fi referit 
strămoşii noştri când au denumit râul Cerna?  

Tot Xenopol ar găsi în final un răspuns plauzibil:  ,,Cerna 
de astăzi curgând tocmai pe acolo pe unde se află vechea Dierna, 
este învederat că numele dac a fost slavizat, fiind ambele aşa de 
apropiate”. Desigur, această explicaţie s-ar referi în primul rând la 
Cerna din Banat, dovadă fiind denumirea antică a portului 
dunărean Dierna (Orşova de azi), dar ea se poate extinde şi la 
Cerna şi Cernişoara din zona noastră.  
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Cu toate că multe descoperiri arheologice atestă existenţa 
localnicilor din cele mai vechi timpuri pe această vale încântătoare 
la poale de Carpaţi, Cernişoara este menţionată în documente ca 
hidronim mult mai târziu, prin 1564, într-un hrisov dat de Petru cel 
Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul, care a domnit între anii 1559 – 
1568: ,,Cu mila lui Dumnezeu, Io Pătru voevod şi domn a toată 
Ţara Românească, feciorul marelui şi preabunului Mircii Voevod. 
Dat-au domnia mea această poruncă a domniei mele Vladului şi 
lui Dumitru şi Tatului cu feciorii lor, câţi le va dărui Domnul 
Dumnezeu, ca să le fie Pojogii toţi. Şi să să ştie şi hotarăle: din 
Teiuş până în matca Giulii, pe Cerna, până în matcă, apoi drept 
până în Fântana Moţocului şi de acii până în Piscul Talpelor de 
Sus, apoi din Pisc, până în Ciuhul, pe Cernişoară, până în 
Aninoasa, pentru că iaste a lor dreaptă veche de moştenire”. 

În continuare mă voi referi și la alte câteva nume topice din 
această zonă: 

Arm ășești  – sat: 
Numele provine din cuvântul comun „armaș” – ce 

înseamnă „purtător de arme” sau „om înarmat, însărcinat cu paza 
ordinii și averii domnului”; slujbaș cu însărcinări administrative. 

Pe vremuri, prin codrii Cernișoarei circulau mulți haiduci, 
motiv pentru care, în zonă, erau prezenți „armași domnești”. 

Adăugând la cuvântul armaș, sufixul ești (de origine latină) 
rezultă cuvântul Armășești. 

Mădulari – sat, pădure: 
Numele provine de la cuvântul „mădulare” care înseamnă 

„membru”. Este atestat documentar la 4 aprilie 1526 de un 
document din timpul lui Radu de la Afumați. 

Modoia  – sat, moșie, deal: 
Numele se trage din numele unui anume Gheorghiță 

Modoianu care provenea din acest sat: „își primește numele de la 
Gheorghiță Modoianu, care locuia în acest sat” – C. 
Alessandrescu în Dicționarul său din 1893. Satul este atestat 
documentar, în anul 1721, când o hotărnicie amintește despre el. 

Obârșia – sat: 
Numele provine de la „locul de obârșie” de unde izvorăște 

pârâul Cernișoara și de unde începe valea Cernișoarei. 
Obârșie – origine, izvor. 
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Este atestat documentar la 23 august 1486, ca Ubârșia, de 
un document semnat de Vlad Călugăru. 

Groși – sat: 
Numele provine de la moșnenii care locuiau aici și care 

erau ceva mai grași, mai dezvoltați și care erau porecliți groșani. 
Este atestat documentar pe data de 23 august 1486 în Dicționarul 
lui D. Frunzescu. 

Gropile Cerni șoarei  – loc: 
Numele este compus din cuvintele Gropile+Cernișoarei. 

„Groapă” este cuvânt traco-dac și înseamnă alb. Aici poposea 
adesea haiducu Nicu Munteanu de la Râmești. 

Brani ște – deal: 
Toponim ce semnifică „pădure din care e oprit a se tăia 

lemne”. 
Cotoșmanu  – deal, pădure: 
Toponimul apare pentru prima dată în povestirea „În 

pădurea Cotoșmanei”, de Gala Galaction. Acesta provine din top. 
„cotoci” + suf. „man”. 

Dealul Cernei  – deal, pădure: 
Provine din toponimul Cerna din care au evoluat un număr 

mare de nume românești. 
Dianu  – deal: 
Toponimul este format din grecescul „dia” ce semnifică 

„divin”. 
Gorganul  – deal: 
Nume atribuit dealurilor mici tip movile. Este un toponim 

vechi pe care Al. Philippide îl „considera de origine cumanică”. 
Dealul Mare  – deal: 
Toponim ce scoate în evidență aspectul unei înălțimi. 
Râpa Oii  – loc: 
Toponim specific locuitorilor ce se ocupau cu creșterea 

oilor. 
Curături  – loc agricol: 
Toponim ce derivă di cuvântul „curat” - „loc dintr-o pădure 

curățat de arbori, de mărăcini și redat agriculturii”. 
Măgura  – loc. 
Deal înalt, rotund și împădurit. 
La Bordeie  – loc: 
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Loc unde erau așezate bordeie (locuință pe jumătate 
săpată în pământ acoperită cu pământ, paie și stuf). 

Pădurea de la Vulpi  – pădure: 
Toponim compus ce ne arată că aici existau multe vizuini 

de vulpi. 
Valea Ursului  – pârâu: 
Toponim, românesc, compus ce poartă apelativul de       

“la urs”. 
 
Onomastica 
 
a. Onomastica numelor de familie 
  
Arhivele locale aduc date prețioase despre onomastica 

acestei văi, că aceasta este veche, alcătuită din elemente 
românești: 

• într-un hrisov din 8 martie 1797 se amintește 
despre numele lui Pițigoi, întemeietorul satului Obârșia: “S-a 
arătat la hotărnicie cu un zapis Tudor Pițigoi cu ceilalți ai lui, 
cerând ca să-I întăresc să-și stăpânească și acele două părți de 
moșie…Iar Sandu, fratele lui Tudor, cumpărător a născut pe 
Tudor Pițigoi și Tudor pe Preda”. 

Tudor Pițigoi era foarte talentat interpret al cântecului 
popular, “cânta ca un pițigoi”, de unde și numele dat de localnici. 

Există mulți urmași demni ai acestei familii, printre care, 
fără falsă modestie, mă număr și eu. Legătura de rudenie cu 
această mare familie o reprezintă bunica mea din partea tatei, 
Ecaterina care “se trăgea din neamul pițigoieștilor”. 

• un document din anul 1749 îl amintește pe un 
“Molei din Mădulari care făcea parte din cătanele de poteră a 
căpitanului Hriza”. 

• un document din octombrie 1812, amintește de Ilie 
Modoianu, întemeietor al satului Modoia: “Radu Roșu vinde lui Ilie 
fiul lui Ilie Modoianu 15 stânjeni moșie”. 

• în anul 1893, C. Alessandrescu în dicționarul său 
amintește de un anume Stan Armașu care ar fi înființat satul 
Armășești.  



 54 

Legendele spun că numele satului ar proveni de la 
cuvântul “armaș”, purtător de arme, oștean ce făcea parte din 
gărzile domnești. 

Există o serie de mărturii documentare care ne vorbesc 
despre oamenii din aceste locuri: Nincu din Groși (1767); Andrei 
Marosteanu din Valea Orlii (iulie 1630); Stoica Purneche din 
Obârșia (1630); Cârstea Zorilă din Mădulari (1 octombrie 1808); 
Neamțu din Mădulari (8 august 1819); Dumitru Copăceanu din 
Armășești (16 noiembrie 1816) etc. 

Onomastica acestor locuri are o provenienţă diferită, iar 
analiza oferă largi posibilităţi de interpretare. Unele nume de 
familii îşi au originea în nume de păsări: Pițigoi, Brabete, Vrabie. 

Alte nume de familie au derivat iniţial din anumite însuşiri 
fizice ale unor înaintaşi: Bălan, Negrea, Căpăţînă, etc.  

Multe nume îşi au originea în nume calendaristice (în 
calendare) şi biblice: Avram, Moise. 

Şi unele stări familiale au dat naştere unor nume de 
familie: Văduva. 

În onomastica locală abundă numele de origine 
grecească: Alexandru, Gheorghiţă – lucrător al câmpului, Tudor.  

Pentru că ţiganii au alcătuit o parte însemnată din 
populaţia satului Mădulari, îndeosebi până la alunecările de teren 
din 1970, când majoritatea s-au mutat la Gugeşti, numeroase sunt 
şi numele de familie de ţigani: Drăgan, Stoica. 

Unele nume de familie sunt nume vechi, româneşti: 
Şerban, Şerbănoiu, iar altele sunt formaţii româneşti: Costache. 

Sunt şi nume de familie care evocă locul de obârşie al 
strămoşilor care s-au stabilit de-a lungul timpului pe teritoriul 
comunei Cernișoara: Moldoveanu, Olteanu, Ungureanu.  

Există şi nume de familie de origine onomatopeică 
(imitativă): Bâcă.  

Mai rare sunt cele care sugerează unele însuşiri sufleteşti: 
Bunea.  

Ocupaţiile locuitorilor au dat naştere în timp unor nume de 
familie: Cojocaru, Cizmaru, Olaru, Dascălu, Ciobanu.  

Ca urmare a convieţuirii îndelungate cu slavii, care au fost 
asimilaţi de populaţia băştinaşă, se întâlnesc în onomastica locală 
şi nume de origine slavă: Negoiţă, Bratu (frate), Negulescu, 
Dobrescu. 



 55 

Unele nume de familie îşi au originea în numele unor 
plante: Mălin, care primeşte sufixul-oiu= Mălinoiu, Busuioc, iar 
altele evocă fenomene din natură: Ţandrea – scânteie. 

Şi unele ce-şi au provenienţa în nume de animale: Ursu. 
Nume de familie de origine ebraică: Mihai, Moise. 

Nume de familie cu origini necunoscute: Buică. 
Alte nume de familie evocă nume vechi de popoare 

acaparatoare, care aduse pe aceste meleaguri au convieţuit cu 
românii: Coman.  

Iată şi nume de familie care exprimă o stare socială: Popa. 
 
b. Prenume (nume de botez ) 
 
În privinţa prenumelor, constatările privesc în special 

perioada de până la influența orașului asupra satelor văii 
Cernișoarei (“orășenizării” satului cernișorean). Astfel, atât la 
bărbaţi cât şi la femei erau predominante prenumele de sfinţi 
respectiv diminutive ale acestora: Ion (Ionel, Ionică, Jan), 
Constantin (Costică, Costantin, Costache), Nicolae (Neculai, 
Culiţă), Gheorghe (Gică, Gigel), Mihai, Dumitru (Mitică, Titel), 
Vasile, respectiv Ioana, Maria, Constantina (Costandina), Vasilica, 
Dumitra, Georgica, dar şi Niculina, Ileana, Anica, Mariţa, Zamfira, 
Sanda, Marghioala, Despina, Tudoriţa.  

Este foarte adevărat că, aproape fără excepţie, copilul 
primea prenumele naşului sau al naşei de botez, astfel 
explicându-se prenumele feminine puţin forţate (Dumitra, Vasilica, 
Georgica, Constantina, ş.a.).  

Prenumele rar utilizate sunt deci puţine: Anghel, Călin, 
Dobre, Gavrilă, Radu, Stanciu, Stroe, Şerban, Tănase, Tudor, 
pentru bărbaţi, respectiv Rusalina, Paula, Sultănica pentru femei, 
dar la fel de vechi ca şi cele amintite anterior.  

Am întâlnit forme unice ale prenumelor bărbăteşti, cu 
acelaşi iz arhaic: Bădică, Marcu, Nedelcu, Titus, ş.a.  

Asfel, până spre anul 1965, nu vom întâlni prenume 
„orăşenizate” sau preluate „din filme” precum: Sorin, Cozmin, 
Eduard, Claudiu, Alin, Cătălin, Robert, Pompiliu, Mădălin respectiv 
Mihaela, Angela, Luminiţa, Carmen, Diana, Delia, Aura, Bianca, 
Luiza, Mimi, Manuela ş.a.  
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„Gura satului” a creat în timp o multitudine de porecle, unii 
locuitori fiind chiar mai uşor de identificat după acestea. Poreclele 
au fost generate fie de un defect fizic, fie de un viciu sau chiar de 
localitatea de origini. 

Majoritatea prenumelor sunt de origine grecească: Vasile, 
Gheorghe, Nicolae, Constantin, Costache, Grigorie, Ştefan, 
Paraschiv, Eugen, Dumitru, Miron, Dima, Nicu, Tudorache, 
Iordache, Damaschin, Arghir, Ichim, Apostu, Costică, Enache, 
Zamfir, Alexandru, Anghel, Alecu, Marghioala, Paraschiva, 
Dumitra, Lenuţa, Margareta. 

Multe prenume sunt formaţii româneşti: Voicu, Mihalache 
(din ebraicu Mihail), Iancu (din ebraicul Ion), Stan, Florea, Oprea, 
Florin, Dumitru.  

Prenume feminine: Gherghina, Ilinca, Caterina, Ileana, 
Floarea, Doina, Ancuţa, Niculina, Codina. 

Prenume masculine de origine ebraică: Ion, Toma, Petre, 
Mihai, Matei, Lazăr, Pavel şi prenumele feminine: Maria, Ioana, 
Mariţa, Ana, Mărioara. 

Prenume de origine latină: Anton, Octavian, Cristian, 
Silvia. Prenume de origine slavă: Radu, Dragomir. 

Interesant mi se pare faptul că unele nume de familie au 
devenit cu timpul prenume, iar unele prenume au devenit nume 
de familie, cazuri mai rare.  

Iată câteva exemple de nume de familie devenite 
prenume: Avram, Stan, Gheorghe. Şi unele prenume devin nume 
de familie - Costache. 

 
Împărţirea administrativ – teritorial ă a comunei, în 
decursul vremii 
 
În decursul veacurilor, localităţile judeţului Vâlcea au 

cunoscut numeroase schimbări, trecând de la o formă de 
organizare la alta, iar unele au dispărut de pe harta judeţului. 

Un exemplu în acest sens este Armășeștiul care a fost 
comună în anii: 1861, 1887, 1896 – 1950, 1952 și 1956. 
De asemenea, a fost sat ce aparținea de comuna Mădulari, în anii 
1856 și 1873 și sat ce aparținea de comuna Lădești în anii 1930 și 
1932. 
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Se mai știe că până în anul 1864, când cetățenii au fost 
împroprietăriți, Modoia era moșie stăpânită de Episcopia 
Râmnicului și de Mânăstirea Dintr-un Lemn. 

În cartea “1859 în Județul Vâlcea” apărută în anul 1982, la 
pag. 78-88 este dată lista proprietarilor din Județul Vâlcea “cu 10-
90 fălci de pământ”. Printre aceștia găsim și țărani de pa valea 
Cernișoarei, din Mădulari și Groși – din Mădulari: Niță Predescu, 
Marin Ionescu, Pătru Zăt Sandu, Ion Nicolae Vâlceanu; din Groși: 
Vasile Negricea, Matei Ion Stan Vlădoiu, Petru Diaconu 
Gheorghe, Gheorghe Moldoveanu, Ion Nicolae Morga, Păun 
Pătru Bocu, Tudor Stănculescu, Ioan Vlădoiu, Dinică Stănculescu, 
Marin Ioan Dan, Laie Mihaiu Roteru, Gheorghe Stănculescu, 
Dumitru Dogaru, Nicolae Băbeanu, Manole Bădița Văduva, 
Dumitrașcu Barbu, Nicolae Chiciurean, Nicolae Radu Băiașu, 
Petru Dima Călugăru, Dumitru Stănculescu, Pătru lui Cincă, 
Manea Brat, Ion Dima Modoianu, Radu Nigoiu și Ion Călugărița.  

Legea rurală din 1864 a organizat şi definitivat 
componenţa comunelor. Delimitarea lor s-a făcut incluzându-se în 
perimetrul comunelor atât pământurile expropriate cât şi acelea 
embaticate (pământurile arendate  pe termen foarte lung, în 
intervalul căruia arendașul beneficia de toate drepturile de 
proprietate).  

Dar legea rurală din timpul lui Al. I Cuza are marele merit 
de a fi făcut ordine şi în administraţia comunală, care până atunci 
era aproape inexistentă. Puterea dictatorială, abuzivă, a unui 
singur individ, a logofătului, va rămâne o amintire de domeniul 
trecutului.  

De acum înainte începe să domnească ordinea, chiar 
dacă aceasta va avea imperfecţiunile ei şi consiliul comunal se va 
impune tot mai mult în conducerea comunelor. Au fost elaborate 
şi votate legi speciale economice, financiare şi de justiţie, menite 
să reglementeze bunul mers al administraţiei de stat.  

Actele de stare civilă care până atunci nu erau completate 
după anumite reguli riguroase, ele fiind întocmite şi păstrate de 
preoţi, au fost trecute în seama primăriilor. 

Întocmirea actelor de stare civilă fusese dată preoţilor încă 
din timpul Regulamentului Organic, fiind întărite prin hrisov, odată 
cu actele administrative, de către domnitorul Ţării Românești 
Alexandru Ghica. 
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Până la apariţia Regulamentului Organic şi până la 
trecerea lor în seama preoţilor, actele de stare civilă nu 
constituiau o îndatorire a organelor statului completate şi păstrate 
după legi speciale. Fiecare cap de familie, din proprie iniţiativă, îşi 
ţinea anumite condici, în care – printre alte însemnări privitoare la 
mersul gospodăriei, avea trecută şi data naşterilor, morţii sau 
căsătoriei membrilor familiei. 

Aşezările omeneşti îşi schimbau uşor numele, nu numai 
pe cale oficială, cum putem constata foarte des şi în epocile mai 
apropiate de noi, ci şi prin forţa împrejurărilor (locuitorii unui sat se 
mutau în altă parte, moşia respectivă îşi schimba stăpânul etc.).  

Este şi cazul satului Cernişoara, care în urma deselor 
reorganizări administrativ - teritoriale ale ţării a intrat în 
componenţa diferitelor comune.  

Un rol important în studiul acestei probleme îl are 
cartografia. Există trei hărți cunoscute la ținutul vâlcean (amintite 
în studiul populației și așezărilor omenești) și acestea sunt: 

• harta stolnicului C. Cantacuzino (1700); 
• harta ofițerului austriac Schwantz (1722). În 

această hartă, din cele 378 de sate ale Olteniei, 196 aparțin 
administrației vâlcene. Tot în această hartă, Modoia este trecută 
“Modaja“; 

• harta rusească (1835), unde știm că pentru 
realizarea ei, specialiștii topografi au poposit în anul 1832 în 
Armășești. 

În anul 1831, Jud. Vâlcea era împărțit în “5 plăși”: Cerna, 
Oltețu, Oltul Otăsău, Râmnic și plaiurile Cozia și Horezu. 

În urma legii comunale din anul 1864, unitățile 
administrativ-locale se numeau primării, iar conducătorii acestora 
primari. Astfel în anul 1871, pe valea Cernișoarei își desfășurau 
activitatea două primării: 

• Primăria Modoia din plasa Otăsău; 
• Primăria Mădulari din plaiul Horezu. 

În geografia sa din anul 1891, profesorul Cheianu Ionescu, 
de la Școala nr 1 din Rm. Vâlcea, menționa despre Plasa Otăsău: 
“Din Ciorăști, trecând Cotoșmanu găsim comuna Modoia, prin 
care trece pârârâul Cernișoara…”; despre Plaiul Horezu: Mădulari 
și Armășești - “Din Mădulari este pârârâul Cernișoara de sub cele 
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două dealuri Căromiziloru și Dealu Mare” și despre “Comune 
însemnate în pomicultură suntu: Modoia și …”. 

Actualul sat Cernișoara, până prin anul 1930 a făcut parte 
integrantă din comuna Pojogi, numindu-se în nomenclatoarele 
vechi satul Pojogi din Vale – Cernişoara, care împreună cu satul 
Pojogi din Deal – Cerna, erau înglobate în moşia boierească a 
Stolnicului Constantin Borănescu. Ulterior, acest sat a mai fost 
arondat în mai multe comune: Mădulari, Armăşeşti şi Oteşani. 

În decursul timpului au fost făcute mai multe reorganizări 
administrative: 1925, 1929, 1936 și 1938. 

De remarcat faptul că, la reforma din  14 august 1938, pe 
lângă vechile denumiri și forme organizatorice (comună, plasă, 
județ) mai apare o nouă formă și anume „ținutul”. 

Până în anul 1941 nu se putea vorbi despre Cernișoara ca 
și comună. Teritoriul actual al localității era al celor două comune: 

• Armășești cu satele: Armășești, Groși și Modoia. 
De amintit faptul că în această perioadă au funcționat ca primari ai 
acestei comune, domnii Anghel Ilie și Stănciulescu Nicolae; 

• Mădulari cu satele: Obârșia, Sărsănești și Cernișoara. 
Din anul 1941 valea Cernișoarei era împărțită în două 

comune:  
• Comuna Mădulari, care cuprindea satele: Mădulari, 

Armășești, Valea Orlii și Obârșia; 
• Comuna Modoia, ce cuprindea satele: Modoia și 

Groși. 
La rândul lor satele cuprindeau ca subdiviziuni: cătune și 

mahalale: 
• Mahalaua Machedonești – sat desființat, înglobat 

în satul Mădulari; 
• Mahalaua Ghițulești – sat desființat, trecut în 

componența satului Obârșia; 
• Mahalaua Murgulești – sat desființat, trecut în 

componența satului Mădulari; 
• Valea Orlii – sat desființat, trecut în componența 

satului Cernișoara; 
• Mahalaua Olești – sat desființat, trecut în 

componența satului Mădulari. 
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• Cătunul Ciuceni – sat desființat, trecut în 
componența satului Groși; 

• Cătunul Moldoveni – sat desființat, trecut în 
componența satului Groși; 

• Cătunul Răchinei – sat desființat, trecut în 
componența satului Groși. 

Recensământul din 25 ianuarie 1948, găseşte Judeţul 
Vâlcea într-o nouă organizare administrativă. Tabelul cu 
comunele şi plăşile din Judeţul Vâlcea – anexa nr 5 , aşa cum 
sunt în împărţire administrativă din acest an, cuprinde 8 plăşi (Pls. 
Băbeni-Bistriţa - 14 com.; Pls. Bălceşti - 20 com.; Pls. Brezoiu - 5 
com.; Pls. Drăgăşani - 19 com.; Pls. Grădiştea - 20 com.; Pls. 
Horezu - 21 com.; Pls. Lădeşti - 16 com.; Pls. Râmnicul Vâlcea - 
16 com.), 5 oraşe (Râmnicu-Vâlcea cu 17.238 loc., Băile Govora - 
1.156 loc., Călimăneşti - 3.329 loc., Drăgăşani - 9.737 loc., 
Ocnele Mari - 6.159 loc.), 131 comune rurale. Populaţia totală a 
judeţului număra 282.482 loc., din care: populația rurală - 244.863 
loc., iar populația urbană - 37.619 loc. 

Începând cu anul 1950, întregul sistem instituţional 
administrativ naţional a fost înlăturat şi înlocuit cu sistemul sovietic 
al regiunilor şi raioanelor, fără nicio relevanţă pentru România, 
unele având denumiri fără acoperire. Astfel, apar regiuni ca Stalin 
(devenită apoi Braşov) şi Autonomă Maghiară sau raioane ca 
Lenin, Stalin, Gheorghe Gheorghiu Dej, 1 Mai, Griviţa Roşie 
etc. Legea nr. 5 / 1950, publicată în Buletinul Oficial nr. 77 din 8 
septembrie 1950, motiva această măsură ca fiind „menită  să 
ajute la construirea socialismului în patria noastră, la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale poporului muncitor. Vechea 
organizare a teritoriului nu mai corespundea noilor condiţii politice, 
economice, sociale şi administrative din ţara noastră, constituind o 
frână în dezvoltarea regimului democrat – popular pe drumul 
construirii socialismului. În trecut, împărţirea administrativă a ţării 
era astfel întocmită, încât să slujească interesele de clasă ale 
exploatatorilor şi să contribuie la înăbuşirea luptei muncitorimii şi 
ţărănimii muncitoare”. 

Noua organizare administrativă a teritoriului R.P.Române, 
cuprindea 28 de regiuni, 177 raioane, acestea cuprinzând câte un 
număr stabilit, de oraşe şi comune. Toate aceste unităţi 
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administrative erau conduse de un Sfat popular (regional, raional, 
orăşenesc, comunal). 

Conform acestei noi împărţiri, Regiunea Vâlcea avea în 
componenţa sa 6 raioane, cu reşedinţele acestora, şi un oraş de 
subordonare regională (dar, în acelaşi timp, şi raională): Râmnicu-
Vâlcea. Celelalte 5 oraşe de subordonare raională sunt: Băile 
Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti, Drăgăşani şi Ocnele Mari. 
Cele 6 raioane cuprindeau 130 comune şi 705 sate. 

În baza acestei organizări administrative, satele Mădulari 
și Cernișoara făceau parte din comuna Oteșani din Raionul 
Horezu cu reședința în comuna Horezu, iar satele Armășești, 
Groși și Modoia făceau parte din comuna Armășești din Raionul 
Lădești cu reședința în comuna Lădești. 

Până în anul 1968, satul Mădulari se numea Mădulari-
Cernișoara. 

Ultima reorganizare teritorială, care a avut loc în anul 
1968, a dus la înfiinţarea comunei Cernişoara, care are în 
componenţa sa şapte sate: Armăşeşti, Cernişoara, Groşi, 
Mădulari, Modoia, Obarşia şi Sărsăneşti. 

Noua comună constituită avea o suprafață de 3683 ha, 
șapte sate cu un număr de 4782 locuitori. 
 

Tendin ţe politice, pe valea Cerni șoarei, în perioada 
interbelic ă 
 
După formarea statului naţional român în anul 1859, în 

viaţa politică din România apar cele două mari partide politice: 
Partidul Conservator și Partidul Naţional Liberal. 

Partidul Naţional Liberal reprezenta interesele marii 
burghezii industriale şi financiare precum şi a unei părţi din 
intelectualitatea românească şi considera dezvoltarea industriei 
principala cale pentru modernizarea ţării.  

Partidul Conservator reprezenta interesele marilor 
proprietari şi susţinea teza că modernizarea ţării era posibilă prin 
înfăptuirea unor reforme moderate şi prin respectarea tradiţiilor 
strămoșeşti şi a marii proprietăţi. 

Prin adoptarea constituţiei de la 1866, în timpul 
domnitorului Carol I s-au pus bazele temeinice ale regimului 
democratic din România. Această constituţie, inspirată din 
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constituţia belgiană era considerată una din cele mai democratice 
din Europa.  

Regimul democratic istaurat de această constituţie, deşi 
avea unele limite, cum ar fi adoptarea votului cenzitar sau lipsa 
dreptului de vot pentru femei, garanta drepturile fundamentale ale 
omului: dreptul la proprietate care era sacru, libertatea conştiinţei, 
libertatea de exprimare, libertatea deplină a presei şi se baza pe 
respectarea principiului separării puterilor în stat. 

Constituţia din anul 1923 numită și Constituția Unificării, 
după Marea Unire de la 1918, consolidează regimul politic 
democratic din România, prin acordarea votului universal şi 
acordarea de drepturi egale minorităţilor naţionale cu populaţia 
majoritară. 

În perioada interbelică, între principalele partide politice din 
România: PNL și PNŢ, care aveau organizaţii politice şi în satele 
de pe valera Cernișoarei, a existat o luptă permanentă pentru 
câştigarea alegerilor și accederea la conducerea comunelor 
existente atunci. 

Dacă pe plan naţional se desfăşura o puternică luptă 
pentru putere, între partidele politice, între organizaţiile locale ale 
acestor partide din Cernișoara se ducea, de asemenea, o 
permanentă luptă pentru acapararea conducerii primăriei.  

Lupta, îndeosebi între organizaţiile celor două mari partide 
politice, căpăta aspecte dintre cele mai dramatice şi pitoreşti în 
timpul campaniilor electorale. Organizaţiile acestor partide se 
prezentau fiecare cu afişele sale. PNL avea reprezentat un 
baston, simbol al puterii, iar PNŢ un cerc care ţinea să 
simbolizeze strânsa legătură dintre membrii acestui partid. Pe 
afişe erau trecute numele candidaţilor partidelor respective, 
titlurile acestora fiind însoţite de fotografii. 

Înaintea alegerilor, şefii organizaţiilor acestor partide 
căutau să atragă cât mai mulţi aderenţi, alegători, recurgând la 
coruperea acestora prin acordarea de sume de bani, petreceri, 
intimidări, etc.  

Fiecare candidat în alegeri promitea cu generozitate că va 
face totul pentru fericirea şi bunăstarea alegătorilor, însă după ce 
se vedeau aleşi în funcţiile de primar multe promisiuni erau date 
uitării, fiecare gândindu-se la avantajele materiale şi morale pe 
care ar putea să le obţină din această funcţie. 
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După alegeri, cel care fusese ales în funcţia de primar, 
având eşarfa cu tricolorul pe piept, era luat pe sus de către 
simpatizanţii săi, fiind purtat pe uliţele satului. După felicitările de 
rigoare, se încingea o horă.  

Unii cetăţeni mai în vârstă, de pe valea Cernișoarei, 
povestesc cele auzite de la înaintașii lor că, în timpul campaniei 
electorale reuşeau de cele mai multe ori cei care dădeau 
alegătorilor mai multă mâncare şi băutură.  

Alegerile se desfăşurau, fie la Mădulari, fie la Armășești, 
reşedinţe de comune, unde participau numai bărbaţii din satele 
văii Cernișoarei, deoarece femeile nu aveau drept de vot. 

La sfârşitul votării, cei care erau învinşi în alegeri, apelau 
în multe cazuri la metode huliganice, folosindu-se de cete de 
bătăuşi plătiţi pentru maltratarea adversarilor politici sau a 
alegătorilor care refuzaseră să le dea votul, ajungându-se la 
încăierări care se soldau adesea cu răniţi. 

Aceasta se datora parţial şi faptului că majoritatea 
locuitorilor satelor, mulţi analfabeţi, nu erau pregătiţi suficient 
pentru viaţa politică, lipsindu-le conştiinţa politică, având în vedere 
că votul universal a fost adoptat abia în luna noiembrie a anului 
1918, dacă putem vorbi de votul universal în condiţiile când 
femeile care formau jumătate din populaţia ţării, nu aveau dreptul 
la vot. 

De aceea, în realitate nu putea fi vorba de o viaţă politică 
propriu-zisă la nivelul satelor, deoarece organizaţiile partidelor 
politice nu angajau participarea locuitorilor şi nu exprimau 
interesele lor ci interesele burgheziei şi marilor proprietari, 
organizate la nivelul judeţului, care îşi aveau oamenii lor în sate, 
cel mai adesea, în rândul țăranilor mai înstăriți. 

Desfăşurând la nivelul satelor o activitate politică de 
diversiune, determinată în majoritatea cazurilor de interese 
meschine, aceşti aşa zişii politicieni rurali nu făceau decât să-l 
slujească pe potentatul „cutare” sau „cutare”, pentru ca prin 
aceasta să-şi asigure într-o măsură mai mare posibilitatea de a-şi 
exploata proprii consăteni. 
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Clasele sociale şi raporturile dintre ele în epoca 
modern ă şi contemporan ă 
 
În Ţările Române, lupta ţărănimii împotriva exploatării 

feudale s-a manifestat prin forme diferite. 
Relaţiile de producţie feudale se caracterizează prin faptul 

că principalul mijloc de producţie, pământul, aparţinea stăpânilor 
de moşii, laici şi ecleziastici.  

Ţăranii dependenţi, rumânii în Muntenia erau numai 
deţinători ai loturilor de pământ primite de la stăpânii feudali, pe 
care ei le lucrau cu propriile lor mijloace de producţie. În schimbul 
loturilor de pământ, ţăranii prestau slujbe şi dădeau dijmă în 
produse, în muncă sau în bani. 

Societatea feudală era deci o societate bazată pe 
existenţa unor clase antagoniste, care se găseau într-o luptă 
permanentă, chiar dacă contradicţia dintre ele părea latentă în 
anumite perioade. 

Familiile de ţărani de pe valea Cernișoarei erau familii de 
clăcaşi, care locuiau şi lucrau până în anul 1864 pe moşiile 
boiereşti. 

Locuitorii văii au dus viaţa grea de clăcaş pe moşia 
boierească. Ei erau nevoiţi să muncească din greu pentru 
stăpânul moşiei, Constantin Borănescu, Biv Vel Stolnic, nume de 
rezonanţă în istoria locală de până la 1821. 

Se spune că acesta a fost trimis de Tudor Vladimirescu să 
trateze cu domnitorul Ipsilante probleme de stat legate de 
evenimentele revoluţiei. A fost şi un om credincios. În anii 1819-
1820 acest boier a ridicat în mijlocul satului Pojogi o biserică din 
zid, cu hramul Sfânta Treime, contribuind şi la ridicarea bisericii 
,,Toţi Sfinţii” din Râmnicu Valcea, precum şi la ridicarea unei 
biserici în parohia Vlăduceni din comuna Păuşeşti de Măglaşi, 
după relatările lui Tosunuc Gheorghe, de 95 de ani și Tălmaciu 
Aurel, de 77 de ani, ambii din satul Armășești.  

Dar în amintirea satului Cernişoara va rămâne Panait 
Sordonie, un om de etnie greacă, ajuns proprietarul moşiei de la 
Pojogi în urma căsătoriei cu fiica lui Cosntantin Borănescu. 
Acesta a înzestrat biserica cu 12 pogoane de pământ şi a fost un 
om cu vederi mai largi, îndeplinind funcţiile de deputat, senator, 
secretar de Legaţie în Orient şi fiind înrudit cu familia Lahovarilor.  
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Clăcaşii, ţărani dependenţi, în afara obligaţiilor, de loc 
puţine pe care le aveau faţă de stăpânii feudali, erau obligaţi să 
plătească către stat un impozit pe care îl găsim în documente sub 
numele de bir. De-a lungul anilor birul a devenit cea mai 
apăsătoare dare. 

Reforma agrară din anul 1864, cu tot caracterul ei 
progresist, nu a rezolvat pe deplin problema agrară. Unele familii 
ţărăneşti cu mulţi copii nu aveau pământ suficient care să le 
asigure o existenţă decentă. La aceasta se adaugă insuficienţa 
inventarului agricol, animalelor de muncă, abuzurile autorităţilor şi 
moşierilor, lipsa asistenţei medicale, bolile de tot felul etc.  

Pe de altă parte, moşierii prin încălcări de hotare, au reuşit 
să pună stăpânire pe pământul ţăranilor împroprietăriţi prin legea 
rurală din 1864. De aceea, majoritatea familiilor ţărăneşti erau 
nevoite să apeleze în continuare la moşieri şi arendaşi, prin 
sistemul tocmelilor agricole, o altă formă pentru arendarea unor 
suprafeţe suplimentare de pământ. De aici folosirea pe scară 
largă a unor practici feudale ca: dijma la tarla, în natură sau mixtă, 
care asociată cu extinderea arendășiei, a agravat şi mai mult 
situaţia ţărănimii.  

Sistemul tocmelilor agricole, prin care se asigura forţa de 
muncă pe marile moşii, era garantat printr-o legislaţie specială. 
Prin ea se introducea, în anul 1872, folosirea constrângerii 
extraeconomice, adică a dorobanţilor, de care nu ducea lipsă nici 
satele din valea Cernișoarei, pentru a-i sili pe ţăranii asupriţi să 
lucreze pământul marilor proprietari şi arendaşi. 

Imensa majoritate a ţărănimii din valea Cernișoarei şi din 
întreaga ţară, se afla în raporturi antagonice cu moşierii şi 
arendaşii, raporturi care deveneau tot mai ascuţite odată cu 
dezvoltarea capitalistă a agriculturii, care a determinat creşterea 
ponderii rentei în bani, mai împovărătoare decât celelalte forme 
ale rentei, în muncă şi în produse. Relaţiile bazate pe marea 
proprietate se dovedeau un factor de frânare a progresului în 
agricultură. 

Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, denumirea de 
bir s-a extins asupra tuturor dărilor şi contribuțiilor către domnie. 

Sătenii s-au ocupat cu agricultura, creşterea vitelor, 
pomicultura, reuşind, în ciuda condiţiilor grele să-şi întemeieze 
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familii solide, cu credinţă în Dumnezeu, modeste, iubitoare de 
muncă şi de cinste.  

După anul 1864, când au scăpat de robie, ei au primit câte 
un mic lot de pământ ca proprietate personală, fapt repetat în anii 
1918 şi 1945. 

Domeniile mănăstireşti s-au format din daniile domneşti şi 
sau extins prin donaţii, cumpărări şi uzurpări, astfel încât 
mănăstirile au ajuns printre cei mai mari proprietari de pământ din 
ţară. Așa se face că, până în anul 1864 când cetățenii au fost 
împroprietăriți, Modoia era moșie stăpânită de Episcopia 
Râmnicului și de Mânăstirea Dintr-un Lemn. 

 
Cerni șoara în perioada comunist ă 
 
Actul de la 23 august 1944 a inaugurat o nouă eră în 

istoria României, în cursul căreia societatea românească a 
cunoscut prefaceri adânci, care s-au resimţit şi în valea 
Cernișoarei. Aceste transformări s-au produs atât în sectorul 
economic şi social cât şi în conştiinţa oamenilor.  

După instaurarea guvernului, condus de dr. Petru Groza, 
preşedintele Frontului Plugarilor, s-a trecut cu promptitudine la 
legiferarea reformei agrare. Pe baza legii publicate, au fost 
împroprietăriţi și cetăţenii satelor de pe valea Cernișoarei. 

Pentru buna desfăşurare a acţiunii de împroprietărire, s-au 
format comisii comunale de împroprietărire, care aveau menirea 
să întocmească tabele cu cei care aveau dreptul să primească 
pământ, conform noii legi agrare, să facă măsurători şi să 
repartizeze loturile de pământ ţăranilor îndreptătiţi.  

Au fost împroprietărite în total un număr de 426 familii 
ţărăneşti din satele văii Cernișoarei, acestea fiind debitate cu 560 
lei pentru hectarul de pământ primit. 

Această reformă a determinat modificări importante în 
raporturile sociale din satele văii Cernișoarei. Astfel s-a redus 
considerabil ponderea ţărănimii sărace şi concomitent cu aceasta 
a crescut rolul ţărănimii mijlocii. S-au lichidat, graţie acestei 
reforme rămăşiţele semifeudale din agricultura văii. 

Au fost înlocuiţi toţi cei de la conducerea comunei, care 
slujiseră regimul dictaturii antonesciene. La conducerea comunei 
s-au constituit, s-au au fost impuse, organe de conducere noi. 
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Spre exemplu, în perioada 1952-1955, în comuna Armășești a 
fost numit  primar  un muncitor din București, pe nume Şunică Ion. 

În pofida tuturor dificultăţilor apar organizaţii ale Partidului 
Comunist Român şi în satele văii Cernișoarei, începând cu anul 
1946.  

Astfel, în această zonă, lua fiinţă o celulă a P.C.R. în 1946, 
din care făceau parte și învățătorul Ion Smedescu. 

Organizaţia constituită în această zonă a desfăşurat o 
intensă muncă de propagandă în preajma şi în cursul alegerilor 
din noiembrie 1946, având de înfruntat o opoziţie puternică. 
Confruntarea între partide se desfăşura atât prin manifeste şi 
afişe, cât şi printr-o muncă asiduă de atragere a cetăţenilor de 
partea Blocului Partidelor Democrate, pentru votarea candidaţilor 
F.D.P.  

Afişul folosit de F.D.P. avea desenat soarele, iar sub el 
secera şi ciocanul, simbol al vieţii noi din ţară. Sub acest simbol 
era scrisă chemarea „Tot poporul e cu Groza!” „Votaţi F.D.P.!”. 
Afişele erau confecţionate din tablă, pentru a nu fi distruse de 
către opoziţie, fiind asigurată totodată securitatea lor de către 
noile organizaţii. 

La alegerile din 19 noiembrie 1946, au participat toate 
partidele politice, centrul de votare fiind comuna Armășești. 
Pentru prima dată au participat la vot şi femeile, votul fiind cu 
adevărat universal, în virtutea unei noi legi electorale, elaborată 
înaintea alegerilor.  

Victoria în alegeri a revenit PNL şi PNȚ, dar rezultatele au 
fost inversate şi falsificate prin urmare în favoarea F.D.P. (format 
din PCR, „Frontul Plugarilor”, etc). În programul de refacere şi 
dezvoltare a economiei naţionale un rol important l-au avut 
problemele agriculturii.  

În anul 1947, parlamentul ţării vota legea prin care se 
înfiinţau sindicatele agricole la sate, organe de control care aveau 
îndatorirea să rezolve litigiile de muncă între muncitorii agricoli şi 
proprietari. În acelaşi an s-a constituit un sindicat agricol şi în 
valea Cernișoarei. 

Sindicatul agricol din Cernișoara, format din ţărani, s-a 
menţinut până în anul 1951, aducându-şi o contribuţie importantă 
la rezolvarea diferitelor probleme ale ţăranilor muncitori: controlau 
dacă muncitorii agricoli care munceau pe pământul proprietarilor 
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aveau condiţii bune de cazare, de hrană, dacă erau plătiţi corect. 
În acelaşi timp, ţăranii săraci erau ajutaţi de către sindicat cu 
utilaje pentru efectuarea lucrărilor agricole etc. Tot în acea 
perioadă s-au înfăptuit transformări importante în viața 
economică, social –politică şi culturală din satele de pe valea  
Cernișoarei.  

În anul 1949 s-au înfiinţat din iniţiativa organizaţiilor PMR, 
conform ordinelor primite de la organele superioare ale PMR, 
primele organizaţii ale Uniunii Tineretului Muncitor UTM.  

Utemiştii erau în fruntea tinerilor din valea Cernișoarei, la 
diferite acţiunii patriotice pentru înfrumuseţarea şi gospodărirea 
satelor comunei: amenajări de izlazuri, acţiuni de plantarea 
puieţilor, ajutorarea celor săraci etc.  

Se preocupau în acelaşi timp de organizarea unor întreceri 
sportive, manifestări cultural – artistice şi baluri, pentru atragerea 
tinerilor şi pentru a le asigura condiţii pentru petrecerea timpului 
liber. Acestora le era caracteristic un anumit entuziasm specific 
oricărui început, care s-a diminuat cu timpul. 

După plenara din martie 1949, în România, au avut loc 
prefaceri radicale în domeniul agriculturii, care au schimbat din 
temelii relaţiile social – economice la sate. O parte din ţăranii 
săraci şi mijlocii din satele României, confruntaţi fiind cu 
insuficienţa inventarului agricol şi cu lipsa de maşini şi seminţe 
selecţionate, din iniţiativa şi sub conducerea directă a 
comuniştilor, au început să-şi unească gospodăriile formând 
întovărăşirile agricole, premisă a creării ulterioare a cooperativei 
agricole de producţie.  

Delegaţi ai ţărănimii necooperativizate din valea 
Cernișoarei, au participat la congresele ţărănimii, unde s-au 
dezbătut şi adoptat hotărâri, privind înfăptuirea politicii agricole. 
Dacă în trecut faţă de ţărani a fost dusă o politică de îngrădire 
economică, treptat acţiunile desfăşurate au contribuit la 
emanciparea economică a acestora. 

În satele văii Cernișoarei, nu au putut fi organizate 
cooperative agricole de producţie din cauza așezării comunei  
într-o regiune deluroasă, aşa cum arătam încă de la începutul 
lucrării și datorită personalității puternice și activității deosebite, a 
lui Victor Cincă care a reușit reușit să împiedice aceasta. 
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Ea a rămas o comună necooperativizată, care a adus o 
importantă contribuţie la formarea fondului centralizat al statului.  

În cele peste patru decenii care au trecut de la începutul 
regimului comunist, ce a marcat începutul unei noi epoci în istoria 
României, la fel ca toate localităţile de pe întinsul ţării şi satele văii 
Cernișoarei au făcut paşi importanţi spre civilizaţie şi progres. 

Pe raza comunei Cernișoara s-au înălţat în ultimii 50 de 
ani 8 localuri noi de şcoală, unde cei 700 de elevi şi 125 de 
preşcolari, un sfert din populaţia comunei, descifrau tainele cărţilor 
în anul de referinţă 1986, sub îndrumarea competentă a celor 44 
de cadre didactice, o parte fiind ele însele fii şi fiice ale comunei . 

S-a schimbat tot mai mult de la un an la altul, aspectul 
satelor comunei, evoluţia spre bunăstare şi progres fiind tot mai 
evidentă. 

 

 
Costel Ionescu – viceprimar în perioada 1980-1990 ( st.) și Aurel 

Smedescu - primar în perioada 1965-1990 (dr), nume de care se leag ă 
marile realiz ări ale comunei din perioada comunist ă 
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Electrificarea satelor comunei Cernișoara din 1968 (Ion 
Smedescu este cel care a întreprins demersurile necesare la 
factorii de decizie din București și a obținut aprobarea pentru 
electrificarea comunei), introducerea autobuzelor ITA şi 
construirea unor noi obiective economice, social – culturale şi 
comerciale au contribuit incontestabil la îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă şi viaţă ale locuitorilor comunei, la diminuarea 
deosebirilor între mediul rural şi cel urban. 

De remarcat faptul că o mare contribuție, în electrificarea 
satului Groși, a avut-o profesorul Găman Virgil care a găzduit la el 
acasă mulți electricieni și a ajutat efectiv la efectuarea anumitor 
lucrări ce nu necesitau cunoștiințe de specialitate. 

Introducerea autobuzelor ITA în comuna Cernișoara a avut 
un impact extraordinar asupra locuitorilor, prin faptul că s-a 
îmbunătățit substanțial legătura între sate precum și între sate și 
orașele Horezu și Rm. Vâlcea, aceasta fîcându-se foarte rapid. 
Enumăr aici câțiva șoferi ITA, foarte recunoscuți, datorită 
personalității lor, proveniți din satele acestei comune: Minică 
Ancuța, Stelică Ganea, Ilie Simionescu, Titel Cebuc etc.   

Statul a acordat o atenţie deosebită comunelor din zona 
necooperativizată. Astfel în comuna Cernișoara, a luat fiinţă, în 
anul 1967, dispensarul medico-veterinar, primul tehnician  
veterinar al acestuia fiind Mitică Ulmeanu – din Obârșia.  

Din anul 1987 până în anul 1997 dispensarul medico – 
veterinar a fost condus cu competenţă, fiind încadrat cu personal 
având o bună pregătire profesională, care a acordat asistenţă de 
specialitate pentru animalele din gospodăriile ţărăneşti din satele 
comunei Cernișoara. 

Dintre aceștia enumăr următorii tehnicieni veterinari: 
• Romică Nuică – Cernișoara; 
• Dori Popescu – Mădulari; 
• Mitică Dan – Modoia. 

Existența cărbunelui în zona văii Cernișoarei a contribuit la 
dezvoltarea satelor, ridicându-se clădiri noi, construindu-se 
drumuri etc. 

Așa s-a născut noul drum (cunoscut localnicilor ca drumul 
oaselor) ce face legătura între localitățile Alunu, Berbești, 
Copăceni, Cernișoara, Popești și Șirineasa, pe el transportându-
se, în general, cărbunele. 
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Acestei șosele moderne i s-a alăturat calea ferată de-a 
lungul căreia au apărut următoarele gări: Băbeni, Șirineasa, 
Popești, Copăceni, Cernișoara, Berbești, Alunu. 

S-au construit trei poduri peste râurile Tărâia, Cerna, 
Cernișoara.  

De-a lungul căii ferate au fost săpate 4 tunele în lungime 
de 4km. S-a executat trecerea peste 60 de văi și viroage, 
construindu-se 80 de podețe.  

Toate acestea au fost finalizate pe 29 noiembrie 1982. 
Deci comuna Cernișoara este traversată de aceste două 

magistrale, drum și cale ferată, în zona satului Modoia. 
Calea ferată, deşi a fost construită pentru transportul 

cărbunelui, a fost folosită intens şi de locuitorii comunei 
Cernișoara pentru a se deplasa la Rm. Vâlcea sau în alte 
localităţi, având un rol foarte important în viaţa comunei. 

Datorită pârâului Cernișoara, care curge şerpuind prin 
comună, pentru a asigura legătura între sate, s-au construit 6 
poduri mari din beton, din care patru în satul Mădulari, două leagă 
satul Armășești de satele Mădulari și Cernișoara. Mai există încă 
trei poduri din tuburi de beton care asigură legătura cu Modoia și 
Groși. 

Pentru construirea podurilor din beton statul a făcut 
investiţii la vremea respectivă de peste 4.000.000 lei. Podurile de 
beton au contribuit în mod evident la îmbunătăţirea circulaţiei și 
infrastructurii comunei. Este îmbucurătoare înlocuirea podurilor 
din lemn cu cele din beton între satele Obârșia și Mădulari, 
Armășești şi Mădulari  precum şi cel dintre satele Armășești și 
Cernișoara. 

Toate aceste mari realizări au fost înfăptuite în perioada 
cât primar a fost Aurel Smedescu, un om de o mare cinste și 
corectitudine căruia comuna îi datorează recunoștiință. 

 
Oameni de seam ă născu ţi pe meleaguri cerni șorene 
 
Cei care au făcut primii paşi spre ştiinţă şi cultură, în 

şcolile din satele comunei Cernișoara, unii au ajuns cetăţeni de 
nădejde ai patriei noastre, la a cărei propăşire şi-au adus şi-şi 
aduc contribuţia, ridicând astfel şi prestigiul localităţii unde au 
văzut pentru prima oară lumina zilei. 
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Dintre fiii satelor comunei Cernișoara, din trecut şi astăzi, 
menţionez specialişti de seamă în diferite domenii de activitate, de 
exemplu: 

• Victor Cincă, bunicul actualului consilier local – 
Găman Victor-Florin, personalitate marcantă a comunei 
Cernișoara în perioada comunistă, a fost instructor de partid al 
Raionului Horezu și al Regiunii Argeș. Datorită personalității 
puternice și activității lui deosebite, a reușit să împiedice 
colectivizarea în comuna Cernișoara. De asemenea a ajutat mulți 
oameni, din localitate, în rezolvarea problemelor cu regimul 
comunist. 

• Nicolae Popescu, preot din Groși – în a cărui casă 
a funcționat Școala Generală din Groși cu clasele I-VII. Acesta a 
avut un fiu pe nume Partenie Popescu care era aviator și spre 
marea mirare a locuitorilor satului, acesta a aterizat cu avionul de 
mai multe ori în izlazul comunal Groși 

• Victor Postelnicu, sculptor recunoscut din satul 
Armășești – absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu”, București la clasa profesorului I. Lucian Murnu. 
Debutează în artă în anul 1963 și de atunci este prezent cu 
valoroasele sale lucrări la diferite expoziții de grup și personale; 

• Dumitru Smaranda, din Armășești – a lucrat peste 
30 de ani la Institutul de Cercetări Chimice pe Platforma 
Industrială Govora unde s-a remarcat prin contribuții deosebite în 
cercetare: coautor la peste 100 de lucrări științifice, 5 brevete de 
inventator; 

• Aurel Smedescu din Mădulari – a fost 25 de ani 
primarul comunei, în timpul căruia comuna a luat un avânt 
semnificativ, construindu-se și asfaltându-se drumuri, rețele 
electrice, magazine, școli, brutărie, dispensar uman, Complex 
Comercial modern etc; 

• Moni Smedescu, din Obârșia – comisar șef de 
poliție, Director pentru Logistică al Facultății Româno-Americane; 

• Justin Popescu – Mădulari, avocat ce a activat cu 
succes la barourile din București și Rm. Vâlcea. Vorbea fluent trei 
limbi străine; 

• Tanța Popescu, din Mădulari – învățător la Școala 
Generală din Mădulari; 
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• Duțu Popescu, din Mădulari – fizician la Institutul 
de Cercetări Fizică Atomică, Măgurele; 

• Cristi Popescu, din Mădulari – inginer petrolist, 
Vâlcea; 

• Nae Ionescu, din Mădulari - profesor de 
matematică la Școala Generală din Mădulari; 

• Mioara Ionescu din Mădulari - profesor de limba 
română la Școala Generală din Mădulari; 

• Titu Zamfirescu, din Mădulari - învățător la Școala 
Generală din Mădulari; 

• Lucreția Zamfirescu, din Mădulari - învățător la 
Școala Generală din Mădulari; 

• Păunița Smedescu, din Mădulari - învățător îla 
Școala Generală din Mădulari; 

• Mioara Ionescu, din Mădulari - profesor de sport la 
Școala Generală din Mădulari; 

• Tibi Ionescu, din Mădulari - absolvent al facultății 
Româno-Americane din București; 

• Loredan Ionescu, din Mădulari – absolvent al 
Facultății de Drept din Timișoara, polițist în Timișoara; 

• Gabi Ionescu, din Mădulari - consilier la primărie, 
licențiat în sociologie al Universității din București; 

• Gigi Ionescu, din Mădulari - asistent medical la 
Spitalul Horezu; 

• Delia Smedescu, din Mădulari - medic, Pitești; 
• Aura Smedescu, din Mădulari - medic, București; 
• Crina Zamfirescu, din Mădulari - doctor veterinar, 

Zătreni; 
• Nicolae Constantinescu, din Mădulari – polițist în 

Pitești; 
• Crina Pănescu, din Obârșie - asistent medical, Rm. 

Vâlcea; 
• Cristian Popescu din Cernișoara – asistent Medical 

în Horezu și viceprimarul acetui oraș; 
• Nuică Constantin din Cernișoara – învățător în 

satul său natal; 
• Dan Smedescu, din Armășești – educator la  

Școala Generală din Mădulari; 
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• Nicolae A. Dican, din Armășești – inginer petrolist, 
fost primar al comunei un mandat și care pe drept cuvânt se 
bucură de stimă și respectul concetățenilor lui; 

• Iana Constantinescu, din Mădulari – funcționar 
public în armată; 

• Raluca Toma, din Mădulari – doctor veterinar, 
București; 

• Alexandru-George Constantinescu, din Mădulari – 
asistent medical, București; 

• Olimpia Tănase, din Modoia – profesor la școlile 
din comună; 

• Cosmin Manea, din Cernișoara – profesor de 
matematică în Horezu; 

• Victor Moldoveanu, din Groși – funcționar bancă în 
Rm. Vâlcea; 

• Lazăr Emilian, din Groși – funcționar la Institutul de 
Statistică din Rm. Vâlcea; 

• Gică Dan, din Groși – proiectant în Rm. Vâlcea; 
• Iliuță Vasile, din Groși – polițist în Horezu; 
• Aurelia Dumitrescu, din Groși – învățătoare în Rm. 

Vâlcea; 
• Stoica Ioana, din Groși – profesor de Limba și 

Literatura Română, la fostul Liceu de Matematică Fizică “Nicolae 
Bălcescu”, (actualul Colegiu Național „Alexandru Lahovari”). 
Respectuos omagiu acestei eminente profesoare, din partea 
autorului, care împreună cu d-na profesoară Ștefănescu Maria de 
la același liceu i-au deschis noi orizonturi de cunoaștere, 
îndemnândul spre universul minunat al cărții; 

• Izabella Ioniță, din Groși – profesoară în Rm. 
Vâlcea. 

Desigur că numărul celor care fac astăzi cinste comunei 
Cernișoara, lucrând în diferite domenii de activitate, pe întreg 
cuprinsul ţării este mult mai mare. 
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CAPITOLUL 3 
 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 
 
Ocupa ţiile locuitorilor 
 
Între țăran și pământ există o legătură trainică. Această 

legătură constă în faptul că pământul reprezintă pentru el totul, 
așa cum aprecia într-o cuvântare, din data de 29 mai 1940, 
marele scriitor Liviu Rebreanu: 

„El se simte zămislit și născut din acest pământ ca o 
plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii vecilor: De aceea 
pământul este însuși rostul lui de a fi. Pământul nostru are un glas 
pe care țăranul îl aude și-l înțelege…” 

Principala ocupație a locuitorilor de pe valea Cernișoarei a 
fost și rămâne: agricultura, pomicultura viticultura, creșterea 
animalelor și a păsărilor. 

Dealurile care se află de o parte și de alta a comunei sunt 
acoperite de livezi de pomi fructiferi și viță de vie, de păduri de 
fagi și stejari. 

Îndeletnicirea de bază a ţăranilor cernișoreni a fost 
cultivarea plantelor agricole, locul preponderent avându-l 
porumbul şi fasolea, fiind şi principalele produse agroalimentare în 
alimentaţia populaţiei.  

În cultivarea pomilor fructiferi, întâietatea o deţine prunul, 
al cărui fruct are multiple întrebuinţări; creşterea animalelor şi 
cultura viţei de vie, reprezintă ocupaţii importante. 

În geografia sa din anul 1891, profesorul Cheianu Ionescu, 
de la Școala nr. 1 din Rm. Vâlcea, menționa: 

• “Comune însemnate în pomicultură suntu: Modoia 
și …”. 

Aşa cum relatam, cultivarea plantelor agricole a constituit 
o îndeletnicire de bază a locuitorilor comunei din timpurile cele 
mai vechi până în zilele noastre. Din secolul al XVIII-lea, se impun 
ca şi culturi principale porumbul şi fasolea, care furnizau şi 
alimentele de bază ale populaţiei. Preponderenţa porumbului în 
structura culturilor agricole ne este confirmată în mod convingător 
de catagrafia judeţului Vâlcea din 1838. 
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O preocupare de seamă a familiilor satelor văii Cernișoarei 
o reprezenta cultivarea plantelor textile – inul și cânepa. Aceste 
plante se cultivau pe suprafețe destul de mari și din ele se 
prepara pânza din care țăranii făceau copiilor hăinuțe (cămăși și 
pantalonași), așternuturi pentru pat, ștergare etc. Cultivarea 
acestor plante nu era prea ușoară. Până la operațiunea “țesut la 
război” inul și cânepa trebuiau culese, scuturate de semințe, duse 
la baltă să se topească apoi melițate, pieptănate mănunchiurile 
pentru a obține fuiorul pe care-l torceau femeile la clăci. 

Femeile din această zonă se ocupau și cu creșterea 
viermilor de mătase. Nu puține erau femeile care creșteau viermii 
de mătase pentru a lua bani pe gogoși sau, la schimb, borangic 
pentru țesut. Această ocupație presupunea mult timp alocat, 
pentru că din niște larve minuscule, hrănite cu frunză de dud, se 
dezvoltau viermii mari care se înveleau și-și țeseau singuri 
gogoșile din care rezulta borangicul. La astfel de activități erau 
implicați și elevii școlilor, satelor cernișorene, care mergeau prin 
sate cu sacii după frunză de dud.  

O altă îndeletnicire, la fel de importantă a locuitorilor 
comunei, a fost şi este fără îndoială, creşterea animalelor. Din 
aceeaşi catagrafie aflăm numărul animalelor din satele comunei 
Cernișoara în anul 1838. 

Hrisoave îngălbenite de trecerea vremurilor apuse ne 
vorbesc despre faptul că locuitorii văii Cernișoarei erau pricepuți și 
talentați crescători de animale ori despre ogoarele moșilor și 
strămoșilor noștrii, despre livezile de pomi și vii, despre culturile 
de grâu și porumb. 

În dicționarul său din 1893, C. Alessandrescu ne oferă 
prețioase date din domeniul agriculturii. Astfel, în comuna 
Mădulari, plasa Cerna de Sus existau: 

 
• 21 cai; 
• 270 boi; 
• 292 vaci; 
• 166 oi; 
• 33capre. 
 

În Modoia, ocupația de bază a locuitorilor era agricultura. Ei 
dețineau: 
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• 15 cai; 
• 118 boi; 
• 70 vaci; 
• 48 capre; 
• 30 oi; 
• 105 porci. 

 
Suprafețele agricole ale satului erau de 1044 ha și erau 

situate între dealurile Cernei, Luncavățu, Valea lui Filip și Valea 
Voicii. Această suprafață agricolă a Modoii era a Episcopiei 
Râmnicului pe care a arendat-o modoienilor între anii 1888-1893 
cu 100 de lei anual. 

Pe valea Cernișoarei, lucrarea pământului și activitățile 
gospodărești se făceau în interiorul fiecărei gospodării. Fiecare 
familie își cultiva cartofi, grâu, porumb, legume, zarzavaturi, livezi 
de pomi fructiferi, vii etc. 

Creşterea animalelor a rămas o preocupare de bază a 
sătenilor. Numărul animalelor, cu excepţia cabalinelor, a fost în 
continuă creştere, în anul 1899 înregistrându-se următoarele 
efective de animale existente pe raza comunei: 
 

• 547 boi; 
• 447 vaci; 
• 86 cabaline; 
• 3132 ovine; 
• 492 porcine ; 
 

Efectivele de animale în recensământul din fabruarie 1986 
erau după cum urmează:  

 
• 1552 bovine, din care 489 vaci; 
• 2723 ovine, din care 1552 oi fătătoare; 
• 903 caprine, din care 661 capre; creştere 

spectaculoasă faţă de 1838 şi 1899;  
• 411 cabaline, din care 56 iepe; 
• 559 stupi; 
• 912 porcine, din care 48 de scroafe; 
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O altă veche ocupaţie a locuitorilor comunei Cernișoara e 

aceea a cultivării viţei de vie și pomilor fructiferi. 
Vinul și țuica nelipsite de la festivităţile şi ospeţele 

strămoşilor noştri, erau consumate cu plăcere şi de locuitorii mai 
vechi ai comunei noastre, vânzându-se pe la 1860 cu preţul bun 
de 12 parale/litru – vinul și cu 15 parale/litru - țuica. 

Iată şi alte preţuri pentru unele produse în aceeaşi 
perioadă: 

 
• 1 chilă de grâu 240 lei; 
• chilă porumb 210 lei; 
• 1 chilă de mei 100 lei; 
• 100 oca făină 75 lei; 
• 100 oca mălai 50 lei; 
• pâinea albă oca 1 leu si 32 parale; 
• carnea de vacă, oca 1 leu şi 18 parale; 
• carnea de miel, oca 1 leu şi 20 parale; 
• boul pe la târguri 350 lei; 
• vaca 224 lei; 
• calul 800 lei; 
• oaia 30 lei; 
• un car de lemne cu 2 boi 24 lei și 10 parale. 

 
După cum se observă din această listă, caii se vindeau la 

preţuri foarte bune, datorită faptului că ei constituiau principala 
forţă de tracţiune a vremii. 

Terenul agricol din comună este de o fertilitate slăbuță, 
ameliorată mult în ultimele decenii datorită folosirii îngrăşămintelor 
organice şi chimice. Iată cum este reprezentată suprafaţa agricolă 
de pe raza comunei: 

Astăzi, suprafața totală a Cernișoarei este de 5663 ha iar 
suprafață agricolă de 3523 ha, din care: 

 
• arabil – 1399 ha; 
• livezi – 261 ha; 
• vii – 14 ha; 
• pășuni – 1329 ha; 
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• fânețe – 520 ha 
 

Numărul animalelor din gospodării, totalizează: 
 

• 1585 capete bovine; 
• 1372 capete porcine; 
• 567 ovine etc. 
 

Suprafaţa agricolă este în continuă creştere, în detrimentul 
suprafeţei neagricole, întrucât noi terenuri sunt redate agriculturii 
şi cultivate cu diferite plante.  

Locuitorii satelor văii Cernișoarei erau caracterizați de 
talent și creativitate, așa după cum o spun documentele vremii: 

• la 1748 este menționat un anume Dumitrașcu din 
Groși meșter de cruci; 

• o statistică din anul 1792 amintește că în Modoia 
existau 3 croitori și 2 cizmari; 

• de asemenea, o altă statistică din anul 1792 
amintește că în Modoia erau 8 lemnari; 

• în anul 1893, în dicționarul său, C. Alessandrescu 
menționa: “În Modoia sunt trecuți 8 lemnari, 3 croitori și 2 cizmari”; 

• Anuarul Statistic al României din anul 1925 oferă 
informații serioase despre meșteșugurile de pe valea Cernișoarei: 

 
Armășești: 
 

• cizmari: Dina Nistor Dan; 
• dogari: Albici N. Ion; 
• dulgheri: Predescu Gheorghe. 
 

Mădulari: 
 

• dogari: Dălban Preda; 
• fierari: Lungu P. C-tin; 
• rotari: Bănuț N. 
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Modoia: 
 

• rotari: Becheru Gheorghe; 
 
Valea Orlii: 
 

• fierari: Ancuța E; 
• cizmari: Luță Gheorghe. 

 
Astăzi Cernișoara se mândrește cu pricepuți și talentați 

meșteri care duc mai departe vechile tradiții. Printre aceștia 
enumăr: 

- cizmarii - Sandu Simtea din Obârșie și Gheorghe Ganea 
din Mădulari; 

- fierarul Ilie Irimescu  care s-a născut în urmă cu 80 de 
ani în satul Modoia și este renumit pentru calitatea lucrului ce îi 
iese din mâini. 

Când a intrat pentru prima dată în fierărie, povestește 
acesta, abia dacă putea să ridice ciocanul greu al tatălui său care 
l-a învățat meserie. Prima potcoavă a făcut-o la vârsta de 15 ani. 
A stricat multe potcoave când era mic dar știa că numai așa putea 
învăța. A făcut din fier orice, de la potcoave topoare, sape, până 
la porți pentru curțile caselor. 

Acum duce dorul vremurilor de odinioară când atelierul lui 
de fierărie era unul dintre polii sociali ai comunei. Oamenii veneau 
la el să-și “încalțe” caii, boii sau cu plugul la ascuțit. 

- Sofronie Irimescu  din Mădulari a învăţat meserie de 
mic, aşa cum se obişnuia pe vremuri, şi crede că a avut noroc în 
viaţă: „Când aveam 14 ani am plecat să fac ucenicie. Îmi plăcea 
să lucrez cu fiarele, aşa că fierar am vrut să mă fac și fierar m-am 
făcut.” 

 „Nea Sofronie” a început să muncească în localitatea 
natală după perioada uceniciei şi în scurt timp a devenit unul 
dintre cei mai buni fierari ai zonei: „Când m-am apucat de treabă 
şi mi-am improvizat şi eu un atelier, lumea nu avea mare 
încredere. Încet, încet, au văzut că ştiu meserie şi veneau din ce 
în ce mai mulţi. Ei bine, una peste alta am ajuns de potcoveam 
toţi boii din comună şi din localităţile învecinate. Făceam 
programări, altfel nu aveam cum. Ştiam boii și caii după nume, 
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cred că şi ei ajunseseră să mă cunoască. Erau vremuri bune, cel 
puţin pentru mine. Nu câştigam să mă pricopsesc, dar aveam de 
toate, o duceam bine. Cine muncea avea de toate, acum nu mai 
pot munci prea mult, nu mă mai ţin puterile. Totuşi, nu mă plâng, 
nu cer nimic la nimeni, singur le fac pe toate. Cât m-o ţine 
Dumnezeu pe pământ.” 

- Un alt fierar recunoscut, era și „Til ă țiganul” din 
Cârstănești care „a furat meserie de la alţii, iar alţii au furat 
meserie de la el”. Era un rival, în sensul bun al cuvântului, ai lui 
Ilie și Sofronie Irimescu. Foarte mulți cernișoreni treceau dealul 
împădurit și mergeau la el la Cârstănești de potcoveau caii și boii. 

Din păcate, acești fierari nu au cu-i transmite mai departe 
această meserie, care se transmite din antichitate, deoarece 
tineretul din ziua de azi are alte înclinații. 

 

 Obiecte și ustensile casnice din lemn folosite de locuitorii  cerni șoreni, 
chiar și în zilele noastre 

 
Lemnul, a constituit secole de-a rândul principala materie 

primă a cernișorenilor, fiind folosit pentru construcțiile 
gospodărești sau la confecționarea uneltelor, obiectelor și 
ustensilelor casnice. 
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Datorită așezării geografice, sub poalele pădurii, o parte 
din locuitorii văii Cernișoarei se ocupă cu exploatarea lemnului 
pornind de la debitat în pădure, transportat, tăiat cherestea 
(scânduri), iar ca produse finite – căruțe pentru cai, care pentru 
boi, mobilă de bucătărie și dormitor etc.  

În acest sens pot enumera ca tâmplari recunoscuți pe 
Culiță Dincu (poreclit colonelul) din Mădulari, Brabete Constantin 
și Soceanu Virgil, ambii din Armășești. 

Ne place tuturor să mâncăm castraveţi, varză, mere şi 
pătlăgele roşii murate într-un butoi de stejar. Dar din moşi-
strămoşi în butoaie de lemn se păstrau şi alte produse: grăunţe, 
slănină, brânză. Vacile se mulgeau în doniţe din lemn, şi untul se 
făcea în vase din lemn (putinei), nu din plastic sau metal. Se 
bătea laptele în putinei cu mâtca (o rotiță din lemn cu găurele 
montată pe o vergea de lemn). Erau, deci, nişte produse 
ecologice. În ziele noastre puţini gospodari şi gospodine respectă 
aceste reguli, pun la murat legume în vase din plastic sau 
emailate. Un dogar recunoscut pe valea Cernișoarei este Teofil 
Dincu din Mădulari de la care am aflat că pentru a face un butoi 
bun trebuie lemn uscat şi fără  cioturi. Şi lemnul trebuie să fie 
aparte pentru păstrarea fiecărui produs: pentru miere - tei, pentru 
legume sau vin - stejar, pentru brânză şi caş - brad. În micul 
atelier al lui „nea Teofil” am văzut uneltele cu care lucrează. Iar 
lucrul este minuţios, căci doagele se pun cu precizie milimetrică. 
Lucrează şi pe vreme rea, când nu poate lucra afară. E greu să 
facă rost de material de calitate, unde mai punem că şi fierul 
pentru cercuri este scump. Pentru a face un butoi îi trebuie nu mai 
puţin de trei zile. Dar are  comenzi nu numai din satele comunei, 
ci şi din comunele învecinate. 

Odinioară reprezentat în toate satele cernișorene, rotăritul 
se află, în vremurile actuale în restrângere, biruit fiind de 
mijloacele de deplasare și transport auto, dar chiar și de noile 
tipuri de care și trăsuri cu roți de cauciuc. Tipurile de roți care au 
făcut carieră seculară (roata plină, roata cu obezi sau cu obadă 
dintr-o singură bucată) sunt întrebuințate tot mai puțin. Totuși pe 
valea Cernișoarei mai există încă trei rotari foarte pricepuți ale 
căror comenzi se diminuează pe zi ce trece: Brabete Constantin, 
Soceanu Virgil, ambii din Armășești și Teofil Dincu din Mădulari. 
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Desigur că numărul meșterilor pricepuți și talentați, care 
lucrează în diferite domenii de activitate și care duc mai departe 
vechiile tradiții cernișorene, este foarte mare - anexa nr.   19.. 

 
Viața cotidian ă a copiilor în satele cerni șorene la 
sfâr şitul sec. XIX începutul sec. XX 

 
În viaţa comunităţilor săteşti cernișorene, copiii participau 

la toate activităţile gospodăreşti, şi la toate evenimentele 
comunităţii.  Exista foarte puţin timp de joacă tot parcursul unei 
zile fiind programat în funcţie de şcoală, lucrările agricole care 
erau în curs, sau de îngrijirea zilnică a animalelor sau a grădinii. 

Viaţa de familie cernișoreană era organizată după 
principiul gospodăriei închise, familia trăia din bunurile pe care le 
producea, foarte puţine lucruri puteau fi cumpărate. 

Îmbrăcămintea copiilor consta din haine de pânză, 
opincuţe în picioare, mai târziu cizme de cauciuc. În loc de 
ghiozdan se foloseau traiste ţesute în casă, în care copilul avea 
manualele: 1-2 caiete, 1 penar din lemn care se încheia printr-un 
liniar. Penarul conţinea un creion şi un toc cu peniţă pentru scrisul 
cu cerneală. De multe ori tocul se făcea din tuleu de porumb, o 
bucată de tulpină dinspre vârf în care se înfigea peniţa cumpărată. 

În familie copiii erau obişnuiţi să participe la muncile din 
gospodărie. Copii mici 7-9 ani mergeau cu gâştele la păscut pe 
marginea șoselei sau pe câmp. Se jucau aici făcând pălăriuțe din 
rogoz sau biciuri împletite din 3-4 fire din cânepă. 

Copiii mai mari scoteau caii şi vacile la păscut, participau 
la prăşitul porumbului, adunatul şi întorsul fânului. Tot ei îngrijeau 
straturile de legume le revenea plivitul buruienilor şi udatul 
grădinii. Primăvara copii făceau ţevile la sucală pentru războiul de 
ţesut. Ţevile erau făcute din lemn de soc, gol în mijloc. Pe ele se 
adunau aţele pentru războiul de ţesut. 

Toamna copii mici erau puşi să bată varza cu picioarele în 
butoi. Se învârteau în butoi până când din varza tăiată mărunt 
ieşea spumă. 

Tot toamna participau la culesul viilor. În gospodărie 
fiecare copil avea un animal al lui de care avea grijă. Pentru cei 
mici mamele făceau jucării din cârpe sau pănuşi. Vara copiii 
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mergeau la scaldă, băieţii mergeau în pădure după ouă de corb, 
gaiţă sau coţofană. Copiii mai mari, toamna îşi făceau jucării din 
bostani pe care îi scobeau de miez le făceau gură, nas şi ochi iar 
seara puneau în interior o lumânare.  

La culesul porumbilor copii participau la o activitate tare 
plăcută lor, și anume la așa zisa - clacă, care consta în 
depănușarea drugilor de porumb. Aceasta începea de cu seară și 
se termina odată cu depănușarea tuturor porumbilor, în jur de ora 
02.00 dimineața. La această activitate participau atât băieți cât și 
fete, se spuneau glume și cântau diferite cântece. Gazda îi servea 
neapărat cu porumb fiert și câte un păhăruț de țuică sau vin 
pentru a nu-i lua somnul. Către orele 02.00, când se finaliza 
depănușarea porumbilor, toți copii se aruncau și “înotau” în 
“muntele” de foi de porumb astfel format. 

Iarna, de sărbători, mergeau cu colindul. 
În postul Crăciunului se deschidea sezonul şezătorilor. La 

şezătoare fiecare fată îşi aducea scaunul şi lucrul ei, furca de tors 
fuioare de cânepă sau lână și fusul care era un simplu băţ de 
lemn uscat, având un vârf conic, mai gros decât axul central, cu 
rolul de a menține mișcarea de rotație, imprimată de către fată, 
cât mai mult. 

Şezătoarea se practica în serile de luni, miercuri şi joi. 
Aceasta începea pe la ora 20.00 şi se încheia la 01.00 noaptea. 
Se mergea cu furca de tors şi fuiorul de cânepă  la gospodăria 
unei fete tinere. În sat erau 3-4 şezători pe seară, la fiecare erau 
5-6 fete de măritat, între 18-20 de ani. Fetele cântau şi povesteau 
şi pe parcursul serii în casă intrau grupuri de tineri, care treceau 
pe la toate şezătorile din sat. Părinţii nu rămâneau acasă dar 
copiii mici erau culcaţi în spatele perinilor ce acopereau patul şi 
erau atenţi la tot ce se întâmpla în casă. 

Școala cernișoreană, din această perioadă, valorificând 
din plin fondul inteligenței native a țăranului, agerimii minții și 
umorului înăscut al unora, a reușit ridicarea culturală şi morală a 
satelor, cultivarea simţului civic al ţăranilor cu urmări pozitive 
directe în mai buna gospodărire a sătenilor. Foarte mulți țărani 
cernișoreni își dădeu copii la școală și pentru faptul că aceasta îi 
învăța practică agricolă. 
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Astfel copii satelor văii Cernișoarei participau la culesul 
merelor la Fermele Agricole din Cârstănești și Copăceni precum și 
la culesul porumbului din Izlazul Modoiei. Orele de „agricultură” și 
le petreceau muncind pe loturile de pământ ce aparțineau școlilor 
Mădulari și Modoia. La orele de „lucru manual” erau învățați să 
facă scărițe pentru flori, căsuțe pentru păsărele, preșuri - din foi 
de pănuși de porumb -  de șters picioarele. Fetele erau instruite 
într-ale cusutului. 

Inițierea în viață și-ntr-ale cărților a copiilor văii 
Cernișoarei, în toată această perioadă, este ilustrată extraordinar 
de bine, în realitatea ei dură, de confesiunea profesorului de 
matematică Nicolae Ionescu din Mădulari, intitulată “Între tăbliță și 
calculator”: 

 
 
C-un condei și o tăbliță, 
Așezate-ntr-o trăistuță, 
Pusă de gât și pe spate, 
A plecat să-nvețe carte. 
 
Pleca puiul de țărani, 
Ce avea doar șapte ani, 
Tremura de nerăbdare, 
S-ajungă și el om mare. 
 
Să-nvețe ca să citească, 
Să scrie, să socotească, 
Ș-avea o mare dorință, 
S-obțină o coroniță. 
 
Puiul de țăran, se știe, 
Purta haine de dimie, 
În picioare cu opinci, 
Că așa era atunci. 
 
Cămașă de in curat, 
Făcută pentru băiat, 
Și țesută în război, 
Cusută cu drag apoi. 
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Pe cap avea o căciulă, 
Țuguiată, pe măsură, 
Făcută din miel bârsan 
Pentru puiul de țăran. 
 
Lângă condei și tăbliță 
O bucată de turtiță, 
Ce-o-mpărțea cu acela care 
Nu avea deloc mâncare. 
 
Și după un an de carte, 
Vara le uita pe toate. 
Cocoțat sub covâltir, 
Pleca-n marele delir. 
 
Și cu carul “tronca, tronca”, 
Ajungea pân-la Craiova, 
Deasupra Șimnicului, 
Punea o piatră-n gura lui. 
 
Craiova l-a fascinat, 
Nici până azi n-a uitat, 
Orașul plin de lumină, 
Trenul cel lung de pe șină. 
 
Și așa au trecut anii, 
Lovind desculț bolovanii. 
Te trezeai cu noaptea-n cap 
Te culcai când a-noptat. 
 
Te chinuiai la o lampă, 
Ce dădea lumină stearpă, 
Să poți carte învăța, 
Să-ți poți mintea lumina. 
 
 
Anii au trecut pe rând, 
Zilele s-au dus curgând, 
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Grijile creșteau mereu, 
Dar credeam în Dumnezeu. 
 
Asta îmi era tăria, 
Ce mi-aducea bucuria, 
Bunica mi-o însufla, 
Ea iubea biserica. 
 
De la părinți și bunici 
Trebuie să știm, de mici, 
Că în orice zi din viață 
Binele să-ți dea speranță. 
 
În Hristos noi să vedem, 
Țelul nostru, cel suprem, 
Din învățătura lui, 
Dăm hrană sufletului. 
 
Gândul de a face bine, 
M-a călăuzit pe mine 
Să pot fi folositor 
Și să ofer ajutor. 
 
Cu dorința de a ști, 
De ce-i noapte, de ce-i zi, 
Am urmat cursul vieții, 
Trecând anii tinereții. 
 
A venit momentu-n care 
Trebuia s-aleg o cale, 
Asta dacă se putea 
Să fie din ființa mea. 
 
Din dorința mea de bine, 
Tu ai fost ales, copile, 
Am încercat zi și noapte, 
Ca să te ajut în toate. 
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Patruzeci de ani de zile, 
Eu m-am străduit mereu, 
M-am gândit numai la tine 
Să fac să nu-ți fie greu. 
 
Și acum dac-aș putea 
Toate grijile ți-aș lua, 
Numai că-n prezent, eu simt 
Că lupt cu morile de vânt. 
 
Viața îți oferă tot mereu dureri, 
Încât astăzi este greu să speri, 
Dorința de-a învinge este mică, 
Iară cel căzut cu greu se mai ridică. 
 
Eu te îndemn să fi învingător, 
Acum când ai calculator. 
Încearcă, tu copile, să nu te lași răpus 
Cu aripi de Icar, ridică-te mai sus! 
 
Ultimul vers al acestei poezii (Cu aripi de Icar, ridică-te mai 

sus!) este foarte sugestiv și reprezintă un îndemn, de înălțare 
culturală și spirituală, pe care renumitul profesor îl face 
generațiilor, actuale și viitoare, de elevi cernișoreni. Pentru buna 
înțelegere al acestuia, care recunosc că mi-a plăcut foarte mult, 
fac o mică paranteză pentru a explica misteriosul personaj din 
mitologia greco-romană – Icar: 

Prin anul 8 al erei noastre, Ovidiu, unul dintre cei mai mari 
poeți ai antichității, alungat fiind din Roma, sosește la Tomis 
(Constanța). Pe malurile Pontului Euxin (Mării Negre), în țara – 
după cum menționează chiar el – de “sub Ursa Mare”, printre 
strămoșii noștri geți și sarmați, Ovidiu compune frumoase versuri, 
printre care găsim următoarele: 

 
 “Icar în stinse vremuri, dintr-un măreț îndemn, 

S-a ridicat spre soare pe-aripile de lemn, 
Și marea-n care doarme mărețul temerar, 
Știută-i prin milenii ca “Marea lui Icar”… “ 
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Legenda spune că Icar – cunoscut din mitologia greco-
romană ca fiul vestitului arhitect Daedalus, care a construit unul 
din monumentele mărețe ale lumii antice – Labirintul din insula 
Creta – ar fi fost primul zburător. Apropiindu-se însă prea mult de 
Soare, ceara cu care erau lipite aripile de lemn s-a topit și astfel 
îndrăznețul nefericit s-a prăbușit într-o regiune a Mării Egee.  

 
Tehnic ă ţărănească  
 
S-ar putea ca unii să surâdă ironic, atunci când vor citi şi 

auzi de „tehnică ţărănească”. Îmi pun însă întrebarea: Cum pot fi 
numite altfel, sintetic, uneltele, sculele şi alte obiecte 
confecţionate şi folosite de ţărani atât în procesul de producţie cât 
şi în gospodărie? 

Cred că sintagma „tehnică ţărănească” exprimă într-un 
mod adecvat preocuparea ţăranilor, manifestată în decursul 
vremii, de a confecţiona diferite unelte şi obiecte, precum şi 
abilitatea de a le folosi în procesul muncii.  

În cadrul economiei rurale o serie de instalații tehnice 
acționate de apă sau de vânt au rezolvat cerințe stringente de 
viață: măcinat cereale, finisat stofele etc. Altele cum au fost 
steampurile  pentru sfărâmat piatra auriferă, au permis locuitorilor 
din zone să-și câștige existența din practicarea unui minerit 
arhaic. Asemenea instalații erau deținute de localnici și deserveau 
uneori sate îndepartate. În cazul pivelor, țăranii veneau de la 
distanțe mari cu stofele țesute și vopsite, pentru a fi finisate, ori 
erau colectate din sat. 

Într-o vreme în care știința de carte nu era generalizată, 
pioarul avea pregătite bețișoare care, tăiate într-un anumit fel, 
deveneau adevărate înscrisuri: o parte din bețisor era luată de 
proprietar, cealaltă rămânea prinsă de stofă. La predarea stofei 
tăietura celor două bețisoare trebuia să se potrivească, dovedind 
că este același material. 

În satele moșnenenști, asemenea instalații erau exploatate 
în comun, fiecare familie având drept de folosință un anumit 
număr de zile. 

Morile de ap ă și pivele  au fost foarte numeroase în trecut. 
Un exemplu în acest sens este moara din satul Cârstănești, 
căreia i se mai spunea și “Moara lui Dică”, de pe valea 
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Luncavățului, sat învecinat cu comuna Cernișoara și despărțite de 
un deal împădurit.  

Foarte mulți locuitori ai văii Cernișoarei treceau acest deal 
cu carele pline cu saci de porumb, ori cu câte-un sac în spate 
pentru a măcina 

 

 
Moară de apă – exterior 
 

La lăsatul serii și toată noaptea, în liniștea lăsată peste sat 
... bătăile ciocanelor răsunau până la mare distanță, chiar până în 
satul Mădulari. Din păcate, astăzi au dispărut aproape în totalitate 
și, odată cu ele, farmecul inegalabil al satului. 

Uneltele descoperite în săpăturile arheologice din perioada 
neolitică, din epoca bronzului sau a fierului, demonstrează că 
meștesugul este foarte vechi. 

În continuare voi vorbi despre diferite unelte şi obiecte 
precum şi abilitatea de a le folosi în procesul muncii, de-a lungul 
timpului,  de către locuitorii văii Cernișoarei: 
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Moară de apă – interior 

 
Războiul de țesut reprezintă una dintre cele mai vechi 

invenții ale omului. Primele războaie de țesut manuale au apărut 
în mileniul al VI-lea î.Hr. În antichitate s-au folosit cele de tip 
vertical, la care țesăturile se realizau prin împletirea manuală a 
firelor de urzeală cu firul de bătătură, înfășurat pe o vergea 
ascuțită. Razboaiele de țesut orizontale s-au răspândit în timpul 
Evului Mediu. 

În beciuri, prin poduri, putem găsi şi în ziua de azi în 
gospodăriile cernișorene, această tehnică, pentru realizarea 
ţesăturilor menite confecţionării îmbrăcămintei.  

Dacă în sens biblic, Adam şi Eva se îmbracă (se acoperă) 
abia după căderea în păcat, în sens profan îmbrăcămintea apare 
ca o condiţie a supravieţuirii. Dacă primele piese vestimentare 
sunt improvizaţii din piei de animale, în timp, perfecţionarea 
tehnică a permis prelucrarea fibrelor vegetale şi animale, prin 
împletire sau chiar ţesere în război vertical sau orizontal. 
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Război de țesut orizontal 

 
Răsucirea fibrelor (torsul) pare să fi fost procedeul 

revoluţionar care a stat la baza confecţionării îmbrăcămintei, 
întrucât a permis realizarea continuităţii fibrelor prin formarea 
firului, a cărui dimensiune putea fi ajustată. Dar nu mai puţin 
importantă este apariţia şi răspândirea pe scară largă a 
războaielor de ţesut. 

Practic, se țes fire orizontale, de pe suveică, peste ițele 
verticale, din urzeală. Războiul ridică doar anumite ițe. Țesătoarea 
trece suveica printre ele și folosește un bătător pentru a strânge 
țesătura 

În  Oltenia era mai puţin prelucrat părul de capră, în 
schimb există o puternică tradiţie, probabil de origine orientală, a 
confecţionării maramelor (cârpelor) de borangic. Această tradiţie a 
prelucrării borangicului marchează în vestimentaţie mai mult 
esteticul decât utilul, fiind, în acelaşi timp, strâns legată de 
anumite practici (ritualuri).  
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Suveica 

 
Împletirea utilului cu plăcutul în costumul tradiţional era, 

astfel, o probă de vrednicie a tinerelor care, cu deosebită grijă, îşi 
ţeseau zestrea în vederea măritişului. 

Femeile din satele văii Cernișoarei sunt recunoscute ca 
fiind foarte pricepute la țesut. Un exemplu, în acest sens, îl 
reprezintă Grigore Polixenia și Dan Elisabeta, din satul Groși, care 
țeseau carpete, cuverturi, prosoape și pânză din care se făceau 
haine și așternuturi pentru pat – macate, velințe, etc. 

Burduful . Bătrânii mai povestesc încă şi astăzi de acele 
geamuri care în loc de ferestre aveau burduf. Burduful era 
confecţionat din burta animalului, aceasta fiind rasă până 
rămânea o piele subţire, prin care trecea lumina zilei.  

Răbojul  era folosit de către ţărani pentru evidenţa 
diferitelor socoteli pe care le făceau. Răbojul era făcut dintr-un băţ 
lustruit, cu patru muchii, pe care se treceau produsele pe care 
ţăranul le dădea cu împrumut vecinilor. Pe el se făceau diferite 
crestături şi în felul acesta ţăranul ştia tot ce a împrumutat. 
Răbojul se ţinea de obicei la grinda casei. În vremurile mai 
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îndepărtate, toţi sătenii şi chiar perceptorul satului, care strângea 
dările se foloseau de răboj, acesta fiind aritmetica acelor vremuri, 
de unde şi expresia „te-am trecut pe răboj”, care mai circulă şi 
astăzi. În satele văii Cernișoarei, răbojul se folosește și astăzi de 
femeile care tămâie și duc apa pentru cei decedați. Ele își 
înseamnă pe acel răboj fiecare găleată dusă, pentru decedat și 
fiecare zi când îl tămâie. 

Amnarul  era format dintr-o bucată de fier, confecţionat de 
fierar, o cremene şi o bucată de iască. Se aşeza iasca pe 
cremene de care se freca amnarul, producându-se scânteia care 
aprindea iasca. Astăzi se întâlneşte foarte rar, datorită folosirii pe 
scară largă a chibriturilor si a brichetelor. 

Cuștubarele (Leasă de nuiele pe care se usucă sau se 
afumă fructele, cuptor (sau groapă) peste care se pune această 
leasă) se folosesc pentru conservarea fructelor pentru iarnă, 
îndeosebi a prunelor; prunele se consumă iarna, uscate sau 
preparate. 

Chitonogul (Un băț care are la un capăt o traversă pe 
care apeși cu picioru în pământ ca să faci găuri de pus sămânța 
sau de înfipt haracii). Pentru efectuarea unor lucrări la vie, 
locuitorii văii Cernișoarei se foloseau şi se mai folosesc încă de 
diferite unelte. Pentru arăcitul viţei de vie se folosea chitonogul, 
confecţionat din lemn de esenţă tare, de obicei corn, cu vârful 
ascuţit şi călcător, cu care ţăranul făcea găuri în pământ pentru a 
înfige apoi haracii. Mai târziu, chitonogul va fi perfecţionat, vârful 
ascuţit fiind îmbrăcat într-o armătură metalică care-i va spori 
productivitatea. 

Cosorul . Se foloseşte îndeobşte la descurcatul viilor şi la 
tăiatul haracilor din pădure. Lama metalică este prinsă într-un 
mâner de lemn frumos lucrat. Lama sa încovoiată, aminteşte 
parcă, peste vremuri de armele de luptă ale strămoşilor noştri 
daco – geţii. 

Sapa şi pompa  sunt uneltele de bază vara la prăşitul 
porumbului şi respectiv la stropitul viţei de vie și al pomilor 
fructiferi. Sapa a fost şi este unealta cea mai întrebuinţată de 
oameni în cultura porumbului, a legumelor şi a altor plante, fiind 
de neconceput cultura acestora, fără această banală, dar 
indispensabilă unealtă. 
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Toamnele bogate erau întâmpinate cu cântece şi veselie. 
Oamenii culegeau strugurii în ciubere, care erau transportate şi 
descărcate în butoaiele din căruţe, iar acasă se continuă procesul 
de vinificaţie prin zdrobire şi stoarcere. 

Strugurii erau zdrobiţi în ciubere cu mustuitorul , un băţ 
cu ramificaţii la unul din capete, apoi introduşi în saci ţesuţi cu 
ochiuri mai mari din cânepă pentru a se stoarce mustul. 

După ce strugurii erau presaţi bine, mustul acestora 
curgea pe suprafaţa netedă a linului (Vas de lemn în formă de 
jgheab, în care se adună și se storc strugurii) într-o cadă mică. De 
cele mai multe ori linul era constituit dintr-un copac gros, cioplit 
sub formă de jgheab. Sacul cu struguri era aşezat pe jgheab, iar 
după zdrobirea strugurilor, prin călcarea sacului cu picioarele de 
către ţăran, mustul curgea prin jgheab în dejă (vas scund de lemn, 
cilindric sau în formă de trunchi de con). Apoi vinul era tras în 
butoaie. 

Râşni ţa. Pentru măcinatul porumbului şi a grâului s-au 
folosit şi în satele văii Cernișoarei, încă din cele mai vechi timpuri, 
râşniţele. Şi astăzi se mai păstrează prin gospodăriile unor ţărani 
acest mecanism pentru măcinatul boabelor, deşi nu se mai 
întrebuinţează. La o râşniţă se măcina o cantitatea foarte mică de 
boabe, cca. 5 – 6 kg într-o oră. Mălaiul rezultat de la râșniță era 
slab calitativ în comparație cu mălaiul rezultat prin operațiunea de 
măcinare cu ajutorul morii de apă.  

Morile mecanice și electrice.  Acestea au început să se 
construiască în satele văii Cernișoarei, încă de la începutul 
secolului XX. Prima moară mecanică construită pe valea 
Cernișoarei era situată spre terenul de fotbal din Izlazul Groși. 
Acea moară avea ca morar pe Gheorghe Ganea și i se mai 
spunea și “Moara lui Arghir”. După desființarea ei s-a făcut moara 
din satul Armășești, pe locul numit „Între Șosele”. 

La ora actuală, în fiecare sat al comunei Cernișoara există 
cel puțin o familie care deține câte o moară electrică și care 
deservește tot satul, aceasta obținând în scimb a zecea parte din 
boabele, de porumb sau de grâu, măcinate. Există mai multe 
familii cernișorene care dețin astfel de mori dintre care cea mai 
recunoscută esta familia Popescu Dori din satul Mădulari. 

Din arsenalul tehnicii ţărăneşti nu pot omite căruţa pentru 
cai (carul pentru boi), omniprezentă aproape în toate ocupaţiile 
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locuitorilor din satele comunei Cernișoara. Unii țărani foloseau 
carele toamna şi pentru cărăuşie, transportând butoaie cu vin şi 
cu ţuică, fructe şi alte produse la oraşe.  

Dacă se întâmpla să plouă sau era vreme rea, atât vitele 
cât şi cărăuşii treceau prin clipe deosebit de grele. Cete de câte 
două – trei perechi de boi dacă puteau să urnească carul dintr-un 
loc în altul. În cazul ploilor torenţiale sau a ninsorilor mari, ţăranii 
cărăuşi aşteptau la câte un gospodar până se îndrepta vremea ca 
să-şi poată continua drumul.  

 

 
Căru ță de lemn din satul M ădulari  

 
Acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul venirii apelor mari, 

deoarece lipseau podurile, cărăuşul fiind nevoit să aştepte pe 
maluri scurgerea apei pentru a-şi continua drumul. Carele erau o 
construcţie primitivă, cu roţi fără şine şi cu carâmbi sau loitri. Ca 
să încarce lemne mai groase, răsturna mai întâi carul şi după 
aceea se aşezau lemnele şi ridicau carul cu pârghii de lemn.  

Operaţia se repeta la descărcare. Cărăuşii trebuiau să afle 
asupra lor cosorul, bărdiţa sau toporişca, unelte de nedespărţit ale 
acestora.  
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Mai târziu, sec al XIX lea, au apărut carele dotate cu 
covâltir (acoperiș la căruță făcut dintr-un schelet de nuiele curbate 
peste care se întind rogojini și mâncarea boilor-coceni și nutreț) 
ale căror roți erau “încălțate” cu șină de fier. Dezvoltarea acestor 
care și faptul că zona văii Cernișoara este o zonă deluroasă cu 
mulți pomi fructiferi, a făcut ca mulți cernișoreni să practice 
negoțul cu fructe (în special mere) și țuică cu satele de câmpie din 
zona Craiovei. Practicau (se mai practică și la ora actuală dar într-
un ritm scăzut) așa numitul “mersul pe drum”. De inima căruţei 
aveau atârnat un ceaun, iar în car săculeţul cu mălai, căci de 
multe ori, la vreo răspântie de drumuri, la vreun puţ cu apă, 
fântână cu cumpănă, opreau să-şi potolească foamea. Câinele 
legat cu un lanţ în urma căruţei încheia cortegiul.  

Şirul necazurilor era departe de a fi epuizat, oamenii cu 
carele, seara sau noaptea, aveau de întâmpinat atacurile cetelor 
de hoţi, în dreptul pădurilor și al locurilor izolate: pădurea 
Cotoșmanu, Giula, care adesea îi prădau de tot ce aveau asupra 
lor, atacuri care se soldau cu morţi şi răniţi. A ajuns până în 
timpurile noastre numele unor fioroşi bandiţi, şefi ai cetelor de 
hoţi: Nicu Munteanu căruia i se făcuse chiar şi un cântec care 
începea cu versurile: 

 
„Hai, hai, cu Munteanu nu-i de trai 
Fură fete şi neveste 
Până când şi preotese …” 
 
Reforme agrare 
 
„Claca (boierescul) este desfiinţată de-a pururi şi de astăzi 

voi sunteţi proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre în 
întinderea hotărâtă prin legile în fiinţă”. Astfel îşi începea Al.I. 
Cuza, primul domnitor al României, proclamaţia domnească prin 
care se anunţa ţăranilor, legea rurală din august 1864. 

Această lege a fost primită cu mare bucurie de către 
ţărani, care scriau domnitorului Cuza: ”Rugămu-te, dă-ne voe ca 
de acum înainte să te numim Părintele cel binevoitor şi 
slobozitorul neamului ţărănesc”. 
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Împroprietărirea, visul de aur al generaţiilor de ţărani, care 
formau majoritatea covârşitoare a populaţiei ţării, devenise astfel 
o realitate. 

În Muntenia se acorda ţăranului, cu 4 boi şi o vacă, 11 
pogoane de pământ, celui cu 2 boi şi o vacă, 7 pogoane şi 19 
prăjini, iar pentru cel care nu avea decât o vacă, ţăran numit şi 
„toporaş”, 4 pogoane şi 15 prăjini. 

Împroprietărirea înfăptuită în perioada 1918 – 1921 a 
favorizat extinderea relaţiilor capitaliste în agricultură şi creşterea 
suprafeţelor de teren agricol ale ţăranilor, determinând totodată şi 
accentuarea procesului de diferenţiere socială la sate. 

În urma dispoziţiilor primite, se forma şi în satele care 
aparţin astăzi de comuna Cernișoara, o comisie de 
împroprietărire. Se plătea 1760 lei pentru un hectar de pământ 
primit şi 220 lei măsurătoarea.  

Actul de la 23 august 1944 deschide noi perspective de 
dezvoltare şi pentru locuitorii satelor văii Cernișoarei. Reforma 
agrară din martie 1945 îi împroprietărea pe toţi ţăranii săraci, pe 
cei care participaseră la războiul antihitlerist, pe văduvele şi orfanii 
de război.  

Speranţa unui trai mai bun, a unei vieţi mai fericire, 
înflorea tot mai mult în sufletele sătenilor, fără ca acest lucru să se 
realizeze. Ca urmare a aplicării reformei agrare din martie 1945 
au fost împroprietărite 406 familii ţărăneşti de pe teritoriul satelor 
văii Cernișoarei, fapt care va contribui într-o anumită măsură la 
îmbunătăţirea vieţii ţăranilor. 

 
Aprovizionarea popula ţiei cu ap ă potabil ă 
 
Datorită faptului că satele comunei sunt dispersate pe o 

suprafaţă foarte mare, condiţiile în care se realizează 
aprovizionarea cu apă a locuitorilor sunt foarte diferite. 

Aşa cum aminteam, într-un capitol anterior, satele 
comunei Cernișoara sunt amplasate, din punct de vedere 
geografic într-o zonă de deal, la o altitudine ce variază între 200 – 
500 m. 

În satele Modoia, Groși și Armășești, situate la o altitudine 
mai mică, apa freatică nu este la mare adâncime şi 
aprovizionarea locuitorilor cu apă potabilă se poate realiza mai 
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uşor, datorită fântânilor săpate şi amenajate încă din cele mai 
vechi timpuri.  

Situaţia se prezintă cu totul altfel în satele Obârșia și 
Sărsănești aşezate în coasta unui deal, la o altitudine mai mare, 
unde apa freatică se găseşte la o adâncime mai mare şi forarea 
unei fântâni întâmpină dificultăţi serioase. Există şi riscul, ca odată 
forată fântâna, să nu poată prinde pânza freatică, toată munca 
dovedinduse zadarnică. În verile mai secetoase, apa din fântânile 
acestora seacă, iar cetăţenii trebuie să-şi aducă apa necesară de 
la distanţe destul de mari. 

Dacă înainte, fântânile erau construite de obicei din piatră, 
cu ghizduri din lemn, acum se construiesc mai ales cu tuburi de 
beton de către fântânari specializaţi în această lucrare, din alte 
localităţi.  

Pentru aprovizionarea cu apă potabilă a comunei sunt 
construite deci fântâni, în număr de aproximativ 300 amplasate pe 
toată raza comunei. Dacă, în general, fântânile cu tuburi înguste 
şi largi din beton sunt preponderente, această preponderenţă este 
mai accentuată în satele Cernișoara, Mădulari, Sărsănești și 
Obârșia. 

În prezent autoritățile locale au întocmit proiecte pentru a 
accesa fonduri europene, necesare rețelei de alimentare cu apă 
în toate satele comunei. În acest sens au fost accesate fonduri 
europene în valoare de 115 miliarde lei (vechi) care a constat în 
introducerea apei și a canalizării în satele Armășești, Groși și 
Modoia, lucrare care este deja finalizată. 

De asemenea se are în vedere proiectul, declarat eligibil, 
pentru extinderea alimentării cu apă în satele Obârşia, Mădulari şi 
Cernişoara pe o lungime 15 kilometri care a fost sistat din lipsa 
fondurilor. 

 
Căile de comunica ţie 
 
Reţeaua de drumuri din comuna Cernișoara are un aspect 

sinuos, ce nu poate fi modificat decât într-o perspectivă 
îndelungată, ca urmare a înfăptuirii programului de sistematizare 
a comunei.  

Această reţea este alcătuită în prezent de drumul comunal 
principal, ce străbate comuna de la un capăt la celălalt, asigurând 
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legătura cu comunele limitrofe şi cu Drumul Național nr. 6 ce 
leagă Rm. Vâlcea de Drăgășani și Craiova. 

Locul unde drumul comunal intersectează Drumul Național 
6 se numește Gura Văii. 

Drumul comunal, de la Gura Văii până la intersecția cu 
calea ferată, nu este prea bine întreţinut, fapt care conduce la 
perturbarea circulaţiei, îndeosebi  primăvara, când datorită 
înghețului pe timp de iarnă, bucăți întregi din asfalt este dislocat. 

Harta rusească din anul 1835 amintește despre „cărbunii 
de pământ” găsiți la Armășeșești pe valea Cernișoarei.  

Așa cum am amintit la subcapitolul „Cernișoara în 
perioada comunistă”, existența cărbunelui în zona văii Cernișoarei 
a contribuit la dezvoltarea satelor, ridicându-se clădiri noi, 
construindu-se drumuri etc. 

Așa s-a născut noul drumul (cunoscut localnicilor ca 
drumul oaselor) ce face legătura între localitățile Alunu, Berbești, 
Copăceni, Cernișoara, Popești și Șirineasa, pe el transportându-
se, în general, cărbunele. 

Acestei șosele moderne i s-a alăturat calea ferată de-a 
lungul căreia au apărut următoarele gări: Băbeni, Șirineasa, 
Popești, Copăceni, Cernișoara, Berbești, Alunu. 

S-au construit trei poduri peste râurile Tărâia, Cerna, 
Cernișoara.  

De-a lungul căii ferate au fost săpate 4 tunele în lungime 
de 4km. S-a executat trecerea peste 60 de văi și viroage, 
construindu-se 80 de podețe.  

Toate acestea au fost finalizate pe 29 noiembrie 1982. 
Deci comuna Cernișoara este traversată de aceste două 

magistrale, drum și cale ferată, în zona satului Modoia. 
Calea ferată, deşi a fost construită pentru transportul 

cărbunelui, a fost folosită intens şi de locuitorii comunei 
Cernișoara pentru a se deplasa la Rm. Vâlcea sau în alte 
localităţi, având un rol foarte important în viaţa comunei. 

Datorită pârâului Cernișoara, care curge şerpuind prin 
comună, pentru a asigura legătura între sate, s-au construit 6 
poduri mari din beton, din care patru în satul Mădulari, două leagă 
satul Armășești de satele Mădulari și Cernișoara. Mai există încă 
trei poduri din tuburi de beton care asigură legătura cu Modoia și 
Groși. 
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Pentru construirea podurilor din beton statul a făcut 
investiţii la vremea respectivă de peste 4.000.000 lei. Podurile de 
beton au contribuit în mod evident la îmbunătăţirea circulaţiei, de 
aceea este îmbucurătoare înlocuirea podurilor din lemn cu cele 
din beton între satele Obârșia și Mădulari, precum şi cel dintre 
satele Armășești şi Mădulari și Armășești și Cernișoara, înlocuire 
datorată fostului primar Smedescu Aurel. 

Asfaltarea drumului comunal, de la Drumul Național 6 
până în „vârful” Obârșii, asfaltare făcută între anii 1994–1996 și 
datorată unui fiu al comunei Ion Smedescu trecut în lumea celor 
drepți în anul 1993, permite o mai bună legătură între centrul 
comunei şi Horezu, respectiv Rm. Vâlcea reşedinţa judeţului şi 
asigură condiţii pentru o exploatare mai economicoasă a 
transportului cu mijloacele de transport moderne. 

În anul 1970, sistemul de telecomunicaţii din comuna 
Cernișoara era format din puține posturi telefonice fixe. Foarte 
puține familii din Cernișoara își permiteau luxul de a avea un 
telefon fix și datorită faptului că aprobarea pentru instalarea 
acestuia se obținea foarte greu. Dintre aceste familii, puține la 
număr, care dețineau un telefon fix amintesc pe cea a lui Ionescu 
Costel, din satul Mădulari (și pentru faptul că telefonul care îl 
deținea avea nr.1), care era centralist la Centrala Telefonică 
Horezu, familia Cincă Victor, din satul Groși, care avea telefonul 
legat în derivație cu Nicolae Stănculescu - șofer pe salvare.  

După anul 1998 comunicaţiile s-au îmbunătăţit radical 
graţie telefoanelor mobile în reţelele Orange, Vodafone şi 
Cosmote, folosite chiar şi de copii. 

 
Creşterea nivelului de trai material şi spiritual 
 
În cele peste patru decenii care au trecut de la începutul 

regimului comunist, ce a marcat începutul unei noi epoci în istoria 
României, la fel ca toate localităţile de pe întinsul ţării şi comuna 
Cernișoara a făcut paşi importanţi spre civilizaţie şi progres 
avându-l ca primar timp de 25 ani, din anul 1965 până în anul 
1990, pe dl. Smedescu Aurel. 

S-a schimbat tot mai mult de la un an la altul, aspectul 
satelor comunei, evoluţia spre bunăstare şi progres fiind tot mai 
evidentă. 
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În ultimile decenii, casele noi, moderne, cu trei sau mai 
multe camere, acoperite cu țiglă roșie, au înlocuit în cea mai mare 
parte casele vechi, scunde şi neîncăpătoare, oferind condiţii de 
locuit incomparabil mai bune faţă de trecutul nu prea îndepărtat.  

Electrificarea satelor comunei Cernișoara din 1968, 
introducerea autobuzelor ITA şi construirea unor noi obiective 
economice, social – culturale şi comerciale au contribuit 
incontestabil la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale 
locuitorilor comunei, la diminuarea deosebirilor între mediul rural 
şi cel urban. 

Pe raza comunei Cernișoara s-au înălţat în ultimii 50 de 
ani 6 localuri noi de şcoală, unde cei 700 de elevi şi 125 de 
preşcolari, un sfert din populaţia comunei, descifrau tainele cărţilor 
în anul de referinţă 1986, sub îndrumarea competentă a celor 44 
de cadre didactice, o parte fiind ele însele fii şi fiice ale comunei. 

Cetăţenii comunei, realizând importante venituri în bani şi 
produse şi-au ridicat continuu nivelul de viaţă, de pregătire 
culturală şi profesională. Foarte multe familii dispun astăzi de 
televiziune prin cablu şi internet, lucru care înainte de anul 1989 
era de neimaginat. Este de amintit faptul că primele televizoare 
alb-negru și aparate radio “Traviata” apărute pe valea Cernișoarei 
au fost deținute de familiile: Aurel Smedescu, Victor Cincă și 
Pavel moldoveanu.  

În casele locuitorilor din comuna Cernișoara au pătruns şi 
alte bunuri de uz casnic: frigidere, aragaze, maşini de cusut, 
mobilă, maşini de spălat, biblioteci, covoare, radiocasetofoane, 
etc. 

O parte din locuitorii comunei şi-au cumpărat autoturisme, 
motociclete şi motorete. Astfel la 1 iulie 1986 pe raza comunei 
erau 42 de autoturisme, 7 motociclete şi 16 motorete. 

Dacă facem o comparaţie între trecut şi prezent, observăm 
că s-a realizat un salt calitativ foarte mare, cu perspectiva de a 
creşte în anii următori. 

În perioada comunistă, comuna noastră se mândrește cu o 
echipă de dansuri, însoțită de Taraful Plețanilor, care reunită cu 
cea de la Glăviile au perticipat, la multe concursuri obținând 
rezultate remarcabile – anexa nr. 20. 

De asemenea grupul vocal, instruit de doamnele 
învățătoare Lucreția Zamfirescu și Adriana Giuran, a participat la 
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multe concursuri, în localitățile Stroești, Cârstănești și Roești, 
unde au obținut, de cele mai multe ori, locuri fruntașe. 

A crescut numărul celor care, mai tineri sau mai în vârstă, 
îşi fac timp duminicile sau serile, pentru a citi o carte împrumutată 
de la biblioteca comunală sau de la vreun vecin, având în vedere 
că sunt destui cetăţeni care posedă o mică bibliotecă. 

Toate aceste transformări s-au petrecut într-o perioadă 
istorică foarte scurtă, încât oamenilor aproape că nu le vine să 
creadă că dispun de curent electric, autobuz, frigidere, aragaze, 
automobile, radiocasetofoane, etc.  

După anul 1990 a crescut într-un ritm ameţitor numărul 
automobilelor, al televizoarelor, a aparatelor electrocasnice în 
deosebi, chiar şi a calculatoarelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

NOTE BIBLIGRAFICE LA CAPITOLUL 3 
 
 

• Arhivele Statului Bucureşti, fond reforma agrară din 1864; 
• Arhiva P.T.T.R. Horezu, dosar statistică, anul 1986; 
• Arhiva Consiliului Popular Cernișoara, serviciul de 

contabilitate, dosar impuneri pe anul 1986; 
• Arhivele Statului, Bucureşti, catagrafia judeţului Vâlcea; 
• Date furnizate de O.C.O.T. Vâlcea (Oficiul de cadastru şi 

Organizare Teritorială); 
• Expunerea Situațiunei Județului Vâlcea prezentată 

Consiliului General la deschiderea sesiunii ordinare din 
anul 1900, Râmnicu Vâlcea, Tipografia O. Demetrescu, 
1900, pag. 10; 

• Naționalul Vâlcii, anul VIII, nr. 93-94, septembrie – 
octombrie 1935, pag. 288; 

• Situațiunea Județului Vâlcea pe anii 1905 – 1906 (din 
Sesiunea Extraordinară de la 15 octombrie 1906), pag. 52; 

• Anuarul Mitropoliei Olteniei, pag. 736, 743; 
• C. Alessandrescu, op. cit., pag. 8; 
• Informații furnizate de învățătorul Titu Zamfirescu din 

Mădulari; 
• Informații furnizate de Maria I Ionescu din Mădulari; 
• Informații furnizate de Gabi Ionescu din Mădulari; 
• Moara lui Călifar, Editura Minerva, 1973, pag. 91; 
• Ibidem, pag. 87; 
• D. Diaconescu, Balta Hoțului, în: “Gând și slovă 

oltenească”, nr. 19 – 20, anul II, 15 martie, 1937; 
• Sebastian Moraru, Aceste case țărănești, Editura Scrisul 

Românesc, 1986, pag. 72. 

 

 
 
 
 
 



 109 

CAPITOLUL 4. 
 

SPIRITUALITATEA LOCAL Ă 
 
Folclorul 
 
În decursul frământatei şi zbuciumatei sale istorii, poporul 

român şi-a făurit o literatură proprie, nescrisă, produs al simţirii şi 
gândirii sale. Această creaţie este cunoscută sub numele de 
literatură populară sau folclor.  

Se spune despre literatura populară că este anonimă, 
deoarece nu s-a păstrat în memoria generaţiilor numele creatorilor 
ei. Literatura populară fiind creată şi transmisă de popor, este 
firesc ca în conţinutul ei să se oglindească ideile şi concepţiile 
despre lume şi viaţă, preocupările, bucuriile şi necazurile sale, 
vicisitudinile istoriei sale multimilenare.  

Aşa a luat naştere folclorul, comoara de nepreţuit a 
fiecărui popor. Folclorul este testamentul spiritual al generaţiilor, 
care s-au succedat în decursul vremii, comoara sufletească lăsată 
de moşii şi strămoşii noştri, care trebuie păstrată cu sfinţenie, atât 
pentru cunoaşterea însuşirilor poporului român cât şi pentru 
păstrarea graiului curat românesc. 

În satele văii Cernișoarei, se mai păstrează, mai ales la 
cetăţenii bătrâni, unele elemente legate de ştiinţa populară – 
etnobotanică: ”nu se altoieşte măr sau păr în gutui, căci se usucă 
şi altoiul şi pomul de unde am luat altoiul” sau „să plantezi pomii 
când e lună plină că atunci se prind” etc. 

Oamenii au căutat din cele mai vechi timpuri să-şi 
cunoască viitorul, folosindu-se de aşa-zisul citit al stelelor.  
S-a născut astfel o astronomie populară, prezentă şi pe 
meleagurile cernișorene: „Dacă se vede cerc în jurul lunii, va 
ploua curând”; „Dacă ceaţa acoperă dealurile din jurul satului, va 
ploua”; „Dacă soarele se uită înapoi când asfinţeşte se schimbă 
vremea” sau „Dacă asfinţitul este sângeriu va veni vreo 
nenorocire” 

Lipsiți fiind de mijloace riguroase de stabilire a timpului 
probabil, oamenii au folosit anumite semne din natură: „Dacă bate 
vântul de la miazăzi va ploua curând”; „Dacă ceaţa acoperă 
dealurile din jurul satului va ploua”. Ieşirea furnicilor din muşuroaie 
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vesteşte de asemenea apropierea ploii. Toate aceste elemente de 
meteorologie populară, subliniază locul central pe care ploaia îl 
ocupă în preocupările oamenilor, de ea depinzând în cea mai 
mare parte dacă anul va fi bogat sau sărac în produse agricole. 

Creşterea animalelor, fiind una dintre principalele ocupaţii 
ale omului, va naşte cu timpul şi o zootehnie populară. Unele 
credinţe şi obiceiuri legate de această ocupaţie, a creşterii 
animalelor şi a păsărilor, se mai întâlnesc şi astăzi în satele 
comunei: „Când cocoşul cântă în prag vin musafiri” sau ”dacă 
animalele sunt foarte neliniştite, vine o ploaie cu piatră (grindină) 
sau un cutremur”. 

Superstiţiile au pătruns până şi în viaţa de zi cu zi a 
omului, devenind cu timpul adevărate precepte, de exemplu: „Să 
mănânci dimineaţa, să nu te spurce pupăza sau cucul şi să-ţi 
meargă rău” etc. 

Obiceiurile, datinile, cântecele rituale însoţesc viaţa omului 
de la naştere până la moarte. S-au păstrat pe teritoriul văii 
Cernișoarei obiceiuri despre nuntă, moment crucial din viaţa 
tuturor oamenilor: „Cum va fi vremea în ziua nunţii, aşa va fi viaţa 
tinerilor. De va fi soare şi frumos, viaţa le va fi frumoasă. De va 
ploua viaţa le va fi îmbelşugată. De va fi vânt şi frig, le va fi tulbure 
ca vremea”.  

Jocurile populare de mare căutare în toate satele comunei 
Cernișoara sunt: Sârba, Brâul, Floricica, Ițele, Resteul, Hora de 
mână etc. 

În secolul al XIX-lea doi mari folcloriști, Grigore G. 
Tocilescu și Christea N. Țapu au conservat cu atenție și respect 
multe piese folclorice de pe valea Cernișoarei. 

Sanda lui Zamfir și Irina lui Ioneață, importanți informatori 
folclorici, au cules piese însemnate din această zonă și au 
completat cu ele valoroasa colecție a lui Grigore G. Tocilescu și 
Christea N. Țapu. Repertoriul lor cuprinde piese rare, 
reprezentând descântece locale, care cu greu puteau fi culese 
ținând cont de condițiile în care acestea erau rostite. 

Un rol important în culegerea cântecului popular de pe 
valea Cernișoarei, începând cu secolul al XX-lea, îl are institutorul 
Constantin Daniilescu, conducătorul revistei „Naționalul Vâlcii”. 
Acesta culege multe piese din aceste locuri legendare: „Fetele s-
au vorbit” spusă de Măgureanu Stanciu din comuna Mădulari; 
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„Dealul de la răsărit” spus de Diaconescu Anghel, soldat din 
Mădulari etc. 

În volumul „Folclor literar vâlcean” din anul 1979 al 
profesorului universitar doctor Traian Cantemir, întâlnim piese 
folclorice culese de Elena Cherăscu din Armășești: „M-a făcut 
maica frumos”, „Rău m-a blestemat maica” etc. 

Amintirea prezenței cetelor de haiduci în codrii 
Cotoșmanului avea să declanșeze forțele creatoare ale artiștilor 
populari de pe valea Cernișoarei. Întâmplările și faptele acestor 
„soli ai dreptății” au țesut multe cântece și legende de-a lungul 
timpului. 

Folclorul literal și muzical ocupă un rol deosebit pentru 
această zonă. Se găsesc mulți interpreți ai cântecului popular 
care duc mai departe frumusețea acestei nepieritoare comori. 

Deasemenea calendarul popular a țesut în jurul său 
nenumărate sărbători și tradiții străvechi, venind chiar din 
antichitate. 

Țăranul român este păstrătorul tradițiilor populare și artei 
fiind totodată depozitar și creator al cântecului popular: 

Într-un discurs ținut în anul 1923, marele Sadoveanu 
spunea: 

„Necăjiții noștrii străbuni au suferit, au luptat și au murit, iar 
cântecele bătrânești și doinele s-au ridicat din inimile lor ca flori pe 
morminte”. 

Frumusețea și bogăția artei populare cernișorene constă 
tocmai în originalitatea ei. Adevărate antologii folclorice, din 
secolul trecut, au atras atenția oamenilor de specialitate, astfel: 

• în colecția „Materialuri folclorice”, a lui Grigore G. 
Tocilescu și Christea N. Țapu, apărută în anul 1900, sunt 
publicate un număr de 19 descântece culese de pe meleagurile 
cernișorene; 

• în anii 1902 și 1903, apreciatul folclorist și ziarist 
vâlcean Constantin Daniilescu culege din satul Mădulari, 
cântecele: „Fetele s-au vorbit”, „Răvaș puică”, „Dialu de la răsărit”, 
„Mă rog dom-le căpitane” etc. 

Cântecele populare de pe valea Cernișoarei au evidențiat 
multe momente înălțătoare din istoria poporului român, exemplu 
cântecul „Mă rog dom-le căpitane”: 
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“Mă rog, dom’le Căpitane 
Să-mi dai drumul din concentrare 
Că, de când m-am concentrat 
Boi la jug n-am înjugat 
Plug de coarne n-am mai luat 
Pâine caldă n-am mâncat” 

 
În timpul marilor evenimente istorice, declanșarea 

“mobilizării generale” este consemnată și de creația populară 
cernișoreană: 

 
“Foaie verde viorea 
Venea Sfânta Maria 
Într-o duminică seara 
S-a sunat mobilizarea” 

 
Jocurile populare de pe valea Cernișoarei: Sârba, Brâul, 

Învârtita etc au fost făcute cunoscute în țară și în lume, la multe 
festivaluri internaționale, de către interpretul și instructorul-prof. 
Aurel Cincă, personalitate marcantă a acestor locuri. 

Obiceiurile de iarnă, prezentate în perioada 24 decembrie 
-7 ianuarie, sunt legate de sărbătorile Crăciunului şi ale Anului 
Nou şi sunt caracterizate printr-o mare bogăţie folclorică. Dintre 
acestea cele mai cunoscute sunt colindele, pluguşorul, sorcova, 
steaua şi capra: 

 
Colindele  întâlnite în zona văii Cernișoarei, s-au transmis 

din tată în fiu şi ele au teme istorice sau sunt imnuri de slavă 
aduse voiniciei tinereşti. Cele mai întâlnite colinde sunt „Cetinile”, 
„Lerului mărului”, „Florile dalbe de măr”, „Lerului domnului”, etc. 

 
Plugu şorul . Urarea pluguşorului era însoţită odinioară de 

plug cu boi, buhai, clopote, tălăngi şi chiar instrumente muzicale, 
în zilele noastre renunţându-se la plugul cu boi. Se adresează 
gospodarilor în ultima zi a anului. Pluguşorul este un vechi obicei 
agrar, urare declamată sau cântată, cu întâmplări hazlii şi vorbe 
de duh, pline de umor.  
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Este, de fapt, un poem al cărui conţinut trece în revistă 
muncile agricole, de la arat şi semănat, până la secerat și recoltat. 
Datina umblatului cu pluguşorul este datina urărilor de belşug, de 
sănătate şi voie bună.  

Unul din cele mai răspândite pluguşoare, de pe valea 
Cernișoarei, începe astfel: 

 
„Aho! Aho! copii şi fraţi, 
Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Lângă boi vă alăturaţi, 
Şi cuvântul mi-ascultaţi, 
S-a sculat mai an, bădica Traian, 
Şi-a încălecat pe-un cal învăţat, 
Cu nume de Graur, 
Cu şaua de aur, 
Cu frâu de mătase, 
Cât viţa de groasă. 
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!” … 
 
Sorcova , este un alt obicei specific Munteniei și Olteniei, 

practicat mai ales de către copii. Aceştia purtând în mână o 
rămurică de măr sau păr împodobită cu hârtii colorate diferit, trec 
pe la casele oamenilor, chiar în ziua Anului Nou, urându-le la mulţi 
ani, fericire, sănătate, „tăria fierului, frumuseţea trandafirului” , etc. 

 
„Sorcova, vesela, 
Să-nfloreşti,  
Să-mbătrâneşti,  
Ca un măr,  
Ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul etc.” 
 
Capra  este un obicei străvechi. E costumată şi jucată de 

un flăcău, care imită mersul animalului în două picioare. Flăcăul, 
ascuns într-un cojoc, ritmează jocul manevrând cu mâna botul de 
lemn al caprei. Jocul debutează într-un ritm vioi şi se încheie cu 
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scena înmormântării caprei. În satele din comuna Cernișoara, cu 
capra, vin mai ales flăcăii din satul Armășești. 

 
Descântecele  sunt foarte probabil forme primitive ale 

poeziei unui popor. În zilele noastre când analfabetismul este o 
amintire tristă de domeniul trecutului, datorită creşterii gradului de 
cultură a oamenilor, care a determinat transformarea mentalităţilor 
şi înlăturarea într-o măsură considerabilă a misticismului, 
descântecele sunt pe cale de dispariţie. Din cauza ignoranţei în 
care trăiau, oamenii au fost dominaţi în trecut de teamă şi 
preocupaţi de descoperirea unor mijloace care să-i apere sau să 
le redea sănătatea. 

Cel care descântă este de obicei o femeie bătrână şi 
curată. Aceasta în momentul descântecului respectă anumite 
reguli. Astfel nu se descântă când e lună nouă, duminica, iar 
unele descântece se fac numai în zilele de post, miercuri şi vineri 
etc.  

Practica descântecului este variată: uneori se rezumă la 
simpla rostire a formulei, alteori concomitent cu acestea se 
folosesc diferite obiecte „lucruri sfinte”: cruce, plante, alimente ca 
untdelemn, miere etc; şi în toate cazurile apa, fără de care 
descântecul este de neconceput. Apa trebuie să fie luată din 
anumite locuri, să fie „apă sfinţită şi neîncepută”. Se 
întrebuinţează cărbunele stins în apă, care are chipurile menirea 
de a vindeca orice boală. 

Descântecele se sfârşesc cu o formulă, care urează celui 
bolnav să rămână curat, iar boala să piară, să se ducă „unde 
cocoşul nu cântă, unde popa nu toacă”, iar bolnavul „să rămână 
curat, luminat, ca argintul strecurat”. 

Cea mai recunoscută descântătoare din comuna 
Cernișoara a fost Maria Diaconescu zisă “Măria lui Colin” din satul 
Armășești, care s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. De altfel 
aceasta a reușit ca, de-a lungul timpului, să strângă un număr de 
aproximativ 30 de descântece ce scot în evidență autenticitatea 
folclorului local - anexa nr. 26.  

Am insistat asupra descântecelor pentru a sublinia, dacă 
mai era nevoie, caracterul lor perimat şi anacronic, profund 
neştiinţific.  
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Trebuie să dai dovadă de naivitate şi de o ignoranţă crasă 
ca să mai crezi în zilele noastre în asemenea practici desuete şi 
dăunătoare. 

 
Doina.  S-a păstrat pe teritoriul comunei un bogat 

repertoriu derivat din folclorul literar. Pentru frumuseţea unora 
dintre cântecele ce s-au păstrat pe aceste meleaguri, redăm mai 
jos câteva versuri dintr-o Doină, culeasă din satul Obârșia: 

 
„Şi-am zis verde bob năut, 
Eu când zic mă duc, mă duc, 
Mândrele se strâng buluc, 
Ca oile la uluc.”. 
 
Dintre cântecele populare mai răspândite şi mai îndrăgite 

de locuitori, menţionăm: „Cântecul Radului” şi „Foaie verde 
sălcioară”.  

 
Dansurile . Dintre dansurile populare cu caracter local, 

unele se caracterizează printr-o mare originalitate, fineţe şi 
sensibilitate. Executarea lor presupune multă supleţe, vioiciune şi 
îndemânare. Dintre aceste dansuri populare, pe care locuitorii le 
joacă la hore şi nunţi, menţionăm: „Sârba”, „Restelul”, „Hora 
Mare”, „Învârtita”, etc. 

Echipele de dansuri care s-au prezentat cu aceste dansuri, 
în trecut, la diferite concursuri locale, raionale, regionale şi 
judeţene, s-au bucurat de aprecieri elogioase pentru frumuseţea 
jocurilor şi execuţia acestora, primind numeroase premii şi 
menţiuni. Aproape toate dansurile populare sunt însoţite de 
strigături pline de haz. 

 
Legende cerni șorene despre haiduci  
 
Există în judeţul Vâlcea o pădure de legendă, o pădure cu 

stejari seculari, descrisă de altfel şi de Gala Galaction în ”Pădurea 
Cotoşmanu”. 

„Pădurea asta desparte două comune, Popeşti şi Roieşti, 
şi se întinde de-a lungul drumului naţional Horezu – Craiova dar şi 
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spre vest înspre Cernişoara”, povesteşte Ilorian Păunoiu, om de-
al locului, scriitor îndrăgostit de poveştile acestei păduri „atât de 
dese, încât nu ai cum să nu te rătăceşti prin ea dacă nu eşti din 
partea locului”. 

Drumul Cotoşmanului, cel care face legătura din Popeşti şi 
Roieşti, are un pitoresc aparte, prezintă serpentine printre pădurile 
de fag şi stejar, un drum care are multe poveşti de spus. 

Pădurea Cotoşmanului are trei mari poveşti – povestea 
aurului, povestea cetăţii dacice şi povestea jidovului sau a 
uriaşului. 

„Pădurea Cotoşmanului este cea mai întinsă pădure din 
centrul judeţului Vâlcea. Este ultima pădure subcarpatică. Pe aici 
se venea dinspre Craiova spre zona de nord a judeţului unde se 
aflau mănăstirile din regiunea Horezu şi Băbeni. Tot pe drumul 
Craiovei, boieri precum Greceanu, Piscureanu, Chiricel, Lahovary 
precum şi alţi oameni înstăriţi făceau tranzit între cetatea Băniei şi 
Râmnicu Vâlcea” spune Ilorian Păunoiu din Popeşti. 

Aşa au apărut haiducii. Timp de sute de ani, localnicii 
povestesc de faptul că pădurea Cotoşmanului a fost un autentic 
ţinut Sherwood al Vâlcii, aici au înflorit lotrii, hoţi de drumul mare. 
Ba mai mult, a existat se pare şi un Robin Hood al locului. 
Haiducul Dragu este cel care a fost spaima multor „bogătani”, cum 
se spune prin zonă. 

Haiducul Dragu a condus şi o revoltă a ţăranilor împotriva 
unor taxe pe care boierii le impuseseră. 

Aşa a ajuns Pădurea Cotoşmanului să fie pădurea 
comorilor îngropate. Toţi haiducii care activau aici sfârşeau fie la 
ocnă, fie ucişi în luptă şi, odată cu ei, îngropau secretul aurului. 
Localnicii din Roieşti au vorbit în nenumărate rânduri despre un 
fenomen straniu, acel aşa zis „jocul al aurului” – din când în când 
pe dealul Cărămizilor se deschide pământul şi flăcări vii în noapte 
brăzdează cerul. Aceasta este lumina reflectată de banii ascunşi 
în măruntaiele pământului”, potrivit declaraţiilor lui Gheorghe 
Drăghici, primarul din Roeşti, comună aflată pe versantul sudic al 
dealului Cotoşmanu. Se mai relatează că, la cutremurul din anul 
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1977, zeci de astfel de flăcări se vedeau în pădurea 
Cotoşmanului. 

Ba mai mult, s-a pornit şi o febră a aurului în zonă, deja 
mulţi aventurieri sapă prin pădure în căutarea comorilor haiducilor 
de odinioară. 

Cea de a doua poveste descrie faptul că multe case vechi 
din satul Dăeşti şi din Valea Caselor au la fundaţie un anumit tip 
de cărămidă. Acest aspect a atras atenţia unor specialişti în 
arheologie şi nu mare le-a fost surpriza când au descoperit că 
aceste cărămizi au o vechime de aproape 2000 de ani. Actualii 
locatari ai acestor case au ridicat din umeri, întrebaţi de 
provenienţa lor. Nu ştiau de unde au luat străbunicii lor aceste 
cărămizi. „De acolo din pădure de pe Dealul Cărămizilor”. Şi aşa a 
apărut legenda enigmaticei cetăţi dacice aflate pe cea mai înaltă 
culme a pădurii Cotoşmanu – Cărămizi - dar care nu a putut fi 
localizată. Unii spun, din vorbă în vorbă, că au auzit de ruinele 
cetăţii şi cu siguranţă a existat o astfel de fortificaţie dar…încă 
rămâne legendă. 

„Un istoric din Târgovişte a trecut-o pe o hartă dar este 
foarte greu de localizat cu precizie locul. Pădurea de fag şi stejar 
a acoperit-o în 2000 de ani”, spune Păunoiu 

Dar una din cele mai povestite legende ale pădurii 
Cotoşmanului este cea a jidovului sau a uriaşului. Mai sunt mame 
în cătunul Valea Caselor care le spun copiilor neascultători că 
dacă nu sunt cuminţi îl aduc pe jidov din pădure. Ce este jidovul? 
Este uriaşul care trăieşte în Cotoşmanu. Mulţi localnici spun că 
săpând după comorile haiducilor au dat de oase imense, falange, 
oase ale uriaşilor.  

Specialiştii spun însă că osemintele găsite sunt fosile ale 
unor făpturi marine, în urmă cu sute de mii de ani, locul fiind fund 
de mare.  

În orice caz, pe lângă aceste trei legende, mai sunt zeci de 
altele pentru că de la „Fântânile Reci”- locul unde îşi adăpau 
haiducii caii, „Balta lui Dragu”, „Dealul Cărămizilor”, păstorii pe 
care îi întâlneşti în pădurea Cotoşmanului sunt dornici să ţi le 
povestească. 
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Bătrânii de pe valea Cernișoarei spun că haiducii sau 
boierii fugari au ascuns, cu sute de ani în urmă, saci întregi de 
aur, adevărate comori inestimabile. Conform legendelor, fiecare 
comoară e păzită de spirite sau de un blestem înfricoşător, astfel 
că aventurierii împrejmuiesc zona unde urmează să facă 
săpăturile cu icoane şi talismane norocoase. „Comorile sunt 
păzite şi sunt blestemate. În nopţile cu lună plină, aurul blestemat 
începe să joace şi lumini se văd deasupra locului unde se spune 
că e îngropat", spune un bătrân pe nume Tălmaciu Aurel din 
Armășești. „Dacă cel care îl găseşte are inima curată, scapă de 
nenorociri, iar dacă nu, peste el se vor abate toate relele. Am 
văzut oameni care s-au îmbolnăvit subit şi au murit în chinuri", 
spune el 

Locuitorii din zonă spun că în vârful unui deal, din satul 
Modoia, acoperit de o pădure deasă, a existat o fântână în care 
au fost ascunse comori, în urmă cu sute de ani. „Există o legendă 
care spune că în Pădurea Modoia, la o răscruce de drumuri, 
haiducii ar fi ascuns într-o fântână saci cu aur, prada de la boieri, 
aşa că au răscolit pământul după comori. Ştiu că bătrânii noştri au 
mai găsit bănuţi din aur prin pădure sau prin alte locuri, aşa că eu 
zic că există comori îngropate. Greu e să le găseşti, pentru că 
hărţi unde acestea au fost îngropate nu mai există", spune un alt 
satean, din Mădulari, pe numele lui Vasile Anghel din Mădulari. 

Amintirea prezenței cetelor de haiduci în codrii 
Cotoșmanului avea să declanșeze forțele creatoare ale artiștilor 
populari de pe valea Cernișoarei. Întâmplările și faptele acestor 
„soli ai dreptății” au țesut multe cântece și legende de-a lungul 
timpului. 

Cel mai cunoscut haiduc al acestor codrii era Nicu 
Munteanu, din Râmești, care fura de la cei bogați și dădea celor 
săraci. De multe ori acest haiduc poposea, împreună cu ceata sa, 
la Fântâna Mutului – către Dianu și Obârșia.  

Se spune că în pădurea Rușița din Mădulari, la rădăcinile 
unui stejar, Nicu Munteanu și-ar fi ascuns comoara sa. 

 
„Cine te-a trecut Cotoșmanu 
  M-a trecut Nicu Munteanu” 

                              (informator folcloric, prof. Maria I. 
Ionescu) 
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Tot la Fântâna Mutului, în drumul său spre Pojogi, au 

poposit și Iancu Jianu cu Terente. De remarcat faptul că Iancu 
Jianu poposea adesea cu ceata sa de haiduci la târgul de la 
Râureni. 

Un alt loc de popas al haiducilor îl reprezintă Gropile 
Cernișoarei. 

Haiducul Pleșcan Gheorghe Pleșcan a haiducit la “Bolta 
Hoțului” pe dealul Cotoșman, “hoțul a ținut calea tuturor călătorilor 
pe drumul peste dealul Cotoșmanului, dintre Dăieștii și Roieștii 
vâlceni între anii 1877-1892, când a fost prins de poteră, judecat 
și osândit la 20 de ani de muncă silnică la Ocnele Mari ” - “În 
pădurea Cotoșmăniei”, Gala Galaction. 

O legendă locală amintește de Fântâna Mutului așezată în 
drumul către Dianu și Obârșie. De fapt era un izvor ce țâșnea 
dintre niște lespezi mari de piatră unde poposeau și se ascundeau 
haiducii. Aici au poposit haiducii Iancu Jianu și Nicu Munteanu. 

 
Etnografia 
 
a. Nunta 
În vremuri nu prea îndepărtate, nu erau de conceput 

oficierea cununiei civile şi nunta, fără logodnă. Dar înainte de 
logodnă, băiatul împreună cu părinții precum și un bătrân, bine 
cunoscător al celor două familii, mergeu cu împețitul la părinții 
fetei.  

Cu prilejul logodnei, care avea loc cu un an sau jumătate 
de an înaintea nunţii, se încheia de fapt acel legământ, al unirii 
pentru totdeauna între cei doi tineri.  

Logodna, era precedată de vizite între părinţii copiilor, care 
stabileau şi averea ce aveau s-o dea ca dar de nuntă tinerilor. 
Pentru fată se făcea o foaie de zestre (dota fetei), care cuprindea 
toate bunurile cei erau date ca zestre de către părinţi.  

Din păcate nu am descoperit o asemenea foaie de zestre 
în comună şi de mult timp s-a renunţat la întocmirea acestora.  

Nunţile de odinioară, din zona văii Cernișoarei, păstrau 
unele datini moştenite de la strămoşii noştri. 

În continuare vă prezint tradiționala nuntă ce are loc în 
zona văii Cernișoarei, care în mare parte se păstrează și astăzi: 
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Astfel, joi era adusul zestrei şi aranjatul ei în casa mirelui, 
cu teancul foilor de aşternut pe nelipsita ladă de zestre şi cu 
prosoapele pe pereţi. Fiecare mireasă, căuta să-şi expună cât mai 
vizibil zestrea ce-şi făcuse până la măritiş, în materie de ţesut, 
croşetat, cusături în arnici sau lucrări de gherghef. 

Bradul miresei se face joi până-n nuntă, de fete și băieți 
care fac fel de fel de boboci din hârtie creponată și hârtie lucioasă.   

Sâmbătă seara, flăcăi şi fete, prieteni de-ai mirelui, 
mergeau la mireasă şi împodobeau bradul cu beteală, prosoape 
sau batiste, măr și colac, care a doua zi în timpul nunţii se bucura 
de mare cinste, după care se urca în vârful casei mirelui sau în 
vârful unei prăjini înalte dinainte aleasă.  

După împodobirea bradului (cel mai recunoscut creator, de 
brazi de nuntă și sorcove, era Rica Zamfirescu din Mădulari), 
fetele şi flăcăii se încingeau la dans până noaptea târziu, fiind 
pentru ultima oară când mireasa putea dansa cu toţi flăcăii din 
sat.  

Şi astăzi, la unele nunţi din comună, nu se fac invitaţii 
scrise, cetăţenii sunt invitaţi la nuntă de cavaleri de onoare, care 
merg prin sate începând de joi cu ploşti din lemn, frumos sculptate 
şi împodobite cu flori, pline cu vin din care cinstesc pe toţi 
trecătorii pe care-i întâlnesc. Cu acest prilej se adresează urări: 
„Casă de piatră”, „Petrecere frumoasă”, etc. şi cetăţenii respectivi 
se consideră invitaţi la nuntă. 

Duminică dimineaţa, urmează bărbieritul mirelui, în timp ce 
unul din muzicanţi cântă o melodie potrivită momentului, după 
care se fac pregătirile pentru luarea nunului, pe jos, cu căruţa sau 
trăsura având cai frumos împodobiţi şi în ultimul timp cu 
automobilele.  

Mirele, însoţit de flăcăi, prietenii lui, cu toată muzica, 
pornesc la naşi. La naşi se punea şi se mai pune şi astăzi brad în 
poartă. 

La nuni, indiferent de momentul sosirii, urarea este 
aceeaşi: „Bună dimineaţa şi bine v-am găsit sănătoşi!”, apoi cântă 
muzica până se adună nuntaşii care să-l însoţească pe mire la 
cununie. Se mai cinstesc câteva oale cu vin, cu care ocazie se 
rostesc urările: 
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„Noroc, fine!”, „Să trăieşti, naşule!”, în timp ce nașa îşi 
îmbracă rochia cea nouă, făcută special pentru nuntă. Când totul 
este aranjat, muzica, cu întreg alaiul pornesc la mireasă. 

Până să-i pună nașa voalul miresei, aceasta merge cu 
alaiul și cu brădarul la udat. Își ia cu ea o vadră de lemn (găleată), 
un bici din curea, busuioc și un prosop puse pe toarta găleții. 
Împreună cu brădarul, mireasa ia de o parte a găleții și brădarul 
de cealaltă parte și cu muzică și alai pornesc pe șosea până la 
cea de-a treia fântână (cea mai apropiată) așezată în partea de 
răsărit. Acolo scot împreună apă pe care o pun în găleata nașei. 
Cu busuiocul înmuiat în apa din găleata nașei se stropește în 
direcția celor patru puncte cardinale. Apoi dau ocol de trei ori la 
găleată, dând cu piciorul să o răstoarne (aceasta răsturnându-se 
la a treia încercare). După aceea fac o horă în jurul găleții și apoi 
pornesc spre casa miresei cu alai. 

La sosirea convoiului, nașa cu cutia la subsuoară, în care 
îşi aduce voalul şi beteala miresei, aleargă cea dintâi ca să-şi 
gătească mireasa. Mireasa se aşează în mijlocul casei, iar nașa o 
aranjează ca să fie cea mai frumoasă, încât la masa cea mare, de 
seară, muzicantul să-i cânte pe bună dreptate: „Nună mare, nună 
mare ai o fină ca o floare”, la care naşul răspunde „am o fină ca o 
zână, ştie naşul ce cunună”. 

După gătitul miresei, mirele, mireasa, nunii, fetele şi flăcăii, 
printre care şi cavalerul de onoare, ies din casă pentru a juca 
hora. După terminarea horei, înainte de plecarea la cununie, nuna 
mare în mijlocul curţii, în trăsură sau căruţă, taie pe capul miresei 
un cozonac în 4 părţi egale, pe care le asvârle în cele patru 
puncte cardinale. 

Fetele şi flăcăii aleargă, se îngrămădesc să prindă sfertul 
de cozonac, având convingea că acei care vor gusta din el se vor 
căsători în curând. 

Cununia civilă se oficiază la primăria comunei, de către 
ofiţerul stării civile sau primar şi de regulă, cu câteva zile înaintea 
nunţii. Urmează felicitările, tinerii căsătoriţi primesc buchete de 
flori, se fac fotografii, după care merg cu toţii la o masă 
sărbătorească.  

Cununia religioasă se oficiază, de obicei, la biserica 
parohială, de care aparţine mirele, afară de situaţia când nunta şi 
cununia au loc în alt sat. 
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După cununie, merg spre casa mirelui, unde îşi vor avea 
domiciliul. Pe drum, oamenii ieşiţi la porţi aruncă cu găleţi cu apă 
înaintea mirilor, pentru ca să le fie viaţa plină de bucurii şi 
bunătăţi. Socrul mare (tatăl mirelui), iese vesel înaintea mirilor şi îi 
primeşte cu bunăvoie şi dragoste. Mireasa, la rândul ei, în semn 
de afecţiune, îi toarnă pe mâini apă să se spele şi-i dă să se 
şteargă un prosop pregătit în mod special pentru aceasta, care 
rămâne în proprietatea socrilor şi pe care-l plăteşte prin darul 
oferit miresei.  

Soacra mare (mama mirelui), aşteaptă tânăra pereche și 
le aruncă un prosop mare şi frumos după gât şi-i trage în casă, 
semn că în viaţa de toate zilele să tragă amândoi ca o pereche, 
gustând deopotrivă atât plăcerile cât şi suferinţele. 

Nunta continuă cu dans, la care iau parte toţi tinerii, nașii, 
socrii, până când se avântă în joc şi cei mai în vârstă. Aproape de 
miezul nopţii se pune masa cea mare cu dar, la care participă de 
obicei toţi nuntaşii. În timpul mesei celei mari, muzicantul poate fi 
auzit cântând: 

 
„Taci mireasă nu mai plânge, 
Căci la maică-ta te-oi duce, 
Când o face plopul mere  
Şi răchita micşunele …” 
 
După ridicarea meselor, muzica cântă de zor îmbiindu-i pe 

toţi la joc. Între timp, apar nașii, soacrele şi socrii, care se prind şi 
ei în joc. Nunta continuă până dimineaţa şi după ce se strânge 
darul de la nuntaşi de către nuni şi miri, pleacă fiecare pe la 
casele lor.  

Datorită poziţiei, relativ izolate, a văii Cernișoarei, nunta 
mai păstrează chiar şi în prezent multe obiceiuri şi datini 
străvechi, deşi s-a pierdut mult din fastul şi importanţa ce i se 
acorda altădată. 

Pentru tinerii plecaţi în oraşe, ea se reduce la o simplă 
petrecere, care începe sâmbătă şi durează până duminica 
dimineaţă. 
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b. Naşterea  
Copiii au constituit din totdeauna bucuria părinţilor.  
Candoarea şi inocenţa copiilor, stârnesc şi în prezent 

preţuirea şi dragostea celor mari. De aceea, o casă fără copii, 
este socotită o casă pustie. Despre naştere, în satele văii 
Cernișoara, s-au păstrat o serie de credinţe şi obiceiuri. De 
exemplu: „Femeia gravidă nu trebuie să se uite la vietăţi urâte, la 
oameni sluţi, orbi, ologi, căci atunci copilul din pântece se va 
naşte cu defecte”. Dacă din întâmplare o femeie gravidă vede 
asemenea oameni, îşi schimbă repede privirea şi-şi scuipă în sân. 
Mai sunt şi în prezent femei, de pe valea Cernișoarei, care mai 
cred în asemenea superstiţii, deşi numărul lor este foarte redus. 

Naşterea copiilor este un prilej de bucurie şi de petrecere 
pentru părinţi. După naştere, mama nu se despărţea de copil, 
chiar când avea treburi importante în gospodărie. Mamele îşi luau 
copiii cu ele la muncile câmpului, aşezându-i într-o troacă sau 
chiar pe câmp pe nişte scutece mai groase.  

Deasupra copilului înfăşat, pentru a-i face umbră, se 
aşeza o broboadă, întinsă pe patru beţe înfipte în pământ, în jurul 
copilului. Pentru adormit copiii, se folosea şi se mai foloseşte încă 
leagănul. Acesta, este pus în mişcare cu mâna sau cu piciorul 
până adoarme copilul, în timp ce mama îi cântă: 

 
„Nani, nani, puiul mamii, 
Vino peşte de mi-l creşte, 
Şi tu Doamne, de-l adoarme …” 
 
Mama mea, Maria Constantinescu îmi povestea că la 

vârsta de un an, neavând cu-i să mă încredințeze spre grijă și 
fiind ”datoare”, m-a luat cu ea la prășit porumbi la o vecină, la 
locul numit ”La curături” pe Dealul Sănilor. După ce a terminat de 
prășit rândul cu porumbi mare i-a fost mirarea când, nu m-a găsit 
în albioară și, m-a găsit aproape de litiera pădurii fugind cât mă 
țineau mânuțele și piciorușele (căci mergeam ”de-a bușilea”) cu 
scopul vădit de a intra în pădure. Mulți vecini mi-au prezis atunci 
că voi avea o meserie legată de pădure. Viața a demonstrat că au 
avut dreptate pentru că meseria de militar este o sinteză a tuturor 
meseriilor. 
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c. Moartea 
Sfârşitul vieţii, moartea, provoacă în majoritatea cazurilor, 

durerea sfâşietoare, de neconsolat, a celor apropiaţi. Aceste clipe 
de cumplită întristare sunt momente de adâncă reflecţie pentru 
rude, prieteni şi consăteni, care realizează parcă dintr-o dată că 
multe lucruri sunt deşarte în viaţa unui om, că ceea ce rămâne în 
urma sa sunt faptele sale bune, păstrate în amintirea urmaşilor. 

În satele văii Cernișoarei se păstrează multe obiceiuri 
legate de acest moment: „Morţii nu trebuie îngropaţi lunea, ca să 
nu moară şi alţii din casă”, sau „cele trei zile cât e mortul în casă, 
să nu intre pisica sau câinele, că de va trece pe sub masa pe care 
este aşezat mortul, acela se va face strigoi” etc. 

La priveghiul mortului, în special pentru cei în vârstă, cei 
prezenţi participă uneori la diferite jocuri, obicei moştenit credem 
dela strămoşii noştri geto – daci, la care priveghiul era un prilej de 
bucurie, întrucât credeau că sunt nemuritori. 

Priveghiul este pentru rudele apropiate și pentru prieteni 
un moment de reculegere, de tristeţe, care variază și în funcţie de 
vârsta celui dispărut. De obicei nu se bocește noaptea, rudele 
depănând în şoaptă amintiri din viaţa celui mort. 

Deosebite sunt şi bocetele din timpul zilei sau de la 
înmormântare. Nu sunt bocitoare specializate şi nu se folosesc 
bocete create dinainte. Bocetele sunt creaţii spontane, care redau 
scene din viaţa celui decedat, momente şi întâmplări care exprimă 
durerea celor rămaşi pentru pierderea fiinţei iubite. Acestea sunt 
pline de duioşie , prin exprimarea aproape cântată şi adeseori 
cele ce bocesc invocă şi plâng morţii lor plecaţi mai înainte, care 
sunt chemaţi să-l primească şi să-l conducă pe cel jelit pe căile de 
dincolo de mormânt.  

După înmormântare urmează pomenirile de o săptămână, 
de şase săptămâni (patruzeci de zile), de şase luni, un an şi de 
dezgropare la şapte ani cu rudele şi prietenii celui pomenit.  

Obiceiurile cernișorenilor sunt, prin urmare, foarte vechi, 
unele datând de la începuturile istoriei poporului român iar altele 
sunt moştenite fie de la strămoşii noştri geto-daci, fie de la romani. 

Îmi aduc aminte de o întâmplare adevărată petrecută la 
moartea unui om de vază din satul Mădulari și anume Gheorghe 
Papuc zis ”Bojoiu”. Era ziua înmormântării și, după ce am depus 
cu mama lumânările și florile la capul decedatului, ne-am retras la 
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poartă, căci era multă lume adunată și luând o poziție decentă, 
stăteam în așteptare. Nu după mult timp apare Lisandrina lui 
Nistor Simtea (sora defunctului) și-i povestește mamei că 
decedatului i-a crescut barba. Mama a sfătuit-o să adune de pe 
marginea șoselei 9 pietricele albe (menționez că la vremea 
respectivă drumul nu era asfaltat) și să i le introducă decedatului 
în sân. Femeia, după ce a adunat cele 9 pietricele albe a procedat 
cum i se spusese și la 5 minute după această acțiune s-a prăbușit 
în prispa casei, decedând pe loc. 

Recunosc că această scenă și-a făcut ușor loc în 
subconștientul meu, trecând din când în când, în zona 
conștientului sub forma unei mari enigme. 

 
d. Hora  
Jocul, trăsătura dominantă a copilului, îl însoţeşte pe om 

până la moarte. Am putea spune chiar că omul mai întâi a jucat, 
apoi a vorbit şi a cântat. După primii săi paşi, mişcările ritmice din 
mâini şi picioare, anunţă predilecţia sa nativă pentru dans.  

Aproape în toate satele din comună, în decursul 
vremurilor, se organizau hore în zile de sărbătoare religioase, 
după amiază (de Izvorul Tămăduirii, vinerea după Paști, Înălțarea 
Domnului – Ziua Eroilor etc). Era un prilej de delectare şi veselie 
nu numai pentru tineri dar şi pentru cei vârstnici, care veneau să 
privească şi să tăifăsuiască în voie. Era o zi mare pentru fata sau 
flăcăul care se prindeau pentru prima oară în horă. Veneau 
părinţii, neamurile, prietenele şi prietenii să-i privească şi să-i 
încurajeze. 

Aşa se desfăşurau până nu demult horele în satele văii 
Cernișoarei, care constituiau adevărate clipe de distracţie şi de 
revărsare a tinereţii şi veseliei. 

Cei mai în vârstă se gândesc cu nostalgie la farmecul 
horelor de altă dată, pentru că în prezent chiar dacă se mai 
organizează câte o horă într-un sat sau altul din comună, aceasta 
nu mai păstrează vechile tradiţii. 

În prezent horele sunt abandonate, tinerii preferând să se 
distreze la discoteci, cele mai cunoscute fiind cele desfășurate la 
școala din Modoia și discoteca, privată, Tracia din satul 
Armășești. 
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e. Tipuri de case 
Casa nu este doar un adăpost. În casă se desfașoară 

viața familială. Aici trăiesc părinții și se nasc copii, aici se petrec 
cele mai importante evenimente din viața unui cuplu. 

În concepția locuitorilor văii Cernișoarei, locul pe care se 
construia casa trebuia ales cu grijă: să fie loc curat pe care nu s-
au petrecut evenimente violente, să fie în apropierea unei surse 
de apă, să fie adăpostit de vânturi. 

Pentru ca viața să fie fericită în casă, era important să faci 
un sacrificiu la fundație. În funcție de loc și de epocă, se tăia un 
cocoș, se vărsa sângele unei găini sau unui miel. Pentru 
prosperitate, era obiceiul să se îngroape în fundație câteva 
monede de argint. 

În cele mai multe cazuri, spiritul de solidaritate al 
comunității se manifesta prin organizarea unei clăci de 
întrajutorare pentru construirea casei. La clacă participau vecinii și 
rudele, coordonați de meșter și de proprietar. Participanții primeau 
mâncare și băutură. La terminarea șarpantei, pe coamă se 
așeaza un brăduț sau un buchet de flori, un ștergar frumos și o 
sticlă cu băutură pentru meșteri. De asemenea în podul casei se 
agăța, de un căprior, o drugă de porub desfoiată pentru 
prosperitatea celui ce avea să locuiască în acea casă. 

În arhitectura populară majoritatea caselor erau dispuse 
pe un singur nivel și s-au dezvoltat pe orizontală. Planul cel mai 
răspândit cuprindea două sau trei încăperi, ceea ce reprezenta în 
sec. al XIX-lea un procent de 86% din locuințe. Unul din cele mai 
vechi tipuri îl constituia, și-l constituie și la ora actuală, casa cu 
foișor, o verandă care, alături de prispa caracteristică, pe tot 
teritoriul României, conferă construcției o notă distinctă. 

Grija pentru aspectul casei a constituit o preocupare 
permanentă în satul tradițional. 

În arhitectura populară din lemn, fiecare detaliu de 
sculptură, fiecare crestătură, erau legate de suprafața materială și 
de funcția constructivă care le-au fost atribuite. Ritmul, 
compoziția, ordonarea, care cooperau împreună la realizarea unei 
decorații complete purta o logică acumulată în multe generații de 
artizani. Decorul era aplicat la fațada casei, pe stâlpii prispelor și 
foișoarelor, la fruntare, ancadramentul ușilor și ferestrelor. 
Structura și decorația făceau corp comun. Decorul trăia prin 
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suprafața în care pătrundea în cazul crestăturii, sau prin suprafața 
care se detașa în cazul sculpturii. Ornamentele întâlnite erau în 
proporție de peste 70% geometrice și, mai rar, în unele zone sau 
la alte etnii apăreau motive zoomorfe și antropomorfe. 

În continuare, în dezvoltarea acestui subiect, voi folosi 
două perioade bine determinate care scot în evidență evoluția 
caselor locuitorilor văii Cernișoarei și anume: 

 
1.  Perioada de până la Reforma Agrară din 1864; 
2.  Perioada de după Reforma Agrară din 1864. 
 
1. Încă din vremuri îndepărtate, toţi locuitorii văii 

Cernișoarei şi-au avut bordeiul sau căsuţa lor. Era de neconceput 
ca cineva să stea cu chirie, acest cuvânt nefiind cunoscut pentru 
ei. 

Grija de căpetenie a flăcăului cernișorean, până se însura, 
era să-şi facă mai întâi casă, obicei care se mai păstrează încă şi 
astăzi, într-o anumită măsură. Se exceptează cazul când fata, 
fiind singură la părinţi, avea casă şi trebuind să-şi ajute părinţii 
bătrâni şi nu-i putea părăsi. Flăcăul care se căsătorea cu o 
asemenea fată, era ironizat de regulă de consătenii săi, care-i 
spuneau că s-a măritat. 

Când un flăcău mergea să peţească o fată, adică să o 
ceară de nevastă, primul lucru pe care-l întreba tatăl fetei, era 
dacă are casă. Dacă nu avea casă, acest fapt nu era privit cu ochi 
buni. 

Locuinţele aveau în faţă, spre drum o prispă de pământ pe 
care serile sau în zilele de sărbătoare ţăranii se adunau şi stăteau 
de vorbă. Casele erau construite în mijlocul ogrăzii, fiind orientate 
cu faţa spre răsărit, pentru a evita îndeosebi iarna vânturile 
puternice dinspre nord. Din cele două camere, una era camera de 
primire a oaspeţilor ”odaia bună” iar cealaltă era folosită ca 
dormitor ”odaia de locuit”. 

Pardoseala caselor era din pământ, abia mai târziu cei mai 
înstăriţi au început să folosească scândură pentru a bate 
duşumele. 

Camerele erau mobilate sumar. Paturile erau 
confecţionate în gospodărie, din scânduri, aşezate pe patru ţăruşi, 
bătuţi în pământ şi acoperite cu rogojini sau preşuri. Mobilierul mai 
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cuprindea o masă de lemn rotundă cu trei picioare scurte, pe care 
se servea masa, o lampă mică, o găleată de apă după uşă şi o 
ladă pentru depozitatul mălaiului. În camera de oaspeţi, se păstra 
lada de zestre. Într-un cui de lemn se agăţau lucruri de-ale 
nevestei iar în altul de-ale bărbatului. 

Multe sunt documentele care ne vorbesc despre așezările 
de pe  valea Cernișoarei: 

• o hotărnicie din 3 februarie 1731 amintește de 
“colibele” de pe apa Cernișoarei; 

• un document din 12 aprilie 1821 clasifică locuințele 
după forma și înălțimea lor; 

• în anul 1893, C Alessandrescu amintește în 
dicționarul său despre: “240 case la Mădulari, 207 la Modoia și 
170 la Armășești”; 

• o statistică din anul 1792 amintește că în Modoia 
erau 8 lemnari; 

• Anuarul Statistic al României amintește că în anul 
1925 în Modoia erau șițari și acoperitori de case. 

 

 
Ladă de zestre 

 
Casele vechi din Cernișoara aveau talpa din lemn de 

stejar pusă pe bolovani. Ele erau construite din lemn cu profil 
dreptunghiular - “bârne dreptunghiulare”. 
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Abia pe la sfârșitul secolului al XIX – lea casele erau 
construite din cărămidă “arsă legate cu var”. 

Acoperișul caselor vechi erau din “bârne de stejar prinse în 
cuie de lemn“ peste care se puneau paie și coceni, mai târziu 
folosindu-se șița (șindrila). Casele aveau 1, 2 sau 3 camere și un 
pridvor susținut de trei stâlpi de lemn. Aveau o singură ușă de 
intrare de afară și două geamuri mici la fațadă. 

Aşa cum spun bătrânii, până la reforma agrară din anul 
1864, majoritatea oamenilor locuiau în bordeie, construite pe 
moşiile boiereşti, compuse dintr-o singură cameră, al cărui 
acoperiş era susţinut de doi stâlpi, unul la intrare şi altul la spatele 
bordeiului, cu grinda la mijloc, acoperit cu pământ sau coceni. Cu 
timpul ele au evoluat, ajungându-se la bordeiele cu 2 camere şi o 
mică săliţă între ele, îngropate în pământ până la ferestre, având 
drept geam în loc de sticlă, piei de vite răzuite sau băşici de porc. 

 
2. După 1864, când ţăranii au fost împroprietăriţi cu locuri 

de casă, aceştia au început să-şi construiască case din piatră cu 
două camere, o săliţă între ele. Drept temelie, se folosea tălpi 
groase din stejar, sprijinite la colţuri pe ţăruşi bătuţi în pământ şi în 
rest pe pietre. Acoperişul era de obicei în patru ape, din şindrilă. 

Cernișoara este bogată prin diversitatea peisajului și prin 
zonele sale de un pitoresc nebănuit.  

Cu materialele oferite de natură cernișorenii au ridicat 
construcții variate, decorate cu stâlpi sculptați în forme elegante, 
biserici impresionante, de valoare excepțională (vezi bisericile de 
lemn, care se mai păstrează și acum, din Groși, Obârșia, Mădulari 
și Armășești). Din piatră și lemn, au construit așezări pentru a-și 
adăposti animalele. 

Nisipurile care se găsesc din abundență, pe întinsa vale a 
Cernișoarei, împreună cu alte materiale constituie elemente de 
bază la construcția locuințelor satelor. 

La sfârșitul secolului al XVIII – lea și începutul secolului al 
XIX – lea, satele acestui ținut erau bine structurate și conturate. 
Casele nu mai erau așezate pe bolovani, ci pe un soclu (temelie) 
de 2-2,5 m, cu pivniță (beci). Accesul la prispa casei se făcea pe o 
scară de piatră sau de lemn. 

Locuitorii ținutului cernișorean cultivau pomi fructiferi, iar 
gama ocupaţiilor strict agricole era completată de cultivarea 
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grâului, porumbului, orzului, ovăzului, lucernei, inului, cânepii, 
fasolei, cartofilor etc. Pământul se muncea cu caii sau cu boii. În 
fiecare gospodărie exista deci căruţă (pentru cai) sau car (pentru 
boi), sanie şi celelalte unelte obligatorii (plug, grapă, rariţă, 
respectiv furcă, coasă, seceră, topor secure, cazma, sapă, greblă 
ş.a). 

Producţia agricolă era depozitată în amenajări separate, în 
pod sau în beci. Luând drept criteriu numărul de încăperi şi planul 
de dispunere al acestora, în satele din zona văii Cernișoarei se 
întâlneau mai multe tipuri de case: 

a) case cu o singură încăpere întâlnite la sătenii cei mai 
săraci, care era de fapt ceva mai mult decât un bordei; 

b) case cu o încăpere şi prispă, care se întâlneau mai rar, 
pentru că în cele mai multe cazuri gospodarii au intervenit şi au 
adăugat una sau două încăperi; 

c) case cu două încăperi şi prispă, care reprezenta tipul 
cel mai frecvent în mediul rural antebelic românesc. Una din 
încăperi era folosită pentru locuit, iar cealaltă încăpere „odaia 
bună” îndeplinea funcţia de cameră curată, de oaspeţi; 

La multe case se întâlnea  „polata”, încăpere îngustă, care 
nu se afla sub acoperişul casei, ci sub prelungirea acestuia şi în 
care gospodarul îşi improviza fie o bucătărie de vară, fie o cămară 
(magazie) pentru alimente sau pentru a depozita diverse unelte 
agricole. 

În curte, se găsea un coteţ al păsărilor şi mai rar coteţul 
porcului.  

În ogradă, se mai putea întâlni câţiva pomi fructiferi, cei 
mai răspândiţi fiind prunul, nucul, mărul şi cireşul, care produceau 
fructe pentru familie şi ţineau umbră vara, în zilele călduroase. 
Dacă mai adăugăm la acestea şi nelipsitul câine, avem o imagine 
aproape completă despre gospodăria unui ţăran sărac din satele 
văii Cernișoarei. 

La cei înstăriţi, pardoseala era din scânduri, acoperită cu 
covoare. Prispa era împrejmuită spre exterior cu scânduri frumos 
lucrate şi cu coloane din lemn. Paturile erau acoperite cu saltele 
din paie sau lână, care înlocuiau rogojinele. Peretele din dreptul 
patului era acoperit cu covoare sau scoarţe ţărăneşti. În unele 
case se găseau şi oglinzi lângă pat sau sprijinite de peretele 
dinspre drum.  
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Mesele mici ale ţăranilor săraci sunt înlocuite cu mese 
înalte, cumpărate de la oraş. Pe patul din camera de oaspeţi se 
găseau teancuri de cuverture de lână bătrâneşti, covoare, perne 
etc, ca o mărturie a vredniciei gospodinei sau a fetei ce-şi aştepta 
peţitorul. În curte avea fânarul și un grajd pentru adăpostul 
animalelor. Pomii roditori, înconjurau grădina cultivată cu legume, 
cartofi şi porumb. 

Şi astăzi pot fi văzute asemenea gospodării în satele văii 
Cernișoarei. 

Au apărut însă case construite din cărămidă cu trei şi mai 
multe camere, acoperite cu țiglă roșie. Exteriorul multor locuinţe 
este lucrat în ciment, ornamentat cu diferite modele, vopsit cu 
vinarom sau cu vopsea. Tâmplăria vopsită în culori deschise 
sugerează linişte şi bunăstare. În interior, camerele sunt frumos 
mobilate cu studiouri, recamiere, şifoniere, sufragerii, mobilă de 
bucătărie, biblioteci etc. În multe gospodării este prezent aparatul 
de radio, televizorul şi în unele cazuri automobilul. 

Trăinicia și vitalitatea așezărilor din Cernișoara 
demonstrează evoluția populației de-a lungul secolelor din 
aceastră vatră. 

Arhitectura și așezarea ordonată a caselor locuitorilor văii 
Cernișoarei, scot în evidență un ținut cu sate de moșneni. 

O statistică din anul 1912 amintește că 87% din casele 
acestei zone erau construite din lemn. De-a lungul timpului 
situația arhitectonică s-a scimbat, ajungându-se asfel ca astăzi 
locuințele să fie zidite din cărămidă sau chirpici. 

Interiorul locuinței asigură intimitatea familiei și era 
organizat în funcție de numărul încăperilor, de situația socială și 
materială a proprietarului. El reflecta o anumită concepție cu 
privire la confortul general acceptat de comunitate, la care se 
adăuga o anumită fantezie și preocupare pentru frumos. 

Interiorul casei era spațiul în care femeia dispunea de 
modul de aranjare, de repartizarea mobilierului și obiectelor de uz, 
spre deosebire de curte și construcțiile economice considerate un 
spațiu masculin. 

Intrând într-o casă țărănească veche, de pe valea 
Cernișoarei, constați existența a trei centrii: colțul cu vatră sau 
soba, care oferă caldură, posibilitatea pregătirii hranei și, în trecut, 
chiar sursa de lumină; colțul amenajat pentru odihnă, în care se 
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află patul situat în apropierea surselor de caldură; colțul cu lavițele 
și masa, deasupra căreia sunt icoanele, un colț consacrat 
ospitalității. 

Fiecare din aceste centre au o anumită semnificație. Locul 
vetrei a fost o vreme îndelungată un spațiu sacru, datorită focului 
purificator. Aici nășteau femeile și aveau loc anumite ritualuri, aici 
se reunea familia în jurul mesei, la lumina focului torceau și 
țeseau femeile în lungile nopți de iarnă. Focul era atât de prețios 
că nu trebuia dat din casă. 

Colțul cu patul asigura intimitatea cuplului, dar și caldura, 
datorită numeroaselor categorii de țesături din lână folosite ca 
așternut sau pentru învelit. Patul putea să fie și un loc de 
reprezentare, datorită numeroaselor țesături aflate în jurul său și a 
lăzii de zestre cu teancul de covoare și perne așezate deasupra.  

În zona văii Cernișoarei, în casele cu o cameră destinată 
oaspeților, se întâlnea și un pat folosit exclusiv pentru etalarea 
țesăturilor și a pernelor. În forma cea mai veche, mobilierul simplu 
și funcțional era lucrat în gospodărie sau de meștesugari locali, 
fiind compus din lavițe așezate în jurul camerei, adesea fixate 
între bârnele pereților sau compuse dintr-o scândură cu patru 
picioare înfipte în pământ. Lăzile de zestre frumos decorate cu 
crestături, ca și dulapurile pentru vase, au fost lucrate din scânduri 
cioplite, încheiate în cuie de lemn și îmbinate una în alta. Pe 
măsura trecerii timpului, au început să se folosească mobilele 
lucrate dulgherește, încheiate la colțuri în coadă de rândunică, 
simple sau decorate prin pictare. 

Spațiul restrâns al caselor vechi a determinat dispunerea 
mobilierului în jurul pereților, folosirea polițelor fixate la grindă sau 
deasupra lavițelor. O bară montată în apropierea plafonului 
deasupra patului, servea în unele zone, inițial pentru uscat 
hainele, ulterior pentru prezentarea costumelor de sărbatoare și a 
diferitelor categorii de țesături specifice cergi, covoare, fețe de 
masă etc.  

Interiorul locuinței vechi cernișorene uimea prin bogăția 
țesăturilor viu colorate care ocupau pereții, paturile, lavițele, 
mesele, toate realizate în gospodărie. Cromatica armonioasă și 
caldă creea o impresie de confort în ciuda spațiului restrâns și a 
simplității mobilierului. 
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Acest interior se încadra armonios în marea unitate a 
interioarelor locuinţei ţărăneşti de pe tot cuprinsul ţării. Era un 
interior simplu, dar deosebit de frumos, a cărei structură de 
organizare se baza pe schema tradiţională, dar în acelaşi timp 
prezenta unele trăsături specifice.  

 

 
Interiorul unei locuin ței vechi cerni șorene 

 
Spaţiul fiecărei încăperi era bine împărţit. Mobilierul, 

ţesăturile, obiectele gospodăreşti erau grupate după funcţia pe 
care o aveau, utilitară, sau decorativă, astfel că în încăpere se 
formau locuri precum „colţul patului” din „odaia bună” cu piese şi 
funcţii bine stabilite. 

Casa cu planul format din două încăperi („odaia bună” şi 
„odaia de locuit”) şi tinda reprezenta tipul de casă cel mai 
răspândit în zona văii Cernișoarei. 

Tinda era o încăpere dreptunghiulară, de dimensiuni mai 
mici, care servea drept cameră de trecere şi în care erau ţinute 
diferite obiecte de gospodărie. În unele cazuri, în tindă se afla o 
vatră de foc cu horn, ce dădea în „odaia bună” unde se afla 
prelungirea sobei din cealaltă încăpere. 

La sărbători gospodina punea în tindă unul sau două 
ştergare frumoase.  

„Odaia de locuit” sau „odaia bună” aveau în colţul format 
de peretele median şi cel longitudinal din spatele casei o sobă de 
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cărămidă cu plită, iar lângă aceasta o poliţă din lemn pentru vase. 
Pe peretele opus intrării era aşezat patul, de obicei fixat pe ţăruşi, 
iar la fereastră lipită de perete masa, tip dulap, cu două uşi. În 
casele bătrâneşti se mai foloseşte, încă masa rotundă, joasă, cu 
scăunele. 

În odaia de locuit se punea războiul de ţesut. Ţesăturile, în 
număr mic, aveau funcţii predominant utilitare. Pe peretele de 
deasupra patului se punea un covoraș mic ornamentat cu decor 
linear. Peste salteaua din paie era aşternut un cearşaf din 
cânepă, o velință sau un strai, folosit în timpul nopţii la învelit. Pe 
pat erau aşezate două sau trei perne din pânză de casă.  

Perdeaua era făcută într-o singură fâşie, lungă cât 
fereastra, iar faţa de masă era scurtă. Ştergarele erau făcute din 
pânză de casă din cânepă sau bumbac mai gros. Gospodinele 
ţeseau de obicei stocuri întregi de astfel de pânză, din care 
faceau apoi ştergare, feţe de masă, cearşafuri, feţe de pernă, 
perdele.  

Numai la icoană era pus un ştergar frumos decorat. Pe jos 
erau puse preşuri, făcute la război. 

 

 
Ștergare 
 

„Odaia bună” constituia încăperea în care erau primiţi 
oaspeţii gospodarului sau ai fetei de măritat, de aceea gospodina 
îi acorda o mare atenţie. În această încăpere se găseau piesele 
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cele mai frumoase de mobilier şi ţesături şi se păstra zestrea fetei 
de măritat, aşezată în teanc pe pat. Încăperea reprezenta o 
oglindă a hărniciei şi a gustului pentru frumos al femeii. Camera 
era de dimensiuni mai mari, cu ferestre cu intrare direct din tindă. 
Soba era făcută din cărămidă în unghiul format de peretele 
median şi cel longitudinal din spatele casei. De-a lungul peretelui 
era amplasat patul cu ramă, fără tăblii. În unele familii, mai 
înstărite, se găseau şi paturi mari, late, ele constituind piesele 
cele mai voluminoase din încăpere. 

„Colţul patului” era colţul cu cea mai mare greutate în 
ansamblul decorativ al încăperii. Desupra patului era pusă o cergă 
(Țesătură groasă de lână, bogat ornamentată, care servea la 
învelit sau care se așternea pe pat) cu o compoziţie ornamenală 
şi cromatică de un mare rafinament, cerga constituind piesa cu 
rolul cel mai important în realizarea ansamblului decorativ. 

 

 
Col țul patului 

 
Peste salteaua din paie şi foiţa din zdrenţe era aşternut un 

cearşaf şi o velință cu frumoase ornamente. Velința era pusă în 
aşa fel încât registrul de ornamentaţie al cearşafului să se vadă. 

Rezemate de perete erau aşezate pernele „de colţ” sau de 
„perete”, unele de formă pătrată din pânză de casă albă frumos 
decorată cu diverse motive lucrate cu arnici, altele de formă 
dreptunghiulară din ţesătură de lână cu alesături. 
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La capetele patului era pusă lada de zestre cu capacul 
drept şi decorată cu motive geometrice crestate.  
Teancul de ţesături de pe pat era format din cergă, straie, velință 
şi perne. Înălţimea lui era legată direct de puterea economică a 
gospodarilor. Ţesăturile erau puse într-o anumită ordine, cele 
grele, straiele şi cergile, erau puse la baza teancului. 

În ansamblul decorativ al teancului pernele ocupau un loc 
de prim ordin, datorită frumoaselor registre cu motive geometrice 
şi florale, lucrate cu arnici şi mărgele colorate sau cu dantelă şi 
dispuse la capete şi pe una din lungimi. Piesele de teanc făceau 
parte din zestrea fetelor. 

Ştergarele ocupau un loc important în cadrul interiorului. 
Erau puse sub formă „de fluture” cu capetele întinse sau uşor 
lăsate în jos, încreţite la mijloc, pe cerga de deasupra uşii şi a 
dulapului, sau asociate cu icoane, fotografii, oglindă, busuioc etc.  

În zilele de sărbătoare numărul ştergarelor creşteau. În 
unele gospodării se confecţionau şi se foloseau iţe pentru 
împodobitul pereţilor şi ştergare de dimensiuni mai mici, acestea 
erau puse pe perete acolo unde spaţiul liber era mai mic sau pe 
cergă, ca nişte „roiuri de fluturi”. Locul ştergarelor erau luat de 
multe ori de batiste, încreţite la mijloc. 

La fereastră, lipită de perete, era aşezată masa, înaltă, cu 
picioare drepte şi scaune cu spătarul drept. Faţa de masă, lungă 
până la jumatatea înălţimii mesei, era împodobită cu motive 
brodate cu arnici sub formă de registre dispuse pe margini. 

În unele case exista obiceiul ca în zilele de sărbătoare 
peste faţa de masă învărgată să se pună una mai scurtă cu o 
ornamentaţie bogată. 

Perdelele cu rol decorativ apar în componenţa interiorului 
mai târziu. În vechile interioare cu ferestre mici şi înguste se 
foloseau simple ţesături albe. Odată cu evoluţia interiorului când 
una din încăperi a devenit camera curată, de oaspeţi, perdelelor li 
se acordă o atenţie sporită; erau făcute din pânză albă din 
bumbac subţire, brodată cu motive asemănătoare cu cele de pe 
ştergare. Perdelele erau formate din două fâşii verticale şi una 
orizontală, mai îngustă, pusă deasupra celor două verticale. 

Pe podeaua din scânduri se puneau preşuri învărgate, 
lucrate din lână. În casele bătrâneşti, în „odaia bună” se găsea 
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fixată deasupra patului „culmea”, pe care gospodarii îşi ţineau 
hainele de sărbătoare. 

Vasele din ceramică (străchini, căni, ulcioare) nu erau 
folosite ca piese cu caracter decorativ. 

Interiorul ţărănesc tradiţional din Cernișoara se 
caracterizează prin simplitate, dar şi frumuseţe. Mobilierul cu 
decor geometric crestat, ţesăturile cu o ornamentaţie şi o 
cromatică armoniasă creează în cadrul interiorului o atmosferă 
caldă şi primitoare, la aceasta contribuind şi albul strălucitor al 
pereţilor, roşul aprins al muşcatelor din ferestre. 

La ora actuală, casele ţărăneşti mai păstrează linia 
tradiţională, dar sunt mai mari, mai spaţioase. Cărămida, cimentul 
şi țigla sunt principalele materiale de construcţie. Planul casei s-a 
modificat, numărul încăperilor a crescut, iar funcţiile lor sunt bine 
determinate (sufragerie, dormitor, bucătărie, cămară etc.). 
Imaginea interiorului a suferit modificări substanţiale; piesele de 
mobilier tradiţionale (masa rotundă, joasă, lada de zestre) au 
dispărut, fiind înlocuite cu piese de mobilier moderne, dar 
ţesăturile continuă să deţină un rol important în realizarea unui 
interior confortabil. După 1990 foarte mulţi tineri şi chiar locuitori 
mai în vârstă, au plecat la muncă în Grecia, Italia, Spania, etc. Cu 
banii câştigaţi şi-au construit adevărate vile cu un etaj, cu multe 
camere. 

Analizând zona cernișoreană, vom constata că gospodăria 
ţărănească cuprindea câteva compartimente funcţionale distincte: 

- casa de locuit (inclusiv beciul) şi curtea; 
- acareturile pentru păsări şi porci; 
- grajdul şi fânăria pentru animale; 
- spaţiul pentru căruţă şi celelalte unelte agricole. 
Casele vechi nu erau spectaculoase, fiind comune pentru 

multe zone ale României, cuprinzând „odaia bună”, o cameră 
comună (odaia de lucru), tindă și prispa care includea şi scara.  

În cadrul interiorului locuinţei ţărăneşti ţesăturile deţineau 
un rol important în crearea unui ansamblu unitar care să răspundă 
cerinţelor de confort şi estetică. Prin frumuseţea motivelor şi a 
culorilor, ţesăturile stabilesc un echilibru al culorilor între nuanţele 
închise ale pieselor de mobilier şi ansamblul strălucitor al 
pereţilor. Constituind adevărate pete de lumină, ele creau în 
cadrul interiorului o atmosferă caldă, primitoare. 
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Ţesăturile au fost considerate întotdeauna piese de mare 
valoare; unele erau păstrate din generaţie în generaţie. Cele mai 
frumoase ţesături, lucrate cu mare grijă de gospodine, constituiau 
zestrea fetelor. Erau ţinute în „odaia bună” în teanc pe pat şi 
trecute în foile de zestre. 

Cergile din zona Cernișoarei fac parte prin material, 
tehnică de lucru, compoziţie ornamentală şi cromatică din 
categoria scoarţelor munteneşti. Cergile erau ţesute într-o singură 
foaie (urzit cânepă şi bumbac, bătut lână), de aproximativ 150/300 
cm cu ornamentaţie obţinută prin „ales”. Motivele erau dispuse în 
câmpul central în şiruri paralele sau erau raportate la un motiv 
principal. Pe margini prezenta unul sau două chenare. Pe cergi se 
întâlneau o gamă variată de motive geometrice şi vegetal-florale 
(flori diferite, crenguţe cu flori, boboci, etc.).  

Piesele de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX erau ţesute în două iţe (urzit cânepă, bătut lână) cu un decor 
liniar (dungi „în toiage” sau simple, intercalate cu mici ornamente 
geometrice) sau cu decor geometric şi vegetal-floral stilizate. 

Cromatica cergilor vechi era obţinută cu coloranţi naturali, 
din plante: galben din coji de ceapă, de soc sau rădăcină de 
ştevie, verde din frunze de dud, negru din coajă de arin, galben-
portocaliu din frunze de gutui, maro din scoarţă de nuc, etc. 

Folosirea coloranţilor chimici a făcut gama cromatică să 
devină mai vie, mai puternică, dominată de roşu, verde, albastru, 
maro, galben și mov. 

De asemenea, interiorul caselor vechi țărănești mai era 
decorat cu o țesătură lungă şi îngustă, de aproximativ 250/60 cm 
(un fel de covoraș mic ornamentat), care constituia principala 
ţesătură ce se punea deasupra patului. Treptat în „odaia bună” 
locul acesteia a fost luat de cergă. Era ţesut în două iţe (urzit 
bumbac sau cânepă, bătut lână) cu un decor realizat din dungi de 
diferite mărimi, lăţimi şi culori, ce se succedau la diferite distanţe 
egale pe întreaga suprafaţă. Dungile erau simple sau crenelate „în 
toiage” sau cu mici ornamente geometrice.. 

După Primul Război Mondial sub influenţa oraşului încep 
să fie ţesute covoare , piese de mari dimensiuni (180-220/300-400 
cm) cu o compoziţie ornamentală bogată. Alături de motive 
geometrice, pe covoare se găseau motive vegetal-florale (flori, 
crenguţe cu flori, ghivece, ghirlande, vase cu flori, buchete, 
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trandafiri, etc.), avimorfe (păsări, păuni, cucul), zoomorfe (câini, 
cai, căprioare) şi antropomorfe (vânătorul cu puşcă, femei „în 
horă”, călăreţi); motivele erau redate naturalist şi dispuse „în 
scene” ce erau încadrate de două sau trei chenare cu motive mici.  

Motivele pentru covoare erau luate în general din cărţi şi 
albume, ce circulau în acea perioadă. Un exemplu îl reprezenta 
covorul „cu papagal” (un papagal mare în culori vii pe un câmp 
negru), care se întâlnea deseori. 

Carpetele erau piese asemănătoare covoarelor, în ceea 
ce priveşte materialul, tehnica, ornamentaţia şi cromatica, dar de 
dimensiuni mai mici. 

Alături de cergă, ştergarele  ocupau un loc important în 
amenajarea interiorului. Ştergarele erau ţesute în două iţe, mai rar 
în patru iţe, din bumbac albit sau borangic, cu dimensiunile de 
circa 200/50 cm, uneori mai mari. Ornametaţia era concentrată 
sub formă de registru la capete; câmpul central era alb, 
nedecorat. Piesele vechi aveau compoziţie ornamentală bazată 
pe învărgare: dungi intercalate cu mici ornamente geometrice. 

Pe ştergare se găseau, ca şi pe ţesăturile din lână, o 
ornamentaţie bogată: motive geometrice, florale (flori diverse, 
buchete). Motivele ştergarelor se înscriau în ornamentaţia 
tradiţională, dar se caracterizau printr-o notă specifică de 
execuţie. La capete ştergarele aveau un mic tiv cu găurele, 
franjuri sau dantele (din fire înnodate sau lucrate cu inglița). 

Cromatica ştergarelor din zona văii Cernișoarei se 
bazează pe roşu, negru, portocaliu şi alb. Era o cromatică simplă, 
dar gospodinele prin numeroase combinaţii reuşeau să creeze 
compoziţii de un mare rafinament. 

În odaia de lucru ştergarele aveau un rol predominant 
utilitar fiind folosite în diverse treburi gospodăreşti. Erau ţesute din 
cânepă sau bumbac, de dimensiuni mai mici şi decorate prin 
învărgare. Pentru diferite ocazii (botez, nuntă, înmormântare) erau 
lucrate ştergare cu o ornamentaţie şi o cromatică adecvată 
momentului. 

Ţesăturile pentru organizarea şi împodobirea patului erau 
diferite în funcţie de cameră. Pe pat se punea o saltea din paie 
sau foi de porumb a cărui „faţă” sau ”dos de saltea” era ţesută din 
cânepă sau bumbac mai gros ca să „reziste”.  
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În „odaia bună” cearşaful de pat constituia o piesă cu 
funcţie decorativă. Era ţesut din bumbac în două iţe, decorat cu 
dungi subţiri roşii sau albastre sau cu un registru cu motive 
geometrice sau florale pe lungimea care se vedea de sub velință.  

În vechile interioare peste saltea se punea o velință, care 
ţinea loc de cearşaf. Pentru camera de lucru, ceaşaful era 
confecţionat din pânză de cânepă sau bumbac şi nu era decorat.  

Velin ța era o ţesătură care îndeplinea în cadrul locuinţei 
întrebuinţări diverse. 

În „odaia bună” peste cearşaful de pat se punea o velință 
frumos decorată; câteodată era fixată de perete deasupra patului 
în locul cergei. În camera de lucru era întinsă pe pat ca aşternut 
sau era folosită la învelit. 

Velința era confecţionată din două foi, unite între ele pe 
lungime, cu decorul realizat prin dungi simple sau dinţate „dinţi de 
fierăstău” sau „în toiege”, intercalate cu motive geometric sau/şi 
florale. 

În interioarele caselor bătrâneşti mai găsim și acum velințe 
ţesute din cânepă. 

Macatul sau cuvertura era o ţesătură din lână care a luat 
treptat locul velinței, îndeplinind atât o funcţie utilitară, cât şi una 
decorativă. Macatele erau ţesute în mai multe iţe, motivele, în 
general geometrice, erau alese cu vergeaua şi dispuse în joc de 
fond continuu; erau mono sau bicolore, culorile preferate sunt 
albastru, roşu, verde, galben, negru, maro. De multe ori 
gospodina ţesea câte trei foi la fel, două pentru a forma macatul, 
cea de-a treia pentru a fi pusă pe perete deasupra patului. 

 Pătura de învelit noaptea era o ţesătură din lână cu fire 
lungi, lucioase, folosită mai ales în satele de munte şi deal. În 
„odaia bună” în teancul de ţesături de pe pat se găseau două sau 
trei astfel de piese. Erau ţesute în două iţe din lână toarsă gros, 
care erau date la vâltoare şi apoi pieptănate. În zona văii 
Cernișoarei erau ţesute straie albe, în culoarea naturală a lânii. 
Găsim şi pături învărgate, cu dungi roşii, verzi, albastre sau 
galben-portocaliu; efectul artistic fiind realizat prin alternanţa 
dungilor.  

După Primul Război Mondial în casele ţărăneşti și-a făcut 
loc tot mai mult plapuma . Faţa era ţesută din lână, în patru iţe „în 
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coaste” în culorile roşu şi albastru închis; fiind umplută cu lână de 
calitate inferioară. 

Pernele sau c ăpătâiele au în cadrul interiorului locuinţei 
un rol utilitar şi decorativ. 

În „odaia bună” pe pat erau aşezate frumoase perne „de 
perete” sau „de colţ”. De formă pătrată, de circa 40/40 cm, erau 
făcute din pânză albă de casă, decorată numai pe o faţă, cel mai 
des cu un motiv central încadrat de un chenar. Motivele erau 
asmănătoare cu cele de pe ştergare şi erau brodate cu arnici 
roşu, negru şi galben-portocaliu. 

În majoritatea satelor cernișorene erau folosite perne de 
formă dreptunghiulară de circa 80/40 cm, a căror faţă era făcută 
din ţesătură de velință sau cergă. 

În teancul de pat se găseau şi perne de formă 
dreptunghiulară; fiind confecţionate din pânză de casă albă, 
decorate la capete şi pe una din lungimi cu motive geometrice şi 
florale lucrate cu arnici şi mărgele colorate. Uneori la capete 
prezintau dantelă şi colţişori. 

Căpătâiele sau pernele de uz erau aşezate la capătul 
patului în odaia de locuit; erau piese dreptunghiulare (80/50cm), 
umplute cu lână şi înfăşate cu pânză albă decorată cu dungi roşii 
şi albastre sau cu pânză. 

Dosul de pern ă era ţesut din cânepă sau bumbac „ţesut 
tort în tort în patru iţe, ca să ţină” și era dat cu făină umezită ca să 
nu iasă fulgii.  

Ţesăturile pentru masă erau numite simplu „faţă de 
masă”. Erau piese dreptunghiulare a căror mărime era legată de 
tipul de masă înaltă folosită în „odaia bun ă”; erau făcute din două 
foi unite printr-o dantelă. Feţele de masă erau ţesute din bumbac 
albit sau cânepă de calitate bună, mai rar din borangic. Erau 
decorate pe întreaga suprafaţă prin învărgare cu dungi subţiri roşii 
şi albastre sau erau decorate pe margini cu registre cu motive 
geometrice şi florale. 

Pentru odaia de locuit feţele de masă erau albe sau 
învărgate, ţesute din cânepă sau bumbac mai gros. În 
gospodăriile înstărite se ţeseau feţe de masă din borangic „în 
ochiuri” cu mici ornamente geometrice. Dantela de pe margini era 
croşetată tot din borangic. 
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Ţesăturile de interior din zona văii Cernișoarei, prin 
frumuseţea compoziţiei ornamentale şi a cromatici ocupă un loc 
distinct în cadrul tesăturilor ţărăneşti tradiţionale din ţara noastră. 

Fiind o zonă subcarpatică bogat împădurită, încălzirea 
locuințelor satelor cernișorene se asigura cu sobe din cărămidă, 
combustibilul folosit fiind lemnul.  

Pentru iluminat s-a folosit lampa cu gaz, electrificarea 
finalizându-se în anul 1968. 

Astăzi, unele case din zona văii Cernișoarei au stâlpi și 
arcade cu ornamente speciale, înalte cu un nivel. 

La 26 martie 1970, Elena A. Lungu, din Modoia, a oferit 
spre vânzare, Muzeului Județean Râmnicu Vâlcea, o casă 
bătrânească, de 150 de ani, din bârne de stejar cu fațada și stâlpii 
ciopliți și ornamentați. Această casă este purtătorul talentului 
artiștilor anonimi de pe valea Cernișoarei. 

Are două camere, hodgeac și hodae și este realizată din 
lemn de stejar. Temelia, care dă rezistența locuinței, este 
construită din piatră masivă. În partea dreaptă a casei se află 
beciul.  

Hodgeacul sau “camera cu corlată” îndeplinește funcția de 
bucătărie, de dormit și de mâncat.  

Corlata este construită din nuiele. Din hodgeac se intră în 
hodaie sau “la sobă” care are funcția de cameră bună, de oaspeți. 
Fațada casei cuprinde o prispă din lemn masiv având stâlpi de 
susținere ciopliți și ornamentați cu motive geometrice. Pereții sunt 
construiți după “sistemul chei” și se termină la acoperiș, la pod. 
Podul este din scândură iar acoperișul casei este “în patru ape” 
din șiță. 

Această casă, care se află la Muzeul Județean Vâlcea, 
este mărturie a talentului țăranului cernișorean. 

 
f. Fântânile 
Unde este o fântână, este şi viaţă. Secole la rând a fost 

sursă de viaţă pentru oameni şi pentru animale. Așezată în drum 
oamenii nu au ocolit-o niciodată și s-au bucurat mereu de apa ei 
limpede, rece și bună. Pentru drumeț apa este o binefacere la 
drum. Fântâna a fost întotdeauna un loc de odihnă pentru cel care 
se oprește pentru a-și reface forțele spirituale și fizice. 
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Pentru cernișoreni fântâna este o “ctitorie” și reprezintă un 
simbol al trăiniciei veșnice. Este locul de întâlnire, unde 
cernișorenii, în scurtul lor răgaz, țeseau amintiri și urzeau 
legende. 

Versurile poetului Lucian Blaga aduc în actualitate faptul 
că, pentru țăranul român, fântâna este un loc de reculegere și 
meditație spirituală: 

 
Când mă privesc într-o fântână 
Mă văd cu-adevărat în zi 
Așa cum sunt și-am fost și-oi fi. 
 
Fântânile sunt adevărate oaze de lumină unde pe vremuri 

de restriște poposeau neînfricații haiduci. O legendă locală 
amintește de Fântâna Mutului așezată în drumul către Dianu și 
Obârșie. De fapt era un izvor ce țâșnea dintre niște lespezi mari 
de piatră unde poposeau și se ascundeau haiducii. Aici au poposit 
haiducii Iancu Jianu și Nicu Munteanu. 

O localnică, pe nume Smedescu Aurica, din satul Obârșia 
amintește: “ .. bătrânii povesteau că numele fântânii “Fântâna 
Mutului” vine de la faptul că acolo fiind locul de întâlnire al 
haiducilor, totul trebuia să rămână secret, nimeni nu trebuia să 
vorbească”. 

Istoria consemnează despre aceste demne “ctitorii” de 
suflet: 

• Un document din 2 februarie 1805 amintește faptul 
că “Toma Grecescu din Pojogi cumpără de la frații Iordache din 
Turcești partea de moșie părintească de la Fântână, cu taleri 15 și 
jumătate …”; 

• În “Dicționar al județului Vâlcea” din 1893, pag. 57, 
C. Alexandrescu vorbește despre …Buduroi, “fântână din comuna 
Mădulari, plasa Cerna”. Numele acestei fântâni vine de la un 
copac situat lângă un izvor și prin care se scotea apa cu un vas; 

• C. Alexandrescu, în op. cit. pag 89, amintește de 
… Chiciureanu, “fântână într-un loc izolat în comuna Modoia, 
plasa Cerna de Sus”. 

În principiu, fântâna căptuşită cu piatră ca să nu se surpe, 
avea patru elemente simple: ghizdul din bârne, furca, cumpăna şi 
drugul de lemn de care era prinsă ciutura. Un sistem simplu de a 
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scoate apa, cu efortul cel mai mic. Pe lângă fântână era aşezat un 
jgheab lung scobit în trunchiul unui arbore secular, plin totdeauna 
cu apă de unde se adăpau animalele.  

Odată cu trecerea timpului însă, fântâna a fost supusă 
schimbărilor vremii. Ghizdul din lemn a fost înlocuit de beton iar 
cumpăna a fost înlocuită cu o roată mare și cu un tambur pe care 
trece un lanț și de care atârnă o găleată de metal.  

Astăzi fântânile cernișorene au o formă comună, cu o 
arhitectură simplă ca a tuturor satelor învecinate fiind în număr de 
aproximativ 300 amplasate pe toată raza comunei. Dacă, în 
general, fântânile cu tuburi înguste şi largi din beton sunt 
preponderente, această preponderenţă este mai accentuată în 
satele Cernișoara, Mădulari, Sărsănești și Obârșia. Cel mai 
cunoscut “meșter fântânar” de pe valea Cernișoarei este Pavel 
Moldoveanu, din Groși, care a făcut fântâni în toată comuna și nu 
numai. 

 
g. Hrana 
În trecut, în zilele obişnuite, fasolea, cartoful, prunele 

uscate, loboda, ştevia, mămăliga, varza şi murăturile erau 
alimentele de bază ale locuitorilor din zona văii Cernișoarei. 
Gospodarii care aveau câte o vacă mai aveau la masă brânză, 
lapte şi unt.  

Cumpărau adesea şi peşte proaspăt de la negustorii 
ambulanţi de prin sate, pe care îl frigeau şi îl consumau cu ardei 
sau usturoi.  

Primăvara şi vara în alimentaţia locuitorilor predominau 
urzicile, ceapa, ştevia, loboda, cartoful şi fasolea.  

Iarna mâncau mai bine deoarece îşi tăiau porcul, crescut 
cu destulă greutate, iar vara când munceau mai mult aveau 
mâncare mai puţină cu valoare nutritivă redusă. 

Astăzi, ca urmare a creşterii bunăstării şi nivelului de trai al 
tuturor cetăţenilor şi populaţia comunei Cernișoara se bucură de 
condiţii mai bune de hrană. Brutăriile şi magazinele private 
aprovizionează locuitorii cu pâine proaspătă, diferite preparate din 
carne, peşte, legume etc.  

După 1990, magazinele private din comună, destul de 
numeroase, oferă sortimente foarte variate de produse, 
caracteristica esenţială a economiei de piaţă. 
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h. Portul 
Portul tradiţional, al locuitorilor satelor văii Cernișoarei, a 

dispărut aproape cu totul datorită influenţei oraşului. Bărbaţii 
poartă haine asemănătoare celor de la oraş, cizme, ghete ori 
pantofi, iar femeile rochii de stambă, pantofi, sandale, ciorapi de 
mătase, etc. 

Iarna bărbaţii poartă pe cap căciuli din blană de miel, iar 
vara, pălării sau umblă cu capul descoperit.  

În trecut, purtau cămăşi lungi din pânză albă de in ţesută-n 
casă şi costume din stofe de casă din lână toarsă, ţesută şi dată 
la piuă. Vara ieşeau la muncă în cămăşi, izmene, tot de pânză, 
veste şi cu picioarele goale.  

Bărbaţii cât şi femeile purtau iarna opinci confecţionate din 
piele de porc. 

Femeile purtau în zilele de lucru fustă lungă din caşmir 
negru şi cămăşi din pânză de in sau cânepă, pe care erau ţesute 
diferite modele, iar pe cap îşi punea basma sau tulpan.  

În zilele de sărbătoare, femeile purtau cămaşă cu altiţă 
numită şi „iie”, cu șoarțe sau zăvelci.  

Erau încinse cu bete pe care erau cusute motive naţionale 
şi fluturi, care se terminau cu ciucuri şi mărgele. Pe cap purtau 
tulpan alb cu dantelă sau mărgele pe margine. 

 
i. Fizionomia şi caracterul locuitorilor 
 
În majoritatea lor, bărbaţii cernișoreni, sunt de statură 

mijlocie, bine făcuţi, cu fizic plăcut, musculoşi şi rezistenţi. 
Femeile sunt frumoase şi foarte frumoase, cu faţa plină şi rotundă 
şi cu ochii vioi şi corpul bine proporţionat. 

Pe vremuri, bărbatul se căsătorea după ce trecea de 30 de 
ani şi avea serviciul militar satisfacut. După cum se remarcă din 
recensământul din 1838, între soţi era o mare diferenţă de vârstă 
care ajungea uneori la 20 – 25 ani, bărbatul fiind întotdeauna mai 
în vârstă. 

În prezent tinerii care se căsătoresc sunt de vârstă 
apropiate şi cu profesii asemănătoare.  

Ţăranul a fost întotdeauna harnic, respectuos şi cinstit. 
Dădea dovadă de o extraordinară răbdare şi rezistenţă în faţa 
necazurilor şi greutăţilor vieţii. Cuvântul dat de el era sfânt şi 
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valora mai mult decât un act scris. Împrumuturile pentru diferite 
nevoi, erau înapoiate la termenul stabilit, fără niciun fel de 
intervenţie. La judecăţi apelau numai cei care aveau bani de 
risipit. Printre săteni circulă şi astăzi expresia: ”Decât o judecată 
dreaptă mai bine o pace strâmbă!”. 

Nu pot trece cu vederea inteligenţa nativă a ţăranului 
cernișorean, agerimea minţii şi umorul înnăscut al unora, 
valorificat din plin la petreceri, nunţi şi munci agricole, cu care s-ar 
mândri oricare actor. Poate cea mai importantă din cununa de 
virtuţi a ţăranului din zona văii Cernisoarei este proverbiala sa 
ospitalitate. Într-adevăr, el nu ezită să scoată ce-i mai bun din 
avutul său pentru a-şi primi şi ospăta musafirii.  

Opinia publică avea şi mai are încă un rol important în 
viaţa satului, poate şi datorită faptului că orice veste rea sau bună 
trece repede de la un capăt la altul al satului, stârnind după caz, 
laude sau critici aspre. De aceea, fiecare se ferea să facă lucruri 
rele pentru a nu intra în gura satului, „pe care nici pământul n-o 
astupă„.  

Astfel cei care erau prinşi furând găini erau plimbaţi de 
poliţist prin toată comuna cu o găină legată de gât, având şi o 
pancartă pe care scria: Cine-o face ca mine, ca mine să păţească! 
fiind ironizaţi şi jigniţi de locuitorii comunei. 

Copil fiind am asistat la o astfel de pedeapsă pe când 
primar era d-l Smedescu Aurel iar șeful postului de miliție, dl. 
Crișu Gheorghe. S-a întâmplat în ziua de Izvorul Tămăduirii, anul 
1983, în satul Mădulari, atunci când Costache Zorilescu zis 
“Costache al lui Mătăcuță” a fost prins furând trei curcani de la 
familia Bobora Constantin. Acesta a fost plimbat de milițian, prin 
tot satul, cu curcanii legați de gât și cu clopoței legați de picioare, 
având plăcuța agățată de gât cu înscrisul: Cine-o face ca mine, ca 
mine să păţească! O măsură educativă la vremea respectivă. 
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Învăţământul 
 
a. Începuturile înv ăţământului în Cerni șoara 
 

“Cernișoară, Cernișoară 
Am să-ți fac apa cerneală, 

Să ți-o pui în călimară, 
Să scriu la părințI la țară.” 

Cantec popular 
 
Pentru prima dată, învăţământul public la sate în 

Muntenia, a fost organizat în anul 1838.  
Dintr-o adresă a Înaltului Deparament din Lăuntru cu nr. 

117 din 24 ianuarie 1838 către “Eforia şcoalelor”, rezultă că urma 
să se întocmească „şcoli în toate satele dintr-acest principat (Ţara 
Românească), potrivit cu legiuirea din Regulamentul Organic”. 

Potrivit aceleaşi adrese, cei care erau datori să-i înveţe 
slovele pe copiii satelor erau cântăreţii bisericeşti. 

Printr-o circulară, Departamentul din Lăuntru cerea 
ocârmuitorilor de judeţe ca „în fieşi care sat se va ţinea pe lângă 
preot şi un cântăreţ, care-le va primi deosebit de doue chilie de 
bucate pe fieşi care an şi câte lei duoi de fieş care enoriaş, 
sătean, plătindu-se unul la Sf. Gheorghe şi celălălalt la Sf. 
Dumitru, va fi însă dator acest cântăreţ să înveţe copiii satului 
carte şi cântări …”. 

Întrucât învăţământul sătesc se afla la începuturile sale, nu 
existau încă localuri construite special pentru şcoli, de aceea 
cursurile şcolare urmau să se ţină în diferite case particulare, 
încăperea respectivă să fie potrivită cu numărul şcolarilor şi să nu 
vateme sănătatea acestora. 

Pentru viitor, autorităţile judeţene trebuiau să „chibzuiască 
mijloacele pentru clădirea unor încăperi întradins pentru aceasta”. 

Ţăranii tineri, cântăreţi sau feciori de popă, frecventau 
nişte cursuri în oraşul de reşedinţă al judeţului o perioadă de timp, 
pentru a căpăta cel puţin o minimă pregătire necesară viitoarei lor 
misiuni, deloc uşoară şi apoi erau „sloboziţi prin satele judeţului 
destoinici de a deschite şcoala şi preda învăţătură copiiilor 
sătenilor”. 
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Cursurile şcolare se ţineau cu copiii ţăranilor numai în 
perioada de iarnă, adică de la 1 noiembrie şi până la sfârşitul lui 
martie, urmând ca în celelalte luni să-şi ajute părinţii la muncile 
pământului. 

Nici vârsta şcolarilor şi nici durata cursurilor nu era limitată 
la un număr oarecare de ani, după cum nici materia de 
învăţământ nu era împărţită pe clase. Învăţământul se făcea pe 
cărţile bisericeşti, cei mai buni elevi având perspectiva de a 
deveni dascăli când apăreau asemenea posturi. 

Din listele trimise de profesorul A. Fortunatu către Eforia 
Şcoalelor, aflăm care erau materiile de învăţământ care se 
studiau la şcolile săteşti. Menţionăm dintre acestea: manual de 
citire partea I şi a III-a, gramatici, manuale de silabism, partea I, 
partea a II-a şi partea a III-a, manuale de istoria sfântă, 
catehisme, abecedare mici, manuale de geografie, cartea pentru 
vindecarea bolilor la vite, broşuri de vocabular francezo – român, 
algebra, geometrii, culegeri de feluri de scrisoare, manuale de 
rugăciuni. 

În pofida unor greutăţi, învăţământul public sătesc din 
Muntenia continuă să se dezvolte până în anul 1848.  

Munca de pionierat a învăţătorilor, de răspândire a ştiinţei 
de carte la proporţii naţionale, a avut urmări inestimabile. Prima şi 
cea mai importantă consecienţă a acestei nobile activităţi a fost 
ridicarea culturală şi morală a satelor, cultivarea simţului civic al 
ţăranilor cu urmări pozitive directe în mai buna gospodărire a 
sătenilor şi localităţilor. 

În anul 1848, învăţătorii satelor şi-au adus o contribuţie 
importantă la răspândirea ideilor revoluţionare, fiind folosiţi în 
acest scop de guvernul revoluţionar.  

Trăind în aproape aceleaşi condiţii ca şi majoritatea 
locuitorilor de la sate, cu lefurile plătite cu întârziere şi umiliţi 
adesea de comportarea boierilor şi arendaşilor, învăţătorii satelor 
au aderat la ideile revoluţiei văzând în aceasta singura cale de a 
scăpa din sărăcia în care se zbăteau. 

Ca măsură de represalii, după 13 septembrie 1848, şcolile 
săteşti au fost închise iar învăţătorii acestora destituiţi. Eforia 
Şcoalelor reînfiinţată la 27 septembrie 1848, poruncea la 10 
ianuarie 1849, cîrmuirilor de judeţe, ca toate şcolile să fie sigilate 
cu întreg mobilierul înlăuntru şi să nu fie folosite de aici înainte 
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vreo altă locuinţă, iar la 20 mai 1849, revenea cu aceeaşi 
poruncă. 

Hotărârea Eforiei Şcoalelor a constituit o grea lovitură dată 
şcolilor săteşti, care în ciuda greutăţilor, înregistraseră progrese 
remarcabile: se pregătiseră învăţători, se construiseră localuri, se 
editaseră manuale, se procurase mobilier, frecvenţa elevilor se 
îmbunătăţise, toate acestea într-un timp relativ scurt. 

Totuși după 8 ani, adică în anul 1857, școlile se vor 
redeschide iar învățământul va lua avânt în toată țara, e adevărat 
neuniform. 

Evoluţia societăţii româneşti şi dezvoltarea statului modern 
cereau mulţi oameni cu ştiinţă de carte, de aceea la scurtă vreme 
după înfrângerea revoluţiei, apar tot mai evidente preocupările 
oficiale pentru reorganizarea învăţământului naţional. 

Încă din secolele trecute valea Cernișoarei s-a făcut 
recunoscută prin talentați oameni de cultură. Aici s-au născut 
talentați „scriitori de documente” și cunoscători de slovă 
românească.  

Despre aceasta ne amintesc documentele vremii: 
• un document din 30 auguist 1798, ne amintește 

despre „scriitorul Dincă din Armășești”; 
• un document din 18 decembrie 1805 vorbește 

despre „scriitura lui Badea din Armășești”; 
• un alt document din 8 septembrie 1804 ne vorbește 

despre Alexandru, fiul lui Gheorghe „scriitorul” din Armășești; 
• în 18 aprilie 1811 un document, cu referire la 

Mădulari ne amintește, despre „11 martori cu scriitorul” etc. 
Acest număr mare de documente, precum și numele 

scriitorilor amintite de acestea, mă determină să admit existența 
de școli în această perioadă. 

De asemenea existența hotarnicilor care trebuiau să știe 
să socotească și să scrie, admite existența școlilor. 

La 20 septembrie 1786 se redactează carte de hotărnicie 
a vătafului Dumitrașcu și a lui Stanciu Măldărescu ce au fost 
„orânduiți hotarnici”. 

În satele văii Cernișoara găsim de asemenea foarte mulți 
preoți, cunoscători de carte și absolvenți de școli. 

Despre organizarea legală și ordonată a învățământului 
românesc putem vorbi abia în anul 1838, când Eforia Școalelor 
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trimite dintre candidații „cei mai destoinici” să deschidă școli la 
sate. 

Astfel pe valea Cernișoarei iau ființă primele școli în 
perioada 1838-1842: Armășești – 1842, Groși – 1839, Mădulari 
1838.  

Primii dascăli „candidați de învățători” au fost: 
• la Armășești, în 1842 – Păun Bălășescu de 25 ani, 

fiu de preot din Armășești; 
• la Mădulari, în 1838 – Marin Ionescu avea 18 ani și 

era fiu de birnic din Mădulari; 
• la Groși era Ștefan Popescu, decembrie 1839, 

avea 24 ani și era  fiu de preot. 
În cadrul inspecțiilor, la 40 de școli, făcute în perioada 

1846 – 1847 de către institutorul Costache Codreanu, 
conducătorul Școlii Normale vâlcene, s-a numărat și școala din 
satul Mădulari unde era învățător Marin Ionescu. Institutorul a 
asistat la examenul organizat de această școală și a rămas 
profund impresionat de răspunsurile date de elevi în ceea ce 
privește „scrisul, cititul și socotitul”. 

Deasemenea "elevii au răspuns bine la rugăciuni, 
catehism și istoria sfântă" spunea profesorul Costache Codreanu. 

Cu prilejul acestor inspecții, învățătorul Marin Ionescu 
ținea câte o cuvântare. El se adresa cu formula "Domnilor și 
fraților, scoala este facerea de bine", iar junimea vine la scoală ca 
să învețe - Marin Ionescu a ajuns subinspector. 

 În perioada 1846 – 1847, cu ocazia examenelor mai sus 
amintite, arendașul satului Modoia, Marinescu Gheorghiță a oferit 
câte „10 sfanți” premianților de la școala din Groși. 

Datorită evenimentelor de la 1848 s-a primit poruncă de 
închidere a școlilor, acestea redeschizându-se oficial în anul 
1857. Totuși redeschiderea școlilor, așa cum am mai amintit, nu a 
avut loc uniform peste tot. 

La redeschiderea învățământului în anul 1859, la școala 
Groși – Modoia (plasa Otăsău) cursurile erau frecventate de 10 
elevi sub îndrumarea învățătorului Ștefan Preotul. 

Interesant pentru acei ani sunt manualele școlare folosite 
de elevi în timpul anului școlar în curs. Astfel, în Arhivele Statului 
Fondul – Revizoratul școlar, 1863, dosar 1-9, sunt redate titlul 
cărților școlare pentru anul școlar 1863-1864, astfel: 
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• Clasa a I-a: 
- Abecedaru sau manualu de silatismu- D. 

Jarcu; 
- Caligraphia mică-A. Popp. 

 
• Clasa a II-a: 
- Carte de lectură-Barbu Stepănescu; 
- Manualu de catehismu moralu; 
- Primele rațiuni de aritmetică-Barbu 

Stepănescu; 
- Geografia Principatelor Unite; 
- Caligraphia mică-A. Popp. 

 
• Clasa a III-a: 
- Catehismu elementar alu religiune 

creștine; 
- Istoria; 
- Elemente de gramatice-B. Stilescu; 
- Geografia țărilor române-A. Treb. Laurian; 
- Epistolele și evanghelile; 
- Caligraphia-Barbu Stepănescu; 
- Aritmetica-A. Popp; 
- Culegerea de totu felu de scrisori. 

 
• Clasa a IV-a: 
- Elemente de cosmografie-A. Treb. Laurian; 
- Elemente de geografie-G. Vlădescu; 
- Ținerea socotelilor sau comptabilitatea-D. 

Jarcu; 
- Elemente de Istoria Românilor-A. Treb. 

Laurian. 
 

Istoria învățământului din acea perioadă, atinge un punct 
de maximă importanță în anul 1864 atunci când domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza aplică reforma sa. 

Astfel, Legea Instrucțiunii Publice din 1864, trasează 
Corpului Profesoral obiective importante, cum ar fi: 
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• obligativitatea învățământului; 
• gratuitatea sa; 
• egalitatea pentru toate categoriile sociale. 
 

În urma emiterii acestei legi, în anul 1865, pe valea 
Cernișoarei își desfășurau activitatea școlile din: Mădulari care 
avea ca învățătoare pe Ioana Popescu și Groși care avea ca 
învățător pe Matei Popescu. 

Pe timpul vacanței din 1865 se transmit, de la județ, 
măsuri ferme de reparare  și construire de școli noi la sate. Printre 
acestea este nominalizată și Modoia din Plasa Otăsău unde 
școala trebuia construită „la centru”. 

O circulară a revizoratului județean Vâlcea, din 27 aprilie 
1868, menționează înființarea de școli în toate comunele județului. 

În toată această perioadă, de pregătire a noilor cadre de 
învățători se ocupa Școala Normală din București care recruta în 
fiecare an 1-2 tineri din județele țării. 

În anul 1871 școala de la Modoia este menționată printre 
cele 14 școli care funcționau în plasa Otăsău. 

Tot în acest an, într-un raport al școlii din Mădulari (plasa 
Cerna de Sus) către Revizoratul școlar, se spune că „Școala 
comunei Mădulari se află în cea mai mare mizerie, pe lângă că nu 
e spațioasă să corespundă cu mobilierul elevilor, nu are nici 
mobilierul necesar. Nu sunt decât 4 bănci. Și acestea sunt de vreo 
10 ani, astfel că nu îndrăznesc copiii să se așeze pe ele că se 
frâng”. 

Perioada 1897 – 1910, când la conducerea școlii 
românești s-a aflat Spiru C. Haret, reprezintă un moment de vârf 
în activitatea școlii românești.  

La consfătuirea cadrelor didactice din 1898, ce s-a 
desfășurat în Vâlcea, la secțiunea istorie, în comisia de redactare 
a „Planului lecțiunii” cu tema „Cucerirea Daciei până la 
întemeierea principatelor” a făcut parte și învățătorul I Popescu 
din Mădulari: 

În anul școlar 1905-1906, în județul Vâlcea, își desfășoară 
activitatea 22 cercuri culturale. 

Interesant pentru acești ani este “Programa școlară” 
pentru anul de învățământ în curs. Cartea “Educația adulților”, 
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București, 1968, cuprinde la pag. 348 “Programa școlii de adulte 
(cursuri libere) pentru ședințele ce se țin până la 15 iunie 1908”: 

 
• Economia casnic ă : 

- Grijitul rațional al casei și mobilierului ; 
- Oloirea scândurilor; 
- Prepararea săpunului; 
- Întocmirea bugetului într-o gospodărie. 

 
• Agricultura: 

- Facerea răsadurilor de flori și zarzavaturi; 
- Altoirea; 
- Cultura inului și cânepei; 
- Cultura legumelor strict necesare. 

 
• Istoria Românilor: 

- Originea poporului român; 
- Ștefan cel Mare (tratat în două prelegeri); 
- Istorisiri patriotice pe timpul Războiului de 

Independență. 
 

• Medicin ă popular ă: 
- Aerul, respirațiunea, otrăvirea provocată 

prin aer stricat; 
- Tuberculoza: cauzele, consecințele, 

ameliorarea; 
- Turbarea la animale și oameni; 
- Febra tifoidă. 

 
• Literatura: 

- Lectura din Creangă, autobiografia lui, 
“Soacra cu trei nurori”. 

- “Povestea lui Harap Alb”; 
- “Ivan Turbincă”. 

 
• Geografia: 

- Pozițiunea României în Europa; 
- Populațiunea actuală a României; 
- Starea culturală. 
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• Igena: 
- Importanța studiului igenei; 
- Igena îmbrăcăminții; 
- Igena hranei; 
- Igena locuinței. 

 
• Croitoria: 

- Noțiuni elementare de croire; 
- Facerea tiparului la bluză; 
- Confecționarea unei bluze. 

 
• Lengerie: 

- Noțiuni de lengerie și exerciții de cusături; 
- Modul de a croi și coase un obiect 

oarecare; 
- Cămașă simplă de damă (teorie); 
- Cămașă simplă de damă (practică). 

 
În anul școlar 1913-1914 pe valea Cernișoarei funcționau 

următoarele cercuri culturale: 
• Cercul „Cerna” la care participă Școala din Modoia 

cu un învățător; 
• Cercul „Pojogi” la care participă Școala din 

Mădulari cu un învățător. 
Documentele vremii din această perioadă ne amintesc că 

la școala din comuna Modoia erau înscriși 94 elevi dintre care au 
frecventat cursurile 85. 

În anul școlar 1908-1909, școala rurală mixtă din 
Armășești funcționa cu clasele I-IV, învățător fiind I. Mărgăritescu. 

Școala primară cu clasele I-V din satul Cernișoara a luat 
ființă în anul 1921. La început aceasta funcționa la Pojogii de Sus 
și a avut învățători pe Preotescu, Grigore Gogu, Ioan Stoica. 

În anul 1929, școala din Armășești a fost înzestrată cu 
mobilier. 

În perioada 1940-1941, în comuna Mădulari, cu sprijinul 
Parohiei Mădulari se înființează 3 cantine școlare pentru 14 elevi 
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săraci. În comuna Armășești era o singură cantină ajutată de 
Parohia Modoia. 

În perioada de după al Doilea Război Mondial, 
învățământul de pe valea Cernișoarei cunoaște mari dimensiuni 
de dezvoltare. 

Reţeaua unităţilor de învăţământ este bine ancorată în 
realităţile comunei, cunoscând o revigorare în ultimii ani. 

În prezent, în această zonă, își desfășoară activitatea un 
număr de șase școli: Școala de 8 ani din Cernișoara; Școala de 8 
ani din Armășești; Școala de 8 ani din Mădulari, Școala de 8 ani 
din Modoia; Școala de 4 ani din Groși și Școala de 4 ani din 
Obârșia. 

De-a lungul timpului s-au remarcat prin activitatea lor si au 
dat strălucire aparte catedrei un numar mare de dascăli. 
Reamintim o parte dintre acestia: Victor Smedescu, Gh. Negricea, 
Valeriu Coman, Aneta Crăcana, Ion Găman, Lucia Găman, 
Lucreția și Titu Zamfirescu etc. 

 
Școala din M ădulari 
 
Înființată în anul 1838, scoala din Mădulari a avut ca prim 

dascăl pe Marin Ionescu, de 18 ani, "flăcău", fiu de birnic din 
Mădulari; străbunic al profesorului de matematică din școală 
Nicolae Ionescu, al învățătorului Titu Zamfirescu și al primarului 
comunei - Mihai Ionescu. 

Școala din Mădulari, cu o singură clasă la început, era 
construită din nuiele împletite, lipite cu pământ amestecat cu 
pleavă de grâu. Cursurile scolii erau frecventate de 29 de elevi ce 
veneau din Mădulari, Obârșia, Valea Orlii, Armășești și Oteșani, 
printre care amintesc pe Mitu Predescu din Oteșani și Gheorghe 
Zamfirescu din Armășești. Este prima școală apărută de pe valea 
pârâului Cernișoara. 

Pentru bunul mers al învățământului, institutorul Costache 
Codreanu îl numește subrevizor al plaiului Horezu, la 4 aprilie 
1845, pe Marin Ionescu de la școala din Mădulari. În anul 1848 
acesta se ocupă și de coordonarea activității școlare din plasa 
Oltețu de Sus. 

În raportul său din 6 martie 1848, subrevizorul plaiului 
Horezu prezintă situația școlară, din această zonă, afirmând că 
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„erau 142 absolvenți din 27 de școli”. Din Mădulari erau „10 
absolvenți”. 

În anul 1880 a fost dat în folosință un alt local de școală, 
construit din lemn moale, situat în actuala curte a lui Ilie 
Georgescu, foarte modern pentru acele vremuri, cu două săli de 
clasă și locuință pentru învățători. În sălile de clasă erau bănci 
lungi în care stăteau câte 12 elevi. 

 

 
Vechea școal ă din Mădulari costruit ă în anul 1880 

 
Printre învățătorii care au funcționat la această școală, 

amintesc pe Ilie și Teodora Stănciulescu. 
Învățătorul Ilie Stănciulescu – anexa nr 6,  a luptat în ambele 
războaie mondiale, murind pe front în al Doilea Război Mondial, 
un șrapnel decapitându-l. 
 În toamna anului 1954 au fost repartizați ca învățători la 
această școală, Titu și Lucreția Zamfirescu – anexa nr. 7 , fii ai 
comunei Mădulari. Școala în care aceștia urmau să-și desfășoare 
activitatea era foarte veche, avea temelia cu găuri mari prin care 
se vedea de afară în sălile de clasă și când bătea vântul mai tare 
scârția din toate încheieturile. 
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 Oricine privește această imagine își poate da seama că 
așa nu se putea construi caractere. Localul era nesigur punând în 
primejdie sănătatea și viața copiilor. În aceste condiții cei doi 
învățători au hotărât să construiască o școală nouă. Nefiind loc de 
construcție decât cât ținea școala veche (vezi foto), aceștia s-au 
gândit s-o construiască în alt loc, dar oamenii din sat s-au opus. 
Au intervenit pe lângă Nifon Zamfirescu și Justin Popescu, fii de 
vază ai satului,  obținând astfel un amplasament foarte bun pentru 
a construi o școală nouă. Localul vechi nu-l puteau strica 
deoarece nu aveau unde învăța copiii. 
 

 
 Învățătorul Titu Zamfirescu înconjurat de elevi dota ți cu unelte, (în 
fața casei lui  Milic ă Ionescu),  gata s ă intevin ă în diferite activit ăți necesare 

construirii noii școli din M ădulari 
 
Au început să strângă materialele de construcție. Piatra 

pentru temelie a fost adusă din satul Obârșia, dintr-un pârâu cu 
piatră tare, de la Matache Govoreanu (tatăl Lucreției Zamfirescu), 
de către locuitorii satului Mădulari prin muncă voluntară. Piatra de 
var a fost adusă de la Bistrița și arsă (stâmpărată) în două 
cuptoare (varnițe) din satul Mădulari. Lemnele le-au cărat oamenii 
din pădurea școlii. 
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Tot prin muncă voluntară au fost confecționate  cincizeci de mii de 
cărămidă. 
 După strângerea materialelor de construcție s-a hotărât să 
se construiască școala cu un balcon în față, doi stâlpișori, un hol 
lung pe mijloc, două săli de clasă pe o parte, o sală de clasă și o 
cancelarie pe cealaltă parte. 
 În anul 1957 s-a început construcția. Meșterul zidar, Nae 
Mucălău și echipa sa au fost aduși din comuna Măldărești. 
Activitățile necalificate au fost efectuate de către locuitorii satului 
și elevii școlii sub directa îndrumare și supraveghere al celor doi 
învățători. 
 Învățători, copii, oameni din sat, nu se mai opreau, unii 
veneau și ajutau cu mâinile, alții cu carele cu boi, unii făceau 
mâncare, alții aduceau lemnele pentru acoperiș și cu mult elan și 
dragoste au terminat de zidit școala până la acoperiș. 
 Tocăria, ușile, ferestrele și acoperișul au fost făcute în 
mod voluntar de către meșterii satului, printre care amintesc pe 
Ganea Eremia, Dălban Ion, Ileana Ion, frații Culiță și Teofil Dincu. 

La un an după terminarea lucrărilor interioare s-au dat și 
tencuielile exterioare îmbrăcând astfel școala într-o cămașă nouă 
cu învățătiri tineri, cu copii minunați și frumoși care astăzi sunt 
oameni mari, la rândul lor cu copii care învață în lăcașul unde au 
muncit și părinții lor. Școala astfel terminată a fost inaugurată în 
anul 1960. 

După câțiva ani copii s-au înmulțit și din doi învățători câți 
erau inițial s-au făcut trei, apoi patru. Generalizându-se 
învățământul și făcându-se de șapte clase obligatorii, spațiul nu 
mai corespundea, de aceea, cancelaria a fost transformată în sală 
de clasă dar nu era suficient, fiind necesar construirea unei alte 
săli de clasă pentru clasa a V-a și o cancelarie. Învățământul se 
desfășura în două schimburi, clasele I-IV de dimineață și clasele 
V-VII după masă. 

Pentru ca învățământul să se desfășoare într-un singur 
schimb a fost nevoie să se extindă construcția chiar în scaunul de 
casă al lui Gheorghe Zamfirescu. S-a eliberat locul de construcție, 
tăindu-se meri, duzi, pruni, peri și s-a început construcția sălilor de 
jos și anume trei săli de clasă, un hol lung și o cameră de 
materiale didactice. Temelia acestor noi săli s-a făcut foarte 
durabilă ca să se poată pune etajul, iar sălile de jos să rămână 
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camere de atelier pentru că atunci se punea mare accent pe 
practica elevilor în școală. 
 După terminarea sălilor de jos s-a trecut la învățământul 
într-un singur schimb. În acest timp s-a înființat și clasa a IX-a dar 
nu a durat decât un an. 

 

 
Noua Școal ă din M ădulari inaugurat ă în anul 1960 

 
 Învățătoarea Lucreția Zamfirescu, într-o discuție, spunea: 
“Să nu uitați că am depus multă trudă amestecată cu dragoste în 
tot ceea ce am făcut. Când vedeam cum se ridică fiecare zid, îl 
sorbeam din ochi, creștea sufletul în noi, ne înălțam și noi odată 
cu el. Am pus suflet din sufletul nostru în fiecare perete zidit. 
Știam din școală că educația este cheia de aur a libertății, fără ea 
nu se poate deschide nicio ușă, niciunde. Dar satisfacția noastră 
morală a fost atunci când am văzut acest sfânt lăcaș terminat în 
care ne-am desfășurat activitatea până am ieșit la pensie și-n 
care învățați voi și generațiile viitoare. Să vă amintiți de noi prin 
ani. De pe băncile acestei școli au ieșit oameni mari – învățători, 
profesori, mulți ingineri, ofițeri de nădejde ai Armatei Române, 
doctori etc. Voi care acuma sunteți mari, să lăsați măcar o fărâmă 
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din sufletul vostru generațiilor viitoare, așa cum v-am lăsat și noi 
vouă și va fi bine. Așa văd eu ceea ce se cheamă propășire.” 

Interesant este faptul că, de-a lungul timpului, la 
conducerea acestei instituții (Școala Mădulari) au fost numeroși 
urmași ai lui Marin Ionescu, printre care putem aminti: Ninel 
Negrea, Titus și Lucreția Zamfirescu, Maria (Ionescu) 
Contantinescu, Nicolae Ionescu, Maria V. Ionescu și Maria I. 
Ionescu. 

De asemenea, putem aminti că în această școală a 
funcționat ca învățător domnul prof. univ. dr. Smedescu Ion - 
Rectorul Universității Romano-Americane, București. 

În anul 2003, din iulie până în septembrie, sub 
coordonarea domnului primar al comunei Mihai Ionescu, s-au 
construit la școală trei săli de clasă, prin contribuția domnului 
Govoreanu Ion din Obârșie, fost elev al școlii, actualmente om de 
afaceri în Oradea. 

În încheierea prezentării istoricului învăţământului din satul 
Mădulari, cred că este timpul şi locul să aduc prinosul meu de 
recunoştinţă şi preţuire tuturor dascălilor (educatoare, învăţători, 
profesori), care de-a lungul timpului şi-au dăruit întreaga lor 
energie, talentul şi pasiunea pentru educarea tinerelor generaţii şi 
iniţierii lor în tainele cunoaşterii umane. Concomitent cu această 
nobilă activitate, prin munca culturală desfăşurată în satele 
comunei şi prin exemplul lor personal, au contribuit în mod 
hotărâtor la ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al locuitorilor. 

Rezultatele muncii remarcabile a acestor dascăli 
(educatoare, învăţători şi profesori), nu au întârziat să apară. 
Astfel, mulţi elevi ai şcolilor noastre au participat la olimpiadele 
şcolare, faza judeţeană, unde au obţinut premii şi menţiuni.  

Majoritatea absolvenţilor clasei a VIII-a au fost admişi la 
licee din judeţ şi din ţară, unii chiar în licee de renume şi apoi şi-
au continuat studiile în universităţi, institute politehnice sau şcoli 
postliceale sau de maiştri, devenind specialişti de înaltă clasă şi 
ocupă funcţii de conducere în diferite domenii de activitate. O 
parte însemnată din ei au revenit ca educatoari, învăţători şi 
profesori pe meleagurile natale, să continue munca foştilor lor 
dascăli, chiar avându-i colegi pe unii dintre ei. 
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Școala actual ă din M ădulari, clasele I-VIII (foto-2014) 

 
 

 
Cum arat ă o clas ă din cadrul acestei școli 

 
Foştii elevi, astăzi oameni în toată firea îşi amintesc cu 

nostalgie, de faimoasele serbări organizate la căminul cultural de 
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foştii lor învăţători, serbări ce erau adevărate evenimente în sat şi 
care erau foarte bine pregătite, iar învăţătorul dirija corul ce cânta 
pe mai multe voci, cu vioara ca acompaniament. 

 
Școala din Modoia și personalul didactic din școlile 
cerni șorene 
 
Mărturii documentare atestă faptul că aceasta a luat ființă 

în anul 1842. În perioada 1846 – 1847, cu ocazia examenelor, 
arendașul satului Modoia, Marinescu Gheorghiță a oferit câte „10 
sfanți” premianților de la școala din Modoia. 

Scoala Gimnaziala Modoia, este o școală cu veche tradiție 
în istoria învățămantului românesc, cu rezultate deosebite 
obținute atât de cadrele didactice ale școlii, cât și de elevii săi. 

Au dat strălucire aparte catedrei, acestei școli, un numar 
mare de dascăli. Reamintim o parte dintre aceștia: Nicolae Popa, 
Nicolae Dumitrescu, Virgil Găman, Cicerone Giuran, Olimpia și 
Virgil Tănase. 

 

 
Școala din Modoia, clasele I-VIII 

 
Distanța dintre Școala Modoia și Școala Armășești este de 

aproximativ 8 km. Școala Groși se află la 5 km de Modoia și la 3 
km de Școala Armășești. 
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De-a lungul timpului s-au remarcat prin activitatea lor și au 
dat strălucire aparte catedrei școlii cernișorene, profesori și 
învățători destoinici, dascăli iluștrii, pricepuți modelatori de suflete 
umane care au dus învățământul cernișorean pe cele mai înalte 
culmi. 

Unii poate prea devreme au plecat dintre noi: Teodora 
Stănciulescu, Ilie Olescu, Nicolae Dumitrescu                           
Tanța Popescu – învățători; Virgil Găman, Gheorghe Dican, 
Sîiulescu Adam – profesori. Amintirea lor dăinuie și astăzi printre 
cernișoreni. 

 

 
Școala din Arm ășești, clasele I-VIII 

Alții sunt pensionari, încheindu-și cariera didactică citindu-
se parcă în ochii lor scânteietori satisfacția misiunii îndeplinite: 
Titus și Lucreția Zamfirescu, Păunița Smedescu, Ninel Negrea, 
Speranța Olescu, Ioana Găman – învățători; Valerică Coman, 
Ioana Motrună, Mihai Crăcană, Gheorghe Negricea, Aurelia 
Negricea, Cicerone Giuran, Adriana Giuran, Veronica și Ioana 
Capezanu – profesori. 

Lor li se alătură generația de dascăli ce astăzi slujește, cu 
demnitate și devotament, catedrele școlilor cernișorene: Ancuța 
Popescu, Elena Govoreanu, Maria Stanciu, Elena Drigă, Ileana 
Olescu, Constantin Nuică, Cristina Stanca – învățători; Marinela 
Negricea, Anișoara Nuică, Elena Măgureanu, Dan Smedescu – 
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educatori; Ion Găman, Lucia Găman, Victoria Cherăscu, Virgiliu și 
Olimpia Tănase, Alexandru Banu, Vergiliu și Veronica Predici, 
Valeriu Sandu, Elena Papuc, Constantin și Maria Cioinică – 
profesori.  

 

 
Școala din satul Cerni șoara, clasele I-VIII 

 
   Viaţa cultural ă. Căminul cultural 

 
Până în anul 1948, activitatea culturală din satele văii 

Cernișoarei, se rezuma la serbările cu elevii de sfârşit de an 
şcolar, sau prezentate cu prilejul unor aniversări ale sărbătorilor 
naţionale.  

Pregătite cu multă seriozitate de învăţătorii satelor, ele 
constituiau adevărate momente de destindere pentru acestia dar 
şi pentru locuitorii satelor şi chiar şi pentru cei implicaţi în aceste 
activităţi culturale.  

Şi astăzi, bătrânii îşi amintesc cu nostalgie de acele 
serbări, când învăţătorul cu vioara dirija corul şcolarilor pe două 
sau trei voci. 

Singurele dintre satele comunei, care dispuneau de un 
local de cămin cultural, au fost satele Mădulari și Cernișoara, în 
ele organizându-se baluri, hore şi activităţi culturale. 

În cadrul acestora, se desfăşura o bogată activitate 
culturală, de către formaţiile artistice, formate din cetăţenii mai 
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tineri şi mai în vârstă ai satelor, îndrumate de învăţători şi 
profesori.  

Descoperirile arheologice au scos la iveală tradițiile 
culturale ale văii Cernișoarei. 

Odată cu constituirea “Societății Culturale” a județului 
Vâlcea, la 23 august 1898 se înființează primele biblioteci publice 
școlare. Astfel printre cele 10 biblioteci înființate în județul Vâlcea 
(320 biblioteci pe țară) se regăsesc și cele din zona Horezului: 
Păușești Otăsău și Horezu. 

 

 
Căminul cultural din M ădulari (exterior) 

 
În acest timp iau ființă primele biblioteci publice pe valea 

Cernișoarei. 
În ianuarie 1891 ia ființă la București „Liga Culturală” care 

va juca un rol deosebit în susținerea unității naționale. 
Pe 1 martie 1891 se înființează Secțiunea locală a “Ligii 

Culturale”, în Vâlcea. În același an, dar pe 12 aprilie, ia ființă la 
Armășești o secție a Ligii care va juca un rol mare la dezvoltarea 
vieții spirituale cernișorene. 

În Anexa Cercurilor Culturale din Județul Vâlcea (1905-
1906) apare Cercul Cernișoara cu 7 școli și 8 învățători.  

Un rol important în propagarea culturii pe valea 
Cernișoarei îl aveau parohiile. Astfel în anul 1941 Biblioteca 
parohială din comuna Mădulari avea 1840 volume și 492 cititori iar 
Biblioteca parohială din Modoia avea 160 volume și 60 cititori. 
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Căminul cultural din M ădulari (interior) 

 
De-a lungul timpului Biblioteca Cernișoara a fost condusă 

de diverși bibliotecari: Lucia și Maria Găman, Olimpia Tănase etc. 
În anul 1938 la Armășești, Mădulari și Modoia iau ființă 

primele cămine culturale. Acestea erau conduse de preoții satelor. 
După anul 1968 acestea erau conduse de către directori: 

• Armășești: D. Cherescu, Gh. Dican, Nicolae Popa 
etc; 

• Mădulari: Titu Zamfirescu, Mioara și Nae Ionescu. 
Astăzi în comuna Cernișoara funcționează trei cămine 

culturale: 
• câte unul cu local propriu în Mădulari și Cernișoara; 
• celelălalt funcționează în școala din Modoia. 

Mari animatori ai vieţii culturale din satele comunei au fost 
profesorii Aurel Cincă, Nae și Mioara Ionescu, învățătorii Titu și 
Lucreția Zamfirescu.  

Recent, în satul Armășești a fost construit de către Ion 
Robert Dican, fiu al satului de 40 de ani, un local de distracție 
pentru tineret ce cuprinde printre altele: Discoteca Tracia, o sală 
de forță și un supermarket. 
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Cultura  
 
Marile transformări din viaţa economică şi politică a ţării, 

au determinat prefaceri radicale în domeniul culturii, între ele 
existând variate şi complexe legături. 

După reforma învăţământului din anul 1948, s-au luat 
măsuri ferme din partea statului pentru eradicarea neştiinţei de 
carte. În satele văii Cernișoarei, un rol deosebit de important 
revenind învăţătorilor din acea perioadă. Lichidarea 
analfabetismului a constituit o realizare remarcabilă, dând 
posibilitatea tuturor cetăţenilor să se bucure de marile realizări ale 
culturii şi artei româneşti.  

Învăţământul a cunoscut o dezvoltare fără precedent şi în 
valea Cernișoarei, înființându-se şcoli în toate satele. 

Generalizarea învăţământului gimnazial de 7 clase şi apoi 
de 8 clase şi gratuitatea învăţământului, au permis unui număr 
mare de absolvenţi ai şcolilor generale din zonă să-şi continue 
studiile în licee şi chiar în institute de învăţământ superior.  

Numeroşii tineri, absolvenţi ai şcolilor gimnaziale din 
comună şi-au continuat studiile în şcoli profesionale şi licee, 
calificându-se în diferite meserii, după care s-au încadrat în 
producţie sau şi-au continuat studiile în învăţământul superior. 

După anul 1944, cinematograful şi-a făcut simţită prezenţa 
şi în satele din valea Cernișoarei, la început sub forma caravanei 
cinematografice, care periodic prezenta filme în aceste sate. Apoi 
în căminele culturale din satele Mădulari, Cernișoara și în școlile 
din celelalte sate ale comunei se prezentau permanent filme 
pentru toţi locuitorii comunei. 

Aparatura cinema se păstra în școala Armășești și era 
adusă la căminul cultural Mădulari sau celelalte școli, unde se rula 
filmul, cu căruța. În anii ’70, ’80, de această activitate culturală, se 
ocupa familia Gică și Nuța Albici din satul Armășești. 

Dezvoltarea continuă a vieții economice și culturale de pe 
teritoriul comunei Cernișoara, la începutul veacului nostru a 
determinmat și creșterea cerintelor culturale ale cetățenilor. 

Alături de instituția de învățământ și cultură, începând 
chiar din veacul al VIII – lea se simte nevoia răspândirii cărților, 
localitatea Cernisoara aflându-se la 55 km de orașul Rm Vâlcea, 
oraș unde se tipăresc primele cărți în limba română. Prima 
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biblotecă, din comună, a luat ființă în anul 1957 și funcționa în 
sediul fostei primării. 

În comuna Cernișoara au funcționat patru biblioteci 
școlare: Bibliteca Modoia, Biblioteca Mădulari, Biblioteca 
Armășești și Biblioteca Cernișoara.  

În prezent biblioteca are un fond de carte de 5.717  
volume și 460 cititori. 

În decursul timpului s-au perindat mai mulți bibliotecari 
după cum urmează: Ionescu Paula, Deaconescu Veronica, 
Negricea Maria, Găman Lucia, Găman Ioana. 

Cărțile existente în bibliotecă reprezintă adevărate comori 
de cultură şi civilizaţie, care stau la dispoziţia tuturor cetăţenilor 
comunei. Unii cetăţeni din comună dispun chiar de mici biblioteci 
personale, formate din zeci de volume, exemplul lor fiind pilduitor 
pentru generaţiile mai tinere. 

În toate casele au pătruns aparatele de radio şi 
televizoarele, prin intermediul cărora cetăţenii pot lua cunoştiinţă 
de noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, de marile realizări ale 
economiei şi cele mai noi informaţii de politică internă şi externă. 

Toate acestea: cartea, şcoala, cinematograful, aparatele 
de radio, televizoarele şi căminul cultural au contribuit la 
transformarea săteanului înapoiat, lipsit de orice cunoştinţe 
despre lume şi viaţă, pradă uşoară a superstiţiilor şi concepţiilor 
mistice, într-un om cu un nivel cultural şi spiritual ridicat, dornic de 
nou şi de cultură, care să privească viitorul cu optimism. Oamenii 
sunt tot mai interesaţi de marile realizări ale societăţii noastre, 
sunt dornici să le cunoască şi să le admire, sunt extrem de 
preocupaţi de ce se petrece în lume şi în ţară, iau parte activă la 
edificarea unei societăţi moderne, îşi sporesc eforturile pentru 
prosperitatea comunei şi a ţării. 

A crescut tot mai mult numărul celor care participă la 
diferite spectacole ce au loc în orașul Vâlcea.  

Aici aş face câteva consideraţii generale asupra epocii 
socialiste. Astfel dacă regimul comunist a adus un cortegiu de 
mari necazuri pentru români, cum ar fi cotele obligatorii de 
produse agricole, persecuţiile politice, cooperativizarea forţată a 
agriculturii, exterminarea elitelor politice şi culturale româneşti etc, 
tot în această perioadă s-au înfăptuit şi unele lucruri pozitive, cum 
ar fi accesul copiilor săraci la învăţătură şi cultură, extinderea şi 
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dezvoltarea asistenţei medicale, construirea de locuinţe, 
asigurarea locurilor de muncă, etc. Eu însumi, deşi am fost un 
critic aspru al acestui regim şi mai sunt încă, nu pot nega aceste 
realizări acceptate de toţi mai mulţi compatrioţi. 

 
Ocrotirea s ănătăţii. Dispensarul uman 
 
În perioada premergătoare aplicării Regulamentului 

Organic, asistenţa medicală era asigurată doar în capitalele 
Principatelor Române şi în oraşele mai importante. 

Restul populaţiei, îndeosebi oamenii săraci, fie şi din 
instinctul de conservare, recurgeau la diferite leacuri 
tămăduitoare, bazându-se şi pe practici superstiţioase, pe 
descântece şi vrăjitorii.  

De aceea, în cazul unor epidemii endemice, aceştia erau 
sortiţi îmbolnăvirilor grave, care se soldau de multe ori cu 
moartea. 

Bolile cele mai frecvente se înregistrau mai ales în anii 
secetoşi, când datorită multiplelor lipsuri între care, foametea 
ocupa locul principal, organismul uman slăbit, constituia un teren 
ideal pentru tot felul de boli. 

Cele mai devastatoare, erau epidemiile de ciumă, care 
provocau moartea a mii de oameni. Epidemia de ciumă din anul 
1829 a cuprins şi oraşul Vâlcea, precum şi împrejurimile sale, 
când s-au prăpădit zeci de oameni. 

Epidemiile de ciumă din anii 1829 şi 1838 au cuprins şi 
satele văii Cernișoarei, având urmări dintre cele mai groaznice, 
încât amintirea lor a rămas neştearsă, transmiţându-se din 
generaţie în generaţie, unii bătrâni putând relata chiar şi în zilele 
noastre amănunte despre manifestarea acestei boli şi despre 
înmormântarea celor decedaţi din cauza ciumei. 

Cutremurele de pământ, creau o panică apocaliptică şi o 
stare de spirit favorabilă proliferării celor mai năstruşnice 
superstiţii. Victimele, constituiau focare de infecţie pentru ciumă şi 
alte boli. 

În trecut, autorităţile şi proprietarii de pământ, nu se 
preocupau decât într-o mică măsură de apărarea sănătăţii fizice şi 
morale a locuitorilor satelor văii Cernișoarei. Majoritatea acestora 
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fiind săraci, erau nevoiţi să lucreze pământul în condiţii destul de 
grele, fiind condamnaţi la o existenţă mizeră.  

Era firesc ca asemenea condiţii să-i predispună la 
îmbolnăviri. În savuroasa carte a dr. George Ulieru „Jurnalul unui 
medic de plasă” este redată cât se poate de plastic asistenţa 
medicală din trecut de la sate. Unui medic de plasă sau al 
circumscripţiei medicale îi reveneau un număr mare de locuitori, 
dispersaţi pe o suprafaţă foarte mare, acesta neputând interveni 
la timp pentru salvarea vieţii unor oameni.  

Dacă adăugăm la aceasta, aparatura sumară de care 
dispuneau, lipsa de medicamente, opoziţia unor autorităţi și 
prejudecăţile oamenilor, ne putem forma o imagine cât mai 
completă despre modul cum se realiza această asistenţă 
medicală.  

Într-un mod similar se prezenta şi asistenţa medicală în 
satele văii Cernișoarei. Se deplasa periodic medicul pentru 
inspecţii sanitare și consultaţii care erau date fie la punctul sanitar, 
fie la domiciliul pacientului. Cu această ocazie, inspectau şi 
şcolile, menţionând cele constatate în procese verbale întocmite 
în registrul de inspecţie al şcolii.  

Iată un extras dintr-un proces verbal întocmit de dr. A. 
Dascălu la 21 aprilie 1926, după inspectarea Şcolii Mădulari: 
"localul este impropriu pentru şcoală - sălile sunt neîncăpătoare, 
fără lumină şi cubaj insuficient. Pardoseala este stricată. 
Mobilierul este complet deteriorat şi insuficient, pe o bancă fiind 
asezaţi câte 6-7 elevi, ceea ce este cu totul inadmisibil. În 
asemenea condiţiuni de continuat cursurile este imposibil". În final 
ruga pe revizorul şcolar să ia măsuri pentru îndreptarea situaţiei şi 
dacă se poate să se construiască un nou local de şcoală. 

În comuna Cernișoara, dispensarul uman a fost înfiinţat în 
anul 1966 în satul Groși iar consultaţiile se acordau 4 zile pe 
săptămână într-o casă naționalizată, ce era la dispoziția primăriei, 
având ca asistent medical pe Lidia Bâldea.  

Din iniţiativa primarului de atunci, Aurel Smedescu, s-a 
început construirea unui local pentru dispensar, prin contribuţia în 
bani şi în muncă a cetăţenilor, care a fost dat în folosinţă în anul 
1976. 

În anul 1986, personalul medical al comunei era format 
dintr-un medic, două moaşe, o soră pediatră şi o soră de îngrijire.  
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Se remarcă o mare fluctuaţie a medicilor în comună, mai 
ales în ultimul timp. Aceştia stau 6 luni sau un an şi apoi sunt 
mutaţi în altă parte sau detaşaţi, abia când oamenii au început  
să-i cunoască mal bine şi să-i preţuiască pentru munca lor. 
Întrucât această fluctuaţie a medicilor devenită "cronică" 
influenţează negativ calitatea asistenţei medicale, se impune o 
mai mare stabilitate a acestora, luîndu-se măsurile 
corespunzătoare. În schimb, cadrele medicale cu pregătire medie, 
toate originare din comună, au o mare continuitate în activitate, 
ceea ce atenuează parţial efectele negative ale fluctuaţiei cadrelor 
medicale cu pregătire superioară. 

Astăzi, personalul medical al comunei este format din doi 
medici și patru asistente medicale iar dispensarul uman este bine 
utilat pentru ca aceștia să facă față cu bine grelei misiuni pe care 
o au și anume de menținere a sănătății locuitorilor comunei. 

Pentru comuna Cernișoara sunt îngrijorătoare două 
fenomene: scăderea drastică a natalităţii și al doilea fenomen 
negativ, după părerea mea este numărul mare de bolnavi cronici. 
După cum se remarcă cu uşurinţă, predomină bolile 
cardiovasculare, cirozele şi tulburările mintale, boli care necesită o 
permanentă şi atentă asistenţă medicală. 

 
Viaţa relegioas ă. Biserica 
 
Datorită condiţiilor social-istorice în care a apărut şi s-a 

dezvoltat comuna Cernișoara, cultura religioasă şi bisericile au 
ocupat un loc important în viaţa locuitorilor. Pentru a cunoaşte mai 
bine viaţa oamenilor, de pe aceste meleaguri, din trecut, nu putem 
ignora cultura religioasă şi bisericile care au îndeplinit şi o 
însemnată funcţie cultural-educativă, îndeosebi până la înfiinţarea 
şcolilor publice săteşti din comună. 

Locuitorii văii Cernișoarei, au trăit de-a lungul timpului o 
viață spirituală intensă. Această trăire spirituală a modelat 
conștiința acestor oameni dezvoltând în ei încrederea în muncă, 
credință, cinste și frumos. 

În această zonă întâlnim multe locașuri sfinte, vechi, 
adevărate făclii de lumină și credință. 

În toate satele văii Cernișoarei, se găsesc aceste 
adevărate monumente de artă populară românească care sunt 
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bisericile de lemn şi care vorbesc despre credinţa și măiestria pe 
care populația acestei zone o are. 

Prin vreme şi prin vremuri, deşi construite din lemn de 
esenţă tare dăinuind multe sute de ani, unele şi-au găsit sfârşitul, 
înlocuite fiind de mult mai somptuoasele construcţii din piatră ori 
din cărămidă, altele încă mai încântă ochiul călătorului ce trece 
prin această superbă zonă. 

Nu trebuie uitat că în ţară, poate le-a fost mai uşor 
strămoşilor noştri să-şi ridice bisericile din lemn, mai ales că tot 
mereu românul a fost frate cu codrul şi poate de aceea casele şi 
bisericile au fost înălţate din materialul de construcţie aflat cel mai 
la îndemână - lemnul, în general, dar mai ales stejarul, în 
particular, pentru pereţii de rezistenţă şi pentru tăria lor. 

Și pe valea Cernișoarei au fost înălțate astfel de biserici, 
multe dintre ele dăinuind peste veacuri, devenind astăzi 
monumente istorice: cele trei biserici de lemn din Armășești 
Modoia și Groși. 

 
a. Biserica din Cerni șoara (Valea Orlii) : 
Pentru nevoile lor spirituale, existau în satul Cernişoara 

trei bisericuţe din lemn, menţionate într-o catagrafie din martie 
1840, publicată de Pr. I. Popescu – Cilieni. Toate acestea erau 
construite din lemn şi se aflau pe moşia Stolnicului Constantin 
Borănescu din Pojogi, fiind denumite după mahalaua în care 
existau: biserica de la Mişuleşti, cu hramul Sf. Nicolae (5 sept. 
1717), biserica de la Floreşti, cu hramul Sf. Dimitrie (15 octombrie 
1793) şi biserica de la Porumbei, de pe la 1700, după mărturia 
sătenilor mai bătrani.  

Probabil din lipsă de materiale de construcţie, sătenii s-au 
hotărat să dărâme cele trei bisericuţe şi din lemnul rezultat să 
ridice una mai mare şi mai încăpătoare. Acest lucru s-a întâmplat 
în anul 1900, la iniţiativa unui mare grup de săteni, în frunte cu 
Ştefan Ungureanu, ctitorul principal, după cum arată pisania 
bisericii: ,,Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul 
Sfântul Nicolae s-a clădit din nou din temelie în anii 1900-1901 cu 
bună voinţa enoriaşilor şi cu binecuvantarea P.S.S. Părintelui 
Episcop al Eparhiei Râmnicul Noul Severin D. D. Atanasie 
Mironescu, prin stăruinţa şi osteneala d-lor Ştefan Ungureanu, 
preotul M. Ursescu, C.Sordonie şi mulţi alţi săteni, pictor fiind Ilie 
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Dumitrescu din Costeşti”. Biserica a fost construită aşadar din 
lemn, are formă de corabie cu două turle, din care una deschisă – 
pantocrator, cealaltă închisă, servind de clopotniţă până în anul 
1933, cand s-a făcut clopotniţa aparte. Avea temelie de piatră şi a 
fost acoperită iniţial cu şiţă de stejar. Pictura, realizată în stil 
modern, în ulei, a fost făcută pe tencuială văruită, din care cauză 
s-a cojit aşa de rău, încât în anul 1933 biserica a fost pictată din 
nou de acelaşi pictor, cu grija Pr. Paroh Nicolae D. Presură, 
hirotonit preot la această parohie la 25 octombrie 1928.  

 

 
Biserica din satul Cerni șoara 

 
În decursul vremii, biserica a fost supusă mai multor lucrări 

de consolidare sau restaurare, în anii 1930, 1952 şi 1969. În anul 
1970 s-a făcut din nou reparaţia la temelie, la tencuielile 
exterioare cu legături de lemn şi fier pentru consolidare. Cu toate 
acestea, biserica a ajuns într-un stadiu care nu mai corespundea 
cerinţelor din punct de vedere al normelor de siguranţă actuale. 
Acest fapt i-a determinat pe enoriaşii parohiei Cernişoara să 
pornească la construcţia unei alte biserici, dintr-un imbold profund 
religios. Biserica veche a fost darâmată în anul 2011, din motive 
de siguranță. 

Astfel, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, noua biserică 
pusă sub ocrotirea Sfântului Dimitrie şi a Maicii Domnului s-a 
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ridicat din temelie, în formă de cruce, din anul 2000 şi până în 
2009. Pictura în frescă a fost executată de pictorul Scherciuc – 
Picuspu Nicolaedin, Baia de Fier, jud. Gorj. 

Tot în satul Cernișoara (Valea Orlii) se mai găsește 
biserica din lemn cu hramul “Intrarea în Biserică” “făcută de popa 
Tudor, popa Nicolae, D. Stoica în 1710, octombrie 3”. 

Cele șapte sate componente ale comunei Cernișoara au 
trăit de-a lungul timpului o intensă viață spirituală. În fiecare sat 
găsim câte-o biserică sau mai multe, unele dintre ele foarte vechi, 
monumente istorice, în care localnicii în zile de sărbătoare și nu 
numai, vin cu evlavie să se roage și să-și întărească credința. 

 
b. Biserica din Obâr șia:  
În satul Obârșia există o biserică veche de lemn cu hramul 

“Sfinții Împărați”  “făcută de Sandu Govoreanu, Preda Pițigoi și 
Preda Smedescu în anul 1815, luna noiembrie, 14”. 

“Mai întâi a fost o altă biserică ce atestă apartenența 
oamenilor, de pe aceste meleaguri, la ortodoxie și în același timp 
puterea lor de a fi credincioși în Mântuitorul nostru Isus Hristos. 
Biserica este alcătuită din lemn de stejar cioplit cu  

 

 
Biserica veche (din lemn) din Obâr șia (14 noiembrie 1815)  

 
barda, acoperită cu șiță de lemn de brad. Aici se întâlneau 
oamenii la rugăciune. În timpurile de acum, am ridicat o nouă  
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biserică lângă cimitir, care are Hramul ‘Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavril’. 

 

 
Biserica nou ă din Obâr șia 
 

Satul are 140 de familii și datorită unei fregvențe bune de venire la 
biserică, am socotit împreună cu Consiliul Parohial, construcția 
unei noi biserici.” – preot paroh Mihai Cârțan. 

 
c. Biserica din Arm ășești: 
La Armășești există o biserică de lemn cu Hramul 

”Adormirea Maicii Domnului” ridicată în anul 1809. Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din satul Armăşeşti, este ctitoria 
preotului Şerban Teiuşanu, a lui Stan Mazilu, Ion Postelnicu şi 
Costantin Iacaru. Cunoscând două reparaţii, în anii 1849 şi 1883, 
monumentul este în formă de navă, cu pridvor închis, şi tencuită.  

Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub 
codul LMI: VL-II-m-B-09634. 

Documentele menționează că “popa Nicolae Armășescu e 
hirotonisit pe seama ei în anul 1831, iar popa Ion Șerban Popescu 
în anul 1832” – I. Popescu Cilieni, pag. 41. 

 



 176 

 
Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Arm ășești (1809) 

 
d. Biserica din Gro și: 
 

 
          Biserica din satul Gro și (1892) 
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Aduc în atenția dumneavoastră și biserica veche din din 
satul Groși ridicată din temelie la sfârșitul anului 1892, cu hramul 
“Sfântul Nicolae” din piatră și bârne. 

Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub 
codul LMI: VL-II-m-B-09779 

A fost construită de monahul Ilarion, monahul Damaschin, 
Preda Moldoveanu și Ioan Măturoiu. A fost reparată în anul 1959. 
Preoți parohi la această biserică au fost: Nicolae Gheorghe 
Popescu hirotonisit în anul 1920, Octavian Ionescu hirotonisit în 
anul 1971 

 
e. Biserica din Modoia:  
În satul Modoia există, deasemenea, două biserici: una cu 

Hramul ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril’ foarte veche ridicată în 
anul 1712 ”construită de Andrei Ion Gușoi și Ioan Călugăreanu“ și 
refăcută în anul 1896. Timp de aproximativ 300 de ani în această 
bisericuță se țineau slujbele, slujbe de care și acum, oamenii 
trecuți de prima tinerețe își amintesc cu bucurie: “Era frumos, se 
puneau mese, se jucau hore a doua zi de Paști. Era ceva frumos 
dar cam de vreo 20 de ani în această biserică nu se mai țin slujbe. 
E păcat că nimeni nu mai are grijă de această bisericuță.” – Ion 
Bâscă, fiu al satului Modoia. 

Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub 
codul LMI: VL-II-m-B-09829. 

Este cea mai veche construc ție de pe valea 
Cerni șoarei care d ăinuie și ast ăzi. 

Încadrată tipologic bisericilor sală, cu un plan 
dreptunghiular, alungit spre est, biserica de lemn din Modoia este 
edificată din cununi de bârne, din lemn de gorun, în conformitate 
cu specificul arhitecturii vâlcene. Meșterii dulgheri au utilizat în 
construcția monumentului de cult aceleași tehnici constructive, 
prezente și la construcțiile din gospodăria țărănească, conferind 
astfel o excepțională unitate stilistică arhitecturii din zonă. 

Biserica de lemn din Modoia prezintă câteva trăsături 
fundamentale comune. Dintre acestea, cele mai semnificative 
sunt planimetria dreptunghiulară - alungită între răsărit și apus, 
boltirea navei și acoperișul în patru ape.  
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Biserica din lemn din Modoia (1712 și refăcută în 1896) 

 

 
                Biserica “Sfântul Nicolae”, Modoia 

 
La acestea se adaugă, fără îndoială, calitatea execuției, 

căci nici în cele mai îndepărtate fundături de țară nu întâlnești o 
biserică de lemn făcută de bărdași simpli. 
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Dincolo de trăsăturile comune, biserica de lemn prezintă o mare 
varietate tehnică, formală și decorativă.  

Tot în Modoia se află biserica parohială cu hramul “Sfântul 
Nicolae” care are altarul din zid și restul bisericii fiind construită 
din lemn. Aceasta a fost construită înainte de 1800 și reparată în 
anii 1849 și 1883. A fost construită de monahul Ilarion, monahul 
Damaschin, Preda Moldoveanu și Ioan Măturoiu. A fost reparată 
în anul 1959. Amintesc ca Preoți parohi la această biserică pe 
Nicolae Gheorghe Popescu hirotonisit în anul 1920, Octavian 
Ionescu hirotonisit în anul 1971. 
 

f. Biserica din M ădulari:  
Primele știri despre construcția unei biserici în satul 

Mădulari le avem din 1861, când în cimitirul satului s-a ridicat o 
biserică din lemn, cu Hramul “Cuvioasa Parascheva”. 

 

 
Biserica de lemn din M ădulari 

 
Biserica este construită din lemn de stejar masiv, acoperită 

cu șiță din brad, având clopotnița inclusă în turla acoperișului. Cu 
siguranță că înaintea ei a existat o altă biserică, deoarece cea din 
1861 a fost nouă, într-un cimitir deja format. Pe pereții acestei 
bisericuțe se află o frumoasă mărturie rămasă de la înaintașii 
noștri, scrisă în alfabetul arhaic românesc – anexa nr. 4 . La fel de 
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frumoasă este și bisericuța ce încă se mai ține bine pe “picioare”, 
dar care din păcate, asemeni celorlalte biserici de lemn din 
comuna noastră este prea puțin cunoscută și apreciată. Datoria 
mea de creștin este, ca pe această cale măcar, să vă aduc un 
îndemn spre neuitare. 

Unele documente atestă faptul că “a fost făcută de Tudose 
Cojocaru, Rada Păunescu și preînoită de Nicolae Alesu în anul 
7308 (1800). În anul 1839 în Mădulari erau șapte preoți: Manu sin 
Dumitrașcu Zorilă, Ion sin popa Zamfir, Gligore sin Constandin 
Bogdan, Ion sin popa Nicolae, Constantin sin popa Stanciu, Ion 
sin popa Ion Romcea, Constantin sin Stoian” – I. Popescu Cilieni, 
p. 42. 

Odată cu dezvoltarea comunității, s-a luat hotărârea 
construirii unei noi biserici din zid, în anul 1908, când au și început 
lucrările, sub păstorirea preotului loan Predescu. 

Lucrările au durat 25 de ani și în anul 1933 în ziua de 8 
noiembrie, a fost sfințită de episcopul Vartolomeu Stănescu și un 
sobor de preoți, biserica având hramul tot „Cuvioasa Parascheva”. 

Biserica, în formă de cruce, este construită din cărămidă, 
acoperită cu tablă având două turle, într-una fiind și clopotnița. 
Pictura este realizată în ulei, iar catapeteasma are baza zidită 
peste care s-a aplicat o structură de lemn sculptat și pictat. 

După moartea preotului loan Predescu, care este 
înmormântat lângă biserică, parohia a fost preluată de preotul 
Nicolae lonescu, care a făcut mai multe renovări bisericii, 
schimbând acoperișul, a construit stâlpi de susținere și a 
împrejmuit cimitirul.  

Parohia Mădulari a fost înființată în anul 1995, prin 
desprinderea de Parohia Armășești. Este alcatuită din două sate 
Madulari și Obârsia, având 330 de familii. 

În anul 1995 preotul Mihai Cîrțan a preluat parohia, după 
ce preotul Nicolae lonescu a trecut în rândul drepților. În același 
an au început unele lucrări de consolidare și refacere a picturii 
bisericii, la data de 8 noiembrie 1995 a fost resfințită de PS Irineu 
Slătineanul. 

Între anii 2008 – 2010, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, preotul 
paroh Mihai Cârțan împreună cu enoriașii parohiei a realizat 
restaurarea bisericii. Lucrările au constat în: refacerea tencuielilor 
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exterioare și parțial interioare, schimbarea învelitoarei de tablă a 
acoperișului, refacerea picturii interioare și exterioare, schimbarea 
pardoselii și realizarea încălzirii centrale a bisericii. 

 
Biserica nou ă din Mădulari 

 
În data de 24 octombrie 2010, în Duminica a XXII-a după 

Rusalii, din încredințarea Înaltpreasfintitului Părinte Gherasim, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfintitul Părinte Emilian 
Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a săvârșit 
slujba de resfințire a Bisericii cu Hramul "Sfânta Cuvioasă 
Parascheva", din parohia Mădulari. 

Slujba târnosirii bisericii a început la orele 09:00, după 
care s-a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească de către un sobor de 
peste 20 de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte 
Emilian Lovișteanul. 

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit un 
preot, pe părintele diacon Adrian Barbu, pentru Biserica cu 
Hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Parohia Ciunget, 
localitatea Mălaia, județul Vâlcea. 

Răspunsurile la strană au fost date de corala protoieriei 
Horezu condusă de părintele secretar Cristian Ana. 

La eveniment au participat, părintele Marin Ion, Protoiereu 
de Horezu, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, preoți și 
numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi. 
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În anul 1941 în satele de pe valea Cernișoarei funcționau 
trei coruri bisericești, în satele Mădulari, Armășești și Modoia, fiind 
recunoscute pentru valoarea repertorului prezentat. 

Cercetările arhivistice, în ceea ce privește comuna 
Cernișoara oferă dovezi despre existenţa umană în această zonă, 
cu o vechime foarte mare. Însăşi documentele de arhivă, începînd 
din secolul al XVII-lea pînă în secolul XX, confirmă o vieţuire 
neîtreruptă pe aceste meleaguri, până în zilele noastre, existenţa 
unei populaţii numeroase, organizată social şi politic. 

Monografia de faţă îşi arată şi pentru această cauză rostul 
şi necesitatea ei pentru viaţa comunităţii. 
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CAPITOLUL 5 
 

BIOGRAFII SELECTIVE ALE 
PERSONALITĂŢILOR REPREZENTATIVE ALE 

COMUNEI 
 
De obârșie străveche după cum o atestă și numele unuia 

din satele sale (Obârșia), vatra Cernișoarei a dăruit umanității 
nume strălucite, nume de rezonanță istorică. 

Mulți din fiii locului au înscris o pagină luminoasă în 
cronica zbuciumată a vremurilor. 

Răsfoind filele cronicii Cernișoarei constați cu satisfacție 
că de-a lungul timpului întâlnești încrustate pe răbojul vremurilor 
nenumărate nume, onorând astfel obârșia lor vâlceană. 

Se cuvine să amintim numele ,,scriitorilor’’ din secolele al 
XVIII-lea și XIX-lea: Dincă (30 august 1798) și Badea Constantin 
(18 ianuarie 1818) din Armășești, vestiți ,,gramatici’’ care ne-au 
lăsat interesante mărturii documentare. 

Dar vremurile mai noi, dintre cele două războaie mondiale, 
vremurile contemporane, ne oferă nume celebre, nume ce au 
intrat deja în tezaurul spiritualității românești. Ar fi de ajuns să 
amintesc de profesor universitar doctor Ion Smedescu – fostul 
rector al Universității Româno-Americane, care a primit distincțiile 
,,Omul anului 2001’’ și ,,Medalia de Onoare Americană’’, pictorul 
Gheorghe Dican-președintele Filialei Vâlcea, al Uniunii Artiștilor 
Plastici prezent cu lucrări de artă în multe muzee din țară și 
străinătate. 

Unii, Elisaveta Niță Novac, Corina Victoria Călugăru Sein, 
Gheorghe Constantinescu, Valentin Smedescu - au picurat pe mii 
de pagini miere, îndulcind parcă slova noastră străbună, oferindu-
ne interesante și utile cărți de învățătură. 

Alții au avut aplecare spre cântec și dansuri populare-
profesorii Gheorghe Popescu si Aurel Cincă. Ei au reușit, de pe 
pozițiile de interpreți și conducători, ca tezaurul folcloric 
cernișorean să strălucească pe multe scene din țară și străinătate. 

Și enumerarea aceasta poate continua. Cu siguranță că 
numele intelectualilor din comună, cu contribuții deosebite în 
multe localități ale țării, sau în organele centrale, este mult mai 
mare. 
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Oricum putem spune că Cernișoara este o vatră ardentă, 
dătătoare de valori umane și spirituale deosebite. 

Reîntoarcerea fiilor la vatra strabună, pe valea 
Cernișoarei, este solemnă și încărcată de mari emoții. Aici 
retrăiesc momente deosebite, se fortifică, își croiesc și 
directionează drumurile ce le vor urca spre piscurile înalte, 
semețe ale țării. 
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MIHAI IONESCU 
 

 
 

Cinstea, corectitudinea și realizările administrației locale 
pentru a face viața mai ușoară și mai bună, locuitorilor comunei 
Cernișoara, sunt principalele atuuri ale primarului Mihai Ionescu. 

Edilul se află de peste 20 de ani în fruntea comunității, pe 
care a gospodărit-o și dezvoltat-o. 

Pentru că își dorește tot ce este mai bun pentru locuitorii 
comunei Cernișoara, primarul Mihai Ionescu se află la cel de-al 
VI-lea mandat. Primul gospodar al comunei are o mulțime de 
proiecte pentru localitatea pe care o are în administrare și vrea ca 
împreună cu echipa sa și cu sprijinul cetățenilor să le finalizeze. 

Dacă cetățenii din comuna pe care o conduce cu rezultate 
excelente i-au acordat votul de încredere pentru șase mandate, 
înseamnă că Mihai Ionescu este omul potrivit la momentul potrivit. 

Cel mai important obiectiv realizat în mandatul său a fost 
accesarea fondurilor europene în valoare de 115 miliarde lei 
(vechi) care a constat în introducerea apei și a canalizării în satele 
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Armășești, Groși și Modoia, lucrare care este deja finalizată. De 
asemenea, a modernizat 2 km de drum betonat în satul Obârșia, 
lucru foarte important pentru locuitorii acestei zone, și a rezolvat și 
problemele căminului cultural din Mădulari, tot prin acest proiect, 
asigurând administrarea acestuia în condiții mult mai bune. 

Alte obiective realizate pe timpul mandatului său sunt 
reabilitarea și consolidarea școlilor din satele Obârșia, Groși, 
Modoia și Mădulari. A reușit, deasemenea, să modernizeze o 
parte din DJ 676 și DJ 676D. 

O altă investiţie finalizată este modernizarea drumului din 
satul Cernişoara pe o lungime de 4,8 kilometri cu fonduri obţinute 
prin programul SAPARD. 

La ora actuală are în vizor proiectul declarat eligibil pentru 
extinderea alimentării cu apa în satele Obârşia, Mădulari şi 
Cernişoara pe o lungime 15 kilometri care a fost sistat din lipsa 
fondurilor. Valoarea investiţiei s-ar ridica undeva la 40 miliarde lei 
vechi. 

Un alt proiect important, pe care primarul dorește să-l 
implementeze, priveşte modernizarea drumurilor şi a uliţelor din 6 
sate, pe o distanţă de 7,5 kilometri.  

Fiind un bun creștin, printre preocupările primarului Mihai 
Ionescu s-au regăsit repararea și construirea unor  locaşuri de 
cult, în comună existând, la ora actuală, şapte biserici. 

Ne mândrim că localitatea noastră este condusă de un  
astfel de om, de o mare cinste și corectitudine, căruia concetățenii 
îi datorează recunoștiință. 
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PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR  
ION SMEDESCU 

1925– 2008 

 

S-a născut în satul Obârșia, comuna Mădulari, într-o 
familie cu 10 copii. 

Cursurile primare le-a făcut în localitatea natală, apoi, în 
perioada 1939-1947 a urmat și absolvit Școala Normală de 
Învățători „Andrei Șaguna” din Sibiu, obținând diploma de 
învățător. 

În perioada 1948-1952 a urmat și a absolvit cursurile 
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale (actuala 
Academie de Studii Economice-ASE) din București, devenind 
diplomat (licențiat) în științe economice. 

Nu se oprește aici și în anul 1986 își pregătește Doctoratul 
în Economie la Academia de Studii Economice, București pe 
care-l obține în anul 1989. 

Pregătirea sa profesională l-a recomandat ca, în perioada 
1952-1990, să ocupe succesiv diferite funcții la nivel înalt, astfel: 

• 1952-1959 – Economist la Ministerul Cooperației 
(devenit ulterior Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum - 
CENTROCOOP); 

• 1960-1969 – Director la Direcția Financiară din 
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum; 

• 1970-1974 – Secretar General la Cooperația de 
Consum din România; 



 190 

• 1974-1990 – Director, Membru al Comitetului 
Executiv și al Biroului Executiv din Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum. 

Experiența sa practică a fost însoțită și de o intensă 
activitate didactică. Astfel, în perioada 1958-1991 a activat în 
calitate de cadru didactic, la Academia de Studii Economice din 
București, parcurgând toate treptele ierarhice, devenind Profesor 
titular la disciplima marketing. 

Din anul 1991, Ion Smedescu se dedică înființării 
Universității Româno – Americane și construirii Campusului 
Universitar.  

În calitate de vicepreședinte al Societății de Prietenie 
Româno – Americană pentru Promovarea Educației și Culturii, cu 
sprijinul atașatului cultural al Ambasadei SUA la București, a 
înființat această Universitate. 

A crezut tot timpul că va putea duce la îndeplinire acest vis 
al său și a reușit: “Pentru mine, Universitatea Româno-Americană 
înseamnă totul: casă, familie, profesie și timpul liber. În acest 
edificiu de învățământ și știință mă regăsesc pe mine și opera 
mea de zeci și zeci de ani, sufletul meu trăind pentru posteritate, 
gândul meu nou pentru renașterea  ideii de muncă”. 

Excelența Sa, Ambasadorul Braziliei în România, 
Jeronimo Moscardo spunea în octombrie 2003: “Doresc să-l felicit 
pe domnul Rector Smedescu pentru ‘miracolul’ construirii 
Universității Româno-Americane. Într-o lume în care chiar și 
guvernele sunt astăzi neputincioase și în situația de a ‘simula’ 
activitatea, reprezintă o lecție pentru generațiile viitoare, imensul 
entuziasm și credința care au făcut posibilă această realizare 
istorică. Ca prieten al lui Ion Smedescu sunt mândru de el. În 
plus, este important să relev imensa capacitate de ‘a iubi’ și ‘a 
admira’ a profesorului Smedescu” 

De asemenea, Linwood H. Rosse PhD, Președintele 
James Madison University spunea în aprilie 2006: 
“Dumneavoastră a-ți adunat împreună talente excepționale și a-ți 
conceput o universitate modernă, la fel ca o minunată orchestră 
simfonică. După cum știm, ca să creeze o muzică măreață, o 
orchestră trebuie dirijată de o mână fermă, dar și educativă. 
Asemenea eforturi cer timp pentru dezvoltare, toată munca 
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importantă cere, dar lumea deja începe să audă muzica măreață 
care emană de la București”. 

De la înființare și până în anul 2008, când a trecut în 
lumea celor drepți, Universitatea a fost condusă de profesorul Ion 
Smedescu în calitate de rector. 

Ca instituție de elită a învățământului românesc, realizările 
Universității sunt indisolubil legate de eforturile profesorului Ion 
Smedescu, recunoscute și apreciate atât în țară cât și în 
străinătate. 

Chiar dacă lucra la proiecte mari, în ceea ce privește 
învățământul românesc, Ion Smedescu nu a uitat niciodată locul 
natal și s-a implicat în rezolvarea unor serii de probleme ale 
comunei: 

• a întreprins demersurile necesare la factorii de 
decizie din București și a obținut aprobarea pentru electrificarea 
comunei, aceasta finalizându-se în anul 1968; 

• este unul dintre ctitorii Bisericii cu Hramul “Sfinții 
Mihail și Gavril” din satul său natal - Obârșia; 

• a înzestrat cu calculatoare școala din Mădulari. 
Activitatea sa laborioasă a fost răsplătită cu numeroase 

distincţii:  
• Ordinul Muncii  clasa III, în anul 1963; 
• Ordinul Muncii clasa I, în anul 1970; 
• Steaua Republicii clasa III, în anul 1984; 
• “Omul anului 2001”, “Omul anului 2002”, “Omul 

anului 2003” și “Medalia de Onoare Americană” acordate de 
Institutul American de Biografii; 

• Medalia de Aur acordată de Academia de Cultură, 
Artă și Istorie a Braziliei, în anul 2002; 

• Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de 
Cavaler, în anul 2003. 

A fost admis și a devenit membru în diferite asociații unde 
a împărtășit din experiența sa practică și profesională: 

• a fost ales membru al Consiliului Național de 
conducere al Asociației Generale a Economiștilor din România; 

• a fost numit director general adjunct al Centrului 
Internațional de Biografii din Cambridge pe relația cu Europa 
Centrală și de Est. 
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Pentru toate aceste merite și pentru faptul că acesta a 
făcut cunoscută valea Cernișoarei pe plan național și 
internațional, locuitorii comunei îi vor purta cu recunoștiință 
amintirea în suflet. 
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Poeta Elisaveta Novac 
 

 
 
 
S-a născut la 18 octombrie 1943, în localitatea Cernişoara, 

judeţul Vâlcea. Este fiica Linei (născută Dumitraşcu) şi a lui 
Nicolae Niţă, ţărani din satul Modoia.  

Provine dintr-o familie de artiști populari, tatăl ei fiind un fin 
recitator și recunoscut meșter tâmplar. 

Urmează școala primară în comuna natală iar studiile 
liceale la Curtea de Argeș (1966). 

A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a 
Universităţii din Bucureşti (1973) şi a lucrat ca profesoară în 
învăţământul preuniversitar. Lucrează în învățământul secundar și 
universitar. 

Între 1971 şi 1973 face parte din redacţia revistei „Argeş", 
iar după 1990 conduce revista „Satul natal" din Piteşti.  

Debutul din 1966, în revista „Luceafărul", este urmat în 
1973 de ciclul de versuri - Mona Lisa, cu o prezentare de 
Gheorghe Tomozei, în suplimentul „Biblioteca «Argeş»". 

În 1981 îi apare volumul de versuri pentru copii - Ochiul de 
basm. A colaborat la „Argeş", la publicaţiile pentru copii 
„Cutezătorii" şi „Luminiţa", la „Amfiteatru", „Contemporanul", 
„Convorbiri literare", „Flacăra", „Luceafărul", „România literară", 
„Vâlcea literară" etc.. 

Novac este o poetă pentru care copilăria există nu numai 
spre a fi evocată nostalgic sau întâmpinată cu compuneri 



 194 

didactice şi educative, dar şi ca vârstă adoptivă, cum ar fi spus 
Lucian Blaga.  

Opera literară a poetei este reprezentată de: 
• Ochiul de basm, prefaţă de Gheorghe Tomozei, 

Bucureşti, 1981; 
• Lemn de sticlă, prefaţă de Eugen Simion, 

Bucureşti, 1982; 
• Părinţii, Bucureşti, 1983; 
• Casa cu greieri, Bucureşti, 1984; 
• Planeta bunicilor, Bucureşti, 1985; 
• Grădina Salamandrei, prefaţă de Al. Piru, 

Bucureşti, 1987; ediţia Piteşti, 1999; 
• Copacul cu stele, Bucureşti, 1991; 
• Lumină din iubire, Piteşti, 1997; 
• Umbra. Poeme pentru părinţi, Piteşti, 2001; 
• Îngerii, Piteşti, 2002. 

Opera sa literară a fost recunoscută prin numărul mare de 
premii obținute: 

• Premiul „Dragoș Vrânceanu” acordat de Societatea 
Literară „Anton Pann”, din Rm. Vâlcea, pentru volumul de 
versursuri „Părinții”, în anul 1973; 

• Premiul revistei „Argeș” pentru culegerea de 
versuri „Mona Lisa”, în anul 1973; 

• Premiul revistei „Luceafărul” la concursul „Nicolae 
Labiș” din Suceava, în nanul 1973; 

• Marele premiu pentru volumul „Grădina 
Salamandrei”, la concursul de literatură organizat de Inspectoratul 
pentru Cultură al județului Argeș, în anul 1992. 

În prezent poeta lucrează la un plan de recunoaștere a 
satului românesc contemporan. Acest plan se regăsește în primul 
număr al revistei „Satul Natal” pe care l-a editat în octombrie 
2001. Prin aceasta poeta dorește să întoarcă lumea modernă 
către rădăcini, către copilărie și sat. 

Ne mândrim căci comuna noastră dăruiește, un astfel de 
om, universului creației poetice contemporane românești. 
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PICTORUL GHEORGHE DICAN 

 

Născut la 25.02.1960 în comuna Cernişoara, Jud. Vâlcea. 
Încă din anii copilăriei şi adolescenţei, câţiva oameni i-au îndreptat 
aspiraţiile, unul după altul, spre realizarea binelui, adevărului şi 
frumosului. 

Primul dintre ei a fost chiar tatăl său, Nicolae Dican. 
Acesta picta cruci şi-l lua cu el pe unde avea treabă, prin curţi de 
biserici, prin cimitire sau pe la ceremoniile de sfinţire a fântânilor 
săpate pe dealuri de cei care voiau să lase pe-acolo un semn 
durabil în memoria unor apropiaţi definitiv dispăruţi.  

Atmosfera acelor locuri, solemnitatea evenimentelor la 
care era martor, dar mai cu seamă modul în care părintele său îi 
explica rostul lor l-au făcut să se familiarizeze de timpuriu cu 
semnificaţia spiritului creştin. 

Cea de-a doua persoană „providenţială” care a jucat un rol 
realmente major în existenţa lui Gheorghe Dican a fost unchiul 
său Gheorghe N. Dican, profesor de desen, de la care a învăţat 
elementele de bază ale limbajului plastic, specificitatea acestora şi 
modalităţile prin care se poate ajunge la stăpânirea secretelor 
expresiei grafice la nivel de performanţă. Practic, atunci când s-a 
prezentat la examenul de admitere în liceu, era deja un desenator 
de mare precizie şi virtuozitate, fiind capabil să „execute” peisaje 
după natură de o acurateţe excepţională, apropiată de cea a unei 
fotografii. 

Își finalizează studiile la Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de Arte şi Design. 
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Grafician la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea, este și 
președintele Filialei Vâlcea a Uniunii Artisticilor Plastici și „ este 
fără dubii cel mai prolific şi unul dintre cei mai importanţi artişti 
plastici care au lucrat sau care lucrează la Râmnicu Vâlcea„ . 
(Dan Tudor - scriitor - 2008).  
Această remarcă a scriitorului Dan Tudor reiese foarte bine din 
experiența sa profesională, astfel: 

• Iniţiator şi organizator, împreună cu Alexandru 
Nancu şi Luiza Barcan, al Expoziţiei Naţionale „Arta în drum spre 
muzeu” (1999); 

• Iniţiator şi organizator al Salonului de Sud; 
• Organizator al Taberei „Art Campus” (1992, 1993, 

1994, 1995); 
• Iniţiator şi organizator al Simpozionului de 

sculptură „10 pentru Râmnic” (1997); 
• Curator a peste 100 de expoziţii la Galeriile 

Municipale Artex şi la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea. 
• După anul 1989 colaborează la diverse ziare şi 

reviste cu articole, grafică, caricatură, etc. Ilustrează cărţi pentru 
copii, cărţi de poezie, coperţi de carte, etc. 

• Iniţiator şi organizator, împreună cu Luiza Barcan şi 
Alexandru Nancu, al Simpozionului Naţional „Tradiţie şi 
Postmodernitate” (2002), în urma căruia apare revista „Ianus” şi 
setul de monografii "Biserici de lemn din Vâlcea". 

• Organizează Simpozionul Naţional de pictură de la 
Brădişor – Vâlcea (ediţiile 2005 şi 2006) finalizat cu constituirea 
colecţiei de artă contemporană românească de la Grand Hotel 
Sofianu Râmnicu Vâlcea. 

• Ilustrează ediţia de colecţie a volumelor de versuri 
„Etic şi estetic”, antologie de poezie românească alcătuită de 
scriitorul George Astaloş (2010). 

De-a lungul timpului organizează și realizează diferite 
expoziții personale în țară și străinătate: 

• 1984, 1986, 1992, 1995, 1997, 1998, 2000, 2005, 
2010 (lansare album „Dican”) - Galeriile de Artă „Artex”- Râmnicu 
Vălcea; 

• 1984 - Călimăneşti - Vâlcea; 
• 1987 - Galeriile de Artă - Slatina; 
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• 1990 - Muzeul de Artă - Rm.Vâlcea; 
• 1991 - Club Boema - Rm.Vâlcea; 
• 1992 - Galeriile Sepia (Teatrul Odeon) - Bucureşti; 
• 2003 - Gallerya.ro; 
• 2004 - Galeria Cozia – Hamme, Belgia; 
• 2006 - Galeria “Art Club” – Hilton, Bucureşti; 
• Galeria “Arta” – Câmpulung - Muscel; 
• 2007 - Galeria "Galateea" - Bucureşti; Galeriile 

U.A.P. - Tg. Jiu; Galeria U.A.P - Deva; 
• 2008 - Galeriile Radio Oltenia - Craiova; Muzeul de 

Artă - Craiova; Muzeul de Artă - Constanţa; Muzeul de Artă - 
Râmnicu Vâlcea; 

• 2009 - Galeria de Artă Contemporană Grand Hotel 
Sofianu - Râmnicu Vâlcea; Galeria Silva-Buşteni, 

• 2010 - Expozitia Parlamentul Belgiei –
Bruxelles;Galeria Cozia – Hamme, Belgia; Muzeul Judeţean Tg. 
Jiu – Tg. Jiu ; Galeriile de Artă Tg. Jiu – Tg. Jiu; 

• 2011 - Galeriile de Artă Sibiu – Sibiu; A.S.E. 
Bucureşti – Bucureşti; Muzeul de Artă Bacău - Bacău; 

• 2012 - Galeria de Arta Simeza- Bucuresti; 
• Galeriile Arcades, Antibes - Franţa (1994); 
• Galeriile L’Europe des Beaux Arts, Antibes - Franţa 

(1994); 
• Galeriile „Du Port”, Marsilia - Franţa (1994); 
• Salonul Internaţional - Reşiţa (1998); 
• Centrul Internaţional de Expoziţii, Shangai - China 

(1999); 
• Sparkasse Straubing Bogen, Straubing - Germania 

(2000); 
• Galeria Cozia, Hamme - Belgia (2003); 
• Casa Belgo-Română, Bruxelles - Belgia (2003 şi 

2004); 
• Parlamentul European, Bruxelles - Belgia (2004); 
• Palatul Arhiepiscopal, Kromeriz - Cehia (2005); 
• Centrul Cultural Babel, Utrecht – Olanda (2006); 
• Bienala Internaţională de Artă - Arad (2007); 
• Galeria Phaila, Bruxelles - Belgia (2007); 
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• Bienala Internaţională de Artă - Arad (2009); 
• Galeri Aripa Torino „Reprezentarea si diferenta. Un 

peisaj de frontieră” (februarie 2012); Expozitie de Arta 
Românească, Paris-Franța (13 februarie 2012); 

• Galeria Aripa Torino (aprilie 2012); 
• Cavalenco Gallery Geldrop-Olanda (iunie 2012). 

Începând cu anul 2000, se ocupă în paralel şi de lucrări de 
Artă Monumentală în special de vitralii. 

Astfel, în perioada 2003 – 2004, realizează cupola vitrală a 
Bibliotecii Județene Vâlcea (142mp). Este considerat cel mai 
mare vitraliu în formă de cupolă din România. 

Pentru întreaga sa activitate i-au fost conferite următoarele 
premii și distincții: 

• Premiul pentru pictură al I.J.C. Vâlcea (1995); 
• Premiul pentru pictură „Salonul de Sud” (1997); 
• Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Comandor 

acordat de Preşedintele României (2004); 
Experiența sa profesională l-a recomandat să fie admis și 

să devină membru în diferite cluburi unde a susținut diferite 
prelegeri de specialitate: 

• Membru al Clubului Rotary; 
• Membru al Fundaţiei HAR (Habitat şi Artă în 

România); 
Locuitorii văii Cernișoarei îi poartă recunoștiință, acestui 

mare artist provenind din rândurile lor, pentru felul de a face 
cunoscută comuna pe plan național și internațional. 
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Corina Victoria C ălugăru – Sein 
 

 
 

Corina Victoria Sein (pseudonim al Corinei Victoria 
Bădulescu născută la 25 decembrie 1936, Pojogi Cerna, judeţul 
Vâlcea) este poetă şi prozatoare.  

Este fiica Mariei (născută Ştefănescu) şi a lui Ştefan 
Călugăru, agricultori. Urmează la Timişoara Şcoala Medie „Eftimie 
Murgu" (1958-1962) şi Şcoala Tehnică Sanitară (1962-1964). 
Lucrează ca asistentă socială la Spitalul Militar din Timişoara, ca 
funcţionară la diverse întreprinderi, iar din 1972 în calitate de 
corector şi secretar de redacţie la „Orizont". 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, posesoare a 
Atestatului de editor nr. 63/1990 eliberat de către Ministerul 
Culturii, dar şi a Certificatului eliberat de către International Book 
Development Limited în anul 1994. 

Din anul 1990, Corina Victoria Sein Bădulescu este 
director al Editurii Excelsior Art. Prin proiectele editoriale elaborate 
şi realizate, a editat titluri importante pentru restituirea culturală şi 
istorică a Banatului, semnate de autori de mare valoare, aceasta 
fiind confirmată prin premii şi titluri academice. 

A susţinut şi susţine literatura română contemporană prin 
editarea şi publicarea creaţiilor unui număr important de scriitori 
consacraţi. De atenţia şi sprijinirea editorului se bucură şi tinerii 
creatori aflaţi în pragul debutului editorial. Valoarea artistică a 
cărţilor de literatură editate şi publicate a fost recunoscută de 
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către critica literară prin acordarea unor importante premii şi 
distincţii. 

Din 1991 este proprietar şi redactor al Editurii Excelsior Art 
din Timişoara şi preşedintă a Fundaţiei Genesa. Debutează cu 
reportaje la cotidianul „Drapelul roşu", în 1967, iar editorial cu 
volumul de poezii -  Adăpost într-o floare, apărut în 1977. A mai 
colaborat la „Convorbiri literare", „Amfiteatru", „Tomis", „Steaua", 
„Astra", „Contemporanul", „Tribuna", „Luceafărul" etc. 

În poezia lui Sein delicateţea confesiunii se îmbină cu 
luciditatea pasională. Notarea senzaţiei are drept scop 
„spiritualizarea" ei, aşa încât versul nu rămâne niciodată la simpla 
înregistrare.  

Opera literară a poetei este reprezentată de: 
• Adăpost într-o floare, Bucureşti, 1977; 
• Somnul izvoarelor, Bucureşti, 1981; 
• Frica albă, Bucureşti, 1982; 
• Coridor în oglindă, Bucureşti, 1983; 
• Inelul de fum, Bucureşti, 1984; 
• După concert, Bucureşti, 1986; 
• Fata amurg, Timişoara, 1987; 
• Cercul de oglindă, Bucureşti, 1990; 
• Şi dragostea ucide, Timişoara, 1995; 
• Evadare spre nicăieri, Timişoara, 1999. 

 Comuna se mândrește că a dăruit universului literar 
contemporan un astfel de om. 
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Profesorul Aurel Cinc ă 
 
 

 
 
S-a născut în satul Groși din fosta comună Armășești. 
A urmat cursurile școlii primare și elementare în satul natal, 

apoi a urmat cursurile Liceului „Nicolae Bălcescu” din Râmnicu 
Vâlcea și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de 
Geografie-Biologie din Iași. 

După absolvirea facultății se reîntoarce pe meleagurile 
vâlcene, ca profesor, pe Valea Coiscăi unde pune baza unei 
formații de dansuri populare. 

Trebuie spus că pe lângă pregătirea profesională ce a 
contribuit la formarea a zeci de generații de elevi, profesorul Cincă 
a acordat o atenție deosebită tradițiilor locale, în special dansurilor 
populare. În timpul vacanțelor era prezent la toate manifestările 
folclorice ale satului: baluri, fedeleșuri, nunți, hore, etc. 

A făcut parte din diferite ansambluri de dansuri populare și 
apoi devine instructorul unora din acestea cu care efectuează mai 
multe deplasări în străinătate (Iugoslavia, Bulgaria, Italia, 
Republica Moldova) obținând rezultate deosebite încununate de 
numeroase medalii și diplome. 

Jocurile și cântecele populare de pe valea Cernișoarei au 
fost făcut cunoscute, în țară și în lume, la multe festivaluri 
internaționale, de către interpretul și instructorul-profesor Aurel 
Cincă, personalitate marcantă a acestei comune. 
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 Respectuos omagiu din partea locuitorilor comunei pentru 
activitatea sa artistică și pentru faptul că a făcut cunoscută 
comuna pe plan național. 

. 
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Valentin Smedescu 
 

 
 
S-a născut la 17 martie 1967 în satul Armășești, comuna 

Cernișoara. 
Cursurile primare și gimnaziale le-a urmat la școala din 

Armășești.  
În perioada 1981-1985 a urmat și absolvit cursurile  

Liceului de matematică - fizică "Nicolae Bălcescu" (actualul 
Colegiu Național „Alexandru Lahovari”) din Râmnicu Vâlcea. 

Își continuă studiile absolvind Facultatea de Drept din 
cadrul Universității București devenind astfel licențiat în Științe 
juridice. 

După finalizarea studiilor își canalizează activitatea în 
domeniul publicisticii: 

• 1996-2001-Redactor, secretar de redacție și 
redactor șef la cotidianul „Curierul de Vâlcea”; 

• 2002 – Redactor șef al cotidianului „Obiectiv” de 
Vâlcea; 

Din martie 2002 și până în prezent lucrează la Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul”, Vâlcea, unde coordonează 
activitatea bibliotecilor municipale, orășenești și comunale. De 
asemenea coordonează și activitatea gazetei „Casa Cărții” editată 
de Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” 

A publicat multe articole în cele trei publicații la care a 
lucrat. 
 Pentru activitatea sa în domeniul ziaristic, făcând 
cunoscute aceste frumoase meleaguri, locuitorii comunei îi 
datorează recunoștiință. 
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Colonel inginer (r) Gheorghe Constantinescu 
 

 
 
 
S-a născut la 24 mai 1966 în satul Mădulari, comuna 

Cernișoara, judeţul Vâlcea, fiind al treilea copil al familiei de 
agricultori, Nifon şi Maria Constantinescu.  

Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat la şcoala din 
Mădulari. Îşi amintește cu recunoştinţă de invăţătorii Titu și 
Lucreția Zamfirescu și de dirigintele Nae Ionescu. 

În perioada 1980-1984 a urmat și absolvit cursurile  
Liceului de matematică - fizică "Nicolae Bălcescu" (actualul 
Colegiu Național „Alexandru Lahovari”) din Râmnicu Vâlcea. 

În anul 1984 susține examenul de admitere la Academia 
Tehnică Militară/Secția Tehnică de Artilerie şi Rachete, 
specializare inginer în Armament si Rachete, în urma căruia este 
admis, al treilea pe liste, cu o notă foarte mare. Tot în acest an 
este încorporat în armată, ca soldat TR (cu termen redus), fiind 
repartizat în București la Regimentul de Protocol și Regimentul 28 
Tancuri, de pe Șoseaua Olteniței, din cadrul Armatei 1. 

În anul 1989, tânăr locotenent inginer fiind, este numit în 
funcția de Locțiitor Tehnic al comandantului Divizionului 224 
Artilerie Antitanc din cadrul Diviziei 1 Mecanizate “Tudor 
Vladimirescu” din București. 
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Până în anul 2007 a condus şi coordonat structuri până la 
nivel birou în Comandament de armă (șef Birou Valorificări la 
Extern din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit), perioadă în 
care a participat la acte decizionale și manageriale, a gestionat cu 
succes activităţi din domeniul Asigurării Tehnice cu Armament şi 
Muniţii, de blindate, automobile şi tractoare. A fost numit, de către 
Ministrul Apărării Naționale, în Comisia de Evaluare la Extern. 

Pe timpul cât îndeplinea funcția de șef Birou în cadrul 
Comandamentului Logistic Întrunit, a contactat conducerea 
comunei (2005-2006) pentru obținerea, de către primărie, a unor 
autocamioane DAC 665 “T” ștoc, prin procedura “Transfer fără 
plată”. Cu părere de rău, această acțiune a lui nu a putut fi 
finalizată datorită neînțelegerilor consilierilor din cadrul primăriei. 

Totuși are satisfacția că, prin această procedură, a putut 
să doteze cu ARO 243 “D” o mânăstire din jurul Horezului și 
primăria Nicolae Bălcescu. 

A lucrat aproape în toate structurile ierarhice ale 
Ministerului Apărării Naționale, ajungând până la nivel de minister. 
Pe timpul cât lucra la minister își aduce aminte cu plăcere de 
ajutorul acordat primăriei pentru obținerea unor avize favorabile 
de la Direcția Operații pentru Luptă, în vederea reparării unor 
drumuri din cadrul comunei. 

În decembrie 2007, la vârsta de 40 de ani, iese la pensie 
cu gradul de colonel inginer și este angajat pe funcţia de Director 
Administrativ la SC BIDEPA SRL. 

La trecerea lui în rezervă, pentru activitatea desfășurată cu 
cinste și dăruire, Ministrul Apărării Naționale de atunci, dl Teodor 
Viorel Meleșcanu i-a transmis următoarele: 

 
 
“Domnule 
Colonel inginer în rezerv ă 

CONSTANTINESCU NIFON GHEORGHE 
 
Trecerea dumneavoastră în rezervă îmi oferă prilejul de a 

exprima profunda mea gratitudine și prețuire pentru activitatea pe 
care a-ți desfășurat-o cu cinste și dăruire și de a vă felicita pentru 
rezultatele pe care le-ați obținut. 
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Pe parcursul activității desfășurate în Armată ați manifestat 
responsabilitate, atașament și profesionalism și ați contribuit, prin 
munca și puterea dumneavoastră, la importantele transformări pe 
care le parcurge Armata României. 

Despărțirea de uniforma militară nu înseamnă și 
despărțirea de spiritul și valorile instituției pe care cu onoare ați 
slujit-o. Am convingerea că vă vom simți tot timpul alături, cu 
sufletul, cu gândul și cu fapta și că veți contribui, în continuare, la 
creșterea prestigiului instituției militare. 

Sincere mulțumiri, multă sănătate, viață lungă plină de 
împliniri și bucurii, alături de cei dragi! 

 
Am onoarea să vă salut! 
 
MINISTRUL APĂRĂRII 
TEODOR VIOREL MELEȘCANU” 
 
 
Pentru întreaga sa activitate, în slujba Armatei, i-au fost 

conferite de către Ministrul Apărării Naționale următoarele 
distincții: 

• Semnul Onorific în Serviciul Patriei; 
• Ordinul „Meritul Militar” clasa a II-a 

Prin multă muncă și trudă a reușit să-și croiască singur un 
drum propriu în viață. În perioada liceului a descoperit marea sa 
iubire – matematica – care l-a marcat în bine toată viața. Încă din 
perioada de dinainte de 1989, pe când era student la Academia 
Tehnică Militară, a vrut să urmeze cursurile Facultății de 
Matematică din cadrul Universității București dar nu i s-a aprobat 
(în acea perioadă, legea nu permitea frecventarea cursurilor a 
două facultăți în același timp). 

În anul 1985 participă la concursul național de matematică 
„Traian Lalescu”, unde a ocupat locul I. 

Datorită atracției către această materie, în perioada 1992-
1998, fregventează și finalizează cursurile Facultatății de 
matematică din cadrul Universității Bucureşti, devenind astfel 
licențiat în matematică. 

Nu se oprește aici și, cu examen de admitere, în perioada 
1994-1996, frecventează cursurile Facultății de Cibernetică 
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Statistică şi Informatică Economică, specializarea Statistică din 
cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

Mama sa fiind o bună creștină, ca de altfel marea 
majoritate a locuitorilor comunei, de mic copil îl lua cu ea la 
biserică, insuflându-i astfel Harul credinței în Dumnezeu.  

La îndemnul preotului paroh Gheorghe Șupeală, paroh la 
Biserica “Sfântul Apostol și Evangelist Ioan” din București, susține 
examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
“Iustinian” specialitatea Teologie Pastorală din cadrul Universităţii 
Bucureşti, examen pe care l-a promovat cu nota 10. Frecventează 
2 ani această facultate, timp în care acumulează multe cunoștiințe 
teologice. 

Datorită încurajării preotului paroh Gheorghe Șupeală, un 
om al Lui Dumnezeu, fost profesor la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă “Iustinian” din București și care posedă o vastă cultură, 
Gheorghe Constantinescu a publicat o serie de cărți printre care: 

• Suprafeţe de rotaţie în spaţii afine, Editura Elapis, 
București, 2006; 

• Lumea evoluţie sau creaţie, Editura Estfalia,  
București, 2009; 

• Stăpânii din umbră, Editura Amanda Edit, București, 
2009; 

• Noua ordine mondială, Editura Amanda Edit, 
București, 2010; 

• Conspiraţie împotriva României, Editura Amanda, Edit, 
București, 2011; 

• Singuri în univers, Editura Amanda Edit, București, 
2012; 

• Marea conspirație mondială, Editura Amanda Edit, 
București, 2013; 

• SUA, istoria secretă a unui imperiu, Editura Amanda 
Edit, București, 2013; 

• Monografia comunei Cernișoara: Locuri, vremuri, 
oameni, Editura Amanda Edit, București, 2014. 

Pe timpul cât era ofițer activ, elaborează o serie de studii 
de specialitate care sunt publicate în revistele de specialitate ale 
M.Ap.N. Cel mai important studiu, considerat de el, este: 
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• Studiu privind transportul materialelor periculoase pe 
cale terestră, maritimă şi aeriană. 

Tot cât era ofițer activ frecventează diferite cursuri de 
specialitate, cum ar fi: 

• 1988-2006 - Cursuri de perfecţionare specifice 
domeniului militar; 

• 2006 - Curs intensiv Limba Franceză/Universitatea 
Naţională de Apărare/Departamentul de Limbi Străine; 

• Cursul pentru pregătirea personalului didactic la 
Universitatea Bucureşti etc. 

Setea lui de cunoaștere și autoperfecționare l-a determinat 
să lucreze intens, să fie admis și să devină membru în diferite 
asociații unde a susținut diferite prelegeri: 

• Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din 
România (AGIR); 

• Membru al Societăţii Inginerilor Militari; 
• Membru al Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere. 
În anul 2013 a fost invitat, o săptămână de zile, de către 

Partidul Social Democrat, București – Sector 4, să participe la 
Parlamentul European din Bruxelles – Belgia, la o prelegere pe 
tema Constituției Europene (Tratatului de la Lisabona).  

Stimă și considerație acestui fiu, al acestor meleaguri, care 
prin scrierile sale a făcut cunoscută comuna la nivel național și a 
slujit cu devotament idealurile Armatei Române consolidând 
încrederea publică în Oastea Țării. 
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Colonel (r)  Lu ță Constantin 

 

 
 

 S-a născut la 20 iunie 1947 în satul Mădulari, comuna 
Cernișoara, din părinții Tonie și Ioana Luță, fiind primul copil din 
cei 6 ai lor. 
 Urmează cursurile primare și gimnaziale la Școala 
Generală Mădulari. 
 În perioada 1970-1975 a fost elev la Liceul „Colegiul 
Bănățean” din Timișoara, după care a urmat, în paralel, Școala de 
Ofițeri Activi București-Băneasa și cursurile Facultății de Drept 
Babeș-Bolyay din Cluj Napoca, obținând diploma de licență în 
drept. 
 În anul 1978 a fost încadrat ca ofițer operativ la Serviciu 
Cercetări Penale la Poliția Județului Timiș iar din anul 1982 și 
până la pensionare (2001), a activat ca ofițer specialist la Serviciul 
de Management Resurse Umane la Poliția Jud. Timiș. 
 După încadrarea ca ofițer activ, a urmat o serie de cursuri 
de perfecționare dintre care cel mai important este Cursul 
Postuniversitar de Drept Penal, specializarea Cercetări Penale. 
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 Pe linie profesională a evoluat de la ofițer operativ până la 
ofițer specialist la Serviciul Management Resurse Umane 
ocupând funcția de șef personal al Poliției Municipiului Timișoara. 
 După trecerea în rezervă, ca urmare a pensionării, a 
încercat să se adapteze la viața civilă și a desfășurat o serie de 
activități civile, ocupând diferite funcții dintre care cea mai 
importantă fiind cea de Director Executiv la diferit Societăți de 
Pază și Protecție și la propria firmă “Banat Protection/Euro 
Guard”. 
 Locuitorii văii Cernișoarei îi poartă recunoștiință pentru că 
a făcut cunoscută comuna și a slujit cu demnitate Poliția Română. 
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Titiana Popa 
 

 

 
 

  
Titiana Popa s-a născut în anul 1969 în localiatatea 

Armășești, Jud Vâlcea.  A început să picteze din timpul scolii 
primare și în anul 1994 a absolvit Școala de Pictură Bisericească 
a Patriarhiei Ortodoxe Române. Este căsătorită cu preotul 
ortodox Gabriel Liviu Popa, preotul parohiei Sfânta Maria Dallas 
din Fort Worth cu care are două fete: Ioana și Maria și locuiește în 
SUA - Colleyville, Texas. 

Titiana Popa a avut expoziții personale ale icoanelor sale 
în România, Olanda, Germania, Grecia, SUA, Canada, Italia, și 
Venezuela. Lucrările sale au fost alese să decoreze standul oficial 
al României la Epoziția Internațională de Turism din Berlin, din 
anul 2000. De asemenea a pictat icoanele și picturile murale ale 
bisericilor ortodoxe române din Caracas, Venezuela și din Palm 
Springs, California. 

Cu ocazia unei expoziții personale, aceasta spunea: "În a 
începe pictarea unei biserici este nevoie de o stare și o pregătire 
specială, de a te bucura de Harul lui Dumnezeu dar și de 
încrederea și ajutorul oamenilor pentru care pictezi. Pe lângă 
rugăciunile şi ritualurile orânduite unui asemenea eveniment am 
putut să trăiesc chiar în mijlocul comunităţii pentru care pictez, 
ceea ce mă face să fiu mai receptivă la trăirile și nevoile lor și la 
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cele ale locului unde este înălţată biserica pe care o pictez. Se 
cuvine deci cu dragoste și recunoștință să mulțumesc Domnului și 
Fecioarei Maria pentru aceasta și pentru cei pe care mi i-au trimis 
spre a putea desăvârși această lucrare. Am fost astfel 
binecuvântată să primesc nu numai ajutor și încurajare ci și 
îndrumări și învățătură care, deși nevăzute, sunt parte a întregii 
munci depuse aici. Este vorba de soțul meu Pr. Gabriel Popa și 
prietenii mei, iconografa Mihaela Porfiriu și Dr Marius Hossu ".   

În prezent expune la Galeria Milan din Fort Worth și 
lucrează la proiectul pictării bisericii Sfânta Maria din      
Colleyville, TX. 
 Prin expozițiile sale, de icoane, aceasta a făcut cunoscută 
comuna atât în țară cât și străinătate atrăgând astfel stima și 
considerația locuitorilor văii Cernișoarei. 
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Anexa nr. 1 
 

Hrisovul emis de Vlad C ălugăru, la data de 23 august 1468, în 
care apare men ționat, pentru prima oar ă, Obârșia 
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Anexa nr. 2 
 

Adresa Subprefectului Plaiului Horezu, c ătre Prefectura 
Jude țului Vâlcea, privind sanc ționarea primarului comunei 
Mădulari pentru neefectuarea lucr ărilor agricole pentru un 

soldat mobilizat 
 
 
 
 

România 1877 octombrie 13 
Subprefectura Plaiului Horezu 
  N. 8339 

 
 
 
 

Domnule Prefect 
 

 Stan Machidon din comuna Mădulari, tatăl călărașului 
Gheorghe celui care se află sub drapel, ne-a reclamat prin petiția 
înregistrată la nr. 5494 că domnul primar al acelei comune care se 
numește Preda Constantinescu, nu a executat facerea muncii la 
locurile semănate cu porumb și de fân ale fiului său, după care 
am autorizat pe domnii primari ai comunelor Cârstănești și 
Oteșani să cerceteze în localitate, din partea cărora primind 
anexatul în original, proces-verbal, am onoare a-l înainta Domniei 
Voastre, și vă rog să binevoiți a dispoza cele ce veți găsi de 
cuviință. 
 Primiți, domnule Prefect, încredințarea osebitei mele de 
considerațiuni. 

Subprefect, 
C. Golescu 
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Anexa nr. 3 
 
 

Lista cu eroii cerni șoreni c ăzuți pe câmpul de lupt ă în Primul 
Război Mondial (1916 - 1918) 

 
 

MAIORI 
 

Popilian Alexia Curtu Calistrat Mihai Ilie 
Crăciun Ion Dan Gheorghe Mihalcea Alexandru 

Mihalcea Nicolae 
Gheorghe 

  

 
SERGENȚI 

 
 Dincu Ioan  
 

CAPORALI 
 

Mihalcea Nicolae 
Gheorghe Uță Haralambie  

 
SOLDAȚI 

 
Adamescu Ioan Becheru Ion Diaconu Nicolae 
Ancuța Nicolae Bîgioi Constantin N. Dican Victor C. 
Anghel Iacob Bîldescu Nicolae Dima Constantin 
Anghel Ioan Bîscă Nicolae Dima Ilie 

Antonie Nicolae 
Nicolae Bocu Nicolae Dima Petre 

Badea Constantin Brănoiu Gheorghe Dobrițoiu Vasile 
Balaure Eremia Bîcă Ilie Drigă Marcu 
Balaure Toma Dana Constantin Dumitrescu Dima 

Bădica Spiridon Bîcă Ilie Ganea Gheorghe 
Bănuț Gh. P. Diaconu Constantin Ganea Ioan 

Ganițoiu Ioan Olescu Ioan 
Gheorghe Ciucă Ion 
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Gheorghe Dumutru Olescu Ioan M. Sbârleci Gheorghe 
Georgescu Marcu Papuc Dumitru Sima Gheorghe 
Gîrțan Gheorghe Pănescu Ioan Simtea Alexandru 

Glavă Ilie Petria Nicolae Soceanu Ioan 
Gogan Cristea Pîrvu Gheorghe Solomia Alecu 

Gologan Alexandru Pîrvu Ioan Solomia Constantin 
Gologan Constantin Popa Emanoil T. Stan Iosif 

Gologan Victor Popa Gheorghe I. Stan Vasile 
Govoreanu 
Gheorghe Popa Ioan Stanciu Dumitru 

Iagăru Gheorghe Popescu Emanoil Stanciu Păun 

Ileana Constantin R. Popescu Ilie Stănculescu 
Dumitru 

Iliescu Mihei Popescu Trifon Stănișor Ioan 

Ioniță Ion 
Postelnicu 
Constantin 
Gheorghe 

Stoica Ilie 

Mihalcea Nicolae V. Căpățână Iosif 
Nicolae Strigoiu Alecu 

Mihăiescu Nicolae 
A. Cebuc Florea Lungu Dumitru 

Moijea Gheorghe Cebuc Vasile Manea Constantin 

Negricea Ilie Cherăscu Dumitru 
Gheorghe Manea Gheorghe 

Nicolăescu Nicolae Cherăscu Matei Manea Ioan 
Nicula Ioan C. Cherăscu Ioan Manu Gheorghe 

Niță Ion Chituc Constantin Margine Dumitru 
Nițu Gheorghe Ciocea Nicolae Marinescu Alexie 

Nițu Nicolae Covică Nicolae Masac Dumitru 
Olescu Alexandru Matei Matei Surdu Nistor 
Olescu Constantin Mărgărita Nicolae Șerrban Ion 

Olescu Gheorghe C. Surdu Gheorghe 
Stelică Șireagu Constantin 

Șocotan Dumitru Șovei Gheorghe Ștefănescu 
Gheorghe 

Tălmaciu Alexandru Tălmaciu Constantin Tălmaciu Nicolae 
Tălmaciu Nicolae 

Gheorghe Tălmaciu Vasile Tănăsescu 
Gheorghe 
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Teodorescu Toma Toitan Nicolae Postelnicu Nicolae 

Postelnicu Victor Prodescu 
Constantin Radu Matei 

Rădoi Ilie Rădoi Ioan Răduică Dumitru 

Răduică Ioan Rochina Cristian Românoiu 
Constantin 

Trașcă Constantin Trașcă Ioan Trașcă Solomon 
Țîrcă Constantin Țîrdei Ioan Udrea Stelian 

Ureche Gheorghe Văduva Gheorghe Văduva Ioan 
Văduva Nicolae Vlădoiu Matei Voican Constantin 

Zamfir Dumitru C. Zamfir Tudor  
(Din: 1916-1918 în Județul Vâlcea, 1979, pag. 38-40) 

 
Eroilor cernișoreni, recunoştinţă eternă 

 
Soldaţii cernișoreni căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate 

câmpurile de luptă vor fi pomeniţi, de sărbătoarea Înălţării 
Domnului, în timpul slujbelor ce se vor oficia în toate bisericile 
comunei. 

În această zi, în toate catedralele, bisericile şi mănăstirile 
ortodoxe din ţară şi străinătate vor fi pomeniţi eroii, ostaşii şi 
luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile care s-au 
jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru 
apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea 
neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Slujbe de 
pomenire sunt oficiate după Sfânta Liturghie şi la cimitirele, 
troiţele şi monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului. 
 

Nu-l uita ţi 
 
Nu-l uitaţi pe cel căzut în război, 
Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă, 
Ca şi cum ar fi viu între noi, 
Ca şi cum s-ar fi întors acasă. 
De fapt el s-a întors între noi întâiul, 
Numai că s-a întors puţin mai ostenit 
Şi pe un pat nevăzut şi-a aşezat căpătâiul 
Lângă veniţii acasă din mit. 



 224 

El şi-a făcut lucrul lui şi acum 
Poate că-i este sete arzând 
Venind până la noi ca un fum, 
Deci lăsaţi pentru el să cadă vin pe pământ. 
Nu-l uitaţi pe cel căzut în război, 
Strigaţi-l din când în când pe nume, 
Ca şi cum ar fi viu printre noi 
Și atunci el va surâde în lume. 

Nichita Stănescu 
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Anexa nr. 4 

Mărturie l ăsată de str ămoșii no ștrii, scris ă în alfabetul arhaic 
românesc, pe biserica de lemn din M ădulari  
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Anexa nr. 5 

Tabelul cu comunele şi pl ăşile de la recens ământul din 
25 ianuarie 1948. 

Satele Văii Cerni șoarei în contextul împ ărțirii 
administrativ-teritoriale a Vâlcii în perioada post belic ă 
 
Recensământul din 25 ianuarie 1948, găseşte Judeţul 

Vâlcea într-o nouă organizare administrativă. Tabelul cu 
comunele şi plăşile din Judeţul Vâlcea, aşa cum sunt în împărţire 
administrativă din acest an, cuprinde 8 plăşi (Plasa Băbeni-Bistriţa 
- 14 comune; Plasa Bălceşti - 20 comune; Plasa Brezoiu - 5 
comune; Plasa Drăgăşani - 19 comune; Plasa Grădiştea - 20 
comune; Plasa. Horezu - 21 comune; Plasa Lădeşti - 16 comune; 
Plasa Râmnicul Vâlcea - 16 comune), 5 oraşe (Râmnicu-Vâlcea 
cu 17.238 locuitori, Băile Govora - 1.156 locuitori, Călimăneşti - 
3.329 locuitori, Drăgăşani - 9.737 locuitori, Ocnele Mari - 6.159 
locuitori), 131 comune rurale. Populaţia totală a judeţului 
număra 282.482 locuitori, din care: populație rurală - 244.863 
locuitori, iar populație urbană -37.619 locuitori. 

 
A.ORAŞE DE SUBORDONARE REGIONAL Ă: 

1.RÂMNICU VÂLCEA cu satele: Aranghel, Buda, Dealul 
Malului, Inăteşti, Ostroveni, Poenari, Priba, cărora li se adaugă 
com. Goranu cu satele: Feţeni, Goranu, Lespezi, Săliştea şi 
Sticlăria. 

 
B.RAIOANE:  
1.BĂLCEŞTI, cu reşedinţa în comuna Bălceşti: 23 comune, 

109 sate; 
2.DRĂGĂŞANI, cu reşedinţa în oraşul Drăgăşani: 1 oraş, 36 

comune, 146 sate; 
3.HOREZU, cu reşedinţa în comuna Horezu: 15 comune, 84 

sate; 
4.LĂDEŞTI, cu reşedinţa în comuna Lădeşti: 16 comune, 

112 sate; 
5.LOVIŞTEA, cu reşedinţa în comuna Brezoiu: 1 oraş, 10 

comune, 49 sate; 
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6.Râmnicu-VÂLCEA, cu reşedinţa în oraşul Râmnicu-
Vâlcea: 4 oraşe, 29 comune, 205 sate. 

Situaţia pe raioane se prezintă astfel (reşedinţa de oraş sau 
comună este marcată prin asterisc-n.a.): 

 
1.Raionul B ălceşti cu reşedinţa în comuna Bălceşti: 
1.BALOTA: Balota de Jos, Balota de Sus, Buşteni* (Satele 

cu asterisc sunt reşedinţe de comună); 
2.BĂBENI OLTEŢU: Băbeni Olteţu*, Budeşti, Diculeşti; 
3.BĂLCEŞTI: Bălceşti*, Bălceţei, Ulicioiu; 
4.BĂTĂŞANI: Blejani, Drăganu, Glugeşti, Măţăleşti, Pieleşti, 

Pueşti*, Tortoeşti, Ţârcăneşti; 
5.BENEŞTI: Beneşti*, Cârlogani, Chirculeşti, Irimeşti, Palei, 

Unguriţi, Vasilaţi; 
6.BULZEŞTI: Bulzeşti*, Gura Racului, Seculeşti; 
7.CURTIŞOARA: Curtişoara*, Dobreţu, Horezu Nou; 
8.FĂUREŞTI: Bungeţani, Făureşti*, Găineşti, Mărcuşu, 

Mileşti; 
9.FRĂŢILA: Frăţila*, Piscu Lung, Poenile, Prădătoru, 

Prejoiu, Sălişte, Stoiceşti; 
10.GHIOROIU: Ghioroiu*, Mierea, Poenari; 
11.GIULEŞTI: Afânata, Dăncăi, Giuleşti*, Homorâcea, 

Măriceşti, Rusăneşti; 
12.GORUNEŞTI: Bărcăneşti, Boghia, Goruneşti*, Oculeşti, 

Popeşti, Preoţeşti; 
13.IANCU JIANU: Dobriceni, Iancu Jianu*, Preoţeşti; 
14.LALOŞU: Berbeşti, Ghindari, Laloşu*, Mologeşti, Olteţani, 

Portăreşti; 
15.LĂCUSTENI: Biserica, Contea, Găneşti, Lăcusteni*, 

Risipiţi; 
16.MORUNGLAV: Bărăşti, Ghioşani, Moruneşti, Morunglav*, 

Poiana Mare; 
17.MURGAŞU: Gala, Murgaşu*, Picăturile; 
18.OTETELIŞU: Olteţu, Otetelişu*, Părău, Pietroasa, Valea 

Mare; 
19.ŞTIRBEŞTI: Căzăneşti, Herăşti, Ştirbeşti*; 
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20.TETOIU: Băroiu, Bugiuleşti*, Câmpeni, Mândoceşti, 
Ruginosu, Vijoeşti; 

21.VĂLENI: Ciorteşti, Dealul Glămeia, Dealul Văleni, Mecea, 
Olteţu, Valea Văleni, Văleni*; 

22.VELEŞTI: Rupturile, Veleşti*; 
23.ZĂTRENI: Butanu, Făureşti, Mănicea, Săştioara, 

Stanomiru, Zătreni Biserica*, Zătrenii de Sus. 
 
2.Raionul Dr ăgăşani , cu reşedinţa în oraşul DRĂGĂŞANI: 
1.AMĂRĂŞTI: Amărăşti*, Guşoianca-Căţăleni, Padina, 

Palanca; 
2.BÂRSOIU: Delureni, Hardabei*, Niţuleşti; 
3.CÂRLOGANI: Beculeşti, Cârlogani*, Cepari, Scorbura, 

Stupina; 
4.CREŢENI: Creţeni*, Isvoru, Mreneşti, Streminoasa; 
5.CUCUIEŢI: Căzăneşti, Cucuieţi*, Valea Feţei, Vâneşti; 
6.DĂNICEI: Bădeni, Dealul Lăunele, Dealul Scheiu, 

Dobreşti, Drăgueşti*; Gura Crucilor, Linia pe Vale, Udreşti, Valea 
Scheiului; 

7.DIENCI: Dienci*, Vlângăreşti; 
8.DRĂGOEŞTI: Buciumeni, Casa Veche, Cioboţi, Dejeşti, 

Doneşti, Drăgoeşti*, Geamăna; 
9.DOBROTEASA: Câmpu Mare, Dobroteasa*, Murgeşti, 

Vulpeşti; 
10.FUMURENI: Carcadieşti, Fumureni*, Vrăjitorul; 
11.GLĂVILE: Aninoasa, Pesceana*; 
12.GUŞOENI: Burdăleşti, Butari*; Dealul Mare, Episcopia, 

Măgureni, Spârleni; 
13.IONEŞTI: Bucşani, Fişcălia, Foteşti, Guguianca, Obeni*, 

Răscăieţi, Scăioşi, Ţăcăliile; 
14.LUNGEŞTI: Lungeşti*, Stăneşti Lunca; 
15.MARCEA: Ioneştii Govorii, Marcea*, Prodăneşti; 
16.MĂDULARI BEICA: Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, 

Hăleşti*, Iacovile, Mamu; 
17.MITROFANI: Boul, Cetăţeaua, Mitrofani*, Racul; 
18.NEMOIU: Merişeşti, Nemoiu*; 
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19.OLTEANCA: Jaroştea, Olteanca*, Voiculeasa; 
20.ORLEŞTI: Orleşti*, Orleştii de Sus, Procopoaia; 
21.OTEŞTI: Aldeşti, Cepeşti*, Cerbeni, Oteştii de Jos, 

Oteştii de Sus; 
22.PRUNDENI: Călina, Prundeni*; 
23.RÂMEŞTI BEICA: Râmeşti, Stăiculeşti, Şuşanii de Jos*; 
24.SÂMBUREŞTI: Cerbeni, Ioniceşti, Lăunele, Mănuleşti, 

Sâmbureşti*, Stănuleasa, Toneşti; 
25.SCUNDU: Avrămeşti, Blejani, Lahovari, Pădureţu*; 
26.SUTEŞTI: Boroşeşti, Mazili, Pietroasa, Suteşti*, Verdea; 
27.STREJEŞTI: Mamura, Puricei, Strejeştii de Jos*, 

Strejeştii de Sus; 
28.TEFĂNEŞTI: Condoeşti, Dobruşa, Şcoala*, Şerbăneşti; 
29.URLUIASCA: Ibăneşti, Urluiasca*; 
30.UŞUREI: Sârbi, Suşanii de Sus, Uşurei*; 
31.VERGULEASA: Dumitreşti, Poganu, Verguleasa*; 
32.VITOMIREŞTI: Bulimanu, Costeşti, Trepteni*; 
33.VOICEŞTI: Petculeşti, Runcu Mare, Runcu Mic, Tighina, 

Voiceştii de Mijloc*, Voiceştii din Vale; 
34.VULTUREŞTI: Batia, Lineşti, Valea lui Alb, Vultureşti*; 
35.ZĂVIDENI: Aureşti, Băluţoaia*, Bărbuceni, Silea; 
36.ZLĂTĂREI: Dobruşa, Valea Caselor, Zlătărei*. 
Oraşul DRĂGĂŞANI. 
 
3.Raionul Horezu cu reşedinţa în comuna HOREZU: 
1.ALUNU: Alunu*, Bodeşti, Colţeşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, 

Roşia; 
2.BERBEŞTI: Alexeşti, Bădiţoiu, Berbeşti*, Dămţeni*, 

Roşioara, Sorâtu, Strâmba, Tg. Gângu-leşti, Valea Mare; 
3.BODEŞTI: Bărbăteşti, Bârzeşti, Bodeşti*, Negruleşti; 
4.COSTEŞTI: Bistriţa, Bogdăneşti, Costeşti*, Ferigile, 

Pietreni, Tomşani, Văratici; 
5.FOLEŞTI: Băltăţeni, Chiceni, Dumbrăveşti, Foleştii de 

Jos*, Foleştii de Sus, Genuneni, Mănăileşti; 
6.FRÂNCEŞTI MÂNĂSTIRENI: Băluţoia, Coşani, Desrobiţi, 

Frânceşti*, Mălăeţu, Moşteni, Pădureţu, Rudăria, Surpatele; 
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7.HOREZU: Bârzoteni, Horezu*, Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii 
de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani; 

8.MĂLDĂREŞTI: Măldăreştii de Jos, Măldăreştii de Sus*; 
9.MATEEŞTI: Greci, Mateeşti*, Turceşti; 
10.OTEŞANI: Bogd ăneşti, Cârst ăneşti, Cuce şti, Mădulari 

Cernişoara, Oteşani*; 
11.PĂUŞEŞTI OTĂSĂU: Bărcanele, Cernelele, Păuşeşti 

Otăsău*, păuşeşti, Soliceşti, Şerbăneşti (căt. Buzduganu), Văleni; 
12.PIETRARI: Pietrarii de Jos*, Pietrarii de Sus; 
13.SLĂTIOARA: Coasta Cerbului, Cerna, Fometeşti, 

Goruneşti, Miloştea, Slătioara*; 
14.STROEŞTI: Cireşu, Cernişoara, Dianu, Pojogi Cerna, 

Stroeşti*; 
15.VAIDEENI: Mariţa, Recea, Vaideeni*. 
 
4.Raionul L ădeşti cu reşedinţa în comuna LĂDEŞTI:: 
1.ARMĂŞEŞTI: Armăşeşti*, Groşi, Modoia; 
2.COPĂCENI: Bălteni, Bondoci, Copăceni*, Hotărasa, 

Ulmetu, Veţelu; 
3.DĂEŞTI: Ciorăşti, Curtea, Dăeşti*, Firijba, Meeni, Popeşti, 

Urşi, Valea Caselor; 
4.DEJOI NISIPI: Becşani, Dejoi, Găgeni, Nisipi, Sotani*; 
5.DOZEŞTI: Căţelu, Cuci, Dozeşti*, Fârtăţeşti, Popeşti, 

Seciu, Stânculeşti, Tanislavi, Valea Ursului; 
6.GRĂDIŞTEA: Dobricea, Grădiştea*, Părăuşani, Pleşoiu, 

Tina, Turburea, Valea Grădiştei, Veaca; 
7.LĂDEŞTI: Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Lădeşti*, 

Măldăreşti, Păsculeşti, Popeşti, Olteanca; 
8.LĂPUŞATA: Bereşti, Broşteni, Fiştigoi, Mijaţi, Săruleşti*, 

Şebăneşti, Zărneşti; 
9.MĂCIUCA: Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, 

Măldăreşti-Zăvoeni, Oveselu*, Popeşti, Ştefăneşti, Zăvoeni; 
10.NENCIULEŞTI: Budele, Măneasa, Nenciuleşti*, Popeşti, 

Ţepeşti; 
11.PÂRÂENI: Pârâenii de Jos, Pârâenii de Mijloc*, Pârâenii 

de Sus; 
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12.PESCEANA: Negraia, Pesceana Cermegeşti, Pesceana 
Cueni*, Pesceana Roeşti, Pesceana; 

13.ROŞIILE: Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupueşti, Păsărei, 
Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Ro-mâneşti, Roşiile*, Zgubea; 

14.ROEŞTI: Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni, Roeşti*; 
15.SINEŞTI: Ciucheţi, Dealu Bisericii, Diaconeşti, Ganea, 

Linia, Mijlocu, Obislavu, Popeşti, Sineşti*, Străchineşti, Ţuţuru, 
Urzica; 

16.STĂNEŞTI: Bărcăneşti, Ciopăneşti, Cuculeşti, Gârnicetu, 
Linia Dealului, Mijlocu*, Sueşti, Valea Lungă, Vârleni; 

 
5.Raionul Lovi ştea cu reşedinţa în comuna BREZOIU: 
1.BERISLĂVEŞTI: Berislăveşti*, Brădişor, Scăueni, 

Stoeneşti, Robaia; 
2.BREZOIU: Brezoiu*, Proeni; 
3.CÂINENI: Câinenii Mari, Câinenii Mici*, Grebleşti, Robeşti, 

Râul Vadului; 
4.DÂNGEŞTI: Dângeşti*, Rădăcineşti; 
5.MALAIA: Ciungetu, Malaia*, Săliştea; 
6.PERIŞANI: Băiaşu, Mlăceni, Perişani*, Podeni, Poiana, 

Spinu; 
7.RACOVIŢA: Blănoiu, Bradu Clocotici, Călineşti, Copăceni, 

Drăgăneşti Văratecu, Gruiu Lupului, Racoviţa*, Sărăcineşti, 
Ţuţuleşti; 

8.SĂLĂTRUCEL: Păteşti, Sălătrucel*, Seaca, Şerbăneşti; 
9.TITEŞTI: Boişoara, Bumbueşti, Bratoveşti, Cucoiu, 

Găujani, Titeşti*; 
10.VOINEASA: Voineasa*; 
11.ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI: Călimăneşti*, Căciulata, Jiblea 

Nouă, Jiblea Veche, Păuşa, Seaca, Ţigănia; 
 
6.Raionul Râmnicu-Vâlcea cu reşedinţa în oraşul 

RÂMNICU-VÂLCEA: 
1.BĂBENI BISTRIŢA: Bonciu, Capul Dealului, Români, 

Tătărani, Ungureni*, Valea Mare; 
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2.BĂLCEŞTI: Linia Hanului, Măzăraru, Rotăreşti*, Valea 
Bălcească; 

3.BERCIOIU: Bârseşti, Bercioiu*, Ruda, Urlătoarea; 
4.BLIDARI: Aldeşti, Blidari*, Gibeşti, Opăteşti, Popeşti, 

Prodăneşti; 
5.BOGDĂNEŞTI: Bogdăneşti*, Gura Văii, Malu Vârtop; 
6.BUDEŞTI: Barza, Budeşti*, Linia, Racoviţa; 
7.BUJORENI: Bujoreni*, Lunca, Malul Alb, Olteni; 
8.BUNEŞTI: Buneşti*, Fireşti, Teiuşu, Titireciu; 
9.CĂZĂNEŞTI: Bârseşti, Buleta, Căzăneşti*, Râureni, 

Stolniceni; 
10.CORBI: Corbii din Vale*, Măngureni, Popeşti, Schitu, 

Şocariciu; 
11.CREMENARI: Barangi, Bratia din Deal, Bratia din Vale, 

Flămânda, Galceni, Mijlocu*; Miuleşti, Piepteşti, Teodoreşti; 
12.DĂEŞTI: Băbueşti, Dăeşti*, Fedeleşoiu, Sâmbotin; 
13.DOBRICENI: Budurăşti, Dobriceni*, Gruieri, Marineşti, 

Suseni, Ţigănia; 
14.GALICEA: Cocorul, Flămânda, Galicea, Ostroveni, Teiu; 
15.GOLEŞTI: Coasta, Drăgăneşti, Giurgiuveni, Poeniţa*, 

Tulei, Văităşeşti; 
16.GOVORA: Govora*, Gurişoara, Ţigănia, Vulpueşti; 
17.MIHĂEŞTI: Arsanca, Măgura, Mihăeşti*, Munteni, 

Negreni, Rugetu, Stupărei; 
18.MILCOIU: Căzăneşti, Ciuteşti, Isbăşeşti, Măncioiu, 

Milcoiu*, Şuricaru, Tepşenari; 
19.MUEREASCA: Andreeşti, Chilia, Frânceşti Coasta, 

Găiculeşti Grui, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Jos*, 
Muereasca de Sus, Pripoara, Stupina, Şuta; 

20.OLANU: Drăgioiu, Nicoleşti, Pereţu, Stoicăneşti*; 
21.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI: Coasta, Păuşeşti Măglaşi*, 

Pietrari, Sărăcineşti, Ulmetu, Viezuri, Vlăduceni; 
22.RUNCU: Gropeni, Runcu*, Snamăna, Văratecu; 
23.SIRINEASA: Sirineasa*, Slăviţeşti; 
24.STOENEŞTI: Bârlogu, Mogoşeşti, Stoeneşti*; 
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25.STOICENI: Băneşti, Dosul Râului, Pleşoiu, Predeşti*, 
Şerbăneasa, Valea Viei; 

26.STOILEŞTI: Balomireasa, Băloiu, Bulagei, Geamăna, 
Popeşti*, Stăneşti; 

27.URŞI: Drăguţeşti Dealu*, Ghiobeşti, Giuroiu, Malu, 
Niteşti, Obogeni, Vlăduleşti; 

28.VLĂDEŞTI: Buda, Dosu, Vlădeşti*; 
29.ZMEURĂTU: Cacova, Gruiu, Ovreeşti, Neghineşti, 

Popeşti, Zmeurătu*; 
 
ORAŞE: 
1.BĂILE GOVORA: Băile Govora*, Curăturile, Gătejeşti, 

Prăjilă; 
2.BĂILE OLĂNEŞTI: Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia*, 

Olăneşti, Pietrişul, Tisa; 
3.OCNELE MARI: Copăcelu, Coşota, Făcăi, Gura 

Suhaşului*, Lunca, Ocniţa, Slătioarele, Ţeica, Valea Răii; 
4.RÂMNICU VÂLCEA: Aranghel, Buda, Dealul Malului, 

Feţeni, Goranu, Inăteşti, Ostroveni, Poenari, Priba, RÂMNICU 
VÂLCEA, Săliştea, Sticlăria. 

La scurt timp se produce o primă modificare a noii structuri 
administrative care, probabil, nu a dat satisfacţia cuvenită pentru 
societatea nou creată. 

Decretul 331 din 27 sept. 1952, privind modificarea Legii nr. 
5 / 1950 pentru raionarea administrativ – economică a teritoriului 
R.P.Române, a adus modificări majore în raionarea administrativ 
– economică a ţării. Numărul regiunilor s-a redus la18, iar cel al 
raioanelor a ajuns la 192. 

Regiunea Vâlcea a fost desfiinţată, componenţa acesteia a 
fost atribuită regiunilor Piteşti (Raioanele: Băbeni-Bistriţa, 
Drăgăşani, Horezu, Loviştea, Râmnicu Vâlcea) şi Craiova 
(Raionul Bălceşti, cu denumirea de R.Olteţu). Raionul Lădeşti a 
fost desfiinţat. 

Prin Decretul nr. 12 din 10 ian 1956, teritoriul R.P. Române 
a fost împărţit în 16 regiuni. Dispar de pe harta ţării regiunile Arad 
şi Bîrlad, iar raioanele acestora sunt redistribuite regiunilor vecine. 
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Şi raionul Loviştea dispare, localităţile acestuia fiind înglobate în 
raionul Râmnicu-Vâlcea. 

Legea pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a 
teritoriului R.P. Române din 22-24 dec. 1960 aduce noi modificări 
administrative, prin unificarea şi desfiinţarea unor raioane 
(Băbeni-Bistriţa), trecerea unor comune de la un raion la altul, 
trecerea unor raioane de la o regiune la alta, declararea unor 
localităţi - oraşe de subordonare raională şi regională, schimbarea 
denumirii unor comune, raioane şi regiuni. Pentru regiuni, s-a 
revenit la denumirile istorice cunoscute. Astfel, regiunea Craiova 
se va numi regiunea Oltenia, iar regiunea Piteşti va primi numele 
de regiunea Argeş. Comunele Băbeni-Bistriţa, Brezoi şi Râureni 
au fost incluse în mediul urban. 

Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din 21 februarie 
1956 şi 15 martie 1966 consemnează populaţia localităţilor 
vâlcene cuprinse în Regiunea Piteşti (respectiv Argeş) şi 
Regiunea Craiova (respectiv Oltenia) după cum urmează: 

1956: Populaţie totală – 362.356 locuitori, din care: populaţie 
rurală – 312.014 locuitori, populaţie urbană – 50.342 locuitori; 

1966: Populaţie totală – 368.779 locuitori, din care: populaţie 
rurală – 287.520 locuitori, populaţie urbană – 81.259 locuitori. 

Menţionăm că începând cu 10 ianuarie 1956, comuna 
Olăneşti devine oraşul Băile Olăneşti, iar comuna Horezu este 
asimilată urbanului. 

Conform Legii nr. 2 privind organizarea administrativă a 
teritoriului R. S. România, şi modificărilor făcute acesteia între 
februarie-mai 1968, se revine la vechea formă de organizare 
administrativ-teritorială: împărţirea pe judeţe. 

JUDEŢUL VÂLCEA  (cu reşedinţa în municipiul Râmnicu-
Vâlcea ) are următoarea componenţă: 1 municipiu, 7 oraşe, 41 
localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, 1 comună 
suburbană, 77 comune rurale, 568 sate, din care: 14 
aparţinătoare oraşelor. 
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A. Municipii 
1.RÂMNICU-VÂLCEA  (RÂMNICU-VÂLCEA, Aranghel, 

Căzăneşti, Copăcelu, Dealu Malului, Poenari, Priba, Rîureni, 
Stolniceni, Troian); 

 
B. Oraşe 
1.BĂILE GOVORA (Curăturile, Gătejeşti, Prajila) 
2.BĂILE OLĂNEŞTI (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, 

Mosoroasa, Olăneşti, Pietrişu, Tisa); 
3.BREZOI (nou înfiinţat) (Călineşti, Corbu, BREZOI, 

Drăgăneşti, Păscoaia, Proieni, Valea lui Stan, Văratica); 
4.CĂLIMĂNEŞTI (CĂLIMĂNEŞTI, Căciulata, Jiblea Nouă, 

Jiblea Veche, Seaca); 
5.DRĂGĂŞANI (DRĂGĂŞANI, Valea Caselor, Zărneni, 

Zlătărei); 
6.HOREZU (nou înfiinţat), (HOREZU, Ifrimeşti, Rîmeşti, 

Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani); 
7.OCNELE MARI (Buda, Cosota, Făcăi, Gura Suhaşului, 

Lunca, OCNELE MARI Ocniţa, Slătioarele, Ţeica); 
8.Comuna suburbană GORANU (Goranu, Feţeni, Lespezi, 

Săliştea). 
 
C. Comune  
1.Alunu: Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, 

Roşia; 
2.Amărăşti: Amărăşti, Mereşeşti, Nemoiu, Padina, Palanga, 

Teiul; 
3.Băbeni: Băbeni, Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, 

Români,Tătărani,Valea Mare; 
4.Bălceşti:  Bălceşti, Beneşti, Chirculeşti, Cârlogani, 

Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoţeşti, Satu Poeni; 
5.Bărbăteşti:  Bodeşti, Bărbăteşti, Bîrzeşti, Negruleşti; 
6.Berbeşti:  Berbeşti, Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, 

Tîrgu Gînguleşti, Valea Mare; 
7.Berisl ăveşti : Stoeneşti, Berislăveşti, Brădişor, Dîngeşti, 

Rădăcineşti, Robaia, Scăuieni; 
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8.Boi şoara:  Boişoara, Bumbueşti, Găujani; 
9 Budeşti:  Budeşti, Barza, Bercioiu, Bîrseşti, Linia, Piscu 

Pietrei, Racoviţa, Ruda; 
10.Bujoreni:  Olteni, Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, 

Malu Alb, Malu Vîrtop; 
11.Buneşti:  Buneşti, Coasta Mare, Fireşti, Rîpăneşti, 

Teiuşu, Titireci; 
12.Cerni şoara:  Arm ăşeşti, Cerni şoara, Gro şi, Mădulari, 

Modoaia, Obâr şia, Sărsăneşti;  
13.Câineni: Câinenii Mici, Câinenii Mari, Grebleşti, Priloage, 

Râu Vadului, Robeşti; 
14.Copăceni:  Ulmetu, Bălteni, Bondoci, Copăceni, 

Hotărasa, Veţelu; 
15.Costeşti:  Costeşti, Bistriţa, Pietreni, Văratici; 
16.Creţeni:  Creţeni, Izvoru, Mreneşti, Streminoasa; 
17.Dăeşti:  Dăeşti, Băbueşti, Fedeleşoiu, Sîmbotin; 
18.Dănicei: Dealu Lăunele, Bădeni, Ceretu, Cireşul, Dealu 

Scheiului, Dobreşti, Glodu, Gura Crucilor, Lăunele de Jos, Linia 
pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului; 

19.Drăgoeşti:  Drăgoeşti, Buciumeni, Geamăna; 
20.Făureşti:  Mileşti, Băbeni-Olteţu, Budeşti, Bungeţani, 

Colelia, Diculeşti, Făureşti, Găineşti, Mărcuşu; 
21.Fîrtăţeşti:  Fîrtăţeşti, Afînata, Becşani, Căţetu, Cuci, 

Dăncăi, Dejoi, Dozeşti, Giuleşti, Giuleştii de Sus, Gîrnicetu, 
Măriceşti, Nisipi, Popeşti, Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti, Şotani, 
Tanislavi, Valea Ursului; 

22.Frînceşti:  Frînceşti, Băluţoaia, Coşani, Dezrobiţi, 
Genuneni, Mănăileşti, Moşteni, Surpatele, Viişoara; 

23.Galicea:  Galicea, Bratia din Deal, Bratia din Vale, 
Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Rîului; 

24.Ghioroiu:  Ghioroiu, Căzăneşti, Herăşti, Mierea, Poienari, 
Ştirbeşti; 

25.Glăvile: Glăvile, Aninoasa, Jaroştea, Olteanca, 
Voiculeasa; 

26.Goleşti: Popeşti, Aldeşti, Blidari, Coasta, Drăgăneşti, 
Gibeşti, Giurgiuveni, Opăteşti, Poeniţa, Tulei-Cîmpeni, Vătăşeşti; 
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27.Grădiştea: Grădiştea, Diaconeşti, Dobricea, Linia, 
Obislavu, Străchineşti, Turburea, Ţuţuru, Valea Grădiştei ; 

28.Guşoeni: Guşoeni, Burdaleşti, Dealu Mare, Guşoianca, 
Măgureni, Spîrleni; 

29.Ioneşti: Ioneşti, Bucşani, Dealu Mare, Delureni, Fişcălia, 
Foteşti, Guguianca, Marcea, Prodăneşti; 

30.Laloşu: Laloşu, Berbeşti, Ghindari, Mologeşti, Olteţani, 
Portărei; 

31.Lădeşti: Lădeşti, Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Dealu 
Corni, Găgeni, Măldăreşti, Olteanca, Păsculeşti, Popeşti; 

32.Lăpuşata: Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Mijaţi, Scoruşu, 
Şerbăneşti, Zărneşti; 

33.Livezi: Livezi, Părăuşani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de 
Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, Tina; 

34.Lunge şti: Lungeşti, Carcadieşti, Dumbrava, Fumureni, 
Gănţuleşti, Stăneşti-Lunca; 

35.Mălaia: Mălaia, Ciungetu, Săliştea; 
36.Mateeşti: Mateeşti, Greci, Turceşti; 
37.Măciuca: Oveselu, Bocşa, Botorani, Ciocănari, 

Măciuceni, Măldăreşti, Popeşti, Ştefăneşti, Zăvoieni; 
38.Mădulari: Mădulari, Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, 

Iacovile, Mamu; 
39.Măldăreşti: Măldăreşti, Măldăreştii de Jos, Roşcoveni, 

Telecheşti; 
40.Mihăeşti: Buleta, Arsanca, Bîrseşti, Govora, Gurişoara, 

Măgura, Mihăeşti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scărişoara, 
Stupărei, Vulpueşti ; 

41.Milcoiu: Milcoiu, Căzăneşti, Ciuteşti, Izbăşeşti, Şuricaru, 
Tepşenari; 

42.Muereasca: Muereasca, Andreieşti, Frînceşti-Coasta, 
Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Sus, Pripoara, Şuta; 

43.Nicolae B ălcescu: Rotărăşti, Băneşti, Corbii din Vale, 
Dosu Rîului, Ginerica, Gîltofani, Linia Hanului, Măzăraru, 
Mîngureni, Pleşoiu, Popeşti, Predeşti, Schitu, Şerbăneasa, 
Tufanii, Valea Bălcească, Valea Viei; 
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44.Olanu: Olanu, Casa Veche, Cioboţi, Drăgioiu, Nicoleşti, 
Stoicăneşti; 

45.Orleşti: Orleşti, Aureşti, Procopoaia, Scaioşi, Silea; 
46.Oteşani: Oteşani, Bogdăneşti, Cîrstăneşti, Cuceşti, Sub 

Deal; 
47.Păuşeşti: Păuşeşti, Barcanele, Buzdugan, Cernelele, 

Păuşeşti-Otăsău, Şerbăneşti, Soliceni, Văleni; 
48.Păuşeşti-Măglaşi: Păuşeşti – Măglaşi, Coasta, Pietrari, 

Ulmeţel, Valea Cheii, Vlăduceni; 
49.Perişani: Perişani, Băiaşu, Bratoveşti, Cucoiu, Mlăceni, 

Podeni, Poiana, Pripoare, Spinu, Surdoiu, Titeşti; 
50.Pesceana: Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, 

Roeşti, Ursoaia; 
51.Pietrari: Pietrari, Pietrarii de Sus; 
52.Popeşti: Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba, Meieni, Urşi, 

Valea Caselor; 
53.Prundeni: Prundeni, Bărbuceni, Călina, Zăvideni; 
54.Racovi ţa: Racoviţa, Balota, Blănoiu, Bradu-Clocotici, 

Copăceni, Gruiu Lupului, Ţuţuleşti; 
55.Roeşti: Roeşti, Băiaşa, Băjenari, Bărbărigeni, Ciocîltei, 

Cueni, Frasina, Piscu Scoarţei, Rîpa Cărămizii; 
56.Roşiile: Roşiile, Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupuieşti, 

Păsărei, Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Româneşti, Zgubea; 
57.Runcu: Runcu, Căligi, Gropeni, Snamăna, Surpaţi, Valea 

Babei, Vărateci; 
58.Sălătrucel: Sălătrucel, Păteşti, Seaca, Şerbăneşti; 
59.Scundu: Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crîngu; 
60.Sineşti: Sineşti, Ciucheţi, Dealu Bisericii, Mijlocu, 

Popeşti, Urzica; 
61.Slătioara: Slătioara, Coasta Cerbului, Goruneşti, 

Milostea, Mogeşti, Rugetu; 
62.Stăneşti: Stăneşti, Bărcăneşti, Cioponeşti, Cuculeşti, 

Gîrnicetu, Linia Dealului, Suieşti, Valea Lungă, Vîrleni; 
63.Stoeneşti: Stoeneşti, Bîrlogu, Budurăşti, Deleni, 

Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoşeşti, Neghineşti, Piscu Mare, 
Popeşti, Suseni, Zmeurătu; 
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64.Stoile şti: Stoileşti, Balomireasa, Bîrsoiu, Bulagei, 
Delureni, Geamăna, Ghiobeşti, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, 
Neţeşti, Obogeni, Stăneşti, Urşi, Vlăduleşti; 

65.Stroeşti: Stroeşti, Cireşu, Dianu, Obroceşti, Pojogi-
Cerna; 

66.Suteşti: Suteşti, Boroşeşti, Cetăţeaua, Izvoraşu, Mazili, 
Mitrofani, Racu, Verdea; 

67.Şirineasa: Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, Slăviteşti, Valea 
Alunişului; 

68.Ştefăneşti: Ştefăneşti, Condoieşti, Dobruşa, Şerbăneşti; 
69.Şuşani: Şuşani, Rîmeşti, Sîrbi, Stoiculeşti, Uşurei; 
70.Tetoiu: Tetoiu, Băroiu, Budele, Măneasa, Nenciuleşti, 

Popeşti; 
71.Tomşani: Tomşani, Băltăţeni, Bogdăneşti, Chiceni, 

Dumbrăveşti, Foleştii de Jos, Foleştii de Sus, Mireşti; 
72.Vaideeni: Vaideeni, Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Mariţa; 
73.Valea Mare: Valea Mare, Bătăşani, Delureni, Drăganu, 

Mărgineni, Pietroasa; 
74.Vlădeşti: Vlădeşti, Fundata, Pleaşa, Priporu, Trundin; 
75.Voiceşti: Voiceşti, Tighina, Voiceştii din Vale; 
76.Voineasa: Voineasa, Valea Măceşului, Voineşiţa; 
77.Zătreni: Zătreni, Butanu, Ciorteşti, Contea, Dealu 

Glămeia, DealuVăleni, Făureşti, Găneşti, Lăcusteni, Lăcustenii de 
Jos, Lăcustenii de Sus, Mănicea, Mecea, Olteţu, Săşcioara, 
Stanomiru, Valea Văleni, Văleni, Zătrenii de Sus; 

Conform legii, noua organizare administrativ-teritorială 
comportă trei aspecte: 

a) Revenirea la judeţe, ca forme tradiţionale şi viabile ale 
organizării administrative a teritoriului românesc, a constituit un 
„gest” nu suficient de reparatoriu, pentru că datorită intenţiei 
permanente de a se creea o centralizare cât mai accentuată, au 
fost reînfiinţate numai 39 judeţe, din cele 58 existente în perioada 
interbelică pe teritoriul actual al României. 

b) „Îmbunătăţirea” organizării administrative, în 1968, a dus 
la desfiinţarea în judeţul Vîlcea a 51 localităţi – „sate desfiinţate ca 
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urmare a contopirii lor cu alte localităţi / sate – în realitate, ele au 
rămas intacte teritorial. 

c) Schimbarea denumirilor a 27 localităţi – „localităţi a căror 
denumire a fost schimbată” – a fost „o manevră de scoatere 
abuzivă din patrimoniul toponimic naţional a unor repere încărcate 
de semnificaţii adânci pentru poporul nostru”. 

Cu această ocazie, s-au redefinit entităţile administrativ – 
teritoriale, singurele existente în legislaţia actuală românească. 

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 5 ianuarie 1977 
consemnează: populaţia totală a judeţului Vâlcea - 414.241 
locuitori (296.646 locuitori – populație rurală; 117.595 locuitori – 
populație urbană). 

Îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului R. S. 
România din anul 1981, care desfiinţează judeţul Ilfov şi modifică 
judeţul Ialomiţa pentru apariţia Sectorului Agricol Ilfov (S.A.I.) şi a 
judeţelor Giurgiu şi Călăraşi, nu a afectat structura administrativ-
teritorială a judeţului Vâlcea, acesta rămânând cu aceeaşi 
împărţire administrativ-teritorială configurată în anul 1968. 

Legea nr. 2 din 18 apr. 1989 privind îmbunătăţirea 
organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste 
România, emisă de Marea Adunare Naţională, publicată în 
Buletinul Oficial nr. 15 din 25 apr. 1989, modifică substanţial 
structura administrativă a Judeţului Vâlcea: comuna suburbană 
Goranu este înglobată în municipiul Râmnicu-Vâlcea; sunt scoase 
din evidenţă, ca urmare a contopirii lor cu alte comune, respectiv 
cu alte sate un număr de 11 comune - Guşoeni, Milcoiu, Oteşani, 
Pesceana, Roeşti, Runcu, Sălătrucel, Sineşti, Vlădeşti, Voiceşti - 
şi 153 sate: Afânata, Aldeşti, Armăşeşti, Băiaşa, Băiaşu, Băltăţeni, 
Bărbărigeni, Bărbuceni, Băroiu, Bătăşani, Bodeşti, Bogdăneşti, 
Bondoci, Bradu-Clocotici, Bratia din Vale, Budurăşti, Bulagei, 
Butanu, Capu Dealului, Căţetu, Cerna, Cernelele, Chiceni, 
Chiriceşti, Ciocănari, Cioponeşti, Coasta, Coasta, Condoieşti, 
Contea, Copăceni, Corbu, Coşani, Cucoiu, Cueni, Curtea, Dăncăi, 
Dealu Aluniş, Dealu Bisericii, Dealu Mare, Delureni, Dezrobiţi, 
Dosu Râului, Dumbrava, Dumbrăveşti, Făureşti, Frînceşti-Coasta, 
Găineşti, Găneşti, Gănţulei, Găvăneşti, Geamăna, Gîrnicetu, 
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Glodu, Goruneşti, Gropeni, Gruiu, Guşoianca, Herăşti, Hotarele, 
Hotărasa, Hotăroaia, Ifrimeşti, Irimeşti, Izbăşeşti, Izvoru Rece, 
Lăcusteni, Lăunele de Jos, Lespezi, Linia, Linia Hanului, Malu 
Vârtop, Măciuceni, Măgura, Măgureni, Măldăreşti, Măldăreşti, 
Mănicea, Mărcuşu, Meieni, Mereşeşti, Mijlocu, Mileşti, Mângureni, 
Modoia, Mogoşeşti, Moşteni, Neghineşti, Negruleşti, Nenciuleşti, 
Nisipi, Obroceşti, Olteni, Olteţu, Ostroveni, Oveselu, Păuşeşti-
Otăsău, Pietreni, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, 
Poienari, Pojogi-Cerna, Popeşti, Popeşti, Portăreşti, Pripoara, 
Pripoare, Răţăleşti, Râpăneşti, Roeşti, Ruda, Rusăneşti, Saioci, 
Săliştea, Scărişoara, Scăueni, Silea, Spinu, Sprleni, Stanomiru, 
Stănculeşti, Stăneşti, Stoeneşti, Streminoasa, Şotani, Ştefăneşti, 
Tanislavi, Tănăseşti, Teiu, Tepşenari, Tina, Titireci, Udreşti, 
Ulmetu, Ulmeţel, Ursoaia, Valea Bălcească, Valea Lungă, Valea 
Rîului, Valea Ursului, Valea Viei, Văleni, Vărateci, Văratici, 
Vlăduceni, Vlăduleşti, Voineşiţa, Vulpueşti, Zărneşti, Zătrenii de 
Sus, Zmeurătu. 

Astfel, judeţul Vâlcea era alcătuit dintr-un municipiu, 7 oraşe, 
66 comune şi 402 sate, din care 271 sate cu perspective de 
dezvoltare, 22 localităţi componente municipiilor şi oraşelor şi 18 
sate care aparţin de municipii şi oraşe. 

Prin Decretul-Lege nr. 38 din 22 ian 1990, Consiliul Frontului 
Salvării Naţionale în articolul 1, „abrogă prevederile Legii nr. 
2/1989, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la înfiinţarea unor noi 
comune în judeţul Constanţa, precum şi a celor privind trecerea a 
23 comune în categoria oraşelor”, iar în articolul 2, „se repun în 
vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare”. 

Judeţul Vâlcea revine la componenţa iniţială: 1 municipiu, 7 
oraşe, 78 comune cu 568 sate. 

Recensământul populaţiei şi localităţilor din 7 ian 1992, 
înregistreză pentru judeţul Vâlcea o populaţie totală de 438.388 
locuitori, din care municipii şi oraşe – 171.127 locuitori, comune – 
267.261 locuitori. 



 243 

Prin Legea nr. 72 din 5 iulie 1995, emisă de Parlamentul 
României şi adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, oraşul 
Drăgăşani din judeţul Vâlcea se declară municipiu. 

Legea nr. 35 din 18 mai 1996, emisă de Parlament, prevede 
la articolul 6: Comuna Goranu din judeţul Vâlcea se desfiinţează, 
aceasta contopindu-se cu municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

Prin Legea nr. 676 din 19 dec. 2002, se înfiinţează (de fapt, 
se reînfiinţează, n.a.) comunaTiteşti, judeţul Vâlcea, având în 
componenţă satele Titeşti, Bratoveşti şi Cucoiu, prin 
reorganizarea comunei Perişani. Reşedinţa comunei se stabileşte 
în satul Titeşti. În urma reorganizării, comuna Perişani va avea în 
componenţă satele Perişani, Băiaşu, Mlăceni, Pripoare, Poiana, 
Podeni, Surdoiu şi Spinu, cu reşedinţa în satul Perişani. 

Legea nr. 353 din 6 iunie 2002, emisă şi adoptată de 
Parlamentul României, în art.1, prevede: Comuna Bălceşti, judeţul 
Vâlcea, se declară oraş. Satele Beneşti, Cârlogani, Chirculeşti, 
Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoteşti şi Satu Poeni aparţin 
oraşului Bălceşti. 

Legea nr. 429 din 27 iunie 2002, emisă şi adoptată de 
Parlamentul României, în art. 1 prevede: Comuna Băbeni, judeţul 
Vâlcea, se declară oraş. Satele Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, 
Români, Tătărani şi Valea Mare aparţin oraşului Băbeni. 

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002, 
(consemnează pentru judeţul Vâlcea o populaţie totală de 
424.309 locuitori, din care: municipii şi oraşe – 168.393 locuitori, 
comune – 255.916 locuitori. 

Prin Legea nr. 410 din 17 oct. 2003, emisă şi adoptată de 
Parlamentul României, Comuna Berbeşti, judeţul Vâlcea, se 
declară oraş. Satele Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, Târgu 
Gânguleşti şi Valea Mare aparţin oraşului Berbeşti. 

Parlamentul României emite şi adoptă Legea nr. 82 din 31 
martie 2004, prin care înfiinţează comuna Mitrofani, judeţul 
Vâlcea, având în componenţă satele Mitrofani, Cetăţeaua, 
Izvoraşu şi Racu, prin reorganizarea comunei Suteşti. Reşedinţa 
comunei se stabileşte în satul Mitrofani. În urma reorganizării, 
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comuna Suteşti are în componenţă satele Suteşti, Boroşeşti, 
Măzili şi Verdea, cu reşedinţa în satul Suteşti. 

Legea nr. 84 din 5 apr. 2004, emisă şi adoptată de 
Parlamentul României, aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele 
României. Printre acestea se află Comuna Diculeşti, în 
componenţa căreia intră satele Băbeni-Olteţu, Budeşti, Colelia, 
Diculeşti, cu reşedinţa în satul Diculeşti şi Comuna Lăcusteni, cu 
satele Contea, Găneşti, Lăcusteni, Lăcustenii-de-Jos şi 
Lăcustenii-de-Sus, cu reşedinţa în satul Lăcusteni, prin 
reorganizarea comunei Făureşti, respectiv comunei Zătreni. 

În urma modificărilor survenite după anul 1990, în 
organizarea administrativă a teritoriului României, Judeţul Vâlcea 
are în componenţă 2 municipii, 9 oraşe, 78 comune cu 568 sate, 
din care 72 sate componente municipilor şi oraşelor. 
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Anexa nr. 6 

 

Învățătorul Ilie St ănciulescu - a luptat în ambele r ăzboaie 
mondiale, murind pe front în al Doilea R ăzboi Mondial, un 

șrapnel decapitându-l. 
 

 

 
 



 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

Anexa nr. 7 

 

Învățătorii Lucre ția și Titu Zamfirescu, în anul 1957, când s-a 
început construc ția actualei școli din M ădulari  
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Anexa nr. 8 

 

 

Clasa a I-a, înv ățător Lucre ția Zamfirescu 
Fotografie f ăcut ă în curtea școlii, în spatele magaziei lui Ilie 

Georgescu, anul 1962 
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Anexa nr. 9 

 

Elevi ai școlii M ădulari împreun ă cu avocatul Justin Popescu, 
anul 1961 
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Anexa nr. 10 

 

Învățătoarea Lucre ția Zamfirescu înconjurat ă de elevi, de la 
școala din M ădulari în port popular, 1969 
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Anexa nr. 11 

 

 
Interviu cu Lucre ția Zamfirescu în revista pentru tineret 

“Tân ărul Leninist” (1959) 
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Anexa nr. 12 

Soldatul Matache Govoreanu din Obâr șie – în Primul R ăzboi 
Mondial (foto: Ungaria) 
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Anexa nr. 13 

 

Limita comunei Cerni șoara din satul Obâr șia 
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Anexa nr. 14 

Institu ții din comuna Cerni șoara 

 

 
 

 
Sus : Sediul primăriei comunei Cernișoara;  
Jos : Postul de Poliție al comunei Cernișoara 
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Anexa nr. 15 
Organizarea prim ăriei comunei Cerni șoara 
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Anexa nr. 16 
 
 

Componen ța etnic ă și confesional ă a comunei Cerni șoara 
 
 

A. Componen ța etnic ă a comunei Cerni șoara 

     Români (97.59%) 

     Necunoscută (2.37%) 

     Altă etnie (0.02%) 

 

B. Componen ța confesional ă a comunei Cerni șoara 

     Ortodocși (96.93%) 

     Necunoscută (2.37%) 

     Altă religie (0.68%) 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Cernișoara se ridică la 3.782 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
4.024 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,59%). 
Pentru 2,38% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt ortodocși (96,93%). Pentru 2,38% din populație, 
nu este cunoscută apartenența confesională. 
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Anexa nr. 17 
 
 
 

Patrimoniul comunei Cerni șoara 
 
 
 

1. Primăria: 20 funcționari; 
2. Dispensarul uman: 

• 2 medici; 
• 4 asistente medicale. 

3. Post de poliție: 2 subofițeri; 
4. Centrală telefonică: 5 telefoniste și 185 abonați; 
5. Lăcașuri de cult: 

• Biserica cu Hramul “Sfântul Nicolae” din Modoia; 
• Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” 

din Armășești; 
• Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” 

din Valea Orlii; 
• Biserica cu Hramul “Sfântul Nicolae” din Pojogi; 
• Biserica cu Hramul “Sfânta Cuvioasa Parascheva” 

din MMădulari; 
• Biserica cu Hramul “Mihail și Gavril” din Obârșia. 

6. Școli Generale: 
• Școala Generală cu clasele I-VIII din Mădulari; 
• Școala Generală cu clasele I-VIII din Cernișoara; 
• Școala Generală cu clasele I-VIII din Armășești; 
• Școala Generală cu clasele I-VIII din Modoia; 
• Școala Generală cu clasele I-IV din Obârșia; 
• Școala Generală cu clasele I-IV din Groși; 

7. Cămine culturale: 
• Căminul Cultural din Mădulari; 
• Căminul Cultural din Cernișoara; 

8. Biblioteca Comunală: 5.900 volume; 
9. Cooperativa de Consum: 

• 6 magazine. 
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Anexa nr. 18 
 
 
 

Func ționari ai istitu țiilor locale 
 
 
 

A. Func ționari ai Prim ăriei 
 
1. Ionescu Mihai – primar; 
2. Manea Victor – viceprimar; 
3. Negricea Vicențiu – secretar; 
4. Dican Mihaela – inspector contabilitate; 
5. Matei Maria – consilier impozite și taxe; 
6. Cebuc Elena – inspector registru agricol; 
7. Vladu Nicolae – inspector urbanism; 
8. Pripor Elena – inspector (asistent social); 
9. Salomia Iulian – inspector impozite și taxe; 
10. Andronache Maria – bibliotecar; 
11. Popescu Mihai – tehnician veterinar; 
12. Stanciu Mirabela – inginer agronom; 
13.  Cherăscu Daniel – inspector contabilitate; 
14.  Pârvu Ilie - șofer; 
15.  Dana Severian – Guard; 
16.  Ionescu Gabriel – inspector sv. Su.; 
17.  Lungu Maria - Reli – inspector (asistent social); 
18.  Cebuc Ana - Maria – consilier juridic; 
19.  Popescu Elena - Cristina – asistent medical comunitar; 
20.  Șoșoi Simona - Elena – consilier primar. 

 
 

 
B. Func ționari ai Dispensarului Uman 

 
1. Dragne Cornelia – medic; 
2. Joica Natalia – medic; 
3. Nuică Georgeta – asistent medical; 
4. Giuleanu Aurora – asistent medical; 
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5. Bănuș Maria - Ramona – asistent medical; 
6. Bobora Ana Maria – femeie serviciu; 

 
C. Func ționari ai Centalei Telefonice 

 
1. Chituc Veronica – telefonistă; 
2. Negricea Florentina – telefonistă; 
3. Bordu Maria – telefonistă; 
4. Uță Emilia – telefonistă; 
5. Dan Elena – telefonistă; 
6. Marinescu Maria - telefonistă 

 
F.  Func ționari ai Oficiului Po ștal 

 
1. Știrbu Victor – diriginte; 
2. Capezanu Iustin – factor poștal 
3. Știrbu Constantin – factor poștal; 
4. Pănescu Constantin – agent poștal; 
5. Din Dumitru – agent poștal. 

 
D. Func ționari ai L ăcașurilor de Cult 

 
1. Ana Cristian – preot; 
2. Ionescu Octavian – preot; 
3. Ionescu Nicolae – preot; 
4. Andronescu Mihai – preot; 
5. Drăghici Cristian – preot. 
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Anexa nr. 19 
 
 

Lista cu me șteri pricepu ți și talenta ți care duc mai 
departe vechile tradi ții cerni șorene 

 
 
 

A. Dogari 
 

1. Stanciu Vasile; 
2. Stanciu Petre; 
3. Matei Gheorghe; 
4. Stanciu Constantin; 
5. Stanciu Gheorghe. 

 
B. Mozaicari 

 
1. Costel Niță; 
2. Nițu Haralambie. 

 
C. Zidari 

 
1. Costică Popescu; 
2. Matei Gheorghe. 

 
D. Cizmari 

1. Nistor Bâgioi; 
2. Codin Cincă; 
3. Matei Constantin (Ciobete); 
4. Pârvu Alexandru. 

 
E. Dulgheri - Tâmplari 

 
1. Dincu Ionică; 
2. Ganea Eremia; 
3. Dan Pavel; 
4. Cincă Ilie. 
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Anexa nr. 20 
 
 

Foma ția de dansuri a comunei Cerni șoara 
 
 
 

1. Negricea I. Gheorghe; 
2. Diaconeasa Veronica; 
3. Bâgioi Ulise; 
4. Gologan Daniela; 
5. Găman Florin; 
6. Smedescu Păunița; 
7. Găman Ioana; 
8. Găman Virgil; 
9. Predici Veronica; 
10. Papuc Alexandru; 
11. Tănase Olimpia; 
12. Dumitrescu Rela; 
13. Nuică Georgeta; 
14. Nuică D. Ion; 
15. Banu Valentina; 
16. Banu Alexandru; 
17. Negricea Elena; 
18. Negricea Vicențiu; 
19. Negricea Georgeta; 
20. Negricea Gheorghe; 
21. Ionescu Maria; 
22. Ionescu Nicolae; 
23. Ionescu Maria; 
24. Ionescu Mihai; 
25. Diaconu Dorina.                          
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Anexa nr. 21 
 
 

Stema comunei Cerni șoara 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi 

al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi 
sigiliul statului, Guvernul României adoptă prezenta 
hotărâre.ARTICOL UNIC:  

(1) Se aprobă stemele comunelor Alunu, Bărbăteşti, 
Cernişoara, Muereasca şi Pietrari, judeţul Vâlcea, prevăzute în 
anexele nr. 1.1-1.5. 

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale 
stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.5. 

(3) Anexele nr. 1.1-1.5 şi 2.1-2.5 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 
Contrasemnează: 
Ministrul administraţiei şi internelor, 
Constantin-Traian Igaş 

 
ANEXA Nr. 1.3) Stema comunei Cernişoara, judeţul Vâlcea 
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Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil. 
ANEXA Nr. 2.3) Descrierea şi semnificaţiile ementelor însumate 
ale stemei comunei Cernişoara, judeţul Vâlcea. 

Descrierea stemei: Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei 
Cernişoara se compune dintr-un scut triunghiular de argint, cu 
marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, albastru. În partea 
superioară se află o cruce treflată neagră. În vârful scutului se află 
un copac cu tulpină neagră şi coroană verde, cu 7 mere. Scutul 
este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificaţiile elementelor însumate: Crucea simbolizează 
biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli“, monument istoric. 
Brâul undat reprezintă pârâul Cernişoara care străbate localitatea 
şi de la care provine numele comunei. Copacul semnifică ocupaţia 
de bază a locuitorilor, pomicultura, iar cele 7 mere reprezintă cele 
7 sate componente ale comunei. Coroana murală cu un turn 
crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 
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Anexa nr 22 

Natura ne vorbe ște cu glas de piatr ă – Forma țiuni de piatr ă 
(trovan ți) descoperite de profesorul Nae Ionescu 
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Natura deține una dintre cele mai importante forțe ale 
creației. Atunci când vorbim sau scriem despre creație, trebuie să 
ne eliberăm mintea și să fim deschiși spre orice posibilitate. Cu 
milioane de ani în urmă, natura, din dorința de a-și arăta forța a 
creat niște pietre care parcă au viață. Acestea au fost denumite 
generic trovanți și se regăsesc și în zona văii Cernișoarei. 

În principiu, trovanții sunt gresii cu o textură mai dură 
decât a stratului în care se dezvoltă. Tendința lor este de creștere 
spontană, din centru către periferie, cu o rată de depunere care 
poate atinge 4-5 cm în 1200 ani. Apar sub forma unor agregate 
minerale nodulare, sferoidale, elipsoidale, discoidale, cilindrice 
sau dendritice cu structură masivă, concentrică sau plană, având 
dimensiuni de la câțiva milimetri la câțiva metri. Sunt incorect 
cunoscuți în anumite cercuri sub numele de „pietre care cresc”. 
Aceste pietre care au viață au stârnit nu doar mirarea oamenilor 
de rând, dar și a specialiștilor. Diverse studii au fost efectuate pe 
trovați, dar nici până în ziua de astăzi nu s-a putut stabili cu 
exactitate procesul care stă în spatele dezvoltării acestor pietre. 
Astfel de pietre se găsesc şi pe pe teritoriul satului Mădulari din 
Cernișoara. De asemenea, în alte diverse locuri din țară și din 
lume se pot admira trovanții, care pot fi găsiți sub diverse 
dimensiuni. Cel mai mare poate atinge și 10 metri înălţime, ceea 
ce semnifică că se dezvoltă de zeci de mii de ani sau poate și mai 
mult. 
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Anexa nr. 23 
 

Răscoala țărănească din 1907 în valea Cerni șoarei 
 

 Trebuie spus de la bun început că actualul sat Cernișoara, 
până prin anul 1930 a făcut parte integrantă din comuna Pojogi, 
numindu-se în nomenclatoarele vechi satul Pojogi din Vale – 
Cernişoara, care împreună cu satul Pojogi din Deal – Cerna, erau 
înglobate în moşia boierească a lui C. Sordoni, apoi a Stolnicului 
Constantin Borănescu 
 Ecoul acțiunilor țărănești din 1907 se face simțit și în valea 
Cernișoarei, mai precis în satul Pojogi unde răscoala izbucnește 
foarte târziu aproape când în întreg județul era liniște deplină și 
anume, pe 18 martie 1907. 
 Totul s-a petrecut fulgerător, autoritățile civile și militare 
fiind luate prin surprindere. Răsculații au devastat conacul 
proprietății Sordoni – din satul Pojogi – “dărâmând parte din 
acoperiș, coșurile, ferestrele, ușile de asemenea au stricat tot 
mobilierul și vesela din toate camerele”. 
 La sosirea soldaților totul era sfârșit; sătenii se 
regrupaseră în cătunul Cernișoara. Armata a deschis focul imediat 
împușcând pe “unul care nu a vrut să se predea și care vroia să-l 
lovească pe sergent”. Nu avem numele lui, dar el trebuie să fie 
Gheorghe Preda Canea – singurul mort din Pojogi. Alți patru fiind 
răniți “nu de armă” – desigur în bătăi. 
Au fost arestați 14 “dintre capi” ceilalți reușind să fugă. Printre 
acești capi arestați se aflau și Manolache Mitruț și Ion Andrei 
Bârsan. 
 Fără să știm cauza, în luna mai, încetează din viață un 
tânăr de 18 ani, Dumitru P. Bârsan, despre care tatăl său spunea 
că a participat la atacul conacului Sordoni. Considerat răsculat – 
conform ordinului primit – preotul refuză serviciul divin la 
înmormântare. Să fie acesta unul dintre răniții “nu de armă”? Este 
posibil. A zăcut mai bine de o lună. 
 Față de răsculații din Pojogi, deținuți în arestul din Horezu, 
avem știri asupra violenței cu care au fost tratați.  

“N. G. Măldărescu după ce a tras câteva focuri de revolver 
și pe străzile Târgului Horezu, pătrunde în dimineața zilei de 26 
martie în arest, unde maltratează și trage focuri de armă asupra 



 280 

deținuților. Nu a fost ucis niciunul, poate nici răniți”. Procesul 
verbal, încheiat lui Măldărescu de Inspectorul Comunal I. St. 
Pleșoianu, nu menționează nicio victimă. 

 
 

(1907 în Județul Vâlcea) 
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1907 martie 19. Horezu.  Telegrama prin care Inspectorul 
Comunal al plășii Horezu informează Prefectura județului Vâlcea 
despre desfășurarea și înăbușirea răscoalei din Pojogi. 

 
 

T e l e g r a m ă 
 
 

Domnului Prefect 
 

R[âmnicu] V[âlcea] 
 

 În satul Pojogi proprietatea Domnului Sordoni, 18 corent, a 
fost devastată casa, țăranii dărâmând parte din acoperiș, coșurile, 
ferestrele, ușile, de asemenea au stricat tot mobilierul și vesela 
din toate camerele. Fiind avizat am trimis o secție de soldați și 
când aceștia au ajuns acolo, locuitorii se împrăștiaseră. Au fost 
arestați și aduși aici 14 dintre capi, ceilalți dispărând. S-a 
împușcat unul care nu a voit să se predea și care voia să 
lovească pe sergent. Sunt și 4 răniți “nu de armă”. 
 Rog dispozați pentru cei arestați. 
 Ordinea s-a restabilit, am postat acolo un gendarme și 
milițieni. Vă voi ține în corent. 
 În trecere spre Pojogi am găsit Slătioara cu spiritele 
agitate, am făcut propagandă, s-au liniștit și împrăștiat. Astăzi 
însă am arestat unul din cei care era mai agitat. 

 
 

Inspector Comunal Horezu 
                                                               I. St. Pleșoianu 

 
(1907 în Județul Vâlcea) 
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1907 martie 28. Horezu.  Inspectoratul Comunal al plășii Horezu 
trimite Prefecturii Județului Vâlcea procesul verbal dresat lui N.G. 
Măldărescu care a torturat răsculații arestați. 
 
 
INSPECTORATUL PLĂȘII HOREZU 
Nr. 258, 1907 martie 28 
 
 
 

                 [Rezoluție :] 
Actele se vor înainta  

                             Parchetului 
                             ss. indescifrabil 

 
Domnule Prefect, 

 
 

 Am respectul a vă înainta alăturatul proces verbal ce am 
dresat contra domnului N. G. Măldărescu din care se constată că 
dumnealui în dimineața zilei de 26 martie a.c. a tras focuri de 
revorver pe străzile din acest târg și s-a introdus în arest unde se 
găseau cei care au făcut devastarea la proprietatea Pojogi pe 
care i-a bătut și a tras cu revorverul în ei. 
 Primiți vă rog, domnule prefect, asigurarea respectului ce 
vi-l port. 
 

    Inspector Comunal 
I.St. Pleșoianu 

 
 

Domniei sale domnului prefect al jud. Vâlcea 
 

(1907 în Județul Vâlcea) 
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1907 martie31. Horezu.  Adresa Inspectoratului Comunal al plășii 
Horezu prin care informează Prefectura județului Vâlcea că a 
trimis 11 arestați participanți la distrugerea proprietății Sordoni din 
Pojogi. Pe verso conceptul adresei Prefecturii către Procurorul 
județului în aceeași chestiune. 

 
 

I. 
 

 INSPECTORATUL PLĂȘII HOREZU 1907 martie 31 
 Nr. 274 

 
 

Domnule Prefect, 
 
 

 Am respectul de a vă-nainta un proces verbal ce am 
dresat pentru devastarea făcută la proprietatea domnului C. 
Sordoni din Pojogi împreună cu 11 indivizi care au luat parte la 
devastare, binevoind a cunoaște că capii care au îndemnat pe 
locuitori la devastare sunt: Manole Mitruț și Ion A. Bârsan. 
 Primiți vă rog, domnule Prefect, asigurarea respectului ce 
vă port. 
 
 

Inspector C[omunal] 
                                                                           ss. indescifrabil 
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II. 
 
 
 

[verso] 
Nr. 3318 
1907 aprilie 2 
 
 

Procuror Trib[unal] 
 
 

 Am onoarea a înainta dumneavoastră pe lângă aceasta un 
proces verbal dresat de D-l Inspector c[omunal] al plășii Horezu și 
pe indivizi: 
 

Zamfir Ion Andrei din comuna Pojogi; 
Ion Andrei Bârsan din comuna Pojogi; 
Manole Mitruț din comuna Pojogi; 
Dumitru Ion Mitran din comuna Pojogi; 
Florea Ion Sima din comuna Pojogi; 
Dumitru Ion Din Anghel din comuna Pojogi; 
Dumitru D. Surdoiu din comuna Pojogi; 
Tudor Florea Sfurloagă din comuna Pojogi; 
Vasile Florea Andreaș din comuna Pojogi; 
Bârsan P. Dumitru din comuna Pojogi; 
Ion N. Preoteasa și Grigorie Cosmescu din Costești 

care a devastate proprietatea domnului C. Sordoni din Pojogi și … 
 

1907 în Județul Vâlcea) 
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1907 aprilie 26. Horezu.  Adresa prin care Inspectoratul Comunal 
al Plășii Horezu informează Prefectura județului Vâlcea, că în 
timpul răscoalei a fost omorât Gheorghe Preda Canea din Pojogi. 
 
 
 
INSPECTORATUL                                                     1907 aprilie 
26 
PLĂȘII HOREZU 
Nr. 372 
 
 

Domnule Prefect, 
 
 

 Am respectul a vă comunica că în această plasă în timpul 
răscoalelor nu a fost niciun rănit prin armă de foc, iar morți a fost 
unul Gheorghe Preda Canea din Pojogi. 
 Primiți vă rog, Domnule Prefect, asigurarea respectului ce 
vă port. 
 
 

Inspector C[omunal] 
                                                                           ss. indescifrabil 

 
 
Domniei Sale,                                                                    La 
Vâlcea 
Domnului Prefect al județului Vâlcea 
 

 
(1907 în Județul Vâlcea) 

  
 
 
 
 
 
 



 286 

1907 iunie 13. Vâlcea.  Raportul Protoieriei județului Vâlcea 
dresat Episcopiei Râmnicului Noului Severin prin care locuitorul 
Pătru Bârsan din Pojogi cere efectuarea serviciului divin, pentru 
fiul său (4 iulie 1907). 
 
 
 

Pr[imit] 4 iulie 1907 Nr. 1761 
[Rezoluție :] 

La Protoiereu 
P P.S. Episcop 

Arh. P. Stanu… 
 

Prea Sfinte Stăpâne, 
 

 În nenorocirile căzute pe țara noastră în primăvara anului 
1907 au fost bănuit ca instigator și un fiu al meu anume Dumitru 
P. Bârsan în etate de 18 ani și iată cum în una din zilele lunii 
martie fiind călător pe șosea s-au întâlnit cu sătenii răsculați care 
luându-l forțat cu ei l-a întors în curtea proprietății dl C. Sordoni, 
acolo au spart geamurile din ferestre, atâta tot. 
 Deși fiul meu nu a fost inculpat, dar încetând din viață la 
22 mai l-am îngropat ca pe un animal deoarece preotul, din 
ordinile ce avea, a fost oprit ai face serviciile înmormântării. 
 Prea Sfinte, în toate zilele îmi plânge inima când trec pe 
lângă cimitir și văd mormântiul în care zac osemintele fiului meu 
ca ale unui animal. Vă rog cu lacrimi în ochi binevoiți a da 
cuvenita voie spre a citi  și în urmă serviciile religioase ale 
înmormântării fiului meu Dumitru P. Bârsan. În așteptarea 
cuvenitei voi rămâne al prea Sfintei voastre serv. 
 

                                                                          Pătru Bârsan 
Com. Pojogi Vâlcea 

 
Prea Sfinției Sale 
Părintele Episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin 
 

(1907 în Județul Vâlcea) 
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Anexa nr. 24 
 

Harta jude țului Vâlcea 
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Anexa nr. 25 
 
 

Pozi ționarea comunei Cerni șoara fa ță de orașele Horezu și 
Rm. Vâlcea 
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Anexa nr. 26 
 
 

Din folclorul comunei Cerni șoara 
 

Valea Cernișoarei este un adevărat tezaur de înțelepciune 
și spiritualitate românească. 

S-au păstrat în zona văii Cernișoarei, mai ales de către 
cetățenii bătrâni, unele elemente legate de folclorul cernișorean, 
în special cel legat de descântece care fac obiecul acestei anexe. 
 Nu ştiu dacă este vreo urmă de adevăr în aceste credințe 
sau dacă descântecele dau, într-adevăr, rezultate. Cu toate 
acestea, se practică şi azi. 
 În comună sunt cunoscute mai ales practici vrăjitoreşti ca 
legarea bărbatului, făcutul de urât, de ulcică, de beţie, făcut pentru 
luat sporul.  

Pentru deochi e de ajuns ca cineva să fie invidios sau 
mânios pe tine. Nu este întotdeauna prea bine nici dacă eşti 
admirat de cineva. De aceea, există obiceiul de a-i cere persoanei 
care ne face complimente să ne "scuipe de deochi". Asta dacă nu 
purtăm o haină sau un obiect de culoare roşie, care ne-ar proteja 
de farmece. În credinţa populară cernișoreană, și nu numai, 
culoarea roşie, dată de foc, sânge şi soare, este atribuită vieţii. 

Chiar şi în zilele noastre, lumea din Cernișoara mai crede 
încă în deochi şi se teme de el. Ca să-i ferească de deochi, 
părinţii leagă o fundă roşie sau o sforicică la mâna bebeluşilor. 
Asta deoarece un copil mic atrage multe priviri admirative şi acest 
lucru i-ar putea purta ghinion micuţului. Descântecul se spune 
suflându-se asupra celui deochiat de trei ori. 

Vechi de când lumea sunt şi descântecele pentru 
dragoste, în această zonă. Descântecul de dragoste se spune în 
faţa unei flăcări, în trei seri de marţi, în timp ce învălui focul cu o 
crenguţă de alun. Pe vremuri se credea că prin puterea acestuia, 
femeile cernișorene aduceau la ele, prin văzduh, pe bărbaţii care 
le erau dragi. 

Ești deocheat? Stinge într-o cană cu apă nouă chibrituri 
lăsate în prealabil să ardă până aproape de capăt. Între timp, 
spune încet "Tatăl nostru". Dacă beţele de chibrit se duc la fund, 
eşti deochiat. Bea din apa în care au fost stinse chibriturile, din 
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patru părţi ale cănii, ca şi cum ar face o cruce, apoi dă-ţi şi pe 
faţă. Acest mic ritual este de ajuns pentru ca persoana deochiată 
să se simtă mai bine. 

Când vine vorba de bebeluşi, marea majoritate a femeilor 
cernișorene sunt foarte superstiţioase: copiii nu trebuie lăsaţi să 
se uite în oglindă până la un an, căci se pot deochea singuri. O 
altă superstiţie spune că nou-născuţii trebuie cântăriţi înainte de a 
li se face prima baie, însă fără a spune cuiva greutatea lor. Se mai 
spune şi că dacă poartă la gât, la ureche sau la mână o bijuterie 
din aur, micuţul va fi ferit de deochi. 

Redau, în continuare, o adevărată culegere ce conține un 
număr de 50 de descântece din zona Văii Cernișoarei. Un caiet ce 
conține 30 de descântece i-a fost dat mamei mele de către 
Diaconescu Maria, zisă ”Măria lui Colin” din Armășești, iar 
celelalte 20 descântece mi-au fost date de Vasile Catalina, din 
Mădulari, un adevărat colecționar de folclor. 

Nici că se ivea prilejul mai bun, decât publicarea acestei 
cărți, pentru a lăsa cernișorenilor mei o inestimabilă valoare 
folclorică locală spre a nu se pierde și a nu fi dată uitării. 

Descântecele au fost publicate exact cum mi s-au oferit, 
nesuferind nici cea mai mică alterare de limbaj și cred că ar putea 
fi parte, cu mare cinste, din tezaurul de înțelepciune și de 
spiritualitate românească. 

 
1. De deochi 

 
Dacă careva orn rău la ochl se uită pătrunzător la altul şi 

nu-și aduce aminte de sine, atunci acela la care se uită e 
deochiat. Fiindcă suferinţa aceasta e crezută ca efect al privirii 
ochilor, ea se numește deochi, adică boală provocată de ochi răi. 

Cel deochiat are durere de cap, puțină fierbinţeală, 
aprinderea feţii, n-are poftă de rnâncare și de regulă cade într-o 
stare de moleșeală, de nu poate lucra nimica. 

Ca prevenție contra deochiului, mai ales la copii, se pune 
la mână nasturi albi legaţi cu aţă sau panglică roșie, ca privitoril 
să-și aducă aminte că-l pot deochia, și prin această simplă 
aducere aminte, deochiul nu se mai face. lar dacă, cu toate 
prevențiile acestea, deochiul se face, atunci trebuie să-i 
descântăm.  
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Pentru aceasta luăm un vas cu apă curată, și aruncând în 
el nouă cărbuni, zicem:  

 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și nouă sfinți te- au vindecat.  
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și opt sfinți te-au vindecat.  
Doi ochi răi te-au stricat, 
Și șapte sfinți te-au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și șase sfinţi te-au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și cinci sfinți te- au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și patru sfinți te- au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și trei sfinți te- au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și doi sfinți te- au vindecat. 
Doi ochi răi te-au stricat,  
Și un sfânt te- a vindecat. 
Fugi deochi înfocat 
Din al cui ochi ai scăpat, 
Înapoi te-am îndreptat 
Cu cuvântul meu, dar mai ales, 
Cu puterea lui Dumnezeu. 
Fugi deochi în grabă, 
Din al cui ochi te scapă, 
Întru aceluia te bagă, 
Omul să rămână curat, 
Luminat, ca Dumnezeu ce l-a dat, 
Ca în ce ceas s-a născut, 
Ca Dumnezeu ce l-a făcut. 
Dă-i Doamne leac 
În acest ceas ce-i cânt, 
Sfântă zi de astăzi 
Și sfânta Maica Preacurata. 
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Dacă unul sau doi din cărbunii aceia se așează pe fundul 
vasului, atunci bolnavul desigur a fost deochiat. Ca să se vindece 
trebuie să bea de nouă ori puțină apă, din acea care a fost 
descântată, se spală la subsori, cap, rânză, încheieturi și pe față, 
apoi cu apa rămasă ungem țâțânile ușii, aruncăm pe câine, pe 
pisică, purcel și ștreașina casei.  

E de subliniat faptul, că apa când este adusă din 
Cernișoară sau din fântână nu este bine să vorbim cu nimeni sau 
să se bea din ea. Tăciunii se aruncă în vas cu un cuțit, făcând 
semnul crucii în apă de nouă ori. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești.  
 

2. De deochi 
 

Luăm cărbuni aprinși și aruncând câte unul într-un vas cu 
apă, zicem: 
 
 Pasăre neagră, 
 Pasăre galbenă, 
 Sari în cer, 
 Sari în pământ, 
 Sari în piatră seacă, 

Piatra-n patru crapă. 
Dar nu crăpa piatra, 
Ci crapă (cutare om sau dobitoc deocheat). 
De-i deochiat: 
De cocon, de cocoană. 
De fecior, de fată, 
Ori de moș, ori de babă. 
Ori de țigan  
Ori de țigancă, 
Ori de jidan, 
Ori de jidancă, 
Crăpa-i-sar țâțele 
Vărsa-i-sar sângele, 
Curgă-i-sar laptele, 
Sară-i-sar ochii ca și stropii, 
Să rămână curat, 
Și luminat, 
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Ca argintul cel curat, 
Ca vinul străcurat, 
Ca Dumnezeu ce l-a dat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

3. De deochi 
 

Luăm într-un vas curat apă curată, din care n-a băut 
nimeni, și n-am vorbit cu nimeni până ce am adus-o și aruncăm în 
ea, cu cuțitul, cărbuni înfocați, zicând cuvintele: 

 
De-i de ochi deochiat, 
De bărbat, 
Curat, necurat, 
De nevastă 
Curată, necurată: 
Crăpa-i-sar țâțele 
Curgă-i-sar laptele. 
De-i deochiat de pădure: 
Usca-i-sar rădăcinile, 
Pica-le-ar trupinele. 
De l-au deochiat păsările: 
Pica-le-ar codarițele. 
De l-a deochiat vântul: 
Crăpa-i-ar murgu. 
(Cutare) să rămână curat, 
Luminat, 
Ca bunul Dumnezeu 
Ce l-a dat. 
Ca-n ceasul 
Care l-a născut,  
Ca buna mamă 
Ce l-a făcut. 
Descântecul de la mine, 
Leacul de la Dumnezeu, 
Și de la Maica Preacurată, 
Și de la toți sfinții 
Și de la toți îngerii lui Dumnezeu. 
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Din apa aceea cu cărbuni dăm să bea bolnavului de nouă 
ori, nouă picături. Cu cea rămasă ungem țâțânile ușii, stropim 
pisica și câinele iar restul o aruncăm pe streașina casei. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 
 

4. De deochi 
 

Pe cine a dat deochiul, 
Pe-acesta gătești calul: 
Treacă dealul, 
Unde ajunge pe domnul său,  
În gură bagă-se 
La inimă așază-i-se, 
Acolo să pice, 
Acolo să răspice. 
Ca scuipatul pe mare,  
Ca roua de soare. 
De l-a deochiat: 
Bărbat necurat, 
Crăpa-i-sar coapsele 
Meargă-i-ar sângele, 
Să-i iasă ochii din cap 
Ca la lupul cel turbat. 
De l-a deochiat 
Femeie, curată, necurată, 
Cu ochii de vârcolac, 
Crăpa-i-sar țâțele 
Meargă-i-sar laptele. 
Acest om să rămâie, 
Curat și luminat 
Cu nouă părți mai sănătos, 
Și mai frumos, 
Decât a fost. 
Pe tine omule 
Doi ochi te-au deocheat 
Nouă te-au desdeochiat. 
Și ai rămas: 
Mai curat, 
Și mai luminat, 
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Ca argintul cel străcurat, 
Ca Maica Sfântă ce ți-a lăsat, 
Și ca Dumnezeu ce ți-a dat. 
Descântecul de la mine, 
Leacu de la Dumnezeu. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 
 

5. De deochi 
 

Luăm apă curată într-un vas, și aruncând nouă cărbuni 
încinși, zicem: 

 
Deochi, de ochi negri, 
Deochi, de ochi căprui, 
Deochi, de ochi mierii, 
Căprui, negri. 
De-ar da Domnul luminat, 
Să borăști cât ai mâncat, 
La buric să te sucească, 
Pâine să nu-ți trebuiască. 
De aici până la voi: 
Să ai ceasul cel rău și nevoi. 
De ești deochiat de bărbat: 
Să-i sară ochii din cap. 
De ești deochiat de femeie: 
În ea nimic să nu steie. 
Descântecul de la mine, 
Leacul de la Dumnezeu, 
În bolnav lucrul cel rău. 

 
 Apoi îi dai să bea de nouă ori, nouă picături de apă, se 
stropește la țâțânile ușii, și câtă a rămas, se aruncă pe acoperișul 
casei, zicând: 
 Sfântă, Sfântă Marie, sfânta de tine. Atâta să stea deochiul 
pe (cutare) câți cărbuni stau pe fața casei. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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6. Strigarea ursitului 
 

Marți, la ora nouă seara, te duci la o tufă de soc, dacă se 
poate să fie lângă Cernișoară, și-i duci socului ca daruri: o 
monedă de un ban, o bucată de pâine de grâu și puțină sare; apoi 
scuturând socul, zici vorbele de mai jos. Terminându-se 
descântecul, întorci spatele către soc, și arunci peste cap înapoi, 
darurile aduse, adică banul, pâinea și sarea, în așa fel încât să nu 
cadă pe soc, ș-apoi o iei la fugă, neuitându-te înapoi. 

Descântecul este următorul: 
 
Eu scutur socul, 
Da nu scutur socul, 
Ci scutur pe Nacu, 
Nacu scutură pe dracu, 
Dracu scutură pe ursitul meu. 
De-i în lume, peste lume, 
Să vie la mine-anume. 
Să n-aivă stare nici alinare, 
Cum n-are apa-n vale, 
Când curge mai tare. 
Nici atâta stare să n-aivă 
Fără de mine într-un loc, 
Nici cât arde-un fir de păr în foc. 
Să vie, să vie, să vie: 
Fuga ca vântu, 
Repede ca gându. 
Șoareci în cioareci, 
Furnici în opinci, 
Foc în pălărie. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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7. Chemarea ursitului 
 

La ora nouă marți seara, când vei cina, atunci prima 
bucătură să o arunci afară din gură, și punând-o în sân să te duci 
direct la o răchită și să zici: 

 
Bună seara, răchită înflorită, 
Cu pară de foc încinsă, 
Cu a mea dragoste cuprinsă. 
Așa să-l cuprindă pe ursitul meu, 
Dorul meu și dragostea mea, 
Cum a cuprins pe nouăzeci și nouă de mame 
Arșiță și dor de coconii lor, 
Cum a cuprins pe nouăzeci și nouă 
De prunci mici, dor de țâță 
Dor de mamele lor. 
 
Apoi să pui îmbucătura de pâine în palmă, și suflând-o în 

cele patru zări să zici: 
 
Duh sfânt și curat, 
Dute-n lume, 
Peste lume, 
La ursitul meu anume. 
Pe gura cămeșii bagă-te, 
La inimă așează-te, 
Și-i du dor, din dorul meu, 
Du-i dragoste din dragostea mea, 
Și laudă, din lauda mea: 
De mândră și de frumoasă, 
De găzdoaie bună-n casă. 
Nu-i da a fi, nu-i da a trăi, 
Până la mine n-o veni. 
Cu mine să grăiască, 
Cu mine să se sfătuiască, 
Cum în lume să trăiască 
Pâinea cea rămas, s-o arunci peste cap, și să fugi 

neuitându-te înapoi. 
Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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8. Strigarea ursitului 
 

La ora nouă marți seara, cu o seceră părăsită, adună jarul 
de pe vatra cuptorului, zicând cuvintele de mai jos. Cu o lopățică 
de lemn, sapă pământul atâta timp cât ține descântecul; sau cu 
trei crenguțe de prun, sau de stejar, sau de soc, lovește pământul, 
zicând următoarele: 

 
Tu ești foc, focșorul meu, 
Eu sunt domn, domnuțu tău. 
Eu m-oi culca, tu nu te-i culca 
Eu oi dormi, tu n-oi dormi, 
Ci te fă șarpe, laur-balaur, 
Cu solzii de aur. 
Cu nouăzeci și nouă 
De guri mușcătoare, 
Cu nouăzeci și nouă de limbi împungătoare, 
Cu nouăzeci și nouă de picioare împroșcătoare, 
Cu nouăzeci și nouă de cozi lovitoare. 
Și te du în lume, 
Peste lume, 
La ursitul meu anume. 
Cu gurile mușcă-l, 
Cu limbile împunge-l, 
Cu picioarele împroașcă-l, 
Cu cozile lovește-l, 
Și la mine adu-l. 
De-i în pat, aruncă-l sub pat. 
De-i pe scaun aruncă-l sub scaun. 
Nu-i de a fi, nu-i de a trăi,  
Până la mine n-o veni. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

9. De ursit 
 

Marți seara la ora nouă, ieșind afară, să stai pe tăietorul pe 
care tai lemne (tocător) în așa fel încât să vezi turnul bisericii 
satului, și să zici: 
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Arde dealul Măgurii, 
Ba nu arde dealul Măgurii 
Ci arde turnu bisericii. 
Ba nu arde turnu bisericii, 
Ci arde pălăria în cap la ursitul meu. 
Ba nu arde pălăria-n cap, 
Ci capu-n pălărie. 
Nu capu-n pălărie, 
Ci cămașa pe spate, 
Ba nu cămașa pe spate, 
Ci spatele în cămașă, 
Ba nu spatele-n cămașă, 
Ci opincile-n picioare. 
Ba nu opincile-n picioare,  
Ci picioarele-n opinci. 
Să aibă foc în pălărie, 
Șoareci în cioareci, 
Furnici în opinci, 
Să-l ardă,  
Să-l muște, 
Să-l piște,  
Să n-aibă stare nici alinare, 
Până la mine n-are plecare. 
Cu mine dintr-un pahar să bea, 
Dintr-un castron să mănânce, 
Într-un pat să se culce. 
Să vie, să vie, să vie: 
Fuga ca vântu, 
Repede ca gându. 
La noapte în vis să-l visez, 
Pe mâine dimineață 
Anume să-l văd 
Și să-l cunosc. 

Auzit de la Maria lui Colin, din Armășești. 
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10. De a chema ursitul s ă vie prin aer sau de a aduce 
ursitul pe sus 

 
Aducem apă de la roata morii din Cârstănești, o punem 

într-un ulcior, și-l punem la foc ca să fiarbă în clocot. După aceea 
luăm o vârtelniță, de pe care se deapănă cânepa, o ducem în 
podul casei și o așezăm în locul unde iese mai gros fumul din 
horn. Vârtelnița o învelim cu o haină a ursitului, și începem a 
învârti vârtelnița înapoi, zicând cuvintele ce urmează. E de notat 
faptul că femeia care își așteaptă ursitul trebuie să fie în pielea 
goală, și să zică: 

 
Nu învârtesc vârtelnița, 
Ci învârtesc mintea lui (numele). 
Și gândul lui. 
Să n-aibă stare, 
Nici alinare, 
Până la mine n-o veni. 
Până cu mine s-o întâlni, 
Până cu mine n-o grăi. 
N-aibă stare, nici alinare, 
Atâta într-un loc, 
Cât arde un fir de păr în foc 
N-aibă fată frumoasă, 
N-aibă văduvă rămasă. 
N-aivă mamă, 
N-aivă tată. 
N-aivă cu nimeni a fi, 
N-aivă cu nimeni a grăi, 
Până la mine n-o veni 
Și cu mine n-o grăi.  

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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11. De desf ăcătur ă 
 

Luăm apă într-o oală de pământ și strângem: fuse, 
seceri, cuțite, ace, foarfeci, un sucitor, cămașa și poalele 
femeii care este bolnavă, și aruncând cărbuni încinși în 
oală, zicem: 

 
Du-te duh negru și necurat, 
Du-te pe capu cui te-a mânat. 
El te-a mânat, 
Eu te întorc, 
De nu te vei întoarce: 
Te-oi tăia cu secera, 
Te-oi forfeca cu foarfecele,  
Cu fusurile te-oi străpunge, 
Cu acele te-oi coase, 
Și cu cuțitul te-oi tăia. 
Dute înapoi și nu gândi 
Că vei face coconi,  
Din coconii (cutărei). 
Nu-ți vei face bărbat,  
Din bărbatul (cutărei). 
Nici nu-ți vei face masă, 
Din masa (cutărei). 
Nici că te-ai veseli 
Cu bărbatul (cutărei). 
Nici ți-ai face, așternut, 
Din așternutu (cutărei). 
Ce voi faceți, 
Eu desfac. 
De faceți cu pământ luat din urma (cutărei), 
Eu desfac. 
De faceți cu burduf în apă, 
Eu desfac. 
De faceți cu surcele de la tăietor, 
Eu desfac. 
De faceți cu mătură părăsită, 
Eu desfac. 
De faceți cu bâtă părăsită, 
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Eu desfac. 
De faceți cu toiag, 
Părăsit din biserică, 
Eu desfac. 
Du-te, du-te înapoi: 
Întoarce-le masa, 
Sparge-le casa, 
Întoarce-le ciuru, 
Sparge-le c...u. 
Întoarce-le sita, 
Sparge-le p...a. 
Voi faceți cu-o mână, 
Eu desfac cu două. 
Voi faceți cu două, 
Eu desfac cu trei. 
Voi faceți cu trei, 
Eu desfac cu patru. 
Voi faceți cu patru, 
Eu desfac cu cinci. 
Voi faceți cu cinci, 
Eu desfac cu șase. 
Voi faceți cu șase, 
Eu desfac cu șapte. 
Voi faceți cu șapte, 
Eu desfac cu opt. 
Voi faceți cu opt, 
Eu desfac cu nouă. 
Voi faceți cu nouă, 
Eu desfac cu mâinile-amândouă, 
Și cu voia lui Dumnezeu. 
 
Luăm apoi cămașa femeii bolnave și zicem: cu acu te-

mpung, cu secera te tai, cu foarfecele  te foarfec, cu fusele te 
străpung, cu cuțitul te tai, cu sucitorul te sucesc. Și la cuvintele 
acestea începem, cu sucitorul a suci cămașa pe jos, de la un colț 
al casei până la celălalt, astfel încât, să ajungem la toate cele 
patru colțuri ale casei. Apa care s-a folosit la descântat o dăm s-o 
ducă la bolnavă, dar în așa fel, ca acela care o duce să nu se mai 
uite înapoi, până ce nu ajunge la bolnavă. Patul bolnavei să se 
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întoarcă, așa că unde i-a fost capul să-i fie picioarele. Sub 
căpătâiul patului, adică sub perină, să se puie două grăunțe de 
usturoi. La picioare nouă grăunțe de piper, iar în mijlocul patului, 
sub așternut, pe scândurile goale, să se pună o seceră părăsită și 
un cuțit părăsit. În prispă, desupra ușii, la intrare, în pragul ușii, să 
se înfigă o seceră, două ace, și un cuțit. Iar în podul casei, la cele 
patru colțuri ale casei, să se pună patru oale răsturnate cu gura-n 
jos, iar în casa unde zace bolnava, să se rezeme, nouă vase de 
lut cu gura către perete. Cămașa și poalele cu care s-a făcut 
descântătura, să se întoarcă pe dos, și să se dea bolnavei. 
Aceasta să le îmbrace și să fie pusă sub grinda care se pune 
cruciș sub celelalte grinzi, pentru a fi întărit podul casei (aceasta 
semnificând crucea). Apa cu care s-a descântat se ia și se toarnă 
pe vârful capului bolnavei, în așa fel să curgă pe tot corpul, până 
jos la picioare. Bolnava va visa apoi noaptea care femeie a făcut 
făcătura pe dânsa.  

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

12. De făcătur ă 
 

Luăm cămașa femeii bolnave și să avem la îndemână un 
mai cu ajutorul căruia se bat hainele la spălat, o săcure, o seceră 
și o lingură, și începem a zice: 

 
Hăi Rujană roșie, 
Cu buzele galbene. 
La (cutare) nu veni: 
Că n-ai pat de culcat, 
Nici lingură de mâncat, 
Nici locuț de așezat. 
Nu gândi ce-ai face: 
Bărbat din bărbatu (cutărei), 
Bogăție din bogăția (cutărei), 
Coconi, din coconii (cutărei), 
Boi din boii (cutărei), 
Casă din casa (cutărei). 
Că de nu ți-oi face, ce ți-oi face: 
Cu securea dumica-ți-oi, 
Cu secera secera-ți-oi, 
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Și-napoi abate-ți-oi. 
Mai înfocat. 
Și mai spurcat, 
Pe capu cui te-a dat. 
 
După aceea luăm săcurea și-o băgăm prin gura cămeșii și 

ținând de coada săcurii dăm de nouă ori către cei patru pereți ai 
casei. Luăm apoi săcurea și-o băgăm pe gura cămășii, și dăm de 
nouă ori în cărbunii de foc, ce se află pe vatra cuptorului. 
Asemenea și maiul de bătut rufe, îl băgăm prin gura cămășii 
femeii bolnave, căreia îi descântăm și dăm de nouă ori în 
încheieturile maiului. 

Luăm apoi săcurea, secera, maiul de bătut rufe și lingura, 
și le împlântăm lângă peretele casei și zicem: eu nu împlânt în 
pământ, ci în inima aceleia care a făcut făcătura pe (cutare). 

Cămașa o dăm, s-o ducă înapoi la bolnavă, și să i-o pună 
sub căpătâi, sub perină, și dacă nu doarme greu, va visa cine a 
făcut făcătura pe dânsa. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

13. De desf ăcătur ă 
 

Făcătura este o boală produsă din pricina farmecelor, 
făcută, în special, de femei vrăjitoare. Se arată mai ales în forma 
unor bube, ce se ivesc pe față, mâini, piept și picioare în număr 
foarte mare. Făcătura se aruncă în mijlocul drumului, și cel ce 
umblă pe mijlocul drumului, se întâlnește cu făcătura și cade 
bolnav. Descântăm în modul următor: 

 
Hăi vacă neagră, 
Hăi duh necurat; 
De te-a mânat cu o mână, 
Eu te întorc cu două. 
De te-a mânat cu două, 
Eu te întorc cu trei. 
De te-a mânat cu trei, 
Eu te întorc cu patru. 
De te-a mânat cu patru, 
Eu te întorc cu cinci. 
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De te-a mânat cu cinci, 
Eu te întorc cu șase. 
De te-a mânat cu șase, 
Eu te întorc cu șapte. 
De te-a mânat cu șapte, 
Eu te întorc cu opt. 
De te-a mânat cu opt, 
Eu te întorc cu nouă. 
Și cu mâinile mele amândouă. 
De aici să te duci, 
Aici să n-ai loc. 
Cât ai arde un păr în foc. 
 
Înainte de a începe descântecul luăm un sul, de la războiul 

de țesut, și un cuțit cu mânerul de aramă, și dând cu ele  în cele 
patru colțuri de la casă, începem a descânta. Sfârșind 
descântecul, luăm sulul și-l punem cu dinții în sus înaintea patului 
celui bolnav. Peste sul se pune cămașa celui bolnav, apoi 
amândouă lângă bolnav în pat, iar cuțitul îl împlântăm într-o 
scândură de deasupra capului patului, și după trei zile îl scoatem; 
de-i plin de sânge, atunci e bolnav de făcătură. Descântecul se 
face de nouă ori: marți și joi seara, în răstimpul acesta, din casă 
nu trebuie să dăm nimica, nici pâine , nici sare, altfel descântecul 
n-are folos. 

 Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 
 

14. Descântec de a desface ura de pe o fat ă 
 

Când fata nu-i iubită, spunem că cineva a aruncat ură pe 
ea și de aceea trebuie să i se descânte. În zori de ziuă, înainte de 
răsăritul soarelui, mergem în Cernișoară, și luând apă, aruncă 
peste vârful capului, zicând: 

 
Dimineață m-am sculat, 
Pe cărare m-am luat: 
Pe cărarea lui Avram 
La izvorul lui Iordan. 
-Bună dimineața izvor, 
-Sănătate-bună (numele) cea frumoasă, 



 308 

Da ce ai sughițat, 
Ce ai lunecat, 
Ce te-ai întristat 
Și la mine ai venit 
Mai de dimineață, 
Decât celelalte toate? 
-Mie ură mi-a adus 
Și nimeni nu mi-a spus 
Și din față și din dos 
Și din creștet până jos, 
Vedeai un buștean putregăios. 
Mă uitai pe Cernișoară în sus, 
Văzui 99 de picuri de pe pietre, 
A sfântului soare surori. 
Și-ntre ele m-a luat, și de ură m-a spălat, 
Și de dragoste m-a încărcat 
Și pe țărmure m-a scos 
În veșmânt albastru m-a îmbrăcat 
Și pe cal năzdrăvan m-a încălecat, 
Și-n mâna mea cea dreaptă 
Trâmbiță de aur mi-a pus, 
Și pe umăr un pui de cuc 
Și pe uliță m-a îndemnat: 
Cucu a prins a cânta, 
Trâmbița a trâmbița. 
Oamenii la uliță ieșea, 
Domni și doamne 
De la prânz da se scula, 
Și cu toții se-ntreba: 
-Cine-i aceasta așa de frumoasă, 
Doară-i doamna împărăteasă? 
-Ba nu-i doamna împărăteasă, 
Ci este (cutare) cea frumoasă, 
-Da unde o duceți, 
Unde o veți lăsa-o? 
-Pe gura cămășii, 
Pe-acolo vom băga-o. 
Cu miere dulce vom îndulci-o, 
Cu măgheran vom mirosi-o, 
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Bătrânii vor cinsti-o 
Cu paharele pline 
Și cu pălăriile în mână. 
Tinerii vor iubi-o, 
Eu de la mine descânt. 
Dumnezeu e prea sfânt. 
Eu cu descântecu meu, 
Leacu-i de la Dumnezeu. 
 
Descântecul acesta se face mai ales în zilele de Crăciun, 

la Paști, la Bobotează, la Rusalii. Dacă se face în zile comune, 
acestea sunt marțea și vinerea. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

15. De aruncat ura de pe o fat ă 
 

În dimineața Bobotezei, până-n răsăritul soarelui, fata care 
are ura pe ea să meargă la Cernișoara cea curgătoare, și să zică 
următoarele: 

-Bună-dimineața, 
Apă curgătoare. 
-Sănătate-bună, 
(cutare) cea frumoasă. 
Am venit la tine, 
Pe țărmuri de busuioc,  
Pe prunduri de merișori, 
Să mă speli pe mine 
De ură și de aruncătură, 
Că dimineață m-am sculat, 
În mare ură m-am aflat: 
În ură urâtă,  
În ură aruncată, 
În ură urâtă, 
În ură stropită. 
Nimeni în lume nu m-aude, 
Numai Maica Precista, 
Din poarta cerului. 
-Ce te cânți, ce te vaeți? 
-Cum nu m-oi cânta, 
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Cum nu m-oi văeta, 
Că dimineață m-am sculat, 
În mare ură am picat: 
În ură urâtă, 
În ură stropită 
În ură urâtă, 
În ură aruncată, 
În ură de jos luată. 
-Nu gândi nimica, 
Descântecul e al meu, 
Da leacul e de la Dumnezeu, 
De-acestea te-or scoate. 
De ți-a aruncat cu o mână, 
Eu te spăl cu două. 
De ți-a aruncat cu două, 
Eu te spăl cu trei. 
De ți-a aruncat cu trei, 
Eu te spăl cu patru. 
De ți-a aruncat cu patru, 
Eu te spăl cu cinci. 
De ți-a aruncat cu cinci, 
Eu te spăl cu șase. 
De ți-a aruncat cu șase, 
Eu te spăl cu șapte. 
De ți-a aruncat cu șapte, 
Eu te spăl cu opt. 
De ți-a aruncat cu opt, 
Eu te spăl cu nouă. 
 
Astfel, de nouă ori aruncăm cu mâna, apa din Cernișoară 

peste capul celeia ce-i facem descântecul, ș-apoi zicem: 
 
De ți-o aruncat cu nouă, 
Eu te spăl 
Cu mâinile mele amândouă. 
 
Ș-atunci aruncăm apă, din Cernișoară, peste capul acelei 

fete cu mâinile –amândouă, și zicem mai departe: 
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Să rămâi curată, 
Să rămâi luminată, 
Cum e grâul strecurat 
Și maica care te-a lăsat. 
Cât în drum te afli, 
Toți feciorii vor sări: 
-Cine-i aceasta? 
Nu știu mire, 
Ori mireasă, 
Împărat, 
Împărăteasă. 
Nici nu-i mire, 
Nici mireasă, 
Nici împărat, 
Nici împărăteasă, 
Fără (cutare) cea frumoasă. 
Hai de mână s-o luăm, 
În crâșmă să o băgăm, 
Cu vin și cu țuică 
Să o adăpăm. 
Către care cum o râde, 
Turtă cu miere i-o întinde. 
Către care s-ar uita, 
Turtă cu miere i-o da. 
Să fiu dragă la feciori, 
Ca vinu la domnișori. 
Să fiu dragă domnilor, 
Ca tămâia popilor, 
Să fiu dragă la voinici, 
Ca țâța la coconi mici. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
  

16. Ruptoare de ap ă 
(Diabet) 

 
Se ia într-un vas curat apă din Cernișoară, dar din acel loc 

unde apa are vâltoare; apoi se mai iau nouă mlădițe de măr dulce, 
și se leagă într-un mănunchi laolaltă cu ajutorul căruia mestecăm 
apa din vasul amintit, și zicem: 
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A plecat pasărea vânătă, 
Pe cărarea vânătă; 
Pe cale, pe cărare, 
Până lângă Cernișoară. 
Și-a ciuntit nouă crengi de măr vânăt, 
Și-a făcut cuib vânăt, 
Și-a ouat nouă ouă vinete 
Și-a scos nouă pui vineți. 
Și n-a avut cu ce-i hrăni, 
Cu ce-i zburătăci. 
Și-a prins a se văieta 
Și-a se supăra 
Și de pământ a se arunca. 
Pe unde se arunca, 
Da, pământul crăpa, 
Și iarba se usca. 
Și toate da, seca. 
Nimeni în lume n-a auzit, 
Numai Maica Domnului 
Din partea cerului 
Acele o auziră 
Și întrebară: 
-Ce te cânți, ce te vaieți, 
Ce te tânguiești? 
-Cum nu m-oi cânta, 
Cum nu m-oi văieta. 
C-am plecat cu pasăre vânătă, 
Pe cărare vânătă: 
Pe cale, pe cărare, 
Până lângă Cernișoară. 
Și-a ciuntit nouă crengi de măr vânăt, 
Și-a făcut cuib vânăt, 
Și-a ouat nouă ouă vinete 
Și-a scos nouă pui vineți. 
Și n-a avut cu ce-i hrăni, 
Cu ce-i zburătăci. 
Și se supăra 
Și-a prins a se văieta. 
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De pământ a se arunca. 
Pe unde se arunca, 
Pământul da crăpa, 
Și iarba se usca, 
Și izvoarele seca 
-Nu te cânta, 
Și nu te văieta, 
Ci te du la (cutare) 
Și îi ia din brățișoare 
Și din mățișoare 
Din creierii capului, 
Din fața obrazului, 
Și din pielița nasului, 
Și du la puii tăi 
Și-i hrănește 
Și-i zburătăcește 
Nu-i lăsa a pieri. 
(Cutare) să rămână: 
Curat și luminat 
Ca Maica sfântă ce l-a dat. 
 
Cu apa din vas, adusă din Cernișoară, se spală tot trupul 

aceluia care suferă de ruptoare de apă, și să-i dai să bea de nouă 
ori câte nouă picături de apă. Apa ce-a mai rămas, s-o duci înapoi 
de unde ai luat-o, asemenea și cele nouă mlădițe de măr, să le 
duci înapoi la mărul din care le-ai luat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 
. 

17. De ruptoare de ap ă 
 

Dis de dimineață, înainte de răsăritul soarelui, mergem la 
moara de apă din Cârstănești și luăm de pe roata morii de nouă 
ori, nouă linguri de apă, și aducem trei crenguțe de măr dulce, și 
le fierbem cu apa ce am adus-o de pe roata morii. Ducându-ne la 
cel ce suferă în ruptoare de apă, de câte ori trecem peste o 
vâlcea sau vad, de atâtea ori aruncăm în apă câte nouă miezuri 
de pâine zicând: Na apă, colac, și mie îmi dă leac. Sosind acolo, 
încălzim apa puțintel și spălăm tot trupul bolnavului, și câtă apă a 
rămas să o bea în nouă zile, câte trei linguri de apă pe zi, și tot de 
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nouă ori să se spele pe tot trupul. Și în aceste nouă zile să 
mănânce numai pâine goală. La nouă zile bolnavul se va vindeca. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

18. De ruptoare de ap ă 
 

După ce se înserează, mergem la apa curgătoare a 
Cernișoarei; pe tot drumul până la Cernișoartă, zicem rugăciunile 
pe care le știm; sosind acolo luăm nouă linguri de apă într-un vas. 
Apa aceasta o luăm acolo unde trece peste o piatră și bulbucește. 
După aceea mergând în jos pe cursul apei, mai luăm de opt ori 
câte nouă linguri de apă de acolo unde bulbucește. Când 
numărăm lingurile de apă, le numărăm înapoi, de la 9 la 1. După 
aceea, cu vasul plin de apă ne ducem la casa bolnavului și-i dăm 
să bea trei linguri de apă; cu trei linguri de apă să se spele pe 
obraz; cu trei linguri cu apă să se spele pe piept; cu trei linguri de 
apă să se spele pe mâna dreaptă; cu trei linguri de apă să se 
spele pe mâna stângă; cu trei linguri de apă să se spele pe 
piciorul drept; cu trei linguri de apă să se spelem pe piciorul stâng, 
iar cu trei linguri de apă să se spele pe spate. Aceste spălări se 
fac de trei ori una după alta în seara în care mergem la bolnav; tot 
de trei ori se fac în altă zi dimineața și tot de atâtea ori în seara 
zilei aceleia. Bolnavul, timp de nouă zile trebuie să mănânce 
numai mâncăruri seci (care nu conțin apă multă). Nu are voie să 
mănânce mâncăruri care conțin multă apă, timp de nouă zile. 
Dacă după nouă zile nu-i trece boala, atunci putem ști sigur că 
boala este învechită. În acest caz trebuie să facem descântecul și 
spălările sus pomenite de trei ori în decurs de nouă zile, după 
care putem nădăjdui că bolnavul se va însănătoși.   

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

19. De asorit 
 

Dacă cineva stă prea mult cu capul gol la soarele fierbinte, 
atunci capătă durere de cap și de pântece, și are scaun prea des, 
sau cum se zice: îi merge pântecele, semne învederate că-i 
asorit. 

Atunci luăm nouă pietricele din pârâul Cernișoara și le 
punem într-o oală cu apă, după care punem oala la fiert, și când 
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apa clocotește, luăm oala și-o răsturnăm cu fundu-n sus într-un alt 
vas. Lăsând-o în starea aceasta, luăm trei linguri de lemn, trei 
fuse, un tocător, un sucitor, un cuțit și zicem: 

 
Fugi de soare, 
Că te-ajunge sfântu soare, 
Și te-mpușcă 
În mâini și în picioare. 
Din mâini, 
Din față, 
Din brață, 
Din rânză, 
De sub rânză. 
Din fața obrazului, 
Din pielița nasului. 
De sub piept afară scoate-ți-oi 
Du-te-n cotețul purceilor, 
Du-te-n țarcul mieilor, 
Du-te-n grajdul vițeilor. 
De nu vei ieși: 
Cu fusele te-oi toarce, 
Cu sucitorul te-oi suci, 
Cu tocătorul te-oi freca, 
Cu cuțitul te-oi tăia, 
Cu lingurile te-oi împărți, 
În Cernișoară te-oi izbi. 
Acolo să piei, 
Acolo să răspiei: 
Ca spuma de pe apa Cernișoarei, 
Ca stropitu-n cărare. 
Să rămână curat, 
Și luminat, 
Ca argintul cel curat. 
Ca-n ceasul când s-a născut, 
Ca buna mamă ce l-a făcut. 
Descântecul de la mine, 
Leacu de la Dumnezeu, 
Și de la Preacurata, 
Și de la toți sfinții, 
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Și de la toți îngerii lui Dumnezeu. 
 
Apoi luând oala și turnând apa înapoi, o pui la foc să fiarbă 

în aceiași apă de nouă ori. Împărțești apa de nouă ori cu lingurile, 
de nouă ori cu fusele, de nouă ori cu tocătoru, de nouă ori cu 
sucitoru și de nouă ori cu cuțitu și dai bolnavului să bea de nouă 
ori, nouă picături de apă, iar pietricelele le duci înapoi de unde le-
ai luat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

20. De asorit 
 

Soare fârfăit, 
Soare cârcăit, 
Alege-te, culege-te, 
Din mațe, 
Și de sub mațe, 
Din plămâni, 
Și te du și te joacă, 
Cu văduva grasă, 
Pe coasta cu purcei 
Cu aliguțitor de viței, 
În vatră cu cenușa, 
În vadul cu pietricele. 
(Cutare) să rămâie, 
Curat și luminat, 
Ca în ce ceas s-a născut, 
Ca maică-sa când l-a făcut, 
Ca Dumnezeu ce l-a lăsat. 
 
Descântecul se face peste apa care fierbe nouă pietricele 

albe, și când clocotește mai bine, atunci o răsturnăm într-un vas, 
în așa fel încât oala să rămână cu gura în jos, și dacă-i bolnav de 
asorit, atunci apa se va ridica în oală. Din această apă bolnavul 
trebuie să bea de mai multe ori și să se și spele, până se termină 
apa 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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21. De sperietur ă 
 

Când cineva se sperie de vreo vedenie, sau de altceva, 
atunci începe a tremura și a-i fi frig, ca și când ar avea friguri. 
Atunci luăm o cruce mică din lemn, și legăm un fuior de cânepă, 
apoi făcând cruci deasupra bolnavului zicem: 

 
Hristos te-a botezat, 
Hristos te-a molitvit, 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De nouă sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De opt sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De șapte sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De șase sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De cinci sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De patru sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De trei sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De doi sperieți te-a apărat. 
Hristos în mână cruce ți-a dat: 
De un speriat te-a apărat. 
De zările focului, 
De cântările cocoșului 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

22. De sperietur ă 
 

Luăm o vărguță din mătura de mesteacăn, și ținând-o 
deasupra bolnavului, zicem: 

 
 Nouă țapi 

De la munte coborâră, 
Mânioși și înfricoșați 
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La (cutare) a strigat: 
Nouă sperieți l-a apucat 
Speriatu de ziuă, 
Speriatu de noapte, 
Speriatu de seară, 
Speriatu de dimineață, 
Speriatu de miază-zi, 
Speriatu de miază-noapte. 
Da, v-alegeți și vă culegeți 
De la (cutare): 
Din rânză, 
De sub rânză, 
Din inimă,  
De sub inimă. 
Din plămâni, 
De sub plămâni, 
Din ficat, 
De sub ficat 
Din rărunchi, 
De sub rărunchi, 
Din mațe, 
De sub mațe. 
Din creierii capului, 
Din fața obrazului, 
Și din pielița nasului. 
Vă duceți în jos 
Pe apa Cernișoarei. 
Acolo vă așteaptă: 
Cete de fete, 
Cete de neveste, 
Cu bucate făcute, 
Cu mesele așternute, 
Și cu paharele umplute. 
Acolo ve-ți bea, 
Acolo ve-ți mânca, 
Acolo vă ve-ți ospăta. 
(Cutare) să rămână: 
Curat și luminat, 
Ca Dumnezeu ce l-a lăsat, 
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Ca Maica sfântă 
Ce l-a lăsat. 
 
Acest descântec se zice de nouă ori, cu 

deosebirea că a doua oară zicem: 
 
Opt țapi 
De la munte coborâră... 
 
A treia oară zicem: 
 
Șapte țapi 
Mânioși și înfricoșați 
La (cutare) au strigat 
De la munte coborâră. 
 
Așa, până la a noua oară zicem: 
 
Un țap, 
De la munte-a coborât: 
Mânios și înfricoșat 
La (cutare) a strigat. 
 

Sfârșind descântecul, vărguța o punem sub perina sau sub capul 
bolnavului, ca să doarmă pe ea. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

23. De sperietur ă 
 

Speriat de tată, 
Speriat de mamă, 
Ori de frați, 
Ori de surori, 
Ori de câini răi, 
Ori de cocoși cântători. 
Ori de găină cotcodătoare 
Ori de scroafă grohăitoare. 
Ieși din om: 
Din nările nasului, 
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Din fața obrazului, 
Din toate unghițele, 
Din toate ciontițele. 
Că eu în coarne te-oi lua 
Și-n Cernișoară te-oi arunca, 
Acolo pici, 
Acolo să răspici. 
Eu te iau: 
Speriat de tată, 
Speriat de mamă, 
Ori de frați, 
Ori de surori, 
Ori de câini răi, 
Și te arunc într-o fântână, 
Omul să aibă hodină. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

24. De sperietur ă 
 

Se luară nouă măgari, 
Se luară nouă ogari: 
Cu gurile căscate, 
Cu cozile ridicate, 
Cu ochii zgâiți 
Cu dinții hlizliți 
Coboară jos 
Să mănânce, 
Umbra gardului. 
-Acolo nave-ți ce merge 
Acolo n-aveți ce căta. 
Ci veniți repede ca vântu, 
Și iute ca și gândul 
Și mâncați sperietura 
Din (cutare): 
Din creieri. 
De sub creieri. 
Din fața obrazului, 
Din auzul urechilor, 
Din perii capului, 
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Din adânciturile ochilor. 
Și să rămână: 
Curat și luminat 
Ca Maica ce l-a lăsat, 
Ca Dumnezeu ce l-a făcut.  

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

25. De pretit 
 

Dacă de lucru greu și mult se umflă palma și toată mâna, 
atunci se spune că-i: pretită. Descântăm în modul următor: 

 
A plecat (cutare) pe cale, 
Pe cărare, 
Pe podul cel mare. 
Pe pod a suit, 
Podeaua s-a sucit, 
Mâna i s-a pretit. 
Se cântă, se vaită, 
Nime-n lume nu-l auziră, 
Fără Maica prea curată, 
Din poarta cerului: 
-Ce te cânți (cutare)? 
-Cum nu m-oi cânta, 
Cum nu m-oi văieta. 
C-am plecat de acasă, 
Și de la masă: 
Hrănit și adăpat, 
Și-n haine bine îmbrăcat. 
Și pe pod am suit: 
Podeaua s-a sucit, 
Mâna mi s-a pretit. 
-Nu te cânta, nu te văieta, 
Că ciont cu ciont s-adună, 
Os cu os se vindecă, 
Și mâna se vindecă: 
Precum se vindecă 
Pământu-n primăvară, 
Când oamenii îl ară. 
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Apoi învârtim împrejurul mâinii un fir negru de lână, fără 

să-l înodăm, numai îl sucim, și-l lăsăm să pice el singur de pe 
mână, zicând: cum se pierde firul, să se piardă și durerea. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

26. De pretit 
 

Se luară Dumnezeu, 
Cu sfântul Petru, 
Pe cale, 
Pe cărare, 
Pe drumul cel mare. 
Sosiră la un pod mare 
Tot de aramă. 
Dumnezeu și sfântul Petru, 
Au trecut, 
Omul (pe mume) n-a putut. 
-Treci omule. 
-Nu pot, 
Că pe pod am pășit,  
Podeaua s-a smintit, 
Piciorul sau mâna s-au sclintit. 
-Descântă! 
-Că nu știu. 
-Zi, să se vindece, 
Os cu os, 
Cum se vindecă, 
Pământul primăvara, 
Când îl ară oamenii iară 
Omul să rămâie curat, 
Ca Bunul Dumnezeu ce l-a dat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
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27. De junghiuri 
 

Luăm ață de fuior de cânepă, și-o punem într-un vas de 
apă, și începem a zice: 

 
S-a tăiat ogor, 
Nu tai ogor, 
Fără să leg junghiurile (cutăruia) 
 
Atunci legăm pe ață nodul întâi, și zicem: 
 
Semăn cânepa, 
Nu semăn cânepa, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al doilea, și zicem: 
 
Culeg cânepă. 
Nu culeg cânepă, 
Ci leg junghiurile lui (cutare). 
 
Legăm nodul al treilea, și zicem: 
 
Topesc cânepă, 
Da n - o topesc, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
 
Legăm nodul al patrulea, și zicem: 
 
Meliț cânepă. 
Da n-o meliț, 
Ci leg junghiurile lui (cutare). 
 
Legăm nodul al cincilea, și zicem: 
 
Trag cânepa. 
N-o trag, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
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Legăm nodul al șaselea, și zicem: 
 
Torc cânepă. 
Da nu torc cânepă, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al șaptelea, și zicem: 
 
Răștiu cânepa. 
Da n-o răștiu, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al optulea, și zicem: 
 
Pui torturi (fir de lână), 
Da nu pui torturi, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al nouălea, și zicem: 
 
Deapăn tortul. 
Da nu deapăn tortu, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al zecelea, și zicem: 
 
Urzăsc tiară. 
Da nu urzăsc tiară, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al unsprezecelea, și zicem: 
 
Pun tiară. 
Da nu pun tiară, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al doisprezecelea, și zicem: 
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Țes tiară. 
Da nu țes tiară, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Legăm nodul al treisprezecelea, și zicem: 
 
Bilesc pânza. 
Nu bilesc pânza, 
Ci leg junghiurile lui (numele). 
 
Bolnavul se va face sănătos. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești. 
 

28. De amor țeală sau r ăgușeală 
 

Și tu Cuță, și tu Cuță (diminutivul din Mărcuță, nume de 
botez), 
Încalecă pe drăguță, 
Și te du în valea-neagră, 
Și bea apă să-ți întreacă 
Și ieși afară la soare, 
Și crapă ca o cicoare. 
Acesta (bărbat sau muiere) să rămână: 
Curat și luminat, 
Ca argintul cel strecurat. 
Ca Dumnezeu ce l-a dat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 
 

29. De șopârlari ță 
 

Dacă are omul nădușeli, și-l strânge la grumaz, de abia 
putând răsufla, atunci zicem că-i bolnav de șopârlariță. Luăm 
puțină unsoare de porc și începem a zice: 

 
Nouă fete, nouă babe 
Și un șopârlariț. 
Opt fete, opt babe 
Și un șopârlariț. 
Șapte fete, șapte babe 
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Și un șopârlariț. 
Șase fete, șase babe 
Și un șopârlariț. 
Cinci fete, cinci babe 
Și un șopârlariț. 
Patru fete, patru babe 
Și un șopârlariț. 
Trei fete, trei babe 
Și un șopârlariț. 
Două fete, două babe 
Și un șopârlariț. 
Una fată, una babă 
Și un șopârlariț. 
Nicio fată, nicio babă, 
Niciun șopârlariț. 
Cu unsoarea îl ungem la grumaz și prinzândul de bărbie îi 

ridicăm capu în sus de trei ori 
Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 

 
30. De șopârlari ță 
 

Nouă fete, nouă babe, 
Nouă șopârlarițe. 
Nicio fată, nicio babă 
Nicio șopârlariță. 
A coborât sfântul, 
Preasfântul Apostol Petru 
L-a luat de mână, 
De mâna cea dreaptă. 
Și l-a dus pe cale, 
Pe cea cărare, 
Pe drumul cel mare 
Până la râul lui Iordan. 
Și acolo l-a scăldat, 
Și acolo l-a spălat, 
Și de toate bolile, 
L-a scăpat. 
A rămas mai sănătos, 
Și mai frumos, 
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Și mai curat, 
Ca argintul cel strecurat, 
Ca Dumnezeu Sfântul, 
Ce l-a dat. 

Auzit de la Diaconescu Maria, din Armășești 
 

31. De șopârlari ță 
 

Luăm miere de albine și zicem: 
 
Șopârliță lungariță, 
Fugi de la (cutare). 
Să mergem, să fugim 
Că iese neagra tomoiaga, 
De sub pat: 
Și ți-o tăia vinele, 
Și ți-o seca rădăcinile. 
În grumaz nu prinde, 
Vița nu întinde. 
Că cuțit de argint 
În mână apucat-am: 
Și ți-oi tăia vinele, 
Și ți-oi seca rădăcinile: 
Din limbă, 
De sub limbă. 
Din vinele grumazilor, 
Din auzul urechilor, 
Din creierii capului, 
Din adânciturile ochilor. 
(Cutare) să rămână, 
Curat și luminat, 
Ca aurul cel curat, 
Ca Dumnezeu ce l-a dat. 
 
Mierea de albine se va da bolnavului să o mănânce și se 

va simți mai bine. 
Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari. 
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32. De îndesoare 
 

Dacă cuiva îi este rău și are scaun prea des, atunci trebuie 
să-i descântăm de îndesoare. Mergem la Cernișoară și aducem 
nouă pietricele albe curate și luăm apă de trei ori din trei locuri, 
mergând pe apă în sus, și de câte ori luăm apă, de atâtea ori 
punem în ea, nouă miezuri de pâine de grâu, zicând: Eu îți dau 
pâine de grâu și sare, tu îmi dă leac și viață pentru (cutare). 

Apa și pietricelele le fierbem laolaltă, până ce clocotesc, 
apoi luăm trei linguri, trei fuse, un cârlig de fier și un ac, toate 
acestea le legăm laolaltă într-un mănunchi, și zicem: 

 
Îndesoare prin foame, 
Îndesoare prin sete, 
Îndesoare prin supărare,  
Îndesoare prin spaimă. 
Nu strânge, 
Nu frânge, 
Nu cufrânge. 
Nu încorda, 
Ci te alege 
Și te culege. 
Că dacă nu ți-ai alege, 
Și nu ți-ai culege: 
Cu fusu toarce-ți-oi, 
Cu acu împunge-ți-oi, 
Cu cârligu trage-ți-oi, 
Cu lingura împărți-ți-oi. 
(Cutare) să rămână, 
Curat și luminat 
Ca argintul cel mai curat, 
Ca Dumnezeu ce l-a dat 
Și ca Maica Precista 
Ce l-a lăsat. 
Descântecul de la mine, 
Leacu-i de la Dumnezeu. 
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Din apa cea descântată, bolnavul își spală tot trupul, dar 
mai ales pântecele, și bea din apă toată ziua câte puțintel până ce 
aceasta se termină. 

Descântecul acesta se face în trei zile de post, adică: 
lunea, miercurea și vinerea. Dacă boala e îmbătrânită, atunci se 
face de nouă ori în zile de post, adică: în trei luni, în trei miercuri și 
în trei vineri. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari. 
 

33. De încuiat 
 

În termeni regionali, “a încuia” mai are semnificația de a nu 
a avea scaun. Pentru aceasta se zice un descântec, având nevoie 
să aducem picături de apă de pe roata morii din Cârstănești, să 
luăm o ață de lână neagră, cu condiția ca aceasta să fie toarsă în 
ziua aceea în care descântăm și facem pe ea nouă noduri, după 
aceea o băgăm în apa care am adus-o de pe roata morii și 
începem a desnoda nodurile de pe ață, zicând la fiecare 
desnodământ de trei ori următoarele vorbe: 

Trei fete de jidov încuie, trei fete de jidov descuie. Din apa 
aceea îi dăm bolnavului să bea de nouă ori, după care se va 
descuia și va avea scaun.  

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

34.  De bubă 
 

Aici noțiunea de “bubă” se referă la orice rană: 
 
Îndărăt bubă în care sângele se învârtoșează, 
Îndărăt bubă roșie, 
Îndărăt bubă galbenă. 
Îndărăt bubă prin strigare, 
Îndărăt bubă prin deochi, 
Îndărăt bubă mânioasă, 
Îndărăt bubă veninoasă, 
Îndărăt bubă de nouă feluri, 
Că eu te cânt 
Și te descânt, 
Și dă înapoi, 
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Să te-ndepărtezi. 
Nici atâta zăbavă să n-ai, 
Cât are popa în ziua de Paști la slujbă 
Că ea de ciudă mare, 
De asprime mare, 
Toate le-a ales, 
Toate le-a cules. 
Te du pe apa Cernișoarei, 
Că acolo te așteaptă: 
Cete de fete,  
Cete de neveste: 
Cu mesele așternute, 
Cu paharele umplute. 
Acolo să bei, 
Acolo să te-nveselești: 
Omul să rămână,  
Curat și luminat. 
Luminat ca argintul, 
Curat ca aurul strecurat, 
Ca buna mamă ce l-a dat, 
Ca-n ceasul în care s-a născut. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari. 
 

35. De reumatism 
 

Luăm într-un vas rachiu sau unsoare de porc, și cu un 
cuțit, ori foarfece, ori busuioc, ori magheran facem cruci în rachiu 
ori în unsoare și zicem: 

 
Reumatism cu rosuri, 
Reumatism cu muieturi. 
Reumatism prin strigare, 
Reumatism în beleaua cea mare 
Nu vă puiți ca iepuroaicele 
Nu vă lungiți ca șoriceoaicele, 
Nu vă căcărezați ca caprele, 
Nu vă răgiți ca vacile. 
Din carnea moale, 
Din trupul bolnav al (cutăruia) 
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Ieșiți afară, 
Că de nu ieșiți de voie bună, 
Eu am nouă căței, 
Din Vinerea de Paști, 
Cu curele roșii de grumaz legați. 
Și vă alegeți, 
Și vă culegeți: 
Din creierii capului, 
Din fața obrazului, 
Din măduva cioantelor. 
Și vă duceți la Râpa Oii (graniță între Gânțulești și 
Cârstănești), 
C-acolo mesele-s întinse, 
Paharele umplute 
Paturile așternute. 
Și-acolo veți locui, 
Și-acolo veți hodini. 
(Cutăruia) să-i fie, 
De folos și ajutor, 
Și de sănătate, 
Și de rău să n-aibă parte 
 
Cu rachiul sau cu unsoarea se spală pe acolo pe unde-l 

doare. Acest descântec se face de două ori: marțea și sâmbăta. 
Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 

 
36. De bubă 

 
Luăm un ban de argint de la o salbă ce o poartă fetele la 

gât, și ținând banul în mână zicem: 
 
Cruce de argint apucat-am, 
Înapoi îndărătatu-te-am. 
Bine alege-oi, 
Bine culege-oi, 
Din fața obrazului, 
Din auzul urechilor. 
Din adânciturile ochilor, 
Din creierii capului. 
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Pe cruce de argint, 
Așeza-ți-oi, pune-ți-oi, 
La creastă duce-ți-oi. 
Cu vin de nouă ani ospăta-ți-oi, 
În perine culca-ți-oi. 
Marie roagăte lui Dumnezeu,. 
Sfântă Marie, 
N-are cu ce a o ospăta, 
N-are cu ce a o culca. 
 
Banul cel de argint îl legăm acolo, unde-l doare pe bolnav, 

și-l lăsăm să stea acolo 2-3 zile, când îi va trece. 
Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 

 
37. De bubă 
 

Luăm un cuțit de oțel și facem cruci peste o cană cu apă, 
ori peste locul dureros, zicând: 

 
Bubă bubată, 
Înapoi îndărăt, 
Draga mea , sora mea: 
Că eu acum te văd, 
Acum te trimit îndărăt, 
Mai mult nu crește, 
Ci te topește: 
Ca spuma de pe mare, 
Ca roua de sfântu soare, 
Ca stropitul în cărare. 
Nu roși, nu albăstri, 
Nu coace, nu sparge, 
Nu junghie, nu mânca, 
Nu înfiora, nu umfla, 
Și nu învenina, 
Rădăcină nu prinde, 
Viță nu întinde. 
Ci te du în loc necercat, 
Unde cocoși negri nu cântă, 
Unde oameni nu umblă: 
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La râpa Măgurii (Gânțulești), 
Omul (cutare) să rămână, 
Curat și luminat 
Ca Dumnezeu când l-a dat. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

38. De spurcat 
 

Când șarpele sau nevăstuica mușcă vaca sau alt animal 
din curtea omului, atunci se zice că-i mușcată de spurcat. Dacă 
nu grăbim cu descântecul, atunci vaca se umflă. Luăm o 
căldărușă plină cu apă curată, mergem la vaca mușcată și făcând 
cruci cu cuțitul în apă, zicem: 

 
Tu spurcat, 
Tu necurat, 
De nu pleci înapoi, 
De acolo te-oi lua: 
În fundul Cernișoarei 
Te voi arunca. 
Acolo să piei, 
Acolo să răspiei: 
Ca spuma de pe mare 
Ca roua de sfântu soare. 
Joiana (sau cutare) să rămâie 
Curată, luminată, 
Ca argintul cel curat, 
Ca Bunul Dumnezeu ce-a dat. 
Descântecul de la mine, 
Leacul de la Dumnezeu. 
De la Maica Preacurată, 
Și de la toți sfinții lui Dumnezeu. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
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39. De mușcătur ă de șarpe 
 

Aducem apă din Cernișoară și punem în ea usturoi verde 
și zicem: 

 
Amin, amin 
Sfințitului sfințit, 
De-a cucurezata, 
De-a buburuzata. 
S-a suit șarpele, 
În vârful arțarului, 
Cuib să facă, 
Și pui să scoată. 
Cum n-a putut face cuib, 
Cum n-a putut scoate pui, 
Așa să nu poată, 
Umfla și crăpa, 
Dobitocul acesta. 
 
Din apa rece dăm animalului mușcat să bea de trei ori, și 

totodată spălăm de trei ori rana. Descântecul acesta se face de 
trei ori, unul după altul. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

40. De mușcătur ă de șarpe sau nev ăstuic ă 
 

 Căutăm o piele de nevăstuică și ținând-o în mână peste un 
vas cu apă curată din Cernișoară, zicem următoarele: 
 
 Clocea șarpele,  
 La Curături (Mădulari), 

Pui nu scoate, 
N-a putut face ciub, 

 Nici a putut face pui. 
 Leptiță, pestriță, (joc de cuvinte) 
 S-a legat de os, 
 Să facă folos. 
 Ițe în trei ițe, 
 La acea piatră țuguiată, 
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Și de fată necurată 
Apă aduce, 
Ea o aduce, 
Ea o bea, 
Și gândacu, încă crapă, 
Pagubă să nu facă. 
 
Pielea de nevăstuică o băgăm apoi în apă asupra căreia 

am descântat și frecăm animalul în locul de unde a fost mușcat de 
șarpe sau nevăstuică. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

41. De mușcătur ă de șarpe 
 

Luăm un fir de orice fel de iarbă verde și cenușă    într-un 
vas, și cu firul de iarbă și un grăunte de usturoi mestecăm cenușa, 
zicând: 

 
Șade fată pupuiată 
Pe un vârf de piatră: 
Face pâine de cenușă 
Și cu lapte de căpușă. 
Să mănânce șarpe negru 
Și șerpoaică neagră. 
Să mănânce șarpe alb 
Și șerpoaică albă. 
Să mănânce șarpe pestriț 
Și șerpoaică pestriță. 
Să mănânce șarpe galben 
Și șerpoaică galbenă. 
Să mănânce șarpe vânăt 
Și șerpoaică vânătă. 
Să mănânce șarpe roșu 
Și șerpoaică roșie. 
Și cât ce li-oi da, 
Și cât ce-or mușca, 
Drept în două or crăpa. 
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Apoi luăm firul de iarbă, cenușa și grăuntele de usturoi și 
frecăm locul unde este mușcătura de șarpe. Descântecul se face 
de trei ori unul după altul, dimineața, la prânz și seara, adică de 
nouă ori în zi. De nu-i trece mușcatului, se repetă în următoarea 
zi. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

42. De mușcătur ă de șarpe 
 
 

Veveriță, pestriță, 
Nu umfla, 
Nu bosumfla; 
Atunci umflă 
Atunci bosumflă, 
Când o face: 
Laur-balaur, 
Cuib în crucea bradului, 
Și în vârful molidului. 
Atunci și nici atunci. 
Piui, piui, piui! 
Descântecu-i al meu, 
Leacu-i la Dumnezeu. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

43. De vânt r ău 
 

Când peste om sau dobitoc trece repede ceva vânt rău și 
călduț, atunci atât omul cât și dobitocul înțepenesc, sau nu mai pot 
mișca unele membre ale trupului, îi trec fiori, adică odată le este 
cald, altădată rece și le vine a vărsa. Dacă nu grăbim cu 
descântecul atunci li se face și mai rău. 

Luăm rachiu și punem în el busuioc, legat într-un 
mănunchi cu o monedă veche de argint și cuțit cu mânerul de 
aramă, și zicem: 

 
Trecură Irod, 
Cu Irodiasa, 
Cu fetele lui, 
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Cu feciorii lui, 
În joc jucând, 
Și voie bună făcând. 
Puterea lui (numele bolnavului) i-a luat, 
În glas de moarte l-a lăsat. 
Ca pe-un snop de cânepă melițat, 
Peste drum de țară l-a aruncat. 
El a prins a se cânta, 
Și a se văeta. 
- Nu te cânta, 
Nu te văeta: 
Căci cale lungă întinde-om, 
Pe iele prinde-le-om. 
Cu cuțit de aramă răni-le-om 
Cu mătură de busuioc mătura-le-om, 
Cu năframă roșie lega-le-om. 
Ca să nu rămâie,  
Cât un grăunț de mac 
În nouă zeci și nouă despicat. 
 
Cu rachiul acela descântat, se spală pe tot trupul, dar mai 

ales spală membrele acelea care îl dor, și bea câte puțin de nouă 
ori. Se poate face în oricare zi, dar mai bine marțea și sâmbăta și 
mai ales când e lună nouă. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

44. Descântec de foc, de vânt, sau fapt de vânt sau  bube 
rele 

 
Buba cea rea, sau dălacu, de regulă o capătă omul de la 

animale, care au suferit de dălac (antrax). 
Luăm o strachină curată și punem nouă cărbuni de foc și 

ținând-o către cel bolnav, zicem: 
 
Ieși focule, foc, 
De te-ai luat din apă, 
În apă te du. 
De te-ai luat din vânt, 
În vânt te du. 
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De te-ai luat de pe frunză, 
În frunză te du. 
De te-ai luat din pământ, 
În pământ te du. 
De te-ai luat din iarbă, 
În iarbă te du. 
De te-ai luat din lemn, 
În lemn te du. 
De te-ai luat de pe cărare,  
În cărare te du. 
De te-ai luat din rouă, 
În rouă te du. 
 
Apoi bolnavul iese din casă pe prispă, iar descântătorul stă 

în pragul ușii cu strachina cu cărbuni de foc și din nou zice 
descântecul dinainte. Apoi bolnavul iese afară iar descântătorul 
stă pe pragul prispei cu strachina în mână zicând din nou 
descântecul. La sfârșitul fiecărui descântec suflăm în strachină. 
Descântecul se face în trei zile, în fiecare zi de trei ori. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

45. De pocit (deochi) 
 

Când îi curge omului sânge din nas, instantaneu, ori când 
omul își pierde puterea din mână ori din picior, atunci trebuie să-i 
descântăm de pocit. Descântecul este următorul: 
  

S-a luat (cutare), 
Pe cale, pe cărare, 
S-a întâlnit cu deochiu din pădure 
În față i s-a uitat, 
Zilele i le-a luat. 
Lasă, nu gândi, 
Că leac om găsi. 
Că eu le leg, 
Cu ciuru le îndreptez: 
Din creierii capului, 
Din fața obrazului. 
Miia de locuri, 
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Suta de noduri, 
(Cutare) să răsară curat 
Și luminat, 
Ca Dumnezeu ce l-a dat, 
Bun ceas ce-a născut. 

 
După aceea cu apa, asupra căreia am descântat, îl 

spălăm, pe unde-l doare, de trei ori pe zi, și de nouă ori pe zi să 
bea până se termină. 

 Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

46. De pocit 
 

A plecat Irod cu Irodiasa, 
Cu fetele lui, 
Și cu băieții lui, 
Cu slugile lui 
Și cu slujnicele lui, 
Cu izbitoarele, 
Și cu zghiuitoarele, 
Cu frumoasele 
Și cu vântoasele. 
Pe drum mergând, 
Și jocuri jucând, 
Și voie bună făcând, 
Pe (cutare, dacă-i om): 
În ce ceas l-a aflat, 
Lucru lucrând 
Ori somn somnând. 
(Dacă-i dobitoc): 
Pe drum mergând 
Și iarbă păscând. 
Sănătatea i-a luat, 
În stare de moarte l-a lăsat 
În drum de țară l-a aruncat, 
Ca un znop de cânepă melițat. 
Cu mătură de busuioc 
L-a măturat, 
Cu fir roșu l-a legat. 
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În butoi l-a băgat, 
S-a cântat, s-a văietat. 
Cu glas mare până-n cer, 
Cu răsunet peste pământ. 
Doar-aude cineva, 
Să-i folosească. 
Nimeni în lume n-a văzut, 
Nimeni în lume n-a auzit. 
Fără Maica Domnului 
Din poarta cerului. 
L-a văzut și l-a auzit 
Pe scară de ceară a coborât: 
Năframă albă i-a întins, 
Și cale da i-a cuprins. 
- Ce te cânți, 
Ce te vaeți? 

 -Cum de nu m-oi cânta, 
 Cum nu m-oi văeta, 
 Că a plecat Irod, 
 Și cu Irodiasa. 
 Cu fetele lui, 
 Și cu băieții lui, 
 Cu slugii lui, 
 Și cu slujnicele lui. 

Cu izbitoarele, 
Și cu zghiuitoarele, 
Cu frumoasele 
Și cu vântoasele. 
Pe drum mergând, 
Și jocuri jucând, 
Și voie bună făcând, 
Nu știu în ce ceas m-a aflat 
În lucru lucrând 
În somn somnând. 
Ori în drum mergând. 
Sănătatea mi-a luat, 
În stare de moarte m-a lăsat 
În drum de țară m-a aruncat, 
Ca un znop de cânepă melițat. 
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Cu mătura de busuioc m-a măturat, 
Cu fir roșu m-a legat, 
În butoi m-a băgat. 
Maica Domnului a zis: 
-Nu te cânta, 
Nu te văieta: 
Căci cale am cuprins, 
Și pe ele le-am prins, 
Cu mătura le-am măturat, 
Cu fir roșu le-am legat. 
Și-n butoi le-am băgat. 
Auzita Irod și Irodiasa, 
Și la Maica Sfântă au venit: 
-Cum e Maică, 
Cum e Sfântă, 
Că ne-ai băgat 
În robia asta grea? 
-Cum v-oi băga, 
Că sănătatea omului 
S-au a dobitocului i-a luat 
Și ca un snop 
De cânepă melițat 
În drum l-a lăsat. 
-Nu gândi Maică nimica, 
Că eu știu unde-i puterea, 
(A omului sau dobitocului) 
Ori în curțile noastre, 
Ori în paharele noastre. 
Le-oi alege, 
Și ți-oi culege, 
Cât să nu rămâie, 
Cât un grăunte de mac 
În patru despicat, 
Da nici-atâta să nu rămâie. 
 
Dacă facem descântecul peste rachiu sau vin, atunci 

bolnavul să bea puțin, iar de punem peste el untdelemn, atunci să 
se ungă. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
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47. De ulcior 
 

Se întâmplă de multe ori ca pe geana ochiului să se facă o 
bubă lunguiață, care cu încetul prinde a coace, făcând dureri 
foarte mari. Atunci trebuie să descântăm de ulcior, zicând: 

 
Nici a sorbit, 
Nici a orbit, 
Nici a mușcat, 
Nici a crăpat. 
Maica Sfânta Marie, 
A luat un cuțit mare, 
Să-i zboare capu, 
Să-i taie capu. 
Ea atunci a strigat: 
Stai, Maică Sfântă Marie, 
Nu-mi tăia capu, 
Nu-mi zbura capu. 
Că eu am stricat, 
Eu am deocheat. 
-Curând mai curând, 
Tocmește mai frumos, 
De cât am fost, 
Aceste (tărâțe), 
Băga-le-oi pe guriță: 
Inima ți s-a tocmi, 
Păruțu ți s-a netezi, 
Țâțele ca trâmbițele. 
În urmă vei păși, 
Belșug ți-ai găsi, 
Altuia nu lăsa. 
Altuia nu lua: 
Cât un grăunț de mac, 
În patru despicat. 
Întru acest ceas, 
Cât îți cătai, 
Mana ți-o înturnai. 
Doară ți-l opresc: 
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Zânele, o vecinele, 
Ori căsarii cu păcurarii, 
Eu îl strâng și-l aduc: 
Cu sorocul lui Dumnezeu 
Și-a Maicii Preacurate. 
Eu cu drag ți-am descântat, 
Dumnezeu să-ți dea leac. 
 
Tărâțele acelea peste care am descântat le mestecăm cu 

piatra pucioasă și cu sare, și le dăm dobitocului, să le mănânce 
pe inima goală, adică dis de dimineață pe stomacul gol. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
 

48. Când se împu ținează sau scade laptele vacii 
 

 Când scade laptele vacii pe neașteptate, deși îi dăm hrană 
bună, atunci cineva , sigur, a făcut făcătură peste vacă și i-a luat 
laptele. Ca să dobândim înapoi laptele pierdut, trebuie să prindem 
un pește, cel mai bine ar fi un păstrăv, din izvorul muntelui, și-l 
aducem de viu acasă. Când mergem să mulgem vaca, punem 
păstrăvul în găleată și mulgem peste el lapte. Dacă, atunci, 
păstrăvul se zbate, sigur se zbate și vaca stăpânului aceluia, care 
prin făcătură a luat laptele de la vaca noastră. Nu peste mult timp, 
trebuie să vie stăpânul sau stăpâna vacii aceleia care se zbate, și 
ne roagă să nu mulgem mai mult lapte peste păstrăv, că-i moare 
vaca și făgăduiește că va face în așa fel încât să vie înapoi laptele 
ce l-a luat. 
 Dacă nu vine nimeni să ne roage, atunci mulgem lapte mai 
mult peste păstrăv, până ce trece peste el, și ca urmare păstrăvul 
va muri dar totodată va muri și vaca aceea, la care prin făcătură s-
a dus laptele de la vaca noastră.  

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
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49. Descântec pentru laptele luat de la cutare vac ă 
 
Luăm tărâță de grâu sau de porumb, și mestecându-le cu 

sare zicem peste ele: 
 
Și-a luat (cutare) vacă 
Pe cale, pe cărare, 
Și-a ieșit în câmp, 
În câmpul cu hrană, 
În câmpul cu mană: 
S-a întâlnit cu moroi, 
S-a întâlnit cu strigoi, 
Cu fermecători, 
Și cu fermecătoare: 
Mana i-a luat, 
Laptele i l-a furat. 
Vaca înapoi a înapoiat, 
Și tare s-a supărat. 
Nimeni în lume n-a văzut-o, 
Fără Maica Domnului, 
Din poarta cerului, 
Și de acolo a zis: 
-Nea văcuță, nea, 
Eu nu te strig pe tine, 
Ci strig mana ta, 
Și strig dulceața ta, 
Din lume și peste lume, 
Din tuspatru cornuri de lume. 
Eu strig iute: 
Să vie ca gându, 
Să vie ca vântu, 
Mana ta și dulceața ta. 
Vântu să-și aducă, 
Și-n pulpă s-o pună, 
Pulpa ca găleata, 
Țâțele ca trâmbițele. 
De-a altuia nu-mi trebuie, 
Cât e un grăunț de mac 
În patru crăpat și-n nouă despicat. 



 345 

Fără mana ta, 
Și dulceața ta, 
Pe seară să vie, 
De-i aici în sat, 
Să vie prin gard, 
De-i într-a doua casă, 
Să vie prin leasă. 
De-i în vecini, 
Să vie prin spini. 
De-i în pulpele vacilor, 
Ori de-i în gălețile babelor, 
Ori în ulcele cu pietricele: 
Acelea toate să se prăvălească, 
Și mana de acolo să iasă, 
Să-i fie laptele gros, 
Și lapte unsuros, 
Cum l-a dat Domnul Hristos. 
Să vie iute ca gându, 
Degrabă ca vântu. 
Pe tărâțe și pe sare să se puie, 
Că vaca o mânca, 
Toată mana și-o căpăta. 
 
Tărâțele acelea, mestecate cu sare, le dăm apoi vacii să le 

mănânce și peste câteva zile va înapoia laptele. 
Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 

 
50. Descântec pentru laptele pierdut 

 
Marți sau vineri seara, când e lună plină, luăm tărâțe  și 

sare și le mestecăm laolaltă în pragul grajdului, făcând peste ele 
cruce cu un cuțit și zicem: 

 
-Nea, Suraie, nea, 
Nu te strig pe tine, 
Ci strig laptele tău. 
Untul și smântâna. 
A mers Suraia 
De la casă, de la masă, 
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Voioasă și sănătoasă, 
Răgind și rumegând. 
Când a fost la miez de cale, 
S-a întâlnit cu Petru, cu Sânpetru, 
Răgind și rumegând. 
Sânpetru a întrebat: 
-Tu vacă, ce răgești și ce rumegi? 
-Cum focu n-oi răgi: 
Pulpa mi-a stricat, 
Vițelul l-a fermecat 
Mana mi-a luat. 
Sânpetru a strigat: 
Voi strigoi vrăjitori 
Și tu fata pădurii, 
De no-ți tocmi ce-ați stricat, 
Să fiți blestemate și afurisite 
De mine, de Dumnezeu, 
Dar mai ales de Fiul Său, 
De Maica Preacurata 
Și toți sfinții lui Dumnezeu. 
După aceea luăm fierul cel lung al plugului și-l înroșim în 

foc. Apoi mulgem peste el în cruciș câte trei picături din toate 
țâțele vacii; astfel laptele pierdut și-l va recăpăta. 

Auzit de la Vasile Catalina, din Mădulari 
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INDICE GENERAL 

 

Birnic contribuabil  

Clăcaş 

țăran aşezat pe o moşie 
boierească, domnească sau 
mănăstirească, care plătea 
proprietarului în muncă - clacă, 
chiria pământului pe care locuia şi 
din care se hrănea.  

Clacă 

formă caracteristică a rentei 
feudale constând din muncă 
gratuită pe care ţăranul fără 
pământ era obligat să o presteze în 
folosul stăpânului de moşie  

Dijmă 

plată obligatorie, în natură, 
reprezentând a zecea parte din 
recoltă, pe care ţăranii o dădeau 
boierilor, pentru loturile de pământ 
primite în folosinţă  

Eforie 
instituţie administrativă de utilitate 
publică cu funcţii social culturale, 
din trecut  

Hotarnic împuternicit de domnie să 
hotărnicească o moşie  

Hrisov 

act domnesc care servea ca titlu 
de proprietate, document prin care 
se recunoştea un drept sau un 
privilegiu  

Hotărnicie fixare pe bază de măsurători a 
hotarelor unei proprietăţi  

Ispravnic 

dregător care ducea la îndeplinire 
poruncile domneşti sau care 
conducea ca reprezentant al 
domnului, un judeţ sau un ţinut  

Logofăt 
persoană care deţinea titlu de 
mare dregător în ierarhia boierilor 
români, şef al cancelariei domneşti 



 348 

sau supraveghetor al slugilor de la 
o curte boierească  

Loitră Partea laterală, în formă de scară, 
a coşului căruţei  

Moşnean 

mic proprietar rural, şezător la ţară, 
care-şi cultiva propriul său pământ. 
În Moldova se numea răzeş, ţăran 
liber 

Naos partea centrală a unei biserici 
ortodoxe  

Oca 

unitate de măsură folosită în trecut 
egală cu 1, 75 kg în Țara 
Românească şi cu 1, 291 kg în 
Moldova; unitate de măsură a 
volumului folosită în trecut:  
a) pentru lichide egala cu    1,288 l 
în Tara Românească şi cu l,52o l 
în Moldova;  
b) pentru cereale, egală cu 1,698 l 
în Țara Românească şi cu 1,791 l 
în Moldova.  

Burduf O piele de capră cusută în formă 
de sac 

Ocârmuire organ de conducere, de 
administraţie, guvern  

Odăjdii 
veşminte bisericeşti, pe care le 
îmbracă peroţii la oficierea slujbei 
religioase  

Paparudă străvechi dans ritual de invocare a 
ploii, însoţit de cântece şi chiuituri  

Paraclis capelă construită alături de o 
biserică într-un cimitir  

Pârloagă teren arabil nelucrat, plin de 
buruieni  

Plasă subdiviziune a unui judeţ în vechea 
împărţire administrativă a ţării  

Prăjină Unitate de măsură pentru 
suprafaţă, echivalentă în Țara 
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Românească cu 200 m  

Pronaos partea bisericii creştine care 
precede naosul  

Revizor şcolar inspector care în trecut efectua 
controlul şcolilor dintr-un judeţ  

Spătar dregător mare la curtea 
domnească în timpul feudalismului  

Stânjen 

unitate de măsură folosită în trecut 
pentru suprafaţă în Țara 
Românească, care varia în funcţie 
de loc şi de timp între 1,96 m pînă 
la 2,12 m  

Stolnic dregător care avea în grijă masa 
domnitorului  

Pretit o boală: când mâinile și picioarele 
de mult lucru și umblet înțepenesc 

Meliță unealtă de sfărâmat cânepa, după 
ce-i topită 

Răștitor unealtă de lemn pe care se 
reșchirează firul de cânepă 

Deapăn a înfășura firul de cânepă pe un 
ghem 

Urzesc a întinde firele de cânepă, spre a 
face pânză 

Tiară război de țesut 

Bilesc 

a înălbi pânza, de regulă pânza 
țesută se ducea primăvara pe 
marginea unui râu unde era udată 
de 2-3 ori pe zi, soarele uscând-o 
totodată o și albea; acestei 
operațiuni i se mai spunea: a bili 
pânza  

Îndesoare boală căpătată prin “necumpătat 
de mâncare” 
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ÎNCHEIERE 

Locul unde te-ai născut și ai crescut, unde ți-ai petrecut 
“amintirile din copilărie“, anii tinereții sau chiar toată viața, este  
cel mai frumos și iubit din lume. Este liantul aducerilor aminte că 
porți un nume și un prenume, că ești legat de un loc de naștere pe 
care trebuie să-l cinstești prin fapte, demnitate, muncă și onoare, 
astfel încât cetățenii comunei să spună la o întâlnire de grup “este 
de la noi din comună“,“este băiat harnic“, “este de-al nostru”. Ne 
sunt dragi aceste cuvinte și nu avem dreptul să le uităm. 

Nu este cinste și onoare mai mare decât aceea din a face 
tot ce poți în a-ți prețui comuna în care te-ai născut. Cea mai de 
preț recunoștiință este să-i pomenești oricând numele. Iar cel mai 
de preț cadou pe care-l poți face comunei tale este să-i oferi o 
lucrare despre ea și oamenii ei, să-i dăruiești o operă, să-i ridici o 
clădire în plus, să-ți ajuți consătenii prin îndemnuri, sfaturi, vorbe 
bune, ori ajutor corect. 

Consider această lucrare necesară pentru cunoașterea și 
prețuirea la adevărata valoare a peisajului natural, a preocupărilor 
economice și social culturale ale locuitorilor, dar, în același timp și 
un apel la o mai mare atenție pentru valorificarea în viitor a 
potențialului turistic din zonă. Rolul acestei lucrări este cu atât mai 
important cu cât schimbările din viața comunei sunt ireversibile, 
iar martorii purtători ai unei lumi pierdute, tot mai puțini. Arhivele 
păstrează documente, nu sentimente, iar povestea unei așezări 
are valoare dacă se pornește de la oamenii locului. 

Istoria şi viaţa unei localităţi, în cazul de faţă Cernișoara, 
nu pot fi cuprinse într-o carte şi autorul acestei lucrări monografice 
a spus doar cât a putut afla din cercetările lui. 

 Cu siguranţă, sunt multe omisiuni de fapte şi de oameni, 
care au avut contribuţia lor la derularea evenimentelor şi la 
închegarea acestei colectivităţi de vechi sate româneşti.  

Îi rog să mă ierte pentru aceste omisiuni. Sper ca modesta 
mea lucrare să dea un imbold altor cercetători, care pornind de 
aici să studieze cu competenţă şi dragoste şi să ducă mai profund 
şi mai departe studiul monografic al comunei. 

Având în vedere că în ultimii ani, s-au construit multe vile 
elegante de către tinerii plecaţi în străinătate şi luând în 
considerare frumoasele peisaje din comună, precum şi 
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îmbunătăţirea infrastructurii, anticipez transformarea unora dintre 
sate în adevărate sate de vacanţă.  

Dacă avem în vedere aerul curat, nepoluat, emanat de 
pădurea de foioase din apropierea satelor Mădulari, Cernișoara și 
Obârșia, comuna ar putea deveni o atracţie turistică. 

Este de datoria instituţiilor de bază ale comunei: primăria, 
şcoala, biserica, dispensarul uman, dispensarul veterinar şi a 
celor care le conduc să-şi unească eforturile pentru ca aceste 
deziderate să devină realitate. 

“Monografia comunei Cernișoara” reprezintă un arc peste 
timp, un act de naștere a localității – prin care generațiile își pot 
cunoaște trecutul și prezentul, pentru a putea să-și prefigureze 
viitorul. 

 
AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ! 
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