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DE LA VECHILE HOTĂRNICII („OCOLNICE”) LA HĂRȚI. 

EXPLORAREA ȘI VIZUALIZAREA ORIZONTULUI LOCAL  

ÎN TRECUTUL SATULUI ROMÂNESC 

ALEXANDRU-IONUȚ CRUCERU 

Abstract: This article discusses two of the means by which the Romanian 
peasant explored and visualized the local horizon, respectively the borders of 
the villages, before 19th Century. In Wallachia and Moldova, as in other 
parts of Europe, the medieval boundery documents (called ‘ocolnice’ in 
Romanian) were true descriptions of the environment, there being a custom 
to writtendown all landmarks from the ground (natural or human made), in a 
specific order. However, starting with the 18th Century, the way in wich the 
Romanian peasant explored and visualised space will change fundamentally, 
as a result of the penetration of maps or estate plans in legal practice. Therefore, 
both documents and maps are attempting to enhance people’s perspective on their 
estates, but in quite different way, namely, within words in first case and by 
sketches and symbols in the second one.  

Key words: boundery documents, maps, space visualisation, near horizon, 
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Una dintre caracteristicile definitorii ale societăților preindustriale a fost 
mobilitatea redusă a locuitorilor. Exceptând unele categorii privilegiate din 
societate (diplomații, misionarii, comercianții, exploratorii etc), pentru care 
călătoria reprezenta o experiență cotidiană, majoritatea oamenilor au fost obligați 
să viețuiască într-un orizont geografic restrâns. Pentru țăranul român, în speță, cel 
mai important spațiu, din punct de vedere simbolic și utilitar, a fost orizontul local. 
Cu privire la mobilitatea acestuia, Art. 142 § III din Regulamentul Organic al 
Valahiei (1831) prevedea că un locuitor cu carul de patru boi nu putea fi trimis 
pentru transporturi la o depărtare mai mare de douăsprezece ceasuri, iar unul cu doi 
boi, la mai mult de șase ceasuri1.      
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cale de douăsprezece ceasuri, socotindu-se calea de un ceas de 2500 stânjeni (…). Un lăcuitor cu 
carul de doi boi nu se va putea trimite decât numai în depărtare de șase ceasuri” (Vezi Regulamentele 
Organice ale Valahiei și Moldovei, Paul Negulescu, Georghe Alexianu (coord.), vol. I, București, 
Întreprinderile „Eminescu” S.A. – Str. Ing. Anghel Saligny 2, 1944. p. 39). 



 Alexandru-Ionuț Cruceru 66 

Așadar, în funcție de statutul social și bunăstarea materială, orizontul local se 
putea reduce la un județ, o plasă, un plai sau doar la târgul ori satul natal. Doar 
războaiele, abuzurile fiscale și cele ale stăpânilor de moșii aveau puterea să risipească 
temporar satele, făcându-le să renască prin ascunzișuri. În rest, câtă vreme era pace 
iar povara birurilor nu apăsa prea greu, glasul pământului îi ținea pe țărani în vatra 
satului natal. Viața în limitele așezării de baștină îi oferea țăranului liber drepturi și 
privilegii moștenite din strămoși, pe care viața în băjenie nu i le garanta. Din aceste 
considerente, dată fiind relația îndelungată de apropiere dintre oameni și mediul lor 
de viață, se cuvine să analizăm mai în amănunt modalitățile propriu-zise prin care 
țăranul român a explorat și vizualizat orizontul geografic local.   

Trebuie subliniat, încă de la început, că țăranul român a avut un mod 
caracteristic de a se raporta la spațiu și călătorie. Trecut prin „filtrul” afectivității 
sale, spațiul poate fi reprezentat sub chipul unor zone concentrice, în care casa este 
centrul sistemului de referință, preajma și vecinătatea reprezintă al doilea nivel, iar 
satul și hotarul său, cel din urmă nivel2. Elementul principal al spațiului îl 
constituie locul3. Locul nu este niciodată abstract, ci posedă un duh, are o anumită 
încărcătură spirituală (fie pozitivă, fie negativă). La fel, din punct de vedere al 
calității fizico-chimice, orice pământ sau loc poate fi bun, când este fertil, sau rău, 
atunci când nu este capabil să dea roade (locul este pietros, nisipos, sărăturos etc).   

E ușor de înțeles motivul pentru care orice deplasare, orice schimbare de loc, 
constituie ab initio o aventură spațială și spirituală pentru țăran4. Dincolo de 
hotarele satului începe spațiul vast pe care îl reprezintă lumea5.Țăranul liber 
(moșneanul sau răzeșul) nu are nevoie să părăsească satul de baștină (cel puțin nu 
la modul curent), câtă vreme hotarele așezării îi pun la dispoziție tot ce are nevoie 
pentru a-și asigura traiul. În acest scop, hrisoavele, hotărniciile și actele de 
vânzare-cumpărare amintesc întotdeauna zonele economice de care cel vizat 
(moștenitorul sau cumpărătorul) are să beneficieze împreună cu familia: „din 
pădure, din câmp, din islaz, din apă din sat”6.  

Pentru a înțelege mai în profunzime relațiile dintre țăranul român și orizontul 
local, respectiv, mediul său de viață, ne vom îndrepta atenția spre două „unelte” 
care au jucat un rol extrem de important în gestionarea resurselor funciare din Țara 
Românească și Moldova. Este vorba de ocolnică și hartă. Chiar dacă, la prima 
vedere, cele două par să înfățișeze tradiții complet diferite, cea scrisă și cea vizuală 
(cartografică), la baza acestora găsim același efort permanent de vizualizare 
mentală a spațiului, născut din necesități juridice și practice.  

 
2 Costion Nicolescu, Ernest Bernea – un primus inter pares, în „Simpozionul Național de 

Teologie. Satul românesc: vatră a plămădirii, păstrării și promovării ființei naționale și a credinței 
ortodoxe” 6–9 octombrie 2019, București, Basilica, 2019, p. 245–246.  

3 Ibidem, p. 245. 
4 Ibidem, p. 246. 
5 Ibidem, p. 247.  
6 Henri H. Stahl, Paul H. Stahl, Civilizația vechilor sate românești, București, Editura 

Științifică, 1968, p. 14.   
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În Dicționarul Enciclopedic Ilustrat al lui I.-Aurel Candrea, ocolnica este 
definită ca „planul unei moșii sau unui sat, carte de alegerea hotarelor”7. 
Echivalența dintre ocolnică și plan (cu sensul de hartă) este surprinzătoare, având 
în vedere condițiile istorice diferite în care ele s-au dezvoltat. Totuși, trebuie 
remarcat că cele două au ajuns de la o vreme să fie utilizate împreună și chiar să se 
confunde datorită scopului lor comun, constând în alegerea hotarelor.  

Cea mai importantă și frecventă formă de explorare și vizualizare a spațiului, 
atât în perioada medievală cât și în zorii epocii moderne, ilustrată de documente, a 
constituit-o operațiunea de hotărnicire a moșiilor. Cu privire la obiceiul de măsurare 
a moșiilor, întâlnit la poporul român, sociologul Henri H. Stahl afirma următoarele: 
„tehnica agrimensurală, așa cum ni s’a păstrat, nu are drept scop să traseze limite noi 
între sate, ci exclusiv să verifice și să reconstituie în integritatea lor, hotare 
preexistente”8. Presupoziția logică a sistemului nostru agrimensural, așa cum o arată 
cele mai vechi documente, este că toate hotarele există „din nepomenit veac” sau 
„dinainte de descălecata țării”9. Desigur, aceste considerații de sorginte populară 
conțin exagerări și nu trebuie absolutizate, existând situații în care operațiunea de 
hotărnicire trasează ex nihilo10 limitele dintre sate și chiar pe cele dintre entități 
administrativ-politice (vezi cazul raialelor Turnu și Giurgiu invocat mai jos).   

În satul tradițional românesc, hotarul moșie putea fi determinat prin două 
metode: prin enumerarea tuturor semnelor de hotar (naturale și artificiale) sau prin 
măsurarea „sumelor de stânjeni” (propriu-zis agrimensural)11. Metoda prin care 
erau enumerate toate semnele de hotar, sub forma unui circuit închis (dând ocol 
întregului trup de moșie), cu sau fără indicarea distanțelor dintre semne, este 
cunoscută sub numele de ocolniță sau ocolnică12.      

De remarcat că în ciuda modului de viață sedentar al țăranului, metoda 
ocolnicei a cunoscut o largă răspândire geografică, întâlnindu-se din Anglia până în 
Franța și Imperiul Otoman. Documentele de acest tip au fost botezate de istoricul 
François de Dainville cartes parlantes („cărți vorbitoare”), iar cele din 
administrația Imperiului Otoman au purtat, secole la rând, numele de 
hudud-name13. Acestea din urmă, hududnamelele, au cunoscut un mare avânt în 

 
7 Dicționarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea românească”, Partea I Dicționarul Limbii 

Române din trecut și de astăzi, I.-Aurel Candrea, Gh. Adamescu (coord.), București, Editura „Cartea 
românească” S.A., p. 859.  

8 Henri H. Stahl, Sociologia satului devălmaș românesc. Organizarea economică și juridică a 
trupurilor de moșie, vol. I, București, Fundația Regelui Mihai I, 1946, p. 54.  

9 Ibidem.   
10 În documentele de secol XV se folosește expresia „din pustiu”. (Vezi Ion Brăescu, 

Măsurătoarea pământului la români din vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric, în 
„Buletinul Societății Regale Române de Geografie”, Anul XXXIV, Fascicola 1, București, Atelierele 
grafice SOCEC & Co., societate anonimă, 1913, pp. 81–82). 

11 Ibidem, p. 53.   
12 Ibidem.   
13 Gottfried Hagen, Kātip Çelebi's Maps and the Visualization of Space in Ottoman Culture, in 

„Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies”, XL, 2012, p. 291–292; Hududname se 
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perioada 1695–1703, când necesitatea cunoașterii limitelor dintre sate căpătase o 
mare importanță în Imperiul Otoman, din rațiuni fiscale și economice14. Pentru țara 
noastră, o însemnătate istorică aparte a avut-o „hudutnameaua” împărătească din 
13 octombrie 1578, care viza trasarea liniei de hotar între cetățile Turnu, Giurgiu și 
Țara Românească15.     

Cercetând prin comparație cartografia otomană și amintitele hududnamele, 
Gottfried Hagen remarca faptul că un element comun al celor două sunt „axele de 
mișcare” (axes of movements), conturate de obicei de-a lungul drumurilor și 
apelor16. Tot axe de mișcare se pot socoti însă și itinerariile din jurul moșiilor, 
cerute de protocolul vechilor ocolnice17. La fel cum remarca Gottfried Hagen, în 
cazul hududnamelelor18, orientarea și distanțele de pe teren nu sunt esențiale în 
ocolnicele românești. Logofătul Costache Conachi, în „Noțiunile de hotărnicie” 
redactate în perioada Regulamentului Organic al Moldovei (1832), aduce câteva 
precizări care completează afirmațiile anterioare:  

„Răsăritul și Apusul, Mează-zi și Mează-noapte, prin unile ispisoace și 
scrisori vechi, suntu totu intervalul de la un punctu cătră altul, din aceste patru 
puncturi (puncte cardinale n. n.); pentru că din vechime în Moldaviea nu se serveau 
de busolă. În susu și în giosu, de multe ori să găsăște prin ispisoace după cursul 
apeloru și după starea dealurilor.(…) De multe ori prin ispisoace vechi, 
întoarcerea la capetele moșiei (încheierea ocolului n. n.) nu se rostește cu altă de 
cât cu cuvântul iar de acolo, fără a mai zice: să întoarce hotarul, așa dar la acestu 
feliu de prilejuri, trebuie să ne povățuimu de alăturatele moșii, dacă adecă mai stau 
și altele în acelu capăt. Cuvântulu deci, sau de acea, în multe ispisoace vechi se 
întrebuințează în locu de cuvântul de: acole înainte”19.  

 
compune din termenii hudud (arab.) – „hotar”, „limită”, „frontieră” și name (tc.) – „document”, 
„scrisoare”. Cf. Türkçe İngilizce Sözlük, Milliet Tesisleri’nde basılmıștır, 1990. 

14 Vezi Michael Nizri, Defining Village Boundaries at the Time of the Introduction of the 
Malikane System: The Struggle of the Ottoman State for Reaffirming Ownership of the Land, in 
„Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association”, Volume 2, Number 1, Indiana University 
Press, 2015, passim.   

15 Radu I. Perianu, Raiaua Turnu. Un plan topografic al raialei, în „Revista istorică română”, 
MCMXLIII, vol. XIII, fasc.  II, București, Imprimeria Națională, 1943, pp. 55–56. 

16 Gottfried Hagen, op. cit., p. 291.  
17 Privind obiceiul de a se parcurge la pas hotarele satului de către hotarnici și moșneni, 

grăitoare este o hotărnicie din 9 martie 1811, în pricina moșiei Clășanești din jud. Mehedinți: „Din 
cinstita porunca dumnealui biv vel clucer Nicolae Glogoveanu fiind orânduit eu Armașie Grigorie 
Ciocăzanu ca să aleg și să hotărăsc moșia Clășanești din sud. Mehedinți, după cererea moșnenilor, 
deci după cinstită poruncă mergând la fața locului unde fiind adunați toți moșnenii cu cărți și zapise 
ce au avut întăi am ocolit hotarăle pă margine”. (Sublinierea ne aparține) (Vezi Carte de alegere și 
hotărnicie din 1811, în „Arhivele Olteniei”, Dr. Ch. Laugier, prof. C.D. Fortunescu (coord.), Anul IV, 
No 20, Iulie–August 1925, p. 324).       

18 Gottfried Hagen, op. cit., pp. 291–292. 
19 Cuvintele cu litere cursive apar în textul original. (Vezi Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, 

anaforale și alte acte din suta a XVIII și XIX, Theodor Codrescu (coord.), vol. I, Edițiunea a II, Iași, 
Tipografia Buciumului Roman, 1871, p. 392).          
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În funcție de epocă și de talentul hotarnicului, descrierea ocolnicei putea fi 
mai schematică sau mai cuprinzătoare. Ca regulă generală însă, cu cât o ocolnică 
este mai veche cu atât informația geografică tinde să fie redată mai sintetic iar 
traseul hotarului este mai greu de reconstituit. Iată, de pildă, cum li se adresează 
Voievodul Matei Basarab sătenilor din satul Bârca (jud. Dolj), într-o ocolnică din 6 
mai 1652:  

„Cu mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voievod și domn a toată Țara 
Rumânească, dat-am domniia me această poruncă a domni<i>i mele sătenilor de la 
Bârca din Jâiul dă Jos, anume:  Giurca izbașa, Hrana vătaful, popa Stoian și 
Drăgan, cu toți frații lor de moșie și cu feciorii lor, câți Dumnezeu le va da, ca să le 
fie lor tot satul Bârca și Sinovul, cu tot hotarul și cu tot venitul din hotar până-n 
hotar. Și să să știe și hotarăle și semnele satului Bârca și Sinovul: din apa 
Desnețuiului până la Lacul Capetelor și pe la Bejănari până la Gemenile și până la 
Măgura Ciutei și până la hotarul Hurezilor, la Grindul cu Piatră și de acolea la 
Măgura Cioarei și până la apa Desnățuiului”20. Așa cum se poate vedea, descrierea 
hotarelor începe și se încheie cu același punct de hotar firesc (natural), ales 
intenționat pentru a fi greu de contestat: albia minoră a Desnățuiului.    

În ceea ce privește perioada istorică în care ar fi putut pătrunde metoda 
ocolnicei în lumea satului românesc, este dificil de oferit un răspuns. Pe parcursul 
Evului Mediu astfel de documente erau frecvent întrebuințate, atât în Imperiul 
Otoman cât și în Europa Occidentală21. Probabil că atunci când neînțelegerile 
survenite pe tema hotarelor intersătești s-au amplificat, obștile libere au început a 
căuta întărire domnească pentru stăpânirea moșiilor în pace22. Unul dintre cele mai 
timpurii exemple din Țara Românească se referă la moșia Chiojdului și datează din 
anul 141823. Din păcate, documentul s-a păstrat doar sub formă de regest în 
„Cronologia tabelară”24. Se pare că la începutul secolului al XV-lea metoda 
ocolnicei era deja adoptată în spațiul românesc iar legea nescrisă, care anterior 
funcționase în virtutea tradiției, începuse să fie dublată și certificată prin hrisoave.  

Aceste aspecte ne indică rapiditatea cu care s-a răspândit tehnica ocolnicei 
de-a lungul continentului European, ajungând până la poalele Carpaților. Iată, 

 
20 Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, volumul XXXVII (1652), Comitetul 

de coordonare: Acad. Camil Mureșan, acad. Ștefan Ștefănescu, prof. univ. dr. Ioan Caproșu, 
București, Editura Academiei Române, 2006, p. 134.  

21 Paul D. Harvey, Local and Regional Cartography in Medieval Europe, in „Cartography in 
Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediteranean”, Chicago&London, The University 
of Chicago Press, 1992, p. 493. 

22 Tudor Pamfile, Agricultura la români. Studiu etnografic cu un adaus despre măsurătoarea 
pământului și glosar, București, Institutul de Arte Grafice CAROL GOBL, S-r I. St. Rasidescu, Str. 
Paris 16, 1913, p. 2.  

23 Constantin C. Giurescu, Vechimea satelor Star-Chiojd și Chiojdul Mic din fostul județ al 
Săcuienilor, în „Revista Istorică Română”, MCMXXXIV, volumul IV, 1934, pp. 283–285; Idem, Tot 
în legătură cu vechimea satelor Star Chiojd și Chiojdul Mic, în „Pagini din trecutul istoric al 
Județului Prahova”, Muzeul de Istorie al Județului Prahova, 1971, pp. 5–6.  

24 Ibidem.  
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așadar, că Țările Române nu erau departe de „lumea civilizată” a Evului Mediu, cel 
puțin în privința tehnicilor agrimensurale. În sfârșit, cât privește denumirea plastică 
a ocolnicei, ce face aluzie la forma perfectă a cercului, se cuvin a fi spuse câteva 
cuvinte plecând de la relația dintre ocolnică și forma geometrică a moșiilor.     

Din unele hrisoave putem afla un amănunt interesant, și anume, că moșiile cu 
formă neregulată erau numite „rotunde”25. În mod curent însă, cuvântul ocolnică se 
aplica moșiilor cu formă patrulateră sau poligonală. Luând în considerare acest 
detaliu, ar putea părea naivă sau fără sens intenția cuiva de a da „ocolul” unei moșii 
patrulatere. Cu toate acestea, în documentele vechi, pentru a se sugera ideea de 
plinătate, de perfecțiune, în cazul unei forme sau a unui obiect, uneori se 
întrebuința cuvântul „rotund”. Însă nici cercul, ca formă geometrică, nu lipsea din 
agrimensura populară, chiar dacă situațiile în care apare sunt mai rare. În secolele 
XVI–XVIII, întinderea suprafețelor mici de pământ (a vadurilor de morară, a 
prisăcilor) se aprecia adeseori după puterea fizică a omului, pus să arunce un obiect 
greu (topor, secure, băț) în patru părți sau în toate părțile, din mijlocul locului care 
trebuia măsurat26. Atunci când obiectul era aruncat „în toate părțile”, locul măsurat 
dobândea o suprafață aproximativ circulară27. Tot o formă asemănătoare căpătau 
locurile defrișate din pădure (curăturile)28.   

La 1662, cu ocazia vânzării unui loc de casă se vorbește despre o suprafață 
calculată în stânjeni „rătunzi”29, având 10 stânjeni lungime și 10 stânjeni lățime, iar 
la 1694 este menționată vânzarea unui pogon „rătund” de vie30, fără a i se preciza 
măsurile31. Tratatul de topometrie din Condica Androneștilor (1799) arată că 
moșiile cu formă circulară existau în realitate și se măsurau potrivit unui protocol 
special, iar transformarea acestora în forme patrulatere nu le era îngăduită 
hotarnicilor: „iar dă’n pământ rătund spre a’l face tetragon nici să te ispitești că 
iaste peste putință”32.   

În practică, principiul ocolnicei a fost adaptat și unor situații speciale, 
eliminându-se parcurgerea integrală a teritoriului, când au existat impedimente fizice 
sau de altă natură. În această privință, este de amintit cazul hotărniciei din 1520, care 
a vizat delimitarea teritorială a comunităților aflate la nord și sud de Carpați, în 

 
25 Henri H. Stahl, op. cit., p. 60.  
26 Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoșii. Metrologia medievală pe teritoriul României, 

București, Editura Științifică, 1971, pp. 122–123.  
27 Ibidem, p. 123. 
28 Henri H. Stahl, Sociologia satului devălmaș…, p. 110.  
29 Stoica Theodorescu, Monografia orașului Câmpina, Câmpina, Tipografia „Gutenberg” 

Mihail S. Gheorghiu, 1924, p. 152.  
30 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 123. 
31 Costache Conachi afirmă despre moșiile rotunde că fiind rupte din locuri domnești, nu erau 

supuse la regulile moșiilor, de a avea lungime și lățime. (Vezi Uricariul…, vol. I, p. 394).   
32 Ion Nestor, Un tratat de topometrie din secolul al XVIII-lea, în „Analele Academiei 

Române”, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III Tom. XXIX, 1946–1947, București, Imprimeria 
Națională, 1948, p. 18.   
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regiunea Olteniei, pe o distanță totală de circa 200 km33. În astfel de împrejurări, 
parcurgerea teritoriului din semn în semn, conform obiceiul, ar fi fost practic 
imposibilă din cauza reliefului accidentat și ar fi necesitat multe luni de zile. În 
consecință, pare plauzibilă ipoteza conform căreia, procedura clasică a fost 
substituită de parcurgerea parțială a teritoriului, respectiv, de o alegere a hotarelor la 
fața locului, având un caracter static (din puncte de belvedere). Conținutul 
documentului sprijină atare interpretare: „(…) și de aci tot prin vârf până la  
Râul-Alb, asemenea la acel loc, cum s’au învoit acești nemți ai lui Ianoș Craiul 
împreună cu boierii domniei-mele care sunt numiți mai sus, care au lăsat hotare și 
semne prin munți și au ales munții românești din spre munții Ardealului, cum au 
găsit după dreptate, pentru ca să fie această tocmeală neclintită fără zgomot în 
veci”34. Alături de delegațiile celor două țări, la „tocmirea hotarelor” este de așteptat 
că au luat parte și comunitățile de margine, ale căror munți au fost supuși discuției.     

Cunoașterea munților constituia un atribut esențial al comunităților de margine la 
începutul secolului al XVI-lea. Datoria cunoașterii hotarelor revenea obștii în totalitatea 
acesteia. Fiecare om trebuia să cunoască mersul hotarului în dreptul moșiei sale35, și 
fiecare avea obligația să depună mărturie, la nevoie, pentru refacerea traseului36. 
Parcurgerea parțială a teritoriului disputat de cele două țări vecine, sprijinită pe 
vizualizare mentală a hotarului, s-a concretizat în cele din urmă pe hârtie. 

De la o vreme, în documente au început să își facă apariția informații 
privitoare la măsurătorile rudimentare întreprinse pe teren, pe o singură 
dimensiune37. Potrivit obiceiului, moșia se trăgea „cu funiia din sat în sat”, de către 
12 boieri hotarnici (în unele cazuri chiar de 24 de boieri), după cum se arată  
într-un document din 156938. Un alt hrisov, din 1574, face lumină asupra modului 
cum se trăgea moșia cu funia „deacurmezișul ocinelor”39. Dar măsurătoarea moșiei 
pe o dimensiune (transversal, prin trei locuri), cum se înțelege din cuprinsul altor 
documente, nu constituia o regulă în tehnica agrimensurală, ci mai degrabă o 
opțiune a hotarnicilor. Din secolele XVI-XVII până la finele secolului al XVIII-lea 
se păstrează acte de înstrăinare și de împărțeală fără nicio mențiune de 

 
33 Vezi Marian Coman, Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (secolele XIV–XVI), 

Iași, Polirom, 2013, pp. 208–216.  
34  Ion Donat, Hotarele Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, Anul XVI, nr. 92–94, Iul.–Dec., 1937, 

p. 232 (Sublinierea din text, cu litere cursive, ne aparține).  
35 Într-o ocolnică din 5 mai 1761, privitoare la semnele hotarului Craiovei, printre martori 

semnează mai mulți „oameni cei ce știu semnele moșii Șîmnicului”. (Vezi Constantin C. Giurescu, 
Documente, în „Revista istorică”, Anul IX, nr. 1–3, Ianuarie–Martie, București, Tipografia „Cultura 
Neamului Românesc”, 1923, p. 46).      

36 Henri H. Stahl, Sociologie românească – o culegere de texte, Paideia,  p. 54.  
37 Ion Brăescu, Măsurătoarea pământului la români…, pp. 81–95.  
38 Documente privind istoria românilor, veacul XVI, B. Țara Românească, vol. III  

(1551–1570), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952, p. 332.  
39 Documente privind istoria românilor, veacul XVI, B. Țara Românească, vol. IV  

(1571–1580), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952, p. 145.  
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măsurătoare. Împărțeala se făcea adesea „pe bătrâni”, „pe frați”, „pe jumătăți”, 
lucru ce sugerează mai mult o diviziune genealogică decât una teritorială40.   

Indiferent cât de bogate sau de sărace erau ocolnicele în amănunte spațiale, 
cel mai mare neajuns al lor era că nu puteau servi la reconstituirea hotarelor decât 
pe teren („la fața locului”), în mijlocul obștilor sătești și cu sprijinul memoriei 
colective. În condițiile în care conflictele teritoriale începuseră să capete amploare 
și să necesite o soluționare din partea instanței judecătorești supreme, adică a 
domnului, ocolnicele clasice au devenit de la o vreme probe incomplete și 
ineficiente. În Europa Occidentală, această criză a fost depășită prin introducerea 
treptată a unei probe vizuale, având o capacitate superioară față de documentele 
scrise în surprinderea aspectelor problematice.  

Ajungem, așadar, la cea de-a doua manieră de explorare și vizualizare a 
spațiului, cea prin intermediul hărții, adoptată în satul românesc cu o întârziere de 
peste două secole decât în alte părți ale Europei. În Anglia, revoluția cartografică 
s-a produs între anii 1350-150041, cu mult mai devreme decât vom vedea că s-au 
derulat lucrurile în spațiul românesc.    

Diferența cronologică își poate găsi explicația în factori istorici, politici și 
sociali, între care un rol major, dacă nu chiar decisiv, l-a avut decalajul economic 
generat de intrarea Țărilor Române sub dominația Imperiului Otoman42. De aici lipsa 
specialiștilor autohtoni și dificultatea de a ține pasul cu inovațiile din domeniul 
cartografiei. Prin urmare, în ceea ce privește cele două state dunărene (Țara 
Românească și Moldova), chiar dacă în epoca modernă timpurie cunosc schimbări 
fundamentale în planul artelor, paradoxal, nimeni nu a încercat să reprezinte 
suprafața pământului sau a moșiei în plan. Acest fapt se va petrece abia începând din 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, sub înrâurirea iluminismului neoelen43.  

Țăranul român nu a avut vocația cartografiei, în ciuda ingeniozității estetice 
și a virtuozității sale meșteșugărești. Izolat de marile școli și curente cartografice 
din vestul Europei, forțat să trăiască în sărăcie și resemnare, acesta se va 
transforma într-o „victimă” a provincialismului. Din aceste considerente, 
pătrunderea hărții la nivelul comunităților sătești a generat în Țările Române una 
dintre cele mai importante revoluții tehnice, juridice și culturale. După acest salt 
revoluționar, percepția lumii și a orizontului local va cunoaște schimbări în păturile 
de jos ale societății românești. În chestiunile agrare, cartografia va pătrunde ca 
soluție la cerințele clasei boierești și a mănăstirilor, aceștia fiind principalii factori 
direct interesați de rezolvarea litigiilor teritoriale.   

 
40 Ion Brăescu, Măsurătoarea pământului la români…, p. 83.    
41 Paul D. Harvey, op. cit., p. 465.  
42 Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500–2010), 

București, Editura Polirom, 2010, p. 30.  
43 Mai multe informații despre iluminismul neoelen în Țările Române la Anna Tabaki, Despre 

iluminismul neoelen. Curente de idei și canale de comunicare cu gândirea europeană, București, 
Editura Omonia, 2015, passim.   
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Într-o broșură din secolul al XVIII-lea privitoare la Turcia europeană, 
identificată de Nicolae Iorga în Biblioteca Regală din Berlin, scria că Guvernul 
otoman, dorind să aibă o hartă exactă a Principatelor, a cerut-o de la Domnii noștri 
iar aceștia, luând de la proprietari hărți ale moșiilor (care erau multe, și în general, 
destul de bine exacutate), au încercat să le potrivească între ele, dar nu s-a ajuns la 
niciun rezultat întrucât autorii hotărniciilor lucrau după alte sisteme44. Credem că 
adevărata problemă a planurilor de moșii din Principate era că multe fuseseră 
ridicate „după vechiul obicei, care nu este răzimat pe nici un cuvânt matimaticesc”, 
așa cum avea să se exprime, câteva decenii mai târziu, domnul Alexandru Dimitrie 
Ghica45.           

Hărțile de moșii provenite din fazele incipiente ale cartografiei autohtone – 
așa numitele hărți „de închipuirea moșiei”, se caracterizează prin lipsa 
omogenității stilistice și un schematism exacerbat. Fiind produse subiective, 
dependente de talentul și priceperea executantului, nefundamentate științific, ele 
nu reflectă cu acuratețe relațiile topologice dintre elementele spațiale46. După 
cum ilustrează documentele de la sfârșitul secolului XVIII, funcția principală a 
acestor hărți era aceea de a ajuta instanța judecătorească (Marele Divan) în 
vizualizarea („închipuirea”) părților esențiale ale moșiei sau trupului de moșie 
disputat, și în cele din urmă, la emiterea deciziilor definitive. Un bun exemplu în 
acest sens ne este oferit de un document din vremea lui Alexandru Calimah, 
domnul Țării Moldovei, emis în anul 1795 pentru moșia Călițeni din ținutul 
Cernăuți:  

„Întru care mărturie iscălindu-vă D-voastră, să se iscălească toți megiașii și 
împrejurașii ca venindu la divanu și cercetându-se de D-nealui vel. log. de va fi 
făcut orânduială și cu următoare de dreptate să se întărească de Domnia mea, iar 
dacă la hotărâtu va nasce vre-o pricină din pre vre-o parte, atunci cu petre să nu se 
stâlpească, ce în ce chipu va fi curgerea pricinei să faceți mărturie în scrisu cu 
arătare pre largu cum și hartă de închipurea moșiei iscălită de D-voastră, arătându 
și locul acelu de pricină; cu care împreună prin zi de sorocu ce le veți pune viindu 
la Divanu, li se va da hotărâre precum va fi dreptu”47.  

 
44 Nicolae Iorga se îndoiește de veridicitatea informațiilor, afirmând că „povestea e frumoasă 

dar nu e și adevărată”. (Vezi Nicolae Iorga, O hartă a Țerii-Românești din c. 1780 și un geograf 
dobrogean, Extras din „Analele Academiei Române” Seria II, tom. XXXVI, București, Librăriile 
SOCEC & Comp și C. SFETEA, 1914, p. 1).   

45 Analele Parlamentare ale României, tomul V, București, Imprimeria Statului, 1895, p. 349.   
46 O mărturie elocventă pentru lipsa pregătirii cartografice a boierilor hotarnici se întâlnește în 

hotărnicia moșiilor Stâlpeneasca, Stănciuleasca și Mălăiasca (jud. Săcuieni), din 15 august 1805: „iar 
pentru le a lua judecata totală pliroforia, făcurăm și hartă, după cum puturăm – de cursul acestor trei 
hotare de moșie”. (Sublinierea ne aparține) (Vezi Documente de pe Valea Teleajenului. Colecția de 
documente Dumitru I. Brezeanu-Teișani, O. D. Brezeanu, I. Jercan, N.I. Simache, M.Gh. Vulpescu 
(coord.), Muzeul de Istorie al Județului Prahova, f.a., p. 254).    

47 Vasile A. Urechia, Istoria româniloru, Seria 1774–1800, tomul VII (al V-lea al seriei  
1786–1800), București, Tipografia și Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1894, pp. 573–574.   
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Omiterea unor elemente importante din teren, sau ilustrarea lor defectuoasă, 
atrăgea după sine excluderea hărții din actul juridic și îndreptarea sau refacerea sa 
integrală48.      

În cele mai fericite situații, hărțile erau întocmite „după starea locului”, având 
scară de proporție (exprimată în stânjeni) și cu tot cuprinsul interior al moșiilor, caz 
în care erau numite hărți „gheometricești” sau „inginerești”. Dincolo de acest 
aspect, simbologia urma în linii mari aceleași pattern-uri estetice, chiar dacă 
fiecare hotarnic avea libertatea să stabilească ce elemente să reprezinte sau să 
omită, în funcție de relevanța acestora în actul decizional. Să arătăm însă mai 
concret cum au fost transferate și reprezentate pe hartă părțile esențiale ale 
moșiilor.  

În primele hărți a existat tendința de a se utiliza simboluri „naturale” 49, mai 
ușor de corelat cu elementele din teren și cu descrierile cuprinse în ocolnice. De 
asemenea, a existat întotdeauna o preocupare din partea cartografilor (atât a celor 
profesioniști cât și a celor ocazionali) pentru plasarea moșiei în context social și 
spațial. În acest scop se specifică pe margine numele moșiilor, satelor, cetelor sau 
chiar a proprietarilor individuali din jur („împrejurașii”). Tot pentru orientare, pe 
hărți sunt indicate cu regularitate punctele cardinale, fie prin simbolul solar 
(Răsăritul) ori/și selenar (Apusul), fie doar în scris (Răsărit, Apus, Miazănoapte, 
Miazăzi)50. Pe harta moșiei Drăgeștilor, de pildă, „care s-au făcut întocma după 
starea locului, din poronca preaînălțatului domnului nostru, Alecsandru Constandin 
v(oe)voda în anul 1784 noiemvrie 21. Ioan Ursoianu, biv g(os)pod treti logofăt”, 
aflată în Arhivele Naționale Neamț (fond Moșia Drăgești, dos. 101), răsăritul este 
indicat prin simbolul Soarelui, sub forma unui cerc având în mijloc o figură 
antropomorfă51.  

Amplasarea Răsăritului în partea de sus a hărții pare să constituie o practică 
destul de des întâlnită la cumpăna secolelor XVIII–XIX, după cum demonstrează 
planul moșiei prahovene Mărgineni, din anul 181752. Pe această închipuire de 
hartă, se mai poate observa că biserica reprezentată din profil, privește conform 

 
48 La 19 iulie 1811, Divanul Cnejiei Moldovei îi scria boierului Lupul Balș biv vel vornic să 

cerceteze litigiul dintre stolnicul Ioan Codreanu și răzeșii Viltotești din ținutul Fălciului, care nu se 
putea soluționa din pricina hărții închipuită cu un an mai înainte de către vornicul de poartă, Dimitrie 
Meleghi. Divanul cere cercetarea amănunțită a hărții: „de să va dovedi cu harta esti întocma după 
stare(a) locului și după glăsuire(a) scrisorilor, atunce să va încredința și de cătră dum(neata) și de 
ingineriul ce vei ave(a), cu care viind de iznoavă la divan să va da hotărâre giudecății după urmare(a) 
dreptății, iar dovedindu-se harta greșită, atunce vei puni dum(neata) ingineri de va închipui altă hartă 
întocma după stare(a) locului, în cari să-s(e) arăti și locurile de pricină în măsuri și cu bună 
înțălegire”. (Vezi Costin Clit, Satul Văleni, ținutul istoric al Fălciului. Documente inedite (secolele 
XVII–XIX), București, Editura Tritonic, 2019, pp. 127–128).    

49 Gabriela Osaci-Costache, Cartografie, București, Editura Universitară, 2003, p. 48.  
50 Ioan Ungureanu, Moșia Drăgești din ținutul Roman, în măsurători și hotărniciri  

(sec. XV–XIX), în „Carpica”, vol. 31, 2002, p. 154.  
51 O reproducere a acestei hărți la Ioan Ungureanu, op. cit., p. 154.       
52 D.A.N.I.C, Planuri județul Prahova, Planșa nr. 224.  



 De la vechile hotărnicii („ocolnice”) la hărți. Explorarea și vizualizarea orizontului… 75 

realității din teren către est. Același model, cu Răsăritul în partea de sus a hărții și 
Apusul în partea de jos, remarcăm în copia făcută „după o închipuire de hartă de 
prin 1793” a învățătorului Nicolae I. Antonovici, având ca tematică moșia 
Bârladu53.   

Cât privește hotarul moșiei pe care este situat satul, hărțile autohtone îl 
surprind în dubla ipostază, de graniță care desparte un sat de altul și de suprafață 
cuprinsă între aceste hotare. Ion Brăescu observa, cercetând două lucrări ale 
hotarnicului moldav Ioan Ursoianu (prima din 1792 iar a doua din 1794), că pe 
aceste închipuiri de hărți, fără scară de proporție, hotarele sunt reprezentate prin 
linii paralele iar fiecare trup de moșie este diferențiat prin culori54. Același lucru îl 
constatăm cu privire la hotarele schițate pe harta moșiei Mărgineni din 1817, mai 
sus amintită. În orice caz, aceste date contrazic afirmația lui Henri H. Stahl, cum că 
traseele intersătești nu apar pe „hărțile țării” din pricina importanței scăzute a 
acestora55.         

În general, a existat un interes destul de scăzut pentru reproducerea fidelă a 
geometriei liniilor de hotar, în cazul moșiilor, până la instituirea școlilor de ingineri 
conduse de Gheorghe Asaki și Gheorghe Lazăr, la începutul secolului al XIX-lea. 
Pentru transpunerea fidelă în hartă a curgerii hotarului (care „merge” pe frânturi de 
linii drepte, „purcede” înainte, „apucă” la dreapta sau la stânga) erau necesare 
cunoștințe de matematică mai avansate decât cele aplicate în agrimensura populară.   

Drept urmare, la fel ca în ocolnicele medievale, în primele reprezentări 
cartografice accentul cade mai mult asupra punctelor de hotar, simbolizate prin 
semne specifice, precum: steaguri, cercuri sau puncte îngroșate, în cazul pietrelor 
de hotar; movile în cazul mușuroaielor de pământ; pomi sau arbori stilizați; linii 
simple sau îngroșate, în cazul drumurilor și cursurilor de apă. Totodată, „trăsurile”, 
adică liniile imaginare care unesc punctele cheie de pe teren, în metoda 
agrimensurală autohtonă, sunt simbolizate pe hartă cu sau fără indicarea lungimilor 
în stânjeni56. 

În ceea ce privește organizarea internă a moșiilor sătești, hărțile amintite sunt 
departe de a oferi detalii la nivel de loturi (pământuri, funii sau delnițe), sugerând 

 
53 Documente bârlădene. Actele de proprietate ale Casei Obștei Târgului Bârlad, urmate de 

 2 documente în facsimile și 2 închipuiri de hărți, Preotul Ioan Antonovici (coord.), Bârlad, 
Tipografia Neculai P. Peiu, 1912 (Vezi anexele de la sfârșitul cărții).  

54 Ion Brăescu, op. cit., p. 105; Theodor Codrescu menționează că avea în posesie o hartă a 
moșiei Căntăreștilor, din 29 august 1786 și „mărturia hotarnică” cu aceeași dată, ambele lucrate de 
Ion Ursul biv vel treti logofăt. Acest cartograf pământean, judecând după forma numelui, pare a fi 
aceeași persoană cu Ioan Ursoianu, despre care s-a vorbit în text. (Vezi Uricariul sau Colecțiune de 
diferite acte care pot servi la istoria românilor, Theodor Codrescu (coord.), vol. XVII, Iași, 
Tipografia Buciumului Roman, 1891, p. 374).    

55 Henri H. Stahl, Sociologia satului devălmaș românesc….p. 51.   
56 Într-un document din 14 august 1787, domnul Moldovei, Alexandru Ipsilant, le cerea în mod 

explicit boierilor hotarnici să indice pe hartă numărul de stânjeni care corespund celor două 
dimensiuni ale moșiilor: „și apoi pe toate să le măsurați în stânjeni lungul și curmezișul, și să 
însemnați la hartă măsurele fiește-căruea”. (Vezi Uricariul…,vol. XVII, p. 171).       
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doar repartiția spațială a principalelor zone economice: pădurea, apele, heleșteele, 
locurile de hrană și siliștea sau vatra satului. Se constată o mare diversitate de 
semne grafice și de metode de reprezentare a aceluiași element în hărți. Cel mai 
mare obstacol pe care hotarnicii îl întâmpinau în lucrările lor era pădurea. 
Incapabili să opereze în pădure, din lipsă de instrumente, aceștia se mulțumeau 
câteodată să semnaleze dificultatea în cartea de hotărnicie și să efectueze o trăsură 
în marginea acesteia („sub pădure”)57. Pe hărțile din epocă, pădurile erau 
reprezentate prin simbolul unor copaci, fără un contur bine delimitat. Întinderea 
mai mare sau mai mică a acestora era indicată prin numărul mai ridicat sau mai 
scăzut al copacilor grupați în arealul respectiv. Vetrele satelor erau marcate prin 
concentrarea unor dreptunghiuri sau pătrate, înfățișând gospodăriile sau casele, 
însoțite de oiconime. În cadrul acestora, sunt scoase în evidență cu predilecție 
locuințele boierești - a căror arhitectură se încearcă depotrivă a fi pusă în valoare-, 
însoțite de numele familiilor posesoare. În sfârșit, o altă zonă esențială a moșiilor 
sătești o constituia teritoriul disputat în sine, scos în evidență vizual prin linii 
(„trăsuri”) sau delimitări cu titlu provizoriu sau orientativ. De cele mai multe ori, 
semnul convențional întrebuințat este linia punctată (denumită cu „picături”, cu 
„înpuncturi”58), precum vedem în hotărnicia vetrei târgului Hârlău, din 15 februarie 
180659. Totodată, „picăturile” erau folosite de ingineri pentru proiectarea diferitelor 
modificări60. 

Materialelor cartografice autohtone de la sfârșitul secolului al XVIII-lea le 
este caracteristică utilizarea concomitentă a proiecției perspective și a celei 
orizontale. Prin urmare, unele obiecte sunt desenate în manieră realistă, din profil 
(bisericile, casele boierești), pe când altele, de pildă drumurile, potecile, cursurile 
de apă, sunt schematizate prin linii simple sau duble. În absența textului, orice linie 
sinuoasă putea fi înțeleasă ca drum, potecă sau râu, și orice linie dreaptă putea fi 
considerată, la fel de ușor, un gard sau o linie de hotar. De aceea, acolo unde 
neclaritățile sunt inerente sau provocările tehnice depășesc cunoștințele ori 
posibilitățile cartografului, textul vine întotdeauna să ofere explicațiile necesare.  

 
57 Ion Brăescu, op. cit., pp. 92-93; În tratatul de topometrie întocmit de postelnicului Șerban 

Andronescu, în 1799, și completat de fiul acestuia, serdarul Grigore Andronescu, pentru măsurarea 
pădurilor se dă metoda următoare: „A să măsura o pădure, ca să să știe cât loc are într’însa și câți 
copaci, măsori un cap în lat, apoi o coastă în lung și poliplsasiesești capul cu coasta și adunați 
stânjenii tetragoni îi împarți cu suma stânjănilor unui pogon și suma ce-ți va arăta sunt pogoane. 
Numeri apoi copacii dintr’un pogon și poliplăsișești cu celelalte pogoane cum se ve împotrivă”. (Vezi 
Ion Nestor, op. cit., p. 16).   

58 Ion Brăescu, op. cit., p. 105. 
59 „Apoi să se măsoare vatra tărgului în lung prin mijloc, din cap în cap, și prin mjloc de a 

curmezișul, și să să facă altă asemene hartă di starea locului, după încungiurare ci să va face de acum, 
însămnând cu picături și la harta vechi, pe undi s’au făcut măsurile, ca să să poată înțălegi (…)” 
(Sublinierea ne aparține). (Vezi Uricariul sau Colecțiune de diferite acte care pot servi la  
istoria românilor, Theodor Codrescu (coord.), vol. X, Iași, Tipografia Buciumului Roman, 1888,  
pp. 217–218).     

60 Vezi Ion Nestor, op. cit., p. 21. 
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Atragem atenția asupra faptului că vizualizarea spațiului prin intermediul 
hărții se putea reduce și la o schemă mai abstractă, formată din linii și puncte 
numerotate, simbolizând trupurile de moșie cu principalele răzoare și puncte de 
hotar. Asta ne indică un plan al moșiei Izești-Păcureți din 1785, „care pentru mai 
buna cunoștință și priceperea fiecăruia s’au închipuit și însuși starea moșiilor cu 
semnele lor în dosul aceștia (a hotărniciei n. n.)”61. Și mai interesant este că acest 
stil de reprezentare apare și mai târziu, în tratatul de topometrie din Condica 
Androneștilor (1799). Acest veritabil îndrumar în tainele agrimensurii populare, cel 
mai vechi dintre cele cunoscute la noi până în acest moment, oferă exemple vizuale 
cu un grad similar de abstractizare, în care relieful și elementele spațiale din 
interiorul moșiei lipsesc. În cazurile ipotetice din tratatul de topometrie se pot 
observa: hotarul exterior al moșiilor reprezentat prin linie dublă, linia punctată („cu 
picături”) folosită în alternanță cu linia continuă, indicarea punctelor cardinale prin 
cuvinte (Miazănoapte, Miazăzi etc), poziționarea Răsăritului în partea de sus a 
desenului.  

Din rândurile anterioare ne putem da seama că problema nivelmentului a fost 
multă vreme ignorată de cartografii din spațiul autohton. Reprezentarea reliefului a 
constituit, dealtfel, una dintre problemele care au stat în fața cartografiei românești 
preț de multe decenii, până spre mijlocul secolului al XIX-lea. Măsurătoarea 
executată de vechii hotarnici nu se făcea prin ridicarea în plan, cu ajutorul 
aparatelor geodezice, ci efectiv pe pământ, coborând văile și urcând dealurile.62 
Este de așteptat, prin urmare, ca progresul tehnic să se fi petrecut îndeosebi datorită 
„arhiteconilor” străini care, grație instruirii lor avansate, erau la mare căutare în 
Țările Române63. În ceea ce privește ridicările cartografice din secolul al XVIII-lea, 
pentru oținerea hărților la scară mare se foloseau două metode: 1. Ridicare „la fața 
locului” (vedere perspectivă), fără măsurătoare, prin care se întocmea plan vizual; 
2. Ridicare sau plan geometric al locului, făcute pe operațiuni bazate pe anumite 
principii, cu instrumentar adecvat pentru reprezentarea terenului, a dimensiunilor și 
a unghiurilor raportate la o anumită scară64.  

Documentele nu aduc informații concrete cu privire la modalitatea de 
întocmire a hărților. Este mai mult decât sigur, însă, că atât parcurgerea hotarului 
cât și întocmirea schiței de plan se făceau în prezența și cu participarea tuturor 

 
61 Andrei Nicolescu-Păcureți, Monografia istorică, economică, statistică, culturală și socială a 

Comunei Păcureți din Jud. Prahova, Ploiești, Tipografia „Izbânda”, 1912, p. 192; Pentru planul 
moșiei Izești-Păcureți din 1785 vezi Ibidem, p. 229.  

62 Henri H. Stahl, Sociologia satului devălmaș românesc…, p. 63.    
63 Vezi Dan Berindei, Cu privire la biografia inginerului și „arhitectonului” Moritz von Ott,  

în „Monumente și Muzee. Buletinul Comisiei Științifice a Muzeelor și Monumentelor istorice  
și artistice”, Anul I, Tom 1, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958,  
pp. 205–213.  

64 Ana Toșa Turdeanu, Oltenia. Geografie istorică în hărțile secolului XVIII, Craiova, Editura 
Scrisul Românesc, 1975, p. 17.   
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părților implicate în litigiu. Această metodă de lucru oferea o garanție că proba 
vizuală, ce urma a fi prezentată instanței, nu era falsificată65.   

În perioada Regulamentelor Organice, din pricina complexității operațiunii, 
întocmirea planului este separată de hotărnicirea propriu-zisă, urmând a se realiza 
într-o etapă de cabinet. După 1831–1832, imaginea țăranului român asupra 
orizontului local începe să devină mai amplă și mai obiectivă, datorită hărților de 
moșii executate pe principii matematice. Sunt de reținut prevederile proiectului 
cadastral din anul 1835, adresat Obșteștii Adunări, care obligau topograful să 
înfățișeze pe plan „toată coprinderea din lăuntru” a moșiilor, spre beneficiul 
proprietarilor și statului:   

„În harta dar ce va face topograful pentru fieșcare moșie, va arăta nu numai 
încunjurarea ei, ci și toată coprinderea din lăuntru, adică curgerea apelor, cotitura 
drumurilor celor mari, întinderea stânjinilor cvadrați a pădurilor, a livezilor, 
locurilor lucrate, locurilor sterpe, înălțimea dealurilor, a munților; va trece în scurt 
o descriere statistică de starea acei moșii, ca să cunoască și proprietarul natura 
moșiei sale cu deamăruntul, să aibă și Stăpânirea o luminare asupra stării fizicești a 
acestui Prințipat”66.  

În planurile de moșii lucrate la cumpăna secolelor XVIII–XIX, scara de 
proporție uzuală este exprimată în „stânjeni domnești”. Se întâlnesc însă destule 
situații în care scara este redată în „palme domnești”67, cum se obișnuiește în 
documentele ce ilustrează mărimea palmei cu care s-a măsurat pământul68. 
Alegerea scării potrivite se făcea în funcție de dimensiunea suprafeței 
reprezentate pe plan, optându-se mai frecvent pentru stânjeni, în cazul moșiilor 
mari, și pentru palme domnești, în cazul problemelor de detaliu (părți de moșie, 
străzi, ulițe etc).     

În concluzie, harta a constituit încă de la debutul său, un instrument 
complementar vechilor ocolnice (hotărnicii) în practicile juridice și funciare și s-a 
dovedit extrem de utilă în vizualizarea orizontului local. Trecerea de la mărturia 
scrisă la hartă se numără, fără îndoială, printre cele mai importante „salturi” 
tehnice și culturale care au avut loc pe teritoriul Țărilor Române în secolul  
al XVIII-lea.  
 

 
65 Într-un document din 15 mai 1815, aceia cărora li se încredințează „harta închipuitoare de 

starea locului”, în vederea prezentării la cinstitul divan, sunt chiar răzeșii: „Deci văzându-se 
nemulțămire și cu totul împotrivire despre pârâții răzăși, nici o hotărâre nu li s-au putut face, ci 
făcându-se hartă închipuitoare de starea locului, s-au dat la mâna jeluitorilor răzăși, dânduli-se și 
această mărturie ca să meargă la cinstitul divan”. (Vezi Uricariul…vol. XVII, p. 294).   

66 Analele Parlamentare ale României, Partea I, tomul V, București, Imprimeria Statului, 
1895, pp. 335–336.  

67 Ion Nestor, op.cit., p. 5.  
68 Nicolae Stoicescu, op. cit. (Vezi exemplele de la sfârșitul cărții: Fig. 5a, Fig. 5b, Fig. 5c, 

Fig. 5d).   


