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Cadrul fizico-geografic

Dacă  nouă ni s-ar cere 
Am şti a ne da părere 
De legenda acestui sat, 
Şi de-al lui nume păstrat.
E de mult, de prin vechime
Aşa nouă ni se spune
Când Costeni si-a luat nume.
Sus Cornetul de imaş
Jos Briboasa pârâiaş.
Orlea e pârâu de munte
Cu coroana ei pe frunte,
De anini, sălcii şi plute
Locuitorii sunt agricultori
Şi de vite crescători.
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Aşa începe o poveste găsită în arhivele şcolii scrisă de locuitorul Schînteie Ilie 
Gheorghe născut în anul 1881, acum decedat.
Satul Costeni este aşezat la poalele munţilor Godeanu în partea de sud-vest a ţării la 
distanta  de  circa  6  km spre  sud  de  bogatul  tezaur  al  istoriei  poporului  Român - 
Mânăstirea Tismana şi la distanta de 2 km spre nord de Câmpia Padeşului de unde 
Tudor Vladimirescu,  în ianuarie  1821 porneşte  cu pandurii  spre Bucureşti.  Astăzi 
satul este aparţinător oraşului Tismana, şi este situat în sud-vestul oraşului, care este 
poziţionat în nord-vestul judetului Gorj.

Aşezarea satului pe dealuri şi coastele care existau în jurul satului i-au dat numele de 
Costeni. Satul este aşezat pe mai multe linii de la răsărit la apus el având în partea de 
răsărit şi sud-est lunca, 
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 în partea de vest şi sud-vest dealuri cu păduri şi vii iar în nord şi nord-vest coastele 
cele stâncoase având din loc în loc cate-o mică pădurice de tufe şi mărăcini.
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Satul  Costeni  se  învecinează  la  răsărit  cu  satul  Celei  şi  cătunul  Hăieşti,  fost  sat 
încorporat azi în satul Celei de care este despărţit prin luncă. La apus se învecinează 
cu satul Padeş, iar la nord cu satul Izvarna de care este despărţit de apa Orlea care îşi 
are izvoarele chiar în hotarul dintre cele două sate. La sud se învecinează cu Hăieşti, 
Racoţi şi o mică parte de hotar cu satul Negoeşti aparţinător de oraşul Baia de Aramă 
din  judeţul  Mehedinţi.  In  partea  de  miază-noapte  satul  are  numeroase  dealuri: 
Păroasa,  Petricica,  Lăcşorul,  Muntişor,  Merii  Dulci,  Rugina  Mare,  Rugina  Mică, 
Cracul lui Mălăiuş, Dealul Bubei, Vârful Pleaşa şi Fagul lui Răuţ. Înspre vest şi sud 
coboară dealurile împodobite cu pădure denumite Vârtoapele care formează hotarul 
între Costeni şi Padeş, care se întind până la şoseaua Tg. Jiu - Baia de Aramă în locul 
numit La Roată. De La Roată urcă hotarul Costenilor până în dealul lui Bancu pe 
vârful dosului apoi coboară la Valea Mare la Ciucior, de aici la Roşu şi Crucea lui 
Schînteie, hotar cu satul Hăieşti. De acolo coboară dealul Mărgărita până în Podişor, 
traversează iarăşi şoseaua Tg.Jiu - Baia de Aramă, iar de aici merge drept în Botana, 
apa Orlea, ostrovul cu liliac, bolovanul cel mare până la moara Costenilor care era 
aşezată la izvorul cel mare al râului Orlea. Multe din aceste repere care au fost găsite 
în arhive şi în tot felul de acte vechi nu mai sunt cunoscute astăzi de locuitorii satului. 
Unele denumiri se mai păstrează şi azi, altele nu mai sunt cunoscute.
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Întreg hotarul satului Costeni se împărţea pe 11 moşii, urmaşii celor împroprietăriţi 
de Stoica Vistierul şi care pe la mijlocul secolului trecut erau cunoscuţi astfel : Moşul 
Icleanu, Bazavan, Sărămăt, Scundu, Simescu, Bololoi, Gheorma, Balotescu, Şotea, 
Ciuvăţ şi Cârcel. Toată moşia din hotarul Costenilor se împărţea în curele de câte 10, 
15, 19, 20, 25, 40 şi 60 de stânjeni de fiecare moş. 11 curele de cate 10 stânjeni, 20 de 
stânjeni şi 40 de stânjeni pornesc din vatra satului spre nord şi apus până în vârful 
Pleşa.  Altele  de  câte  25  stânjeni  pornesc  din  hotarul  Izvernei  până  în  hotarul 
Padeşului. Unele curele de la Domogled merg până la fântâna de piatră şi podişor. De 
la fântâna de piatra încep alte curele de 40 de stânjeni şi merg până la râul Orlea. 
Curelele de 15 stânjeni trec pârâul Briboasa şi  merg până în vârful Dosului.  Alte 
curele de 60 de stânjeni încep din curelele de 25 şi merg până în varful dealului, hotar 
cu Hăieşti, iar curelele de 19 stânjeni merg până La Roată. Râul Orlea face hotarul cu 
satul Izvarna şi era renumit pentru păstrăvii cu pete aurii. In afară de păstrăv se mai 
găsea  clean,  scobar,  nisipariţa,  mihaltele  şi  zglăvoaca.  In  anul  1938  odată  cu 
instalarea fundaţiei regale la Costeni, a luat parte la o vânătoare  de păstrăvi pe apa 
Orlea  şi  Maria  Sa  Regele  Mihai  pe  atunci  fiind  Voievod.  Vânătoarea  s-a  făcut 
noaptea  cu  făcliile.  Când  păstrăvii  dădeau  în  sacii  pescarilor,  ei  ii  prindeau  şi-i 
aruncau pe mal în iarbă, iar Regele îi aduna şi îi punea într-o traistă cusută cu motive 
româneşti.  M.S. Regele era însoţit  de o suită în care se afla şi  prof.  I.  Conea din 
Bucureşti, care era profesorul Voievodului Mihai.
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 Prin Costeni a trecut Tudor Vladimirescu cu pandurii lui când a plecat din câmpia 
Padeşului spre Tismana. Se zice ca ar fi trecut pe aici şi Ipsilante aşezându-si tabăra 
pe aceste meleaguri.
Astăzi satul este împărţit în patru sectoare : La Apa Mare sau la Orlea în partea de 
nord-est a satului, Sub Coasta în partea de vest a satului, Poiana în partea de sud-vest 
a satului şi Gugu în centrul satului.
Clima este temperată şi are influente mediteraneene, temperatura medie anuală este 
de  circa  25-38  grade  maxima,  şi  minus  3-plus  10  grade  minima.  In  privinţa 
temperaturii  fiecare  an  îşi  are  caracteristica  sa.  Spre  sfârşitul  lunii  noiembrie  sau 
începutul lunii decembrie începe primul îngheţ, şi se sfârşeşte la începutul lui martie 
sau de cele mai multe ori  pe la sfârşitul  lunii februarie.  Vânturile sunt în general 
potrivite. Crivătul bate dinspre nord-est şi în timpul iernii aduce ger, Austrul bate 
dinspre vest şi de cele mai multe ori este secetos, iar Dunărinţul sau Băltăreţul bate de 
la sud şi  este bogat în precipitaţii.  Ploile cad îndeosebi  primăvara şi  toamna, mai 
puţin vara.  In general  iernile nu sunt  grele,  rareori  căzând zăpezi  mari.  Teritoriul 
satului,  după forma lui  se  prezintă  ca un poligon neregulat,  şi  are o suprafaţa  de 
aproximativ 9,5 kmp, din care cam o treime este lunca, iar două treimi sunt dealuri şi 
păduri.
Satul este străbătut de la est la vest de drumul naţional 67D , Tg.Jiu - Baia de Aramă, 
drum modernizat în întregime. Acest drum este cunoscut din timpuri străvechi, de pe 
timpul lui Mircea cel Mare că făcea legătura cu minele de aramă de la Bratilovo. De 
la nord la sud satul este străbătut de drumul comunal 125 Pocruia-Izvarna-Costeni-
Celei-Racoţi a cărei porţiune ce străbate satul este nemodernizată. In sat există o reţea 
de televiziune prin cablu şi o reţea de alimentare cu apă.
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Casele din sat sunt răspândite atât pe coaste cât şi pe locuri mai netede cum ar fi pe 
Poiană sau La Orlea, sau mai nou pe lângă DN67D.

Principalul curs de apă de pe raza satului Costeni este râul Orlea care izvorăşte din 
marginea dinspre nord-est a satului şi îşi urmează cursul spre sud-est, fiind afluent al 
râului Tismana. Râul Orlea străbate lunca, el fiind hotarul dintre Costeni şi Izvarna. 
Satul este brăzdat şi de alte pâraie cum ar fi : Briboasa care izvorăşte din pădurea 
Scocului şi în care se vărsa o mulţime de ogaşe. El nu seacă niciodată şi se varsă în 
Orlea. In Briboasa se varsă ogaşul Brusturi care izvorăşte din dealul Costenilor, are 
un debit mic de apă dar nu seacă niciodată. Alte ogaşe mai importante sunt Mlaca şi 
Varniţa, care au debit de apă numai pe timp ploios.

ISTORICUL LOCALITATII

Dupa tradiţii, şi mai târziu din documente şi hrisoave vechimea satului Costeni se 
urcă înaintea întemeierii  Tarii Romaneşti.  Istoria arată ca Tara Românească a luat 
fiinţă în urma luptei de la Posada din 1330 când Basarab Voievod în fruntea armatei 
româneşti  a  înfruntat  cu mult  curaj  armata lui  Carol  Robert  regele Ungariei,  care 
dorea  să  aibă  în  stăpânire  şi  ţinuturile  de  la  sud  de  Carpaţi.  Satul  Costeni  este 
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constituit  ca  sat  din  anul  1620.  Înainte  de  constituire  locuitorii  trăiau  răzleţiţi  în 
grupuri  de 2-4 familii  în  diferite  locuri  din partea  de sud-vest  a satului  actual  în 
locurile numite : Teiuş, Dealul Costenilor şi Valea Mare, unde terenul era prielnic 
pentru cultură şi pentru refugiu. Moşia nu era divizată, fiecare cultiva unde voia şi cât 
putea.  Aceste  grupuleţe  de  familii  aveau  numirile  lor   Tanghii,  Miloii,  Bizdocii, 
Sarameţii, Bazavanii, Baloteştii, Ciuveţeştii, Gheormeştii, Icleanu, etc. Aici aveau în 
acele vremuri locuri de ogor pentru grâu şi mei, poieni de păşunat, pomi şi păduri cu 
ascunzişuri unde se refugiau când erau urmăriţi pentru dări sau erau ameninţaţi cu 
jaful.  In  această  perioadă  ei  nu  aveau  biserică,  iar  de  cele  creştineşti  se  ocupau 
călugări de la schitul din Baia De Aramă. Situaţie care se menţine până spre anul 
1700.  Despre  o  localitate  Costeni  aflăm după  întemeierea  Ţării  Româneşti  de  la 
Vladislav Vodă, fiul lui Basarab la îndemnul călugărului Nicodim contribuie “ mai 
vârtos de la domnia mea cheltuiala şi dăruire” la înălţarea Mânăstirii Vodiţa.
In  hrisovul  de  fundaţiune  al  Mânăstirii  Vodiţa  1364-1373  Domnitorul  Vladislav 
Voievod  pe  lângă  multe  lucruri  dăruite  mânăstirii  se  arăta  “apoi  satul  Jidovstiţa 
slobod de toate dările şi slujbele domneşti şi de oaste şi de la satul Costeni până la 
Topolniţa  cât  vor  fi  găsite,  şi  pe  Dunăre de  la  8  vârşii  venitul  domnesc  şi  toată 
vâltoarea din mijloc cu toate, şi Dunărea de la Cataracta Nucului până la podul cel 
mai de sus şi Vodiţa cea Mare pe amândouă laturile ” (Mânăstirea Tismana de Al. 
Ştefulescu).
De-a lungul veacurilor satul Costeni îşi menţine existenţa pe aceste meleaguri fapt 
confirmat  în  mai  multe  acte  domneşti  citate  în  lucrarea lui  Al.  Ştefulescu  despre 
Mânăstirea Tismana.
La 19 aprilie 1614 Radu Vodă Mihnea porunceşte satelor Tismana, Peştişani, Borăşti, 
Groşani, Izvarna, Costeni, Sohodol, Masloşi : “să vă puneţi rând în toate zilele câte 
50 de oameni să mergeţi  să păziţi Sfânta Monastire Tismana să nu cumva să dea 
niscaiva lotri să facă vreo stricăciune la monastire şi să păziţi acei 50 de oameni o zi 
si-o noapte, apoi vor merge alţi 50 de vor păzi pe rând, iar de nu veţi păzi şi se va 
face vreo pagubă sfintei monastiri, bine să ştiţi ca veţi plăti numai cu capetele”.
Tot în această lucrare a lui Al. Ştefulescu se poate vedea că la 4 noiembrie 1715 
Ştefan Vodă Cantacuzino dă porunca lui Stanciu Bengescu mare căpitan de Cerneţi 
să aleagă 12 boieri ca să hotărnicească moşiile Monastirii Tismana de pe raza satelor 
Izvarna, Hăieşti şi Costeni.
Un hrisov datat la 1620 întărit de Gavrilă Movilă domnitorul Ţării Româneşti arată că 
un anume Jupan Stoica Vistierul eliberează de vecinie pe locuitorii din Satul Costeni 
ca să fie liberi de iobăgie, ei cu familiile lor şi cu tot avutul lor, arătând în document 
că  aceşti  oameni  au  fost  odată  liberi,  însă  din  cauza  sărăciei  nemaiputând  să-şi 
plătească dările ei s-au vândut lui Jupan Stoica, cu familiile cu tot avutul şi cu toată 
moşia lor. Starea de vecinie a fost desfiinţată de către Vodă Constantin Mavrocordat 
prin hrisovul de la 1 martie 1746 în care fac următoarele precizări “ca veri care den 
rumani mânăstireşti ori boiereşti vor fi fost înstrăinaţi de pământul acesta, acela vrând 
să se întoarcă la pământul patriei lor, să se aşeze unde le va fi voia şi de rumânie să 
fie slobozi şi iertaţi ne mai având nici o supărare de către stăpânii lor şi încă să aibă a 
veni la Divan ca să-şi ia carte osebită de slobozenie pe acest aşezământ “. Locuitorii 
din Costeni au trecut din libertate în robie şi apoi la 1620 din robie în libertate în 

10



poziţia de moşneni prin actul de donaţie făcut de Stoica Vistierul şi soţia sa Dochia, 
act consemnat în hrisovul lui Gavrilă Movilă domn al Tarii româneşti la 1620 mai 3 
în Târgovişte : “cu mila lui Dumnezeu io Gavrilă Moghilă Voievod şi domn a toată 
Tara  Românească,  fiul  marelui  şi  preabunului  şi  răposatului  Simeon  Moghilă 
Voievod dă domnia mea această porunca a domniei mele Satului Costeni şi tuturor 
moştenitorilor satului şi anume : Ivan şi Stanislav şi Stoica şi Roman şi iar Stoica şi 
Stanciul şi Ianas şi Dumitru şi Oprea şi Radul şi iar Radul şi cu fii săi pentru ca să le 
fie lor satul mai sus zis, cu toate hotarele pretutindeni, din hotar până în hotar, însă să 
se  ştie  hotarele  satului  din Sărata  până în  Gruicior  în  sus până în  Obârşie  şi  din 
Obârşie pe dealul Suma până în dealul Pleşa pe Rugină până în Lăcşor şi din Lăcşor 
până în Petriş şi din Petriş până în Moara Costenilor şi din Moara Costenilor pe apă 
în jos  până în Sărata, iar în Muntele ce se cheamă Slăveiul până în hotarul unguresc 
şi peste toate hotarele pe unde au fost bătrânele hotare. Pentru acest sat mai sus zis au 
fost  mai  înainte vreme cnezi  (proprietari)  şi  ei  s-au vândut lui Jupan Stoica mare 
vistier tot satul pretutindeni sa fie lui vecini (clăcaşi) şi de atunci până acum toţi au 
fost vecini de bună pace, iar când au fost lui Stoica Vistierul i s-a prilejit moartea, şi 
când a fost la moartea lui a privat şi a gândit în inima sa pentru Dumnezeu şi pentru 
sufletul său şi împreună cu soţia sa Dochia le-a dat libertate de vecinie cu toată moşia 
lor. Tot satul din hotar până în hotar ca să le fie lor moşie de moştenire şi de hrană 
fiilor şi nepoţilor, apoi încă s-au întâmplat acolo mulţi boieri martori : întâiul între 
preacinstiţi şi preasfinţi arhierei mitropolit Luca, vlădica şi dregătorii domniei mele 
Jupan Ivascu marele vornic şi Jupan Popa marele logofăt, Grigorie fost mare comis şi 
Buznea  marele  comis  şi  Vlăduţ  marele  paharnic  şi  Dumitru  vistierul  şi  Pârvul 
logofătul şi Rada şi Musa al doilea postelnic şi Sima şi Radu logofeţi de vistierie şi 
Stanciul pustiul şi Preda postelnicul fiul lui Nica logofătul şi Voicu logofătul şi încă 
mulţi boieri care nu sunt aici scrişi.
Apoi a pus şi blestem Jupan Stoica vistierul şi Jupâneasa lui Dochia : “după moartea 
noastră, cine v-a îndrăzni şi va sfărâma acestă întocmire a noastră şi această pomană a 
noastră, fie văr primar al nostru, fie orice rudenie a noastră, fie orice om va fi, acest 
om să fie blestemat şi anatema de 318 părinţi de la Nikeia , să fie drept acesta, am dat 
domnia mea moşnenilor satului de la Costeni mai sus zişi ca să fie în pace şi slobozi 
de vecinie şi să le fie moşie de moştenire, şi de hrana lor şi nepoţilor şi strănepoţilor 
şi de nimeni neclintită după zisa domniei mele.“
Iată marturii am pus domnia mea Jupan Enache marele ban al Craiovei, Jupan Ivascu 
marele vornic, Jupan Popa marele logofat, Jupan Mino marele spătar şi Mihalache 
marele stolnic şi Buzincă marele comis şi Vlăduţ marele paharnic, ispravnic Jupanul 
Popa marele logofat şi cu Stoica logofătul. In Oraşul Târgovişte luna mai trei zile de 
la Adam anul naşterii lui Kristos.
Io Gavrilă Moghilă cu mila lui Dumnezeu şi domn.  ”
Tradus din slavonă de B. P. Haşdeu
Jupan Stoica Vistierul a adunat cu această ocazie căpeteniile grupurilor răzleţite, le-a 
conturat în scris moşia locuită de ei şi îi declară liberi ca locuitori ai satului Costeni , 
stăpâni pe moşia locuită de ei. Cu aceasta ocazie s-a făcut graniţuirea şi constituirea 
regulată a satului.
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Prin acest act locuitorii Satului Costeni din clăcaşi pe moşia lui Stoica vistierul au 
devenit  proprietari  sau moşneni.  Moşnenii  (cneji)  erau ţăranii  liberi  cu proprietate 
individuală  sau  obştească  (vălmăşie).  Ei  alegeau  un  cneaz  şef  în  jurul  căruia  se 
constituia sfatul  bătrânilor pentru rezolvarea unor pricini mărunte,  de conducere a 
treburilor  obşteşti.  Calitatea  de  cneaz  (moşnean)  este  consemnată  oficial  într-un 
hrisov  dat  în  Târgovişte  la  18  noiembrie  1619  de  către  Gavrilă  Vodă  Movila. 
Denumirea de moşnean a persistat până la 1948 odată cu dispariţia “drepturilor” în 
vălmăşie,  care se refereau la proprietatea ce nu se putea hotărnici dimensional,  în 
cazul munţilor şi a izlazurilor. In inventarul făcut de Ion Icleanu la 4 martie 1941 la 
averea lui mişcătoare şi nemişcătoare printre alte drepturi la punctul 47 se arată că 
dreptul vălmaş în moară, fierăstrău, vadul apei şi pristosul morii socotit jumătate din 
moşul  Icleanu şi  tot  asemenea  drepturi  din moşul  Ciuvăţ  calculate  după o zi  din 
săptămâna  ce  am în  prezent,  când  moşii  hotarului  care  sunt  în  număr  de  11  se 
folosesc de instalaţii fiecare cu săptămâna, iar la punctul 59 se arata ”, mai posed de 
asemenea drepturi în Munţii Izvernei stăpâniţi în devălmăşie din hotarul Sohodolului 
până în vechea graniţa Austro-Ungară, din Moşul Ciuvat o jumatate de sfert moştenit 
de  la  stramoşul  meu  Gheorghe  Lazar  Ciuvăţ,  teren  acoperit  cu  pădure,  locuri  de 
cultură şi goluri de păşune”. Aceste lucruri se pot observa şi din testamentul partajar 
din 9 martie 1941 cu grefa Judecătoriei Rurale Brădiceni prin care acelaşi Ion Icleanu 
le imparte la fiicele sale Maria, Aniţa şi Ioana o parte din avere “fiica mea Maria I 
Popescu va stăpâni  în afara de averea ce am dat  prin testamentul  din 6 februarie 
1934 : a treia parte din drepturile în devize ce am în Munţii Izvernei precum şi din 
drepturile ce le am de pământ fierăstrău şi moara în Satul Costeni, drepturi provenite 
mie moştenire de la Moşul Icleanu în suma de o jumătate de moş plus cele de la 
Moşul  Ciuvat.”  Odată  cu  trecerea  timpului  cei  11  moşi  împroprietăriţi  de  Stoica 
vistierul  şi  urmaşii  lor  au  împărţit  pământul  la  urmaşi,  au  început  schimburi  şi 
vânzări,  s-a ajuns la neînţelegeri nemaiştiind cât pământ poseda fiecare şi  aşa s-a 
ajuns la procese, şi la o nouă reîmpărţire a moşiei care s-a făcut în anul 1872.
Hotărnicia  moşiei  Costeni  din  Judeţul  Gorj  în  baza  autorizaţiunilor  Domnului 
Preşedinte al onorabilului Tribunal Gorj numărul 5243 şi 5244 din anul trecut 1871, 
dupş cererea domnilor Ion Cernăianu cu consoarta sa Domnica şi Păuna fiica lui Gh. 
Ion Roşca ca să aleg şi să hotărnicesc părţile de proprietate ce au în hotarul Costeni 
prin ridicarea de plan topografic şi conform regulamentului de procedură ingineresc, 
vestindu-se în monitorul oficial numărul 133 din 1875 pentru ziua de 14 septembrie 
1871,  atât  vecinii  zisului  hotar  anume  moşnenii  haieşteni,  moşnenii  izvărnari, 
moşnenii  padeşeni  şi  domnul  avocat  al  statului  precum şi  proprietari  din  hotarul 
Satului Costeni, numiţii : 

- Ion Icleanu cu părtaşi din moşul Icleanu
- Andrei Grigore cu părtaşi din moşul l Bazavan
- Ion Godescu cu părtaşi din moşul Bololoi
- Mihai Scundu cu părtaşi din moşul  Şotea
- Gh. Buza cu părtaşi din moşul Gheorma
- Ion C. Simescu cu părtaşi din moşul Şărămăt
- Constantin Pârgaru cu părtaşi din moşul Bivol-Simescu
- Tanase Miloiu cu părtaşi din moşul Pruneş
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- Simion Cârcel cu părtaşi din moşul Cârcel
Mergând  la  faţa  locului  şi  găsind  prezenţi  pe  reclamanţi  însa  Păuna  asistată  de 
domnul Gh. Jianu, preotul Vasile unul din moşnenii haieşteni, Dumitru Răuţ cu alţi 4 
din moşnenii izvărnari şi câte unul sau 2 din fiecare moş moşneni Costeni am început 
hotarul Costeni despre învecinările proprietăţii cum urmează : fiind conduşi la Piatra 
de  la  Carpen  unde  se  înjuga  4  hotare  Costeni,  Hăieşti,  Apa  Neagra  şi  Padeşul, 
însemnată pe plan cu litera A. Au fost  întrebaţi reclamanţii şi moşnenii Costeni dacă 
au acte care să dovedească limitele satului. Am întrebat pe reclamanţi şi mosnenii 
Costeni  dacă  au vreun act  cu care  să  constate  limitele  ce despart  acest  hotar  de 
hotarul Hăieşti şi celelalte, ei au înfăţişat un hrisov vechi care nu s-a putut descifra 
fiind  scris  cu  litere  slavone,  dezvoltând că  hotarul  Costeni  merge  tot  pe  drum şi 
scursura dealului în jos până doboară în apa Orlea. Preotul Vasile a prezentat carte de 
alegere prin care li se alege suma de stânjeni formulată după reclamaţia egumenului 
schitului  Baia,  nedesluşind  semnele  despre  Costeni,  desluşind  şi  acest  preot  că 
posesia sa urmeze pe unde au arătat reclamanţii şi mosnenii din Costeni. După ce le-
au prezentat şi au fost studiate s-a trecut la măsurătoare astfel am plecat de la litera A 
spre sud-est până sus la marginea viei Popa Ştefan stânjeni 522 însemnat pe plan cu 
litera B, de aici la via lui Gheorma litera C stânjeni 297, de aici spre est până la par 
litera D stânjeni 617, iar de acolo până în mijlocul apei Orlea stânjeni 380 sub litera E 
însemnata  pe plan în linie dreapta însa posesia de la litera A la D se urmează tot pe 
culmea dealului făcându-se şi curbe după cum se vede pe plan, iar de la litera D la E 
linie dreapta în aninul din mijlocul apei, şi până în acest punct s-a terminat grăniţuirea 
hotarului Costeni de Hăieşti.
De la litera E apucând spre nord-est D. Răuţ a prezentat o copie dupa hrisovul lui 
Gavrilă Voievod de la anul 1600 prin care spune ca semnele despărţitoare în partea 
despre răsărit sunt din grind drept în moara Costenilor şi de aici drept la Lăcşor. A 
mai prezentat o ocolnică făcută de Staicu Budoholeanul după hrisovul de la leatul 
7162 iunie 15 hotarului Cojoiu despre nord de Costeni care spune că de la Lăcşor 
unde se încheie hotarul cu Costeni, în sus la Rugina şi de aici tot pe lângă hotarul 
Costeni la vârful Pleşa unde este piatra Costenilor şi Pădeşenilor. De la litera E pe 
plan spre nord-est până la moara veche a Costenilor însemnat pe plan litera F stânjeni 
1017, insă posesia să urmeze pe centrul apei Orlea, de la litera F iarăşi linie dreapta 
până la Lăcşor litera G stânjeni 680, de aici apucă spre sud-est până la rugina mare 
litera M stânjeni 223, de aici spre nord la Cioaca Mica  litera I stânjeni 100, de aici 
spre nord până la varful Pleşa însemnat pe plan litera J unde se uneşte hotarul Costeni 
cu Padeşul şi Izvarna zis Cojoiul stânjeni 334, însă posesia se urmează de la litera I 
până la J tot pe muchia dealului Pleşa în acest fel  terminând grăniţuirea hotarului 
Costeni cu Izvarna şi Cojoiul Izvărnarilor.
De la Pleşa litera J spre sud până la colţul viilor Bobeilor deasupra litera K spre sud-
vest până la litera L stânjeni 115, de aici spre vest la Scoc litera M stânjeni 211 (de la 
litera  M înapoi  linie  dreapta  până la  litera  J  varful  Pleşa  stânjeni  545 în  care  se 
cuprind viile Bobeilor, moşnenii  Costeni  au propus ca această bucată aparţine de 
hotarul lor Costeni şi s-a însemnat după cum se vede pe plan).
De  la  litera  M  înainte  spre  sud-vest  până  la  turuga  de  lângă  gardul  grădinii 
pădeşanului însemnat pe plan litera N stânjeni 164, de aici la Piatra Mare Neagră 
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litera O stânjeni  686,  însă posesia  se  urmează  de la  scoc litera  M tot  pe drumul 
carelor şi muchia dealului până la litera O şi de aici înainte spre sud până deasupra de 
Roata litera P stânjeni 78 şi de acolo drept înainte la piatra cu litera A de unde am 
început stânjeni 366, cu care mod s-a terminat grăniţuirea hotarului Costeni şi dinspre 
moşnenii Padeşeni şi Apa Neagră. Astfel terminând grăniţuirea satului am procedat la 
împărţirea lui după cum urmează : Hotarul se împarte între dânşii pe 11 moşii mari şi 
mai multe dricuri sau curele deopotrivă la fiecare moş în fiecare dric, care moşi sunt 
urmaşii  celor împroprietăriţi de Stoica Vistierul şi ei se numesc Pruneş, Bivol sau 
Simescu,  Icleanu,  Gheorma,  Bololoi,  Ciuvat,  Bazavan,  Cârcel,  Şotea,  Sărămăt  şi 
Scundu, cerând ca împărţeala să se facă tot în aceleaşi dricuri sau curele care sunt de 
toate 7 osebit de Izlaz astfel :

- dricul 1 de 19 stânjeni latul
- dricul 2 de 60 stânjeni latul
- dricul 3 de 30 stânjeni latul
- dricul 4 de 15 stânjeni latul
- dricul 5 de 40 stânjeni latul
- dricul 6 de 15 stânjeni latul
- dricul 7 de 25 stânjeni latul, de fiecare moş,  însă acesta de 25 ce este de-a 

curmezişul Hotarului este selişte unde stau cu casele şi care este un cap la est şi 
altul la vest, iar din acesta spre nord începe Izlazul care le este în vălmăşie, 
cerând ca cele 7 dricuri să rămână tot aşa spre a nu fi prea mult preschimbaţi 
din posesiile avute şi mai cu seamă acolo pe care se afla sub casele pe curelele 
de 25 de stânjeni.

Cei  prezenţi  au  mai  prezentat  numeroase  acte  dintre  care  mai  menţionăm  pe 
următoarele.
Ion Iovan a prezentat un zapis dat la 23 februarie 1830 de G. Dopu că au vândut lui 
Lascu Titerlea unu şi jumatate stânjeni din cureaua de 15 din Costeni atestat numai de 
martori.
1839 februarie  5idem dat  de Constantin  Patru Titerlea  lui  frate-sau  Iovan că i-au 
zălogit patru stânjeni din cureaua de 40 până când îi va da banii.
Ion Icleanu a prezentat un zapis dat de Joiţa Lascu Paloş şi frate-sau Draghicean la 26 
iunie 1868, cu care vinde lui Icleanu şi Andrei Grigore 15 stânjeni latul şi lungul din 
cureaua lui Bazavan, adeverit de martori.
1858 iunie 26 zapis dat de Drăghicean Costea Sîrbu cu care ii vinde doi şi jumatate 
stânjeni din cureaua de 40, adeverit.
1871 februarie 27 idem dat de Patru Ion Serafim, cu care vinde lui Icleanu şi alţi doi, 
stânjeni 19 din hotarul Costeni, adeverit.
Andrei Grigore a prezentat un zapis dat la 11mai 1855 de Joiţa Sima Argintaru şi 
soţul ei Lascu ca au vândut lui Ion Icleanu 5 stânjeni din gura lazului din curelele de 
curmeziş  până  în  hotarul  Cojoiului,  iar  pe  spatele  acestui  zapis  se  face  la  1856 
referirea ca Icleanu a vândut zapisul lui Andrei Grigore.
Nicolae Miloiu a prezentat un zapis dat de G.P.Titerlea la 30 dec.1840 ca au vândut 
lui V. Răuţ, Nicola Răuţ şi alţi patru, cinci stânjeni latul din cureaua de curmeziş 
lungul din Apa Mare până în hotarul Padeş lucru adeverit  de martori  şi  de aleşii 
satului Costeni.
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Dumitru Răuţ a prezentat un zapis dat la 26 martie 1830 de Iovan Patru Titerlea către 
popa Dumitru şi frate-sau Patru din Izvarna cu care vinde patru stânjeni moşie din 
hotarul Costeni din curelele de curmeziş până în hotarul Cojoiu.
1840  iunie  14  idem  dat  de  G.P.Titerlea  către  popa  Dumitru  şi  frate-sau  Pătru 
vânzându-le 6 stânjeni latul şi lungul peste tot hotarul.
1846 iunie 2  idem dat  de Iovan Titerlea  cu care  vinde lui  Patru Răuţ  un dric  în 
săliştea satului Costeni 12 stânjeni latul şi 12 lungul.
1868 noiembrie 5 idem dat de G.P.Titerlea Roşca cu care vinde lui Dumitru Răuţ 69 
stânjeni moşie din mai multe bucăţi, adeverită de Onorabilul  Tribunal Gorj la nr.7.
Domnul Ion Cernăianu a prezentat un contract dat de Pau Gheorma lui D. Cernăianu 
la 14 nov.1865 pentru a-i păzi pădurea ce o are pe părţile de proprietate din Costeni. 
A mai prezentat o copie de la 11mai 1868 după jurnalul domnului jude de pace a 
Plaiului Vâlcan prin care se constata că locuitorii din Costeni fiind traşi în judecata de 
D. Cernăianu pentru păşunarea proprietăţii d-sale, ei pe deoparte recunosc dreptul de 
proprietate, iar pe de alta parte au propus ca izlazul fiind în devălmăşie nu au ştiut pe 
unde  cade  partea  d-lui  Cernăianu,  a  se  putea  feri  de  păşunare  obligând  pe  D. 
Cernaiănu a-si alege prin hotarnic.
1847 ianuarie 2 zapis dat de G. Andreescu din satul Văieni cu care zălogeşte toată 
partea sa de moşie din hotarul Costeni domnului G. Vrejul pe termen de 5 ani avizat 
de grefa Tribunalului Gorj la 20 aprilie 1871.
1853 mai 9 zapis dat de Constantin G. Andreescu cu care vinde domnului Vreju toată 
partea sa de moşie din hotarul Costeni, câştigată prin hotărârea nr.108 din anul 1846 
de asemenea vizată.
1856 noiembrie 19 zapis dat de C. Dumitru Pruneş cu care vinde domnului Vreju trei 
şi jumatate stânjeni în seliştea Costeni care merg din apa Izvarna, pe lângă biserica 
din Gugu şi  până în culmea din hotarul  Padeş învecinându-se despre miaza-zi cu 
Sărămăt, iar despre miazănoapte cu varul sau Ion Pruneş, şi alţi trei şi jumatate latul 
sub Domogled de la fântâna de piatra până în apă în anini vecin pe de o parte cu 
cumnatul său Rusta şi de altă parte cu Ion Buşe adeverit de deputaţii Costeni-Izvarna.
1865 iulie, contract dat de Constantin Cârcel ca au luat de la D.G. Vrejul iarba din 
cureaua din Slatina adică aceea ce le are de la Velcea, Jugănaru şi Vulpe, a le păşuna 
cu vitele sale.
1866 martie 3 zapis dat de Iovan Titerlea şi Ion fiul său care vinde domnului G. Vreju 
un dric de pământ în comuna Costeni din cureaua ce are pe lângă Mihai, latul şase 
stânjeni  şi  lungul  50  adeverit  de  primăria  Baia  la  nr.205  ,  desluşind  domnul 
Cernăianu că acest dric este din cureaua de 25 moşul Bazavan cu lungimea din uliţa 
de la Icleanu în vale spre ogaşul Varniţa pe care i-au schimbat cu Icleanu alăturându-l 
la delniţa dumnealui, ce are sădită cu pomi în cureaua de 25 moşul Cârcel.
1867 decembrie 31 zapis dat de Constantin şi G. Cîrcel către G. Vreju cu care vând 
stânjeni doisprezece latul din cureaua de 40 de izlaz, lungul din curelele de curmeziş 
până în Pleşa alături cu cei 31 şi trei palme ce are de la Constantin Andreescu şi tot 
din moşul Cârcel precum şi alţi treisprezece din cureaua de 60 ce merge lungul din 
hotarul Hăieşti până în curelele de curmeziş alături cu alţi 44 ce are dumnealui iarăşi 
cumpăraţi de la Andreescu şi Dumitru Vulpe tot din acea curea de 60 moşul Cârcel şi 
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de la C. Dumitru Velcea, adeverit fiind de subprefectura plaiului Cloşani la nr.6986 
aceiaşi data.
Domnul G. Jianu reprezentantul reclamantei  Păuna a prezentat un zapis dat de G. 
Roşca din Costeni la 5 septembrie 1819 prin care zice că au vândut fratelui Ion Roşca 
jumatate partea sa de moşie ce are în hotarul Costeni cu preţul de talere 420 subscris 
de martori.
1871 aprilie 4 înscris dat de G. Terfeloaga şi Păuna soţia sa, fiica lui G. Ion Roşca că 
s-au învoit cu D.G. Jianu ca sa ia hotarnicul şi sa le aleagă partea lor de moşie ce au 
în hotarul Costeni care este din patru părţi, una din moşul Bazavan şi după alegere şi 
aducerea  la  îndeplinire  a  hotărniciei,  să-i  dea  pe  jumătate  din  acea  parte  drept 
cheltuieli şi  osebit să-i mai dea galbeni 18 fiind adeverit de primăria Mărăşeşti  la 
nr.42.
In urma acestora avându-se în vedere ca pământul nu este tot de o calitate, iar Hotarul 
în  total  cuprinde  2217689 stânjeni  pătraţi  împărţiţi  în  7  dricuri  luate  în  ţarina  şi 
seliştea caselor şi 2 dricuri Izlazul dupa cum se vad în plan însemnate cu litere mari 
sau împărţit astfel : 
A=116173 stânjeni pătraţi
B=463069 stânjeni pătraţi
C=206433 stânjeni pătraţi
D=108188 stânjeni pătraţi
E=150874 stânjeni pătraţi
F=43925 stânjeni pătraţi
G=365409 stânjeni pătraţi
H=555212 stânjeni pătraţi
I=208406 stânjeni  pătraţi,  care se  împart  la  11 moşii  mari  şi  se cuvine la fiecare 
astfel :
A=10561 stânjeni pătraţi
B=42097 stânjeni pătraţi
C=18766 stânjeni pătraţi
D=9834 stânjeni pătraţi
E=13715 stânjeni pătraţi
F=3993 stânjeni pătraţi
G=33219 stânjeni pătraţi
H=50473 stânjeni pătraţi
I=18946 stânjeni pătraţi, din care s-au ales domnului Cernăianu părţile sale cuvenite 
dupa actele produse şi posesie : 
-52647 stânjeni pătraţi din dricurile A,  B şi D de la moşul Cârcel trase numai în 
dricul litera după cum se poseda
-5100 idem tot în litera B din moşul Pruneş şi tot alăturea cu cei de la moşul Cârcel
-6255 din dricul litera C
-2329 din dricul litera F al treilea parte moşul Cârcel şi al patrulea din Pruneş
-10073 din dricul litera G al treilea parte moşul Cârcel care se poseda de la apa Orlea 
până în ogaşul Varniţa în bucăţi cu grădini şi clădiri, iar din ogaşul Varniţa până la 
hotarul dinspre Padeş în curea, aceasta curea fiind cea de prigonire cu Cârcel sau 
însemnat pe plan prigonire numai din acel ogaş spre Padeş
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- un mic driculeţ din moşul Bazavan de 50 lungul şi 6 latul litera G ce prin schimb 
Vreju cu Icleanu este alăturat tot lângă ograda cu pomi de la Icleanu în vale până în 
ogaşul Varniţei
-4869 din dricul litera G moşul Pruneş alăturea cu Sărămăt
-26364 din dricul litera H al treilea parte şi dupa acte moşul Cârcel
-6315 din dricul litera I tot al treilea parte moşul Cârcel alăturea cu cei din dricul 
litera H care toate aceste părţi s-au însemnat pe plan cu vopsea roşie însemnând peste 
tot 115316 stânjeni pătraţi.
Reclamanta Păuna arătând ca i se cuvine a patra parte din moşul Bazavan în toate 
dricurile i s-a ales dupa cum urmează :
-2640 în dricul litera A
-10524 în dricul litera B
-4692 în dricul litera C
-2458 în dricul litera D
-3428 în dricul litera E
-998 în dricul litera F
-8305 în dricul litera G
-12472 în dricul litera H
-4736 în dricul  litera I,  care peste tot  însumează 50253 stânjeni  pătraţi,  care s-au 
însemnat pe plan cu vopsea vânătă. Aceste părţi ale domnilor reclamanţi rămâne a se 
pietrui dupa ce aceasta hotărnicie îşi va lua legiuita confirmare, iar întrucât priveşte 
bucata de prigonire în care se cuprinde Valea Bobeilor sunt de opinie că ea dupa cum 
se vede şi pe plan aparţine de hotarul Costeni.
Terminând  astfel  toată  operaţia  prezenta  hotărnicie  împreună  cu  planul  se  dă 
reclamanţilor.
Anul 1872 ianuarie 30
Inginer hotarnic : St. Horvat
Actul mai sus scris în copie a fost găsit la domnul Ciuvat I. N. Costantin zis Brabete 
din satul Costeni.
De la această hotărâre lipseşte harta întocmită la data de atunci dar pentru a ilustra 
cele  arătate  în  acte  vom căuta  ca  pe  baza  actelor  şi  a  mărturiilor  oamenilor  să 
reconstituim hotarul pe baza unei schiţe de plan, făcută în 1941si găsită în arhiva 
scolii.
Odată făcută hotărnicia de mai sus oamenii cunoscând măsurile fiecărui dric 
sau curea a moşiilor ce lăţime are cu uşurinţă urmaşii puteau să împartă drepturile pe 
care le aveau ca moştenire din moşul din care se trăgeau. Înmulţirea strănepoţilor 
moşilor  mai  sus  amintiţi,  unirea  urmaşilor  unui  moş  cu  urmaşii  altui  moş  prin 
căsătorie au dat naştere la fărâmiţarea curelelor de aşa natura încât unuia dintr-o curea 
de 60 stânjeni lata cât era la început le revine poate cate un singur stânjen.
Nu sunt rare cazurile când aceste curele nemaiputând fi împărţite pe lungime, s-au 
împărţit în delniţe şi din această cauză pe lungimea unei curele se găsesc şi câte 5-6 
proprietari.
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Organizarea administrativ-teritorială

Din punct de vedere administrativ, această aşezare este cunoscuta sub forma de  sat 
din  timpuri  foarte  vechi,  dar  din  unele  acte  de  proprietate  sau  acte  de  vânzare-
cumpărare  se  poate  vedea  ca  satul  Costeni  a  fost  reşedinţă  de  comună  având  în 
componenţă  cătunele  Celei  şi  Hăieşti.  Acest  fapt  apare  pentru  prima  dată  pe  o 
stampilă rotunda din anul 1837. Pe alte acte apare la anul 1889 o nouă stampila care 
are în mijloc cerbul carpatin şi care confirmă existenţa comunei Costeni. In anul 1893 
învăţătorul D. Diaconescu prin adresa nr.26 face cunoscut revizorului şcolar Gorj că, 
comuna Costeni este formata din trei sate, adresă pe care o redăm în copie :
“Domnule revizor,

«Consecinţă dispoziţiunilor ordinului domniei  voastre nr.347 supun la înalta 
cunoştinţă a domniei voastre cele ce urmează :
1. Comuna în care se afla şcoala este formata din trei cătune 
2. In Comuna Costeni sunt 1682 locuitori 
3. Comuna se compune din 173 contribuabili
4. Venitul întreg al comunei este 1049 lei
5.  Localul  de  şcoală  este  clădit  în  anul  1864 şi  este  de  lemn  în  stare  de  mijloc 
aparţinând proprietate a comunei
6. Şcoala este înfiinţată în anul 1864 şi funcţionează cu 6 clase
7. Elevii care au depus examen în de finele anului şcolar sunt 41
8. Promovaţi şcolari au ieşit 25
9. Absenţi sunt în număr de 4
10. Subsemnatul n-are nici un adaos la leafa de la comună.
11. Şcoala nu este dotată cu pogoane fiind pământ moşnenesc
12. Cheltuielile comunei sunt de 1048,99 lei
13. Copiii nu au depus la casa de economie deoarece părinţii sunt săraci
14. Se lucrează împletitul cu paie făcând pălării pentru dânşii şi părinţii lor
15. Această şcoală are 10 bănci, 2 mese de scris, un scaun, 2 table vopsite pentru 
aritmetică, 5 harţi geografice, o colecţiune conţinând 18 tabele de instruire, măsuri şi 
greutăţi şi ceasornic. Dulapuri şi cărţi în bibliotecă nu sunt.
16. La această şcoală anul acesta nu s-a făcut nici o inspecţiune.
Domniei sale domnului revizor al şcolilor din Judeţul Gorj. ” 

 Satul Costeni se menţine ca reşedinţă de comună până în anul 1910-1911cănd trece 
din punct de vedere administrativ de comuna Celei. Prin reforma administrativă de la 
1ian. 1926 satul Costeni se menţine în continuare ca făcând parte din comuna Celei, 
situaţie care se menţine până la 1940. Din 1940 şi până la 1943 face parte din comuna 
Pocruia. In aprilie 1943 trece iarăşi de comuna Celei până în anul 1950. Din 1950 
până în anul 1955 trece iarăşi de comuna Pocruia şi începând din 1956 face parte din 
comuna Celei până la reforma administrativa din 1968. Începând cu 1 ian.1968 satul 
Costeni trece de comuna Tismana, de care aparţine şi astăzi cu menţiunea că întrucât 
Tismana a devenit oraş în anul 2004, astăzi satul Costeni este sat aparţinător de oraşul 
Tismana. Dintotdeauna satul Costeni a aparţinut de judeţul Gorj.
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Înainte 1864 în locul Consiliului Comunal şi al primarului fiecare sat îşi avea sfatul 
său care avea însărcinarea de a executa poruncile de strângere a dăjdiilor, de darea 
recruţilor şi de a judeca toate prigonirile dintre locuitorii satului.
Sfatul satului avea şi un logofăt care era însărcinat cu ţinerea cancelariei. Prin legea 
lui  Cuza  Vodă  din  31  martie  1864  abrogându-se  toate  legile  vechi  cu  privire  la 
administraţia satelor s-a făcut comuna şi s-au instalat consiliile comunale. Consiliul 
Comunal era compus din 7 membrii aleşi de locuitori pe timp de patru ani. Din sânul 
său consiliul alegea pe primar care trebuia să fie cu ştiinţă de carte şi mai alegea şi un 
ajutor de primar care îl suplinea pe acesta când lipsea consiliul avea îndatorirea de a 
pune  la  cale  şi  a  rezolva  toate  chestiunile  care  priveau  interesele  speciale  ale 
comunei. Primarul era administratorul şi avea îndatorirea de a îngriji de gospodărirea 
comunei,  el  fiind  sub  controlul  pretorului.  Notarul  era  vechiul  logofăt  al  sfatului 
sătesc, care a luat numirea prin legea instituirii comunei din 1864. 
Intre  serviciile  pe care  le  are  el  făcea  şi  pe  grefierul  judecătoriei  comunale.  Mai 
demult  înainte de 1864 prigonirile de mică însemnătate între săteni se judecau de 
juraţi  împreună  cu preotul  satului  după ieşirea  de la  biserica.  Jurii  comunali  s-au 
desfiinţat în 1908 în locul lor înfiinţându-se judecătorii ambulante,  care veneau în 
comuna  de  2  ori  pe  lună.  Tot  la  comună  se  autentificau  şi  actele  de  vânzare-
cumpărare  de  pământ  între  săteni,  iar  celelalte  delicte  se  judecau  la  reşedinţa 
judecătoriilor. In vremea veche pârcălabul satului strângea dăjdiile pe care le trecea 
pe răboj.

Adunările săteşti se făceau când erau probleme cu drepturile deţinute în devălmăşie, 
de exemplu cu munţii sau când aveau de hotărât treburi pentru bunul mers al satului. 
Sătenii erau chemaţi de fruntaşii satului său prin trasul clopotului de la biserică. Tot 
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ce se hotăra în aceste adunări, deşi nu se încheia niciun act, era respectat ca litera de 
lege. Când cineva era mai nevoiaş toţi săreau să-l ajute, astfel au luat naştere clăcile 
care s-au mai făcut până acum câţiva ani în urmă la cosit, la prăşit, la îngropat şi la 
alte munci.

CADRUL SOCIO-DEMOGRAFIC ŞI ECONOMIC

Din punct  de  vedere  economic  cel  mai  de  seamă  eveniment  din  viaţa  satului  l-a 
constituit  trecerea locuitorilor  lui  din poziţia de vecini  în poziţia de moşneni  prin 
actul de donaţie făcut de Stoica Vistierul împreună cu soţia sa Dochia.
Din cele mai vechi timpuri oamenii au căutat să-şi uşureze munca prin punerea la 
treabă a forţelor naturale în scopul producerii unor bunuri materiale necesare vieţii de 
toate zilele. In acest scop oamenii văzând că în marginea satului exista un izvor de 
apă limpede şi curată care în timp de vara e rece, iar iarna este caldă, cu toţii mână de 
la  mână au depus muncă  fizică  şi  materiale  pentru construirea unei  mori  pe apă. 
Această  moară  era  proprietate  comuna  şi  despre  ea  se  vorbeşte  şi  în  hrisovul  lui 
Gavrilă Movila Voievod de la 3 mai 1620, în care se arată că “să se ştie hotarele 
satului, din Sărata până-n Gruicior în sus până la Obârşie şi din Obârşie pe Dealul 
Suma până-n Dealul Pleşa şi din Pleşa pe Rugină până-n Lăcşor şi din Lăcşor până-n 
Petriş şi din Petriş până-n Moara Costenilor, şi din Moara Costenilor pe apă în jos 
până-n Sărata,  şi iar în muntele ce se cheamă Slăveiul până-n hotarul unguresc şi 
peste toate hotarele pe unde au fost bătrânele hotare. ”
Moara construită la început era prevăzută cu o singură piatră rotunda în diametru de 
0,4 metri. La această moară aveau acces toţi oamenii din sat fără să dea vamă sau 
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uium. Văzând că această piatră nu satisfăcea cerinţele oamenii au hotărât să pună una 
mai  mare  şi  să  mai  instaleze  încă  o  piatră  astfel  că  moara  avea  două  pietre  cu 
diametrul de 0,6 metri, ea având un randament mai mare.
Dacă  se întâmpla ca o persoană să vină mai târziu la moară şi să o găsească ocupată, 
persoana  respectivă  având  absolută  nevoie  de  faină  pentru  a  face  mămăliga, 
întârziatul se învoia cu cel ce avea în moară, sa-i dea voie să gurească o mămăliga de 
faină. Acest schimb de boabe de porumb pe faină se numea guritură, dar nu se făcea 
pe o cantitate de făină mai mare, decât pentru o mămăligă. Din cei 11moşi existenţi la 
început, care cu timpul au avut numeroşi nepoţi şi strănepoţi, s-au format numeroase 
familii şi nu mai puteau măcina decât în mod organizat. Moara făcută la început s-a 
stricat şi atunci au făcut un alt bazin mai la sud de prima instalaţie. Bazinul sau iazul 
a fost făcut mai mare ca diametru şi mai înalt din cauza terenului. S-a construit o 
nouă moară tot cu două pietre, şi pentru a se putea măcina în condiţii normale, s-a 
impus o organizare în rânduiala măcinatului, şi anume existând în sat urmaşii celor 
11  moşi,  s-a  împărţit  timpul  în  11 unităţi  de  timp şi  anume în  săptămâni.  Intr-o 
săptămână aveau dreptul să macine toţi cei ce-l moştenesc pe moşul respectiv, în a 
doua săptămână altui moş şi aşa mai departe, în acest fel  fiecare putea să macine 
pentru sine ca să-i ajungă până îi va veni iarăşi rândul. Dacă  termina făina înainte de 
a-i veni rândul atunci se ducea şi vorbea cu cel ce avea rând la moară şi se învoiau fie 
prin schimbarea rândului fie pe uium. Când moara avea nevoie de unele reparaţii 
participau cu toţii, acest fel de organizare purtând numele de ceată, sau cetaşii de la 
moară.                                                                                                              
Iazul  acumulând  destulă  apă  şi  nevoile  populaţiei  crescând  în  raport  cu  numărul 
familiilor şi a necesarului de locuinţe, cetaşii de la moară au hotărât ca pe acelaşi iaz, 
alături de moara sa construiască şi un fierăstrău pe apă la care să poată tăia lemne mai 
groase  din  care  să  confecţioneze  scânduri,  lănteţi  şi  bârne  mai  groase  folosite  la 
construcţia de case, grajduri, pivniţe şi alte construcţii numite binale, astfel s-a format 
ceata de la fierăstrău sau cetaşii  fierăstrăului.  Tăiatul  în fierăstrău se făcea tot cu 
rânduială după moşi pe timp de o săptămână. Cei care nu aveau lemne de tăiat îşi 
vindeau părţile ce le aveau la fierăstrău fie din lipsă de bani, fie din alte motive părţile 
acestora fiind cumpărate de cei mai înstăriţi. La fierăstrău veneau şi oameni din satele 
vecine sa taie lemne, care plăteau în bani sau în uium după cum se învoiau cu cel ce 
avea rândul. Pe timpul cât avea rândul, fiecare se comporta ca un adevărat proprietar. 
Fiecare îşi avea pânzele sale de fierăstrău, se îngrijea de ascuţitul lor precum şi de 
buna funcţionare a fierăstrăului şi a morii. 
Pentru  ca  aceste  două  unităţi  productive  moara  şi  fierăstrăul  să  poată  funcţiona 
normal era nevoie de forţa apei, trebuind ca iazul să fie bine întreţinut ca să nu piardă 
apa în mod neproductiv. Aducerea lemnelor la fierăstrău a necesitat şi loc viran unde 
sa întoarcă carele, să fie depozitate lemnele. Pentru că nu tot satul avea teren în jurul 
morii şi al fierăstrăului, proprietarii îşi ridicau dreptul de proprietate şi nu permiteau 
sa fie călcaţi  de alţii  în zadar,  adică fără plată.  Pentru aceasta au intervenit  unele 
schimburi, vânzări-cumpărări. Redăm în copie o astfel de învoire :                       

Învoire
Intre subsemnaţii Maria P Sărămăt, văduva şi Maria I D Bololoi cu autorizaţia soţului 
Ion D Bololoi toţi din satul Costeni, judeţul Gorj pe de o parte, şi Ion I Icleanu, Gh. I. 
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P. Gheorma, Const. I. P. Gheorma, Dumitru P. Draghescu, Vasile Tatomir, Ion A. 
Grigore şi  Grigore Icleanu în calitate de reprezentanţi  ai cetei moşnenilor Costeni 
acelaşi sat şi judeţ pe de altă parte, s-a făcut următoarea învoire :
Subsemnatele  Maria  P  Sărămăt  şi  Maria  I  D  Bololoi  surori,  declarăm ca  pentru 
stingerea pricinii ce s-a ivit între noi cu numiţii de mai sus, şi ceilalţi cetaşi moşneni 
pentru  stăpânirea  unei  porţiuni  de  pământ  ce  tatăl  nostru  Agasim  Frăţilescu  a 
cumpărat de la o parte din moşneni din terenul indivizieni al satului ce se afla situat la 
moara Costenilor, în partea de miazăzi a şoselei Izvarna-Costeni şi din cauza că nu 
ne-am putut alege acea parte ca să o stăpânim în linişte, am convenit cu susnumiţii şi 
am renunţat la acele drepturi de cumpărătură urmând ca ele să revină cetaşilor din 
care şi  noi facem parte,  stăpânindu-le după regula de împarţială ce s-a făcut  între 
cetaşi după cum urmează : începând din cureaua de 25 stânjeni a lui Bazavan spre 
miază-noapte  şi  până  în  sosea,  iar  capetele  din  Ion  P  Gheorma  până  în  hotarul 
Izvarna, adică moşii  Icleanu, Şotea, Simescu, Balotescu, Bololoi, Sărămăt, Ciuvat, 
Bazavan, Cârcel, Scundu şi al 11-lea moş Gheorma la şosea.
Pentru despăgubirea noastră în schimbul acestei cedări de drepturi, subsemnatele am 
convenit cu dumnealor suma de lei una mie una suta 1100 pe care bani i-am primit 
azi de la dumnealor în ordinea următoare
1. Ion Icleanu 100 una sută
2. Gheorghe Gheorma 400 patru sute
3. Gheorghe Tilea 100 una sută
4. Vasile I P Gheorma 100 una sută
5. C I P Gheorma 100 una sută 
6. Dumitru P Draghescu 100 una sută
7. Ion A Grigore 100 una sută 
8. Grigore Icleanu 100 una sută, rămânând ca subsemnatele să ne ridicăm plantaţia 
făcută de noi adică sălcii şi anini ce am hotărât între noi şi care ar cădea în părţile 
revenite altor cetaşi, de asemenea renunţăm la orice procese ce se găsesc în curs de 
judecată între noi şi numiţii din pricina acestei neînţelegeri.
Subsemnatul  Ion  Icleanu  cu  ceilalţi  învoitori  din  prezentul  act  am răspuns  către 
numitele  cu suma  convenită  în  ordinea  arătată  mai  sus,  urmând  ca  ceilalţi  cetaşi 
moşneni care nu au luat parte la facerea acestei învoiri să ne despăgubească fiecare 
proporţional cu dreptul de rând ce are în moară.
Am  luat  în  primire  drepturile  cedate  de  numitele  şi  numărând  preţul  declarăm 
mulţumire în ambele părţi.
Făcut  azi  18  ianuarie  1931  în  Satul  Costeni  în  dublu  exemplar,  semnează  toţi 
învoitorii.
Am redactat şi scris actul I. Grindeanu învăţător a fost timbrat cu 3 timbre fiscale 
având fiecare valoare de 2 lei.
Învoirea în original s-a găsit la Bololoi D. I. V. Gheorghe.
La moară şi la fierăstrău au existat aceste cete până în anul 1944, după care ia fiinţă 
obştea. Moara şi fierăstrăul trec în administraţia obştii care se menţine până la 31 
decembrie 1951. Obştea era condusă de un consiliu de administraţie şi avea un număr 
de 1104 societari  cu drept de proprietate în munţi,  unii  fiind şi  din satele vecine. 
Începând cu data de 1 ianuarie 1952 a fost data în primire Sfatului Popular Pocruia şi 
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în continuare până în 1962 au stat sub administraţia întreprinderii raionale locale a 
fostului raion Baia de Arama, după care au fost dărâmate. Materialele au fost duse 
pentru repararea morii din satul Racoţi. Pe locul unde a fost moara şi fierăstrăul s-a 
construit captarea de apă de unde izvorul apei Orlea merge prin conductă prin cădere 
şi alimentează oraşul Craiova.
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 In locul unde exista astăzi captarea au fost moara, gaterul şi un iaz făcut cu zid de 
piatră aproape din ogaşul ce vine dinspre Izvarna, colţ cu captarea până la circa 5-6 m 
de ogaşul care vine dinspre sat spre Păuleşti. Pristosul morii ţinea din partea  de apus 
din siliştea şi casa lui Gh. Gheorma-Pau şi drumul de vite al satului până în partea de 
răsărit podul de ciment din curtea captării pe unde era şoseaua ce lega Costeni de 
Izvarna « aniniori ». Din partea apus spre sud prin streaşina casei lui Scundu Ion –
Pau până în terenul Mariţei Pârgaru azi Ion Bratiloveanu până în partea de sud unde 
nu era nici-o gradină. Cursul apei a fost mutat de la podul vechi din curtea captării pe 
direct în spatele grădinii lui Ion Bratiloveanu, înainte apa având albia din podul vechi 
pe lângă grădina lui Ion Bratiloveanu şi  avea cursul pe unde este drumul până în 
dreptul tubului de scurgere de supraplin unde făcea cotul şi  iesea unde este albia 
acum între proprietăţile Grigore Vasile-Urdă şi Iacob Tilea acum Gh. Nistor şi făcea 
cot  după  proprietăţile  Mariţei  Pârgaru,  Constantin  Bratiloveanu  şi  Iacob  Tilea. 
Şoseaua mergea direct pe unde este cabina, podul, pe lângă gardul şantierului direct 
la Gorganu, se numea « aniniori ». Se mai cunoaşte şi acum locul fostei şosele care 
era încadrată de apă şi pe o parte şi pe cealaltă. In pristosul morii a fost un heleşteu de 
peste unde creştea păstrăvul,  iar pe direcţia din şanţ spre Ion Buză a fost  o troiţă 
asemănătoare cu cea din centrul satului pe postament de piatră cu scări şi împrejmuit 
cu gard de piatră sub forma de cruce.
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Atât moara cat şi fierăstrăul au constituit surse de venituri pentru cetăţenii satului. 
Moara a fost închiriată de exemplu pentru timp de doi ani antreprenorului Popescu 
Gheorghe din Godineşti care a zidit localul de şcoală din satul Costeni începută în 
1928 şi dată în folosinţă în 1934. 

Odată cu înfiinţarea băncilor populare au început sa 
se  ridice  sătenii  pe  cale  economică,  folosul  a  fost 
pentru toţi nu numai pentru săraci deoarece le-a mărit 
încrederea în puterea lor asigurându-le viitorul.
In  anul  1904 la  indemnul  domnilor  C.  N.  Purec,  I. 
Pera,  Ion  Icleanu  şi  alţii  se  pun  bazele  Băncii 
Populare  Orlea  în  Comuna  Costeni  de  către  28  de 
săteni care depun la înfiinţare capitalul social de 1775 
lei. 
Datorită  hărniciei  sătenilor  societari  şi  chibzuinţei 
conducătorilor Banca Populară Orlea a izbutit  să se 
dezvolte şi aşa cum reiese din documente avea pe la 
anul 1941 peste 300 de membri şi capital social peste 

3000000 lei. Banca aceasta a făcut înlesniri sătenilor la cumpărarea de pământ de vite 
şi  la  construcţia  de  case  noi.  In  limita  mijloacelor  ei,  banca  a  făcut  şi  opere  de 
binefacere dând sprijin şcolii şi bisericii. Ea a infiltrat în sufletele sătenilor spiritul de 
economie şi i-a ajutat în diverse împrejurări.
Aşa cum se vede de pe planul  moşiei  Costeni,  făcut  în 1941 în acel  timp era în 
construcţie  calea  ferata  îngustă  Tg.Jiu-Apa-Neagra  pe  care  circula  mocăniţa,  cale 
ferată  pe  care  se  transporta  lemnul  din exploatările  forestiere  şi  se  transportau  şi 
persoane cu tren personal. Pe această cale ferată mai circulau drezina şi vagonetele. 
In anul 2009 în stânga izvorului Orlea s-a construit o modernă păstrăvărie, de către 
investitori din Tg-Jiu, care au cumpărat pământul de la locuitorii din Costeni.
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Viaţa locuitorilor în secolul trecut

 Până pe la mijlocul secolului trecut principala ocupaţie a locuitorilor acestui sat era 
agricultura. Ei creşteau animale având un izlaz în devălmăşie, iar pe timpul verii le 
mai duceau la munte unde de asemenea aveau drepturi în devălmăşie. De asemenea ei 
mai cultivau porumb, grâu şi altele pentru alimentaţie şi mai cultivau in şi cânepă 
pentru nevoi gospodăreşti. Dupa anul 1950 mai mulţi locuitori ai satului Costeni au 
renunţat la agricultura şi au plecat sa muncească în întreprinderi fie în Bucureşti sau 
pe  Valea  Prahovei  fie  în  exploatările  forestiere  din  apropiere  sau  la  căile  ferate 
forestiere.  Se  construiau  drumuri  forestiere  pe  toate  văile  pentru  a  putea  scoate 
materialul lemnos, sau se construiau funiculare unde nu se puteau face drumuri din 
cauza  terenului  accidentat.  La  început  materialul  lemnos  se  trăgea  la  punctul  de 
încărcare la remorci sau la tren cu caii pe un drum pe care se puneau bucăţi de lemn 
îngropate în pământ la nivelul drumului ca să alunece lemnele pe ele.  La început 
lemnele  se  fasonau  cu  joagărul  şi  securea,  iar  mai  târziu  au  apărut  fierăstraiele 
mecanice. Materialul se mai trăgea cu goanga un fel de sanie pe linie de lemn ca la 
calea ferată trasă de cai. Apoi s-au inventat canalele care erau pe uscat sau cu apă. 
Cele de uscat erau construite din scândură de fag de 2,5-3 m, din trei blăni fixe sau 
mobile.  Cele fixe erau făcute  pentru distanţe  mai  mari  de 500-1000 m,  cu piloni 
bătuţi în pământ şi prăjini pe care se transportau lemnele fasonate în metri steri, tot ca 
şi pe cele mobile doar că pe acestea se montau elementele de cuscaie până la canal. 
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Canalele de apă erau fixe, pe ele se transportau atât buşteni cât şi steri. Ele se făceau 
unde era sursa de apă mai mare, se făcea un lac de acumulare şi când erau lemne de 
transportat se introducea apa pe canal şi lemnele erau duse de apă. Mai târziu au 
apărut tractoarele cu sapă şi troliu şi mulţi oameni din Costeni care lucrau la pădure 
au fost trimişi la cursuri de calificare şi au lucrat pe aceste utilaje. După revoluţie 
trenul a fost desfiinţat,  iar calea ferată a fost demolata, iar astăzi se mai vad doar 
podurile şi terasamentul. Transportul lemnelor se face astăzi doar cu maşinile. Astăzi 
satul Costeni are 320 de gospodării şi 721 locuitori. In agricultură mai lucrează doar 
foarte puţini oameni în special bătrânii.  Dintre cei tineri foarte mulţi  au migrat  la 
oraşe  pentru  a-si  găsi  loc  de  muncă,  iar  o  parte  însemnată  au  plecat  la  lucru  în 
străinătate.  Dintre cei care au mai rămas în sat o parte mai lucrează în minerit  la 
Motru  sau  Rovinari,  la  Hidroelectrica  sau  Hidroconstrucţia,  alţii  deschizându-si 
propriile afaceri.
Parte însemnată dintre locuitorii satului au lucrat sau mai lucrează şi astăzi la captarea 
de apă.
In sat  a  funcţionat  un  magazin  al  cooperaţiei  de consum care  şi-a  avut  sediul  la 
început  în localul  unei  foste  prăvălii,  situat  jos  la  Apa Mare,  iar  mai  apoi  a fost 
construit un local nou în centrul satului. La acest magazin au fost gestionari Dumitru 
Drăghescu din Izvarna, care a funcţionat o lungă perioadă de timp şi mai apoi Vasile 
Sărămăt-Ceară şi Dinu Petrescu. După ce cooperaţia de consum a fost desfiinţată, în 
sat au funcţionat numeroase prăvălii şi cârciumi, dar multe dintre ele au dat faliment. 
Astăzi mai funcţionează magazinul lui Vasile Bololoi în sediul fostului magazin al 
cooperaţiei,  magazinul  şi  cârciuma lui  Liţă  Cârcel  fondate  de  cumnatul  sau  Luţă 
Bratiloveanu care a decedat într-un accident de circulaţie, locaţia fiind foarte aproape 
de centrul satului. 
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 Mai funcţionează în afara de acestea şi câteva mai mici, cum ar fi la Mitu Buză, la 
Vasi Ungureanu sau la Marian Radulescu.
Din  cele  mai  îndepărtate  timpuri  locuinţele  sătenilor  au  evoluat  de  la  colibe 
sărăcăcioase şi căsuţe cu două încăperi, astăzi se construiesc şi vile. La început casele 
erau construite cu două încăperi.
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Prima încăpere era casa de foc care în 
interior era netencuită şi la intrarea din 
tindă uşa era formată din două piese : 
uşorul  care  era  fix,  şi  uşa  propriu-
zisăa. In aceasta încăpere era vatra de 
foc care avea deasupra zălarul pe care 
se punea căldarea sau ţestul în care se 
cocea turta de mălai.  Deasupra vetrei 
de foc, tavanul era nepodit pentru a se 
ridica  fumul  în  podul  casei,  iar  la 
mijlocul  zidului  care  despărţea  cele 
două  încăperi  era  gura  sobei  oarbe 
unde  se  băga  focul  pentru  încălzirea 
sobei din camera de locuit. Din această 
încăpere prin peretele despărţitor era o 
uşă îngustă  pentru intrarea  în  camera 
de locuit care avea două ferestre mici 
una în peretele despre şosea şi una pe 
peretele  din  tinda  casei.  Odată  cu 

timpul, au început să-şi construiască şi case cu trei camere din care una se chema  
« odaia bună », unde ţineau lada de zestre şi alte lucruri de preţ. S-a început să se 
închidă în scândura prispa casei, să se construiască scări din piatra iar în odaia bună 
să se pună podea de scândură. Apoi temelia casei se făcea mai înaltă pentru a se face 
beci sub camere, casa de foc a devenit cu timpul camera de locuit, acoperişurile au 
început să fie făcute cu ţigla. Astăzi în sat se construiesc case frumoase, adevărate 
vile.

Vestimentaţia  şi 
încălţămintea  se 
obţineau  prin 
prelucrarea  produselor 
din gospodărie :  lâna şi 
pieile de oi şi miei, inul 
şi  cânepa,  pielea 
porcului,  paiele  de 
secară,  borangicul 
obţinut de la viermii de 
mătase.  Până  începea 
frigul,  oamenii  umblau 
desculţi,  îmbrăcaţi  cu 
cămăşi, izmene şi veste 
din  pânza  ţesută  în 

război din firele de în şi cânepă, încinşi cu brăciri ţesute tot în război, bărbaţii, iar 
femeile cu cămăşi sau ciupage şi poale lungi cusute cu motive naţionale, cu veste ca 
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şi bărbaţii şi încinse cu brăciri. Dumineca sau la sărbători şi la hora satului se încălţau 
cu papuci, pantofi sau ghete, iar femeile puneau pe cap marama de borangic. La hora 
satului  şi  la  sărbători  femeile  şi  fetele  aveau  cămăşi  din  pânză  de  in  cu  motive 
naţionale, iar bărbaţii aveau cămăşi cusute cu motive naţionale la guler, piept, mâneci 
şi poale iar pantalonii din pânza de in. Când timpul începea să se răcească se purtau 
vestele şi flanelele de lână, cojoacele din pielea oilor, iar femeile, purtau baticuri şi 
podoabe confecţionate în gospodărie.
Iarna, cei mai înstăriţi purtau bocanci sau ghete, iar marea majoritate se încălţau cu 
opinci din piele de porc sau de vită.  Iarna se îmbrăcau cu sumane şi  cioareci din 
dimie bărbaţii, iar femeile împleteau din lână ciorapi, flanele, veste şi fuste. Cei mai 
înstăriţi îşi confecţionau la croitori costum schileresc format din vestă şi cioareci cu 
găitane din dimie mai subţire din lână tigaie, cămaşa cu motive naţionale la guler, 
piept şi mâneci, cu şabace care era băgată în pantaloni. Pe cap purtau o pălărie mai 
scumpă cumpărată  de la bâlciuri,  sau căciuli  din piele de miel.  Femeile  ţeseau în 
război şoarţe şi oprege şi îşi coseau cămăşile cu motive naţionale cu arnici şi mătase 
pe care  le cumpărau de la prăvălii.  In  zilele  noastre  costumul  popular  nu se  mai 
poartă  în  viaţa  de  zi  cu  zi  şi  doar  foarte  rar  la  diferite  manifestări  culturale 
tradiţionale.
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Biserica

 Aşa cum am mai arătat, de la constituirea satului şi până pe la anul 1700, în sat nu a 
existat biserică, de cele creştineşti ocupându-se călugări de la schitul Baia de Aramă. 
Cam pe la această dată locuitorii satului s-au apucat şi au construit o bisericuţă de 
lemn  în  cel  mai  înalt  punct  al  satului,  actualmente  dealul  Costenilor  pe  care  au 
înzestrat-o cu un plaţ de pământ şi apoi au închinat-o schitului Baia de Aramă ca să 
poată căpăta la biserică icoane, cărţi şi câte un preot călugăr, neavând preot mirean. 
Astfel schitul din Baia de Aramă a luat sub ocrotirea sa noua bisericuţă şi a detaşat 
acolo un călugăr. Un bătrân povestea că o dată pe acele vremi în noaptea de după 
sfântul Trifon a căzut o mare zăpadă furtunoasă care le-a făcut sătenilor mari pagube, 
rupându-le pomii şi dărâmând multe din colibele lor. A doua zi bătrânii satului au 
mers la  călugăr văitându-se de păcatul  ce  Dumnezeu l-a abătut  asupra lor  cu aşa 
potop de zăpadă. Călugărul le-a spus că la sfântul Trifon trebuiau citite moliftele sale, 
ei neştiind de acest lucru, au promis ca pe viitor o să aibă grijă să slujească această 
datină care se menţine şi astăzi. 
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După o perioadă mai liniştită care a durat cam 20-30 ani, adică aproximativ pe la anul 
1730, au sosit şi peste dânşii mizeriile despoţilor greci, cu dări asupritoare  jefuiri şi 
nelegiuiri nemaipomenite, şi cum aceştia cutreierau mai ales mânăstirile şi schiturile 
care posedau averi colosale, aveau drum de trecere de la moşiile mânăstirii Tismana 
la  cele  ale  schitului  Baia  de Aramă tocmai  pe  culmea  dealului  Costeni  pe lângă 
bisericuţă,  drum care  s-a  numit  până  de curând Drumul  Grecilor.  Se zice  că  din 
această  cauza sătenii  au fost  nevoiţi  să părăsească aşezarea şi  să se stabilească în 
partea de miaza-noapte a hotarului pe locul unde satul este astăzi amplasat.  Acest 
teren era acoperit cu păduri seculare izolat de nişte mlaştini ce existau în locul luncii 
de astăzi şi unde credeau ei că nu vor mai fi vizitaţi de acei musafiri primejdioşi. 
Astfel  ca intre anii 1760-1770 toţi au părăsit  dealul şi au ocupat poziţia actuală a 
satului Costeni. La 1770 un boier din Baia de Aramă pe nume Argintaru, avut şi pios 
care poseda ceva avere şi în hotarul satului Costeni şi văzând greutăţile ce le indurau 
locuitorii în privinţa celor religioase, a venit la Costeni şi pe cheltuiala sa a clădit o 
bisericuţă a cărei temelie ruinată a fost vizibilă până de curând în spatele bisericii 
actuale,  pe care  a  înzestrat-o  cu  ceva  pământ  şi  cu  odoarele  trebuincioase,  şi  tot 
dânsul a mijlocit ca ea sa fie servită de un preot de la schit până la venirea unui preot 
mirean. Aceasta bisericuţa a durat până pe la anul 1840 când s-a dărâmat din cauza 
crăpăturilor din zid. La această biserică a succedat în locul călugărilor pe la anul 1815 
popa Ion Daneţ  care serveşte  biserica  până la dărâmarea  ei.  In anul  1843 sătenii 
construiesc biserica de bârne din lemn care durează până la 1902, când se începe 
construcţia  actualei  biserici  care  există  şi  astăzi.  Aceasta  nouă  biserica  a  fost 
terminata în 1911-1912, în zilele M.S. Regelui Carol I şi a Preasfinţiei sale Sofronie 
episcopul  Râmnicului,  protoereu  al  judeţului  Gorj  fiind  economul  D.  Bârdan,  iar 
preot  paroh  Ion  Băculescu,  cu  concursul  nemijlocit  al  comitetului  format  din 
învăţătorul  Vasile  Icleanu,  Ion  Icleanu,  Andrei  Gheorma,  C.  Răuţ,  I.P.  Gheorma, 
Matei Gheorma, D.I. Bololoi, Iacob Grigore, Ion Godescu, C Trotea, Gh. Tilea, Toma 
Bololoi, Ghiţă Ciuvăţ şi C Bengulescu din Baia de Aramă şi a fost sfinţită în ziua de 
14 noiembrie 1913 de însăşi preasfinţia sa Episcopul Râmnicului şi a fost pictată de 
G Zarma din Turnu-Severin.

Biserica are hramul Sfântul Nicolae, iar 
la  ziua  sfântului  sătenii  prăznuiau  la 
biserică, făcând pomană. Cu timpul, ziua 
sfântului fiind pe 6 decembrie în iarna şi 
pe vreme rea, sătenii au găsit de cuvinţă 
sa mute praznicul în prima zi de joi după 
Paşti, când se făcea slujba la biserică, se 
umbla cu icoanele pe deal unde preotul 
citea  rugăciunile  Sfântului  Trifon,  după 
care  se  întorceau  la  biserică  şi  apoi 

puneau masă pe sosea. Se mai făcea o asemenea slujbă la biserica şi în prima sâmbătă 
după Ispas când se  da ocol  pe luncă cu icoanele,  citindu-se şi  atunci  rugăciunile 
Sfântului  Trifon.  Astăzi  tradiţia cu icoanele  şi  cu pomana care se  făcea la aceste 
sărbători a dispărut, fiecare prăznuind acasă cu rude şi alţi invitaţi. 
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 După popa Ion Dăneţ a urmat fiul său Constantin care serveşte puţin, murind de 
tânăr. Pe la anul 1860, serveşte preotul Vasile Bordînc care servea şi bisericile din 
Celei şi Hăieşti. Ii urmează preotul I. Vasilescu ieşit din seminarul Rm. Vâlcea, care 
la 1892 se îmbolnăveşte şi moare. După moartea sa se constituie

prin  lege parohiile,  şi  se  formează  o parohie  din satele  Costeni,  Celei,  Hăieşti  şi 
Racoţi având ca preot titular pe I. Cernăianu care însa decade din drepturi din cauza 
unor evenimente, postul fiind ocupat de preotul Cîrstoiu din Părău, care după doi ani 
se transferă  şi  vine preot Barbu Diaconescu din Vâlcea care serveşte biserica din 
Costeni  până  la  anul  1900.  La  această  dată  vine  preot  Gheorghe  Peştişanu  din 
Peştişani care fusese diacon la mânăstirea Tismana, până la anul 1907 când încetează 
din viaţă. Urmează preotul H. Băculescu, care este hirotonisit preot titular până la 
1910 când schimbă prin consimţământ cu tatăl sau I. Băculescu, care serveşte până la 
1928 când este pensionat. După dânsul parohia este ocupată de preotul I. Cernaianu 
care  încetează  din  viaţă  în  1933.  Urmează  preotul  Gheorghe  Rădulescu  din 
Teleorman până în 1946, I. Arjoca până la 1950. In anul 1951 vine preot Emil Cheată 
din Celei  care serveşte biserica până la moartea sa prematură în 1966, an în care 
slujeşte  o  scurtă  perioadă  preotul  Gheorghe  Tacutu  tot  din Celei,  după  care  vine 
Florin Ionescu din Craiova până în anul 1971, când revine preotul Gh. Tăcutu, după 
care  din  anul  1994  vine  preotul  N.  Ciobanu,  care  slujeşte  şi  astăzi  biserica  din 
Costeni.
In legătură cu trecutul bisericesc al satului, mai menţionăm faptul că mai există în 
apropiere de sat în partea dinspre miază-zi un punct care indică urmele unei clădiri 
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unde se zice că ar fi existat pe vremuri o biserica nemţească sau ungurească, care pare 
a fi de prin secolul 18, fiind probabil construita de austrieci care ţineau sub ocupaţie 
ţinutul  Olteniei,  fie  pentru  trebuinţele  lor  religioase  fie  ca  a  fost  o  încercare  de 
convertire a sătenilor la catolicism. Aproape de acest loc, înspre Baia de Aramă unde 
se crede ca austriecii îşi aveau un fel de reşedinţă şi aproape de hotarul dintre Gorj şi 
Mehedinţi  exista un punct numit  La Roată despre care se povesteşte  că aici ar  fi 
existat un aparat unde se executau cei condamnaţi la moarte prin tragere pe roată.
In anul 1936 în centrul satului  a fost  construită  troiţa impunătoare care există şi 
astăzi. Ea a mai fost restaurată de câteva ori de-a lungul anilor şi se menţine şi astăzi 
într-o condiţie bună.

Ea se afla amplasată în faţa actualei construcţii care a adăpostit  fostul magazin al 
cooperaţiei de consum, actualmente magazinul lui Vasile Bololoi.
O troiţă asemănătoare a fost şi în pristosul morii, dar ea nu mai există astăzi. 
Astăzi în sat mai exista şi alte troiţe dintre care cele mai reprezentative sunt : troiţa 
din Crac, unde începe Poiana, troiţa de la intersecţia din Poiana la Bălu, troita de la 
podul de peste Briboasa la Vărzaru şi troita de lângă şcoala la Pavel Gheorma-Cocos.
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In centrul satului peste drum de troită se mai afla o fântână, care astăzi nu mai există. 
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Şcoala

Şcoala din satul Costeni, aşa cum reiese dintr-
un raport făcut la 23 iunie 1893 de învăţătorul 
Dumitru  Diaconescu  către  revizorul  şcolar  al 
şcolilor din jud. Gorj, datează din anul 1864 din 
timpul  domniei  lui  Alexandru  Ioan  Cuza, 
primul domnitor român al României Unite, care 
a  făcut  legea  privind  obligativitatea 
învăţământului  şcolar.  Din documentele  găsite 
reiese  faptul  că înainte de această dată,  copiii 
satului  învăţau  să  scrie  pe  nisip,  sau  pe 
scândură cioplita cu cerneală din funingine cu 
pană  de  gâscă  la  îndemnul  cetăţeanului  Ion 
Gheorma  Dascalu.  Pentru  aceasta  copiii  erau 
chemaţi  la  el  acasă,  o  căsuţa  mică  cu  două 
cămăruţe. După anul 1864, s-a construit primul 
local de şcoală,  învăţătorul fondator fiind Gh. 
Popescu zis Dăneţ care era dascăl de biserică, 
după  care  urmează  Gheorghe  Schinteie  zis 
Pufan practicant cu patru clase primare. In 1878 
vine învăţător  la  Costeni  normalistul  Dumitru 
Diaconescu  care  funcţionează  până  la  19 
septembrie  1896.  Din  timpul  acestuia  ne-au 
rămas primele  marturii  scrise despre şcoala şi 
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despre învăţământul din satul Costeni, constând în rapoarte către revizorul şcolar al 
şcolilor  din  judeţul  Gorj.  Din  informaţiile  ramase  de  la  fostul  învăţător  Ion 
Grindeanu, reiese ca o parte din arhiva veche a şcolii a ars în podul localului vechi al 
şcolii în timpul primului război mondial, o altă parte a ars în acelaşi loc în anul 1925-
1926, iar o mare parte din arhiva a fost luată de echipa regală nr.8 venită la Costeni în 
1938 făcând diferite studii  pentru întocmirea unei  monografii,  care insă nu a mai 
apărut niciodată. Primul local de şcoală a durat până la 1916-1917 când locuitorii 
venind din război au luat măsuri formând un comitet şi au renovat casa sfatului sătesc 
din Costeni alături cu vechiul local al şcolii transformând-o în şcoală primară mixtă 
cu o sală de clasă şi o cancelarie.

In anul 1928 s-a luat  iniţiativa 
de a  se  construi  un local  nou 
de şcoală cu două săli de clasă 
şi  o cancelarie.  S-a format un 
comitet  de  construcţie  format 
din  Gh.  Tilea  preşedinte,  Ion 
Icleanu,  Grigore  Icleanu,  C. 
Trotea,  Gh.  Răuţ,  Gh. 
Gheorma,  Andrei  Gheorma, 
Ion  Godescu  şi  învăţătorii 
Gheorghe  Chiata,  Ion 
Diaconescu  şi  Ion  Grindeanu. 
Acest  comitet  a  luat  masuri 
pentru strângerea fondurilor şi 

materialelor necesare la clădirea noului local de şcoală zidită numai din piatră legată 
pe trei locuri cu fier şi acoperită cu ţiglă. In anul 1928 s-a pus piatra de temelie a 
noului local de şcoală urmată de o serbare şcolară întocmită în acest scop de către 
elevii  şi  dascălii  şcolii  Costeni.  In  localul  vechi  de  şcoală  au  mai  funcţionat  ca 
învăţători  C.N.  Purec normalist  din Celei  care  funcţionează între  20 sept.1896-31 
martie  1915,  Grigore  M Homescu  între  1  aprilie  1915-noiembrie  1915,  Dumitru 
Popescu între 10 noiembrie  1915-30 decembrie 1918, Vasile Remetea cântăreţ de 
biserică  între  9  sept.1915-12  oct.1915.  Gheorghe  Chiată  între  13  oct.1919-14 
dec.1946 acesta oficiind ca şi Ion Diaconescu şi în localul nou al şcolii inaugurat în 
anul 1934, acesta din urmă fiind învăţător în perioada 2 sept.1922-21 sept.1943. Noul 
local de şcoală a fost inaugurat în anul 1934 cu o solemnitate înălţătoare, luând parte 
un  numeros  public  nu  numai  din  sat  dar  şi  din  satele  vecine  şi  alte  personalităţi 
marcante ale judeţului. Ea a primit denumirea de Şcoala primară Gh. Tătărăscu, şi 
odată cu aceasta s-a înfiinţat postul nr.3 odată cu majorarea populaţiei şcolare, post pe 
care  a  fost  numit  învăţătorul  Ion  Grindeanu  venit  în  Costeni  de  la  Pocruia  prin 
căsătoria cu Aniţa fiica lui Ion Icleanu. Învăţătorul Grindeanu funcţionează de la 17 
sept.1934 până la 14 iunie 1947 când este pensionat.
In acest local de şcoală a existat şi o bibliotecă, care în 1941 avea 164 de volume 
fiind vizitată la vremea aceea atât de elevi cât şi de sătenii doritori de cultură. In anul 
1938,  prin venirea în sat  a  echipei  regale care făcea parte din Fundaţia Culturală 
Regală Bucureşti care a activat în sat alături de şcoală o perioadă de trei luni, a luat 
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fiinţă Căminul cultural Voievodul Mihai din Costeni-Izvarna, al carui preşedinte a 
fost numit Gh. Tilea, director a fost numit învăţătorul Ion Grindeanu, vicepreşedinte 
învăţătorul Gheorghe Chiată, secretar învăţătorul Ion Diaconescu şi casier locuitorul 
D. Drăghescu. Pe lângă aceste persoane, au mai fost aleşi încă 15 săteni fruntaşi ca 
membri.  Echipa  regală  a  fost  condusă  de  N.  Cautis  sub  directa  supraveghere  a 
profesorului  Ion Conea din Bucureşti.  La început li  s-a rezervat  şcoala  cea veche 
pentru instalarea căminului  unde s-au aşezat dulapurile cu cele 350 de volume de 
cărţi legate în pânză care au fost donate de fundaţie împreună cu un instrumentar 
pentru dispensarul căminului precum şi o bogată farmacie spre ajutorul  sătenilor din
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împrejurimi. După aceea pentru o perioadă 
de timp dispensarul  căminului  şi  farmacia 
au  funcţionat  în  casa  învăţătorului  Ion 
Grindeanu. In localul cel nou de şcoala au 
mai  funcţionat  ca  dascăli  Gh.  Radulescu 
preot  care  a  funcţionat  în  perioada  16 
sept.1935-14 nov.1939, Spiridon Dobrescu 
din Hăieşti în perioada 16 oct.1939-20 iunie 
1944,  Diaconescu  N.  Constantin  intre  11 
dec.1939-27  ian.1940,  Cârstoiu  Gheorghe 
intre  7  oct.1940-15 iunie  1941,  Nicolae I. 
Modoran  intre  24  nov.1943-8  iunie  1946, 

Cornelia Ştefănescu intre 17 mai 1944-15 februarie 1945, Maria Ştefănescu intre 17 
mai 1944-14 oct.1944, Dobrescu Speranţa căsătorită Craciunescu 
în  mai  multe  randuri  1sept.1945-1sept.1946,  1sept.1956-
1sept.1959, cat şi scurte perioade de suplinire în anii 1947, 1950, 
1951 şi putin timp chiar dupa 1982. Au mai funcţionat Gh. Daneţ 
în  perioada  1oct.1946-21iunie1947,  Angela  Murgulescu  intre 
28sept.1947-26august1950, Ion Daneţ intre 12nov.1947-27iunie 
1948, Sebastian Murgulescu intre 13nov.1947-9sept.1952, Ion P. 
Cernaianu intre 14febr.1949-8aprilie 1949, Constantin Cernaianu 
intre  9aprilie  1949-4iulie1949,  Nicolae  Cernaianu  între 
1sept.1950-1sept.1953,  Dumitru  Toaxen  între  17sept.1951-
31aug.1954,  Geta  Constantinescu-Duicu  între  15sept.1952-11oct.1952,  Ionescu 
Paraschiva  fosta  Remetea  din  Costeni  între  1sept.1953-15sept.1982  când  se 
pensionează  şi Ionescu Aurel venit în Costeni din Huşi din Moldova prin căsătoria 
cu Paraschiva Remetea. Învăţătorul Ionescu Aurel a funcţionat la şcoala din sat în 

perioada  1sep1954-15sept.1984  când  a  fost  pensionat.  A 
murit prematur la foarte scurt timp după ieşirea la pensie. A 
fost  personalitatea  cea  mai  marcantă  a  satului  Costeni  în 
timpul regimului comunist, dizident cunoscut pe plan local 
şi  chiar  în  judeţ.  A  contribuit  fundamental  la  tot  ce  a 
însemnat  viaţa  satului  Costeni  în  acea  perioadă,  la 
construcţia magazinului, şi mai ales a noului local de şcoală. 
In  anul  1964,  în  urma  unei  adunări  populare  se  propune 
mărirea spaţiului de şcolarizare prin adăugarea a încă două 
săli  de clasă.  Construcţia a fost  realizata în anul  1965,  în 
numai şapte luni prin contribuţia voluntară băneasca şi prin 
munca  sătenilor  cu  sprijinul  neobosit  al  învăţătorului 
Ionescu Aurel. Noua construcţie a fost făcută în prelungirea 
celei vechi, acolo instalându-se grădiniţa, căminul cultural şi 
o cancelarie, iar în partea veche a şcolii au rămas două săli 

de clasa şi o cancelarie
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In ultimii ani, deşi şcoala ar necesita reparaţii mai ample, din lipsa finanţării nu s-a 
putut face decât schimbarea tâmplăriei şi montarea unei centrale termice. 

. 
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După  extinderea  spaţiului  de  şcolarizare  au  mai  funcţionat  ca  dascăli  la  şcoala 
Costeni : Tăcutu Maria , Semenescu Sica, Modoran Clement, Sprincenatu Georgeta, 
Diaconescu Marina, Ciobanu Violeta, Ceciu Iuliana, Drumen Elena, Georgi Elena, 
Chiţac Nicoliţa, Şontea Elena, Diaconescu Elena, Popescu Elena, Marin Maria, Răuţ 
Ana,  Tivig  Gabriela,  Marinescu  Mihaela,  Nistor  Mariana,  Sîrbu-Guse  Corina, 
Sărămăt Luminiţa,  actualmente  funcţionând Drăghescu Vasilica din Sohodol şi  cu 
voia dumneavoastră,  autoarea acestei  lucrări  Popescu Lucreţia Crina fostă Sarcină 
venita la Costeni prin căsătorie. Am funcţionat la şcoala din Sohodol între anii 1978-
1984, după care de la 1sept.1984, funcţionez la această şcoala şi în prezent.

 Aşa cum rezultă din documentele ce s-au mai putut găsi, între anii 1864-1922 a fost 
un singur post de învăţător la şcoala Costeni, între anii 1922-1934 au existat două 
posturi, între anii 1934-1949 au existat trei posturi, din 1950 până la 1965 au fost 
două posturi, după care au alternat perioade de timp când au fost când două când trei 
posturi  în  funcţie  de  numărul  de  elevi,  actualmente  funcţionând  două  posturi  de 
învăţător şi un post de educatoare la grădiniţă.
Dacă  în vechime din elevii care au învăţat la şcoala Costeni au fost foarte puţini care 
au ajuns în funcţii importante, în ultimii ani tot mai mulţi dintre elevii şcolii au ajuns 
oameni  cu funcţii  importante ca medici  -  Bololoi Vasilica,  Popescu Emilia-Alina, 
ingineri - Bololoi Alina, economişti - Bololoi Cameluţa, Pora Cătălin, Ciuvat Vasile, 
informaticieni - Ciuvat Ion, poliţişti -Popescu Cosmin, învăţători - Şărămăt Luminiţa, 
educatori - Răuţ Luminiţa, tehnicieni veterinari - Scundu Vasile.
Intre  obiceiurile  sau  datinile  intrate  în  credinţa  oamenilor  din  sat  sunt  cele  de  la 
naştere, botez, nuntă, înmormântare, serbări şi jocuri.

53



54



55



56



57



           

58



59



60



61



62



Naşterea şi botezul

După ce  femeia  năştea  era  aşezată  într-un 
colţ al casei şi sub ea se aşternea fân, ceea 
ce simboliza  ieslea în care s-a născut  Isus 
Hristos, după aceea venea moaşa, care era o 
femeie  aleasă  mai  dinainte,  lega  buricul 
pruncului  cu  o  aţă  tare  din  bumbac  sau 
mătase cam la 2 degete de pântece îl reteza 
cu foarfecă după care moaşa mergea la preot 
cu o sticlă cu apă pentru sfinţire. Cu aceasta 
apa îl stropea pe prunc şi se spălau pe mâini 
atât  moaşa  cat  şi  femeile  care  ajutau  la 
naştere  pentru  curăţenie.  Timp  de  3  zile 
după naştere moaşa îngrijea de lăuză, scalda 
pruncul,  aducea  mâncare  şi  băutură,  iar  a 
treia  zi  lăuza  şi  casa  în  care  năştea  se 
curăţau.  In  ziua  botezului  moaşa  venea  şi 
lua pruncul învelit  într-o plăpumiţă dăruită 
de ea, mergea cu el la biserică de unde îl lua 
naşul.
După botez îl  aducea acasă,  îl  punea pe o 
masă aşezată în mijlocul odăii pe care mai 

punea pâine şi sare, un pahar cu vin şi o carte. Şi de acolo îl lua mama lui.
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Pe  la  jumătatea  zilei  se  punea  masa  la  care  se  ospătau  naşii,  moşii  şi  alte  rude 
apropiate invitate de dimineaţa de tatăl pruncului cu o plosca sau cu o sticlă cu ţuică 
de care era legat busuioc. Către sfârşitul mesei înainte de a se servi friptura naşii şi 
moşii  ca şi  ceilalţi  oaspeţi  dădeau darul  fiecare  după situaţia  materială  după care 
mama pruncului le împărţea acestora cârpe lungi din borangic sau prosoape potrivit 
cu darul sau gradul de rudenie.
După ce se adunau toţi banii fără sa fie număraţi se aşezau într-o batistă peste care se 
punea pâine, sare şi vin şi se punea în leagăn lângă prunc.
Apoi petrecerea continua şi ea era însoţită câteodată şi de lăutari.

Nunta

Nunta începea de sâmbăta de la amiază când veneau şi lăutarii. Către seară cumnatul 
de mână pleca prin sat cu plosca cu ţuică şi cu lăutarii şi trecea pe la fiecare sătean 
cinstindu-l cu rachiu din ploscă. Aceste vizite erau considerate ca invitaţii la nuntă. 
De când începea nunta şi până la terminare, fie dimineaţa, peste zi sau seara, la casa 
unde era nunta se  spunea numai « bună dimineaţa ».  Sâmbăta  seara  băieţi,  fete  şi 
oameni cu neveste la casa mirelui unde se ospătau la masa de seară, ei fiind socotiţi 
nuntaşii  de  a  doua  zi.  După  ce  luau  masa,  ei  jucau  hore  până  la  miezul  nopţii. 
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Ginerele avea grijă să găsească trăsurile necesare pentru transportul nuntaşilor de a 
doua zi. Începând de sâmbăta de după amiaza trei fete care aveau ambii părinţi în 
viaţă lucrau la împodobirea steagului de nuntă cu beteală, panglici, şiruri de mărgele 
din boabe de porumb roşii sau fasole, batistă de bumbac sau borangic care era trimisă 

de  mireasă  împreună  cu  o  pereche  de 
brăciri  cu  care  se  înfăşura  steagul. 
Sâmbăta  seara  când  nuntaşii  sunt  la 
masă  mirele  mergea  cu  steagul  la  un 
băiat care avea ambii părinţi, prieten sau 
rudă cu el şi ii da steagul în primire. Tot 
timpul  cat  tine  nunta  stegarul  nu 
înstrăinează steagul, iar duminică seara 
îl  predă  ginerelui  după  ce  îşi  rezervă 
batista  din  el.  Duminecă  dimineaţa  se 
adunau  nuntaşii  şi  aşteptau  venirea 

naşului după care se aşezau la masă. Pană la sosirea naşului ginerele era bărbierit de 
un flăcău în timp ce lăutarii îi cântau fel şi fel de cântece care se potriveau cu trecutul 
de pană atunci al mirelui. Aceleaşi preparative se făceau şi la mireasă care şi ea îşi 
punea un cumnat de mână care invita sătenii la nuntăa. Tot cumnatul de mână făcea 
rost de o prăjină mare pe care după ce o curăţau de coajă o fixau în pământ într-un 
colţ  din bătătură, în varful prăjinii  punând o creangă de brad la care era legată o 
batistă în care se puneau bani şi 10 lumânări mai mici, lucrare care trebuia să fie gata 
duminică dimineaţa. In ziua nunţii bucătarii se sculau de dimineaţă pentru ca bucatele 
să fie gata la timp. Duminecă dimineaţa începeau să vină fetele şi băieţii care urmaţi 
de lăutari împreună cu mireasa şi cumnatul de mână luau o vadră pe urechile căreia 
legau un resteu de la jugul boilor şi mergeau la apă. Acolo umpleau vasul de trei ori 
după care se înapoiau acasă, tot drumul ei mergând jucând hore 

.
După ce ginerele se găteşte şi  nuntaşii  au terminat  cu masa,  ei pleacă la mireasă. 
Ginerele mergea în trăsură cu naşii, iar înaintea lor cumnatul de mână care avea pe 
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cap o cunună de foaie-n fir cu alţi trei băieţi, unul dintre aceştia spunând colocaziile 
în faţa casei miresei, în timp ce cumnaţii de mână al ginerelui şi al miresei schimbau 
între  ei  cununile  şi  ploştile  cu  rachiu.  După  aceea  toată  nunta  intră  în  bătătură, 
mireasa iese cu vadra cu apă şi cu un buchet de busuioc în mână, pe care îl înmoaie în 
vadra cu apă şi îi botează pe nuntaşi, le dă la cei trei băieţi care au fost cu cumnatul 
de mână cate o batistă după care se retrage în odaie. Nuntaşii sunt aşezaţi la masă în 
timp ce unul dintre ei se urcă în prăjina pentru a lua batista care este prinsă de bradul 
din vârf. De multe ori suitul în prăjină era foarte anevoios pentru că aceasta era unsă 
cu unsoare la capătul de sus. Cu toate acestea el nu se lăsa până nu lua batista şi 
mergea la naş pentru a fi cinstit. Cele 10 lumânări care erau în batistă le lua mirele şi 
le împărţea în biserica în timpul cununiei. In casă mireasa era împodobită cu voal, 
coroniţă şi alte decoraţiuni. De pe la mijlocul secolului trecut s-a introdus obişnuinţa 
ca miresele să fie îmbrăcate în rochie alba.

Cununia religioasă ca taina de cult ortodox se oficia în biserică în prezenta nuntaşilor, 
mirii fiind încadraţi de naşi. După terminarea cununiei religioase  nunta o pornea spre 
casa mirelui unde soacra mare primea zestrea cu care venea mireasa şi o depozita în 
siguranţă. După primirea miresei toţi nuntaşii intrau la masa mare la care mirii stăteau 
în capul mesei încadraţi de naşi. Mămăliga, turta de mălai, răciturile şi ciorba acră 
erau câteva din delicatesele ce se serveau la nuntă.  Spre final  urma darul miresei 
pentru naşi,  socri  mari  şi  rudele  apropiate  acestora,  după care cumnatul  de mână 
pornea cu farfuria pentru strânsul darului numărând cu glas tare, şi darul era strigat de 
lăutarul primaş ca să fie auzit de toţi mesenii. Spre sfârşit soseau cuscrii mici adică 
rudeniile şi părinţii miresei să vadă cum au decurs lucrurile cu instalarea fetei lor în 
casa ginerelui. A doua zi după nuntă socrii mari împreună cu mirii, cu rubedeniile şi 
alergătorii mergeau la casa socrilor mici fază cu care nunta se considera încheiata.

66



Dacă  în acele vremuri nunta avea o tradiţie istorică şi de înaltă morală, astăzi nunta 
se  rezumă  la  atingerea  unui  ţel  economic  cu  o  poziţie  socială  superioară  sau  la 
acumularea unui capital financiar. 
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Moartea şi înmormântarea

Moartea  şi  înmormântarea  marchează  încetarea  de  a  fi,  adică  moartea  fizică  şi 
dispariţia. Bătrânii, erau convinşi că există şi o alta lume şi doreau ca moartea lor 
survină  în  patul  propriu  şi  cu  lumânarea  aprinsă.  Cei  prezenţi  lângă  muribund 
aprindeau lumânarea ieşirii sufletului. In fiecare seară pană la înhumare rude, prieteni 
şi vecini asistau la priveghi. Din zorii primei zile îşi fac apariţia bocitoarele care cântă 
Zorile,  şi  care  erau în  număr  de  trei.  Momentul  trist  şi  înduioşător  era  scoaterea 

crucii,  a  capacului  cosciugului  la 
poartă lângă suliţa, venirea preotului, 
scoaterea  din  casă  a  cosciugului  cu 
decedatul  şi  apoi  pornirea  spre 
biserică pe ultimul drum spre cimitir. 
Deschizătorul drumului era gornistul 
urmat  de  cei  ce  purtau  suliţa  şi 
stâlpul, preotul, şi carul mortuar, iar 
după aceea coloane de rude, prieteni 
şi cunoscuţi. In carul mortuar în jurul 
tronului  cei  din familie  şi  rudele de 
parte  feminina  îl  boceau  pe  cel 

dispărut, exprimându-si sentimentele prin cuvinte. Pană la biserică, preotul impunea o 
oprire pentru tămâiere în care un bărbat din familie arunca înspre cele patru puncte 
cardinale  cate  un  pumn  de  monezi.  După  slujba  din  biserică,  membrii  familiei 
îndoliate sărutau cu închinăciune Evanghelia şi mâna sau obrazul decedatului după 
care se pornea spre cimitir unde urma înhumarea. Preotul stropea giulgiul alb cu vin 
roşu şi arunca ţărâna cu varful lopeţii peste cosciug. Înmormântarea se termina cu 
masa numita Pomană, care în vechime se făcea cu mâncare obişnuită, dar treptat a 
început să fie făcută cu mâncăruri alese ca la nuntă, lucru ce pare a fi mai mult o 
făţărnicie economică decât o aducere aminte a celui dispărut. 
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Jocuri şi petreceri populare
Ca în toate regiunile tarii noastre, şi la Costeni jocurile şi petrecerile populare erau 
păstrate printr-o veche tradiţie.  Duminicile şi  sărbătorile de peste an îi  adunau pe 
tineri şi vârstnici, iar lăutarii angajaţi din timp veneau la vremea potrivită. Horele se 
jucau după orânduiala locului. Cel ce juca înainte plătea o horă de 20-50 de minute şi 
îşi  alegea  pe  cel  ce  ţinea  urma.  Lângă  ei  se  prindeau  în  horă  şotiile  dacă   erau 

căsătoriţi sau fetele preferate dacă  erau 
flăcăi, după care se prindeau în horă toţi 
cei ce voiau să joace tineri şi vârstnici, 
bărbaţi  şi  femei.  Lăutarii  stăteau  în 
mijlocul  cercului  sau  după preferinţă  îl 
urmau  pe  cel  ce  juca  înainte.  Se  juca 
săltăreaţa, sârba, hora de mână, brâul sau 
învârtita. 
Cu  timpul  aceste  obiceiuri  şi  tradiţii, 
aproape ca  au dispărut,  azi  tineretul  se 

distrează la discoteca, în cârciumi sau la calculator. 
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Cuvânt de încheiere

Port de ani de zile în suflet imaginea satului unde slujesc ca dascăl, unde mi-
am întemeiat o familie, nădăjduind ca va veni o zi când voi putea aşterne pe hârtie, cu 
sufletul  şi  inima,  cele  adunate  în  decursul  multor  căutări.  Am trăit  şi  trăiesc  cu 
convingerea ca în viata aceasta trebuie să laşi  ceva în urma ta şi  nu doar sa treci 
călător prin ea.

Monografia aceasta este recunoştinţa mea pentru cei care mi-au dat viaţă, este 
recunoştinţa  mea  pentru  toţi  dascălii  mei,  cărora  le  mulţumesc  pentru  sfaturile 
înţelepte pe care mi le dădeau cu dărnicie în anii de şcoală.

Monografia aceasta este un semn de preţuire pentru cetăţenii acestui sat, pentru 
familia mea care a fost alături de mine în demersul meu.

Ţin să mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat şi mi-au dat concursul ca să 
pot duce la bun sfârşit aceasta lucrare, celor care m-au ajutat cu diferite informaţii, cu 
fotografii  vechi,  cu  manuscrise  şi  cu  alte  acte,  printre  care  menţionez:   Familia 
Grindeanu,  urmaşii  înv.  Ion  Grindeanu,  Familia  Ion  Şărămăt-Biran,  Doamna  inv. 
pensionar Ionescu Paraschiva, Familia Dumitru N. Drăghescu, şi nu în ultimul rând 
sotului meu Emil Popescu.

Că am reuşit sau nu în încercarea mea, las pe iubiţii mei concetăţeni să mă 
judece, ei fiind cei mai autorizaţi şi competenţi critici.

Eu am făcut doar o încercare, mai mult sau mai puţin reuşită, de prezentare a 
realităţilor unui trecut demult apus şi a celor prezente referitoare la locuri, oameni, 
fapte, tradiţii şi obiceiuri, năzuinţe de viitor.

Autoarea,
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