AŞEZĂRILE ŞI ARHITECTURA RURALA

DE PE VALEA

BISTRIŢEI

(CURSUL MIJLOCIU)

NICOLAE GEORGESCU

In contextul istoric al aparitiei

judeţul

şi evoluţie i aşezărilor din Oltenia,

Vllcea se înscrie alături de Gorj c~ cel mai mare număr de
sate .,._ în majoritate de moşne'ni. Nu este o afirmaţje de -pură statistică,
deoarece cele două judeţe au fost şi incă sînt cele mai conservatoare
In ceea ce priveşte tradiţia , ocupaţ iile, meşteşugurile în care, cel al
construcţiilor de case este mai semnificativ, Vîlce.a siluindu-se pe un
loc de frunte îq privinţa arhlţectU!rii - casa cu foişor - etalon de
referinţă pentru întreaga arhitectură rurală a românilor.
Pentru Oltenia necesitatea cercetării la un mod complex are şi o
altă s~mnificaţie, această parte a fltrit aducînd o contribuţie im,pqrtantă
la procesul de etnogeneză a poporului român, în perioade mai apropiate de noi, ţinutul din dreapta Oltului, însemnind mijlocul unui coridor de transmisie în ambele sensuri, pe drumurile de sub poala muntllor, in lungul v"ăilor (drumurile · oierilor) , a culturii materiale şi
spirituale de pe a.robii versanţi" af Carpaţilor şi de la cîmpie din acest
mariaj de ·concepţii şi idei cristaliztndu-se o bogată civilizaţie numită
adesea în literatura de referinţă fie a lemnului. fie a lutului ori pietrei.*
Din toată p.r·bbleD'iaUca aşezărilor vik:ene a'm reţinut pe aceia a
org.anizării acestbra şi a evoluţiei .a.rhi'leolurii rurale tle p e valea Bistriţei
imbintnd c ercetările de teren cu informatia documenta ră.
Cauzele care au dus la alegerea acestui sector slnt multiple, greutate mai mare avind :
1. Apropierea de marile obiective industriale (petrochimice, exploatări forestiere, cariere, etc.) ca şi d e o serie de oraşe cu impllca\iile
existenţei unei populatii qavetiste, flotante, de zi ori noapte, toate
acestea', adăugate la alţi factori de modernizare sătească (cooperativizarea agriculturii, electrificarea cu tot arsenalul său tehnico-gospodă
resc), productnd schimbări radicale Io modul de viaţă al aşezării mat
mult ca pe alte văi (spre ex. OlteO. sau zone (Loviştea).
2. Măsurile preconizate prin sistematizarea rurală le vor transforma
în puternice centre agro-industriale cu r~percusluni In exisfen\a unor
construcţii anexe ioculnţei:
• Nu lntlmplălor arhitectura acestor Judele este Ilu strată tn două secttl etno.
grafice cu expunere tn aer liber - Bujoreni şi Curtişoara, ca de altfel şi tn alte muzee
de caracter na!lonaJ - Bucureşti, Goleşti.
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Ca

aşezare geografică

toate· sînt situate pc cursul mijlociu al
de confluenţă cu Otăsăul. în partea centram a jude·
sud a depresiunii Horezu şi a depresiunilor intracolinare, in prezent făcind· parte din com. FFînceşti. Căile de comuni·
caţie sînt date de cele două şosele judeţene - Băbeni-.Horezu pe valea
Bistriţei şi Băb.eni-Pietrari pe valea Otăsăului Ja care se adaugă calea
ferată lngustă (pentru .exploatarea şi transportul pietrii de calcar la
c0o:nbi.natul chimic) - ·c:;ovora-Bistriţa. Vecinii acestor aşezări sint:
la nord Foieşti, şi Serbăneşti; la vest Govora şi Mihăeşti; la est Po·
peşti-Dăeşti şi la sud Băbeni.
Din punct de vedere istoric actualele aşezări continuă nivele suc'Cesive de locuire c:are încep încă ~in neoUtic (descoperiri !ntîmplătoare
in punctele Bîrlo;ţga, M!ad, Apâ roşie, dealul Cîineştilor .- materiale
existente tn colectla şcolii generale din satul Genunenl - prof. Pie·
traru} şi se continu·ă. cu. perioada dacică şi '!lledievală. ·.
Informaţia documentară este m~It mai abundentă şi ne oferă date
precise despre situa·ţia sociaiă şi ·economicâ a .:işezărllor. Majoritatea
documentelor sî:O.t din sec. XVII, perioadă cind mai toate acestea au
fost aservite- prin .diferite {onne fie de. mănăstiri fie de boieri. Spre
exemplu un doclitnent din anul 16;30 at~ stă că satul (azi dispărut ca
denumire} Cfjneşti cade în rumlnie 1, alt document din aceiaşi perioadă,
de data âceasta referindu-se la Genuneni, arătind că,„ „noi judeci din
Genunenl... să se ştie că am vindut„. ocină o falce Ş,i jumătate în Gru•. 1n„.
. "2.
.
i a11.„
·
Salul Frîoceşti a avut ii1 tî~p o situaţie aparte ; atestat liber în
sec„ XVI, la începutul sec. XVII cade parţial în stăpînirea mănăstirii
Dintr-un lemn, prin infiltrar.ea acest.eia 'În drepturile de stăpinire a ho·
tar ului, satul fiind fragm:erttat (mănăstirea s-a înfiltrat cu o enclavă tn
hotar, vatra şi hotarul moşnenilor fiind la extremităţi, situaţie con·
tinuată pină la secularizare).
Dintre aşezările analizate numai două au reuşit să ramînă libere,
anume, Moşteni de Genuneni şi <;:îineştP, pînă Ia părăsirea ve.lrer cind
s-a numit Moşteni de Surupate. De menţionat. că acest .din urmă sat
şi-a p.ărăsit vatra din motive -eco.n omice bine· <;leterminate dar şi .social·
juridfce şi politice legate de acţiunile ulterioare. de tragere la linie.
O tipologie a aşezărilor din zona respectivă privită prin prisma
mai multor factori ne oferă următorul tablou :
Din punct de vedere economic au fost aşezări ·agro-pastorale în
care fiecare gospodărie rezolva problemele de hrană · practicind agri·
cultura (fn special pomicultura şi viticultura) şi creşterea animalelor
la care se adaugă O· serie de meşteşuguri legate de pădure şi industria
casnică, neomiţÎnd bineînţeles ocupaţiile aşa-zise secundare (vlnătoare,
pe.s cuit). Au existat şi sate specializate în perioade ,mai apropiate de
noi - · unul în olărie (numeroase nume de Olaru, ţoponim Olari), azi
dispărut şi alt.u l fun.cţional şi în prezent, specializat în mobilier, Rudari.
Din punct de v edere social - sate· libere (de moşneni) ca Moşteni
de Genuneni şi Clineşti, apoi Moşteni de Surupate ; sate mănăstireşti
Bistriţei şi în zona
ţului, la J!mi:ta de
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Moară.

Suru palele, Valea

Otăsăului.

(Mănăstirea

dintr-un lemn, Surupate, Schitul Minăileşti) - Minăsti
reni, Surupate, M$,năileşti, Frînceşti parţial; sate boiereşti ca Genunenii (O. Genuneanu).
Din punct de vedere geografic şi s tructural au fost sate răsfirate pe
mici platouri, terase, gruiuri ori sub poala pădurii, incepind din sec.
trecut. sate de vale înşirate tn lungul apelor principale şi a micilor
afluenţi, cu tendinţă de răsfirare la extremităţi. 4
Onomastica acestor aşezări îşi are obîrşia în forma terenului (Surupate = teren accidentat, alunecos), tn ocupatia sau meşteşugul practicat (Olari, Rudari), în situaţia juridică (Moşteni), dar a preluat ca denumire şi numele fie al unui boier sau mănăstire, această denumire
neexistind la apariţia aşezării ci mult mai tirziu cînd obştile devălmaşe
şi -au pierdut structura organizatorică initia lă. 6 Este cazul satului Genuneni şi ale satelor mănăstirilor respective.
Ca onomastică o situaţie specială o are Dezrobiţii, a .cărei denumire provine de la actul secularizării averilor m·ănăstireşt i. Toponimul
Frînceşti poate proveni fie de la ocupaţia de negustori a primilor locuitori (trinci) dar de la un antroponim în aceleaşi condiţii specificate
mai sus.
Privite prin prisma evoluţiei în timp aşezările respective au avut
iniţial alte vetre. Aşa cum au declarat o serie de informatori chiar 1n
sec. trecut nu exista o ordine a perimetrului construibil, gospodăriile
fiind dispersate pe tot hotarul. 6 Am amintit şi vom mai aminti pe parcursul lucrării de acţiunea începută în sec. XVIII (ln timpul ocupaţiei
Olteniei de Austrieci), continuată după regulamentele organice de tra186
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Poilrlii C'u <•Coperiş ln 4 ape, sulul Surupatclc.

gere la linie al satelor din considerentt> economice. Acest proces dcsă
vîrşît pc valea Bistriţei Oltene in a doua jumătate a sec. trecut a însemnat o accPntuata coborire a vetrPlor cu 2-4 km în medic, favorizind în felul acPsta at!t circulaţia cit şi aprovizionarea dar şi legătura
cu altt> localităţi în special tîrguri unde se desfăceau surplusurile. 7
Toponimia şi informaţia documentară sprijină această realitate. Un
document din SE'C. XVII referindu-se la hotarele şi semnt>le dP hotar
ale satului Mînăileştl arată printre altele că, hotarul satului respectiv
se întindea din„. „ţă rmure (este vorba de apa Bistriţa) pînă la calea
cca bătrină" localizată pe teren cam în actualul hotar cu Dăeşti-Po
peşti pc Luncavăţ.8
Date importante găsim în documente şi despre organizarea aşezC!
rilor atîl în vatră cit şi In hotar, este adevărat în perioada de destră
mare a obştilor devalmaşE' cind stăpinirea se făcea pe funii, curele ori
răzoare. Astfel, satul CiinPşti cind a căzut în rumanie la Sima logofăt
a făcut-o „cu toate moşiile noastre ct SP vor alege de peste tot hotarul
satului."O Cu un an inainte !\-[aria fiica lui Dragomir vinde aceluiaş
S.ma „partea de mo5ic de in Cîineşti... de peste tot hotarul cit se va
alege şi cu cumpărăturile de in cimp de in pădure şi de in seliştea Sdtului şi de in deal cu viile şi de prctutindoni."•O
Rezultă că stăpinîrea hotarului se făcea in comun „pe părti de
moşie", drepturi individuale de stă-ptnirP nefiind dedt în vatrC!. V inderea unei cote din hotarul satului unui boier sau mănăstiri atrăgea dup<!
sine vinderea drE'pturilor cotă dP stăplnirc comună în tot hotarul, cumpărătorul prPvalinclu-sP de acest drept şi căutînd să - l lărgească în de189
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Poartli cu

acoperi~

ln 2 ape,

~atul Moşteni

Genuneni.

favoarea obştii. In felul acesta au căzu t în rUttntnie mai toate aşezllrile
care au acceptat astfel de infiltrări (prin vinzare, !nfrăţire, danie).
Demarcarea unui hotar (moşie) de altul se făcea prin diferite semne
numite de localnici „momiie", muşuroaie avînd în capăt o cruce sau
stîlp. De obicei Sf' alegeau repere naturale rezistente In timp - ape
(apa roşi(>, Aninoasa, Melcerea), dealuri (Dirjanul. Mălurata, Cîineşti,
Malu cu chica) ori diferiţi copaci deformaţi {părul rotat. fagul despicat, etc.). Ceva mai recent, odată cu individualizarea proprietăţii s-au
folosit mejdinele (ca separare particulară) din pietre, pomi sau trase
cu plugul. hotarele dintre sale fiind mai uşor de delimitat. La extremităţile pe drum de acces in lungul văii hotarul trecea prin mijlocul
izlazului iar la est şi vest pe creste (cu.:npăna ptraielor).
Factorul demografic a influenţat modul de organizare al aşezărilor
mergind mină în mină cu cel economic şi completînd pe cel natural.
Creşterea populaţiei incepind de la sfl rşitul sec. XVIII, a determinat
obştile să acţioneze asupra bogatelor păduri din hotar în sensul defrişării cu scopul creării de noi loturi agro-pastorale dar şi de vetre
construibile. Chiar tragerea la linie prin părăsirea vechilor selişti a
însemnat o astfel de acţiune.
In tabelul de mai jos se poate urmări creşterea populaţiei din prima
jumătate a sec. XVIII piuă In a doua j umătate a sec. nostru. S-au luat
numai trei sate ca exemplificare :
1722 -

Conscripţiunea

Genuneni
190

lui Virmond.u
50 fami lii
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Mfnăileşti
Frinceşt_i liber
Idem de intnăst.

1900·

1912

1930

498 loc. şi 150 case
47~ loc. Şl 102 case.

Genune ni

Minăileşţi
Frfnceşti

275 loc.

şi

67 case

Gentineni

495 loc.

:Şi

Mînăileşti

688 toc;

109 ca.se

Frtnceşti

500 loc.
540 loc.

şf 11~

Genuneni

M·inăiieşti

şi

156 t <1se

case

767 loc. şi 319 case

996.. i.oc. şi 235 case
65() '.foc .
1 006 loc.

Frtnceşti

.1956

57 familii
46 familii
176 familii

Genune ni
Mînăileşti
Frlnceşti

'565 loc.

Fluctuaţiile pentru 1900-1956 se datoresc atît vechilor împărţiri.

administrative în care un c~tun (chiar sat) era recensat' diferit (la altele
mai mari) dar şi contopirii 1,1nor că·•une sau despărţfrit lor şi recensării
separat.
OCUPAŢIILE ŞI

ORGANIZAREA

GOSPODĂRIEI

Relieful variat' a favorizat practicarea principalelor ocupaţii tradi·
tionale, agricultura şi creşterea animalelor fără a neglija în anumite
perioade o serie de îndeletniciri secundare ca vînătoarea, pescuitul ori
culesul din natură sau diferitele meşteşuguri legate de p!Jdwe şi de
industria casnică. Ponderea a avut-o agricultura cu mai toate ral)lurile
sale un loc aparte avîndu-1 pom.icul-tura· ·şi viticultura. P ocum.entele
citate mai sus conţin destule informa~ii despre practicarea acestor îndeletniciri într-o perioadă ·lil. .care această.. zonă. (Horezu - Vîlcea) era
înaintea vesHtei zone. a Drăgăşaninor. organizată la ponderea deţinută
tn prezent cam· <:le prin sec. XVIII lchiar dacă atestarea este mai tim·
purie).
·
Agricultura mare (cerealieră} era favorizată (şi este) de existenta
teraselor Bistriţei, pe aceste locuri cuJHvîndu-se porumbul şi griul,
luncile fiind destinate Jegumiculturil. Modul de org_a nlzare a hotarului
şi stăpînir:ea pe curele ·a permis fiecărei familii folosire.a conţplexă a
terenu.lui cu implicaţii in moqul. de organizare. a gospodăriei.·· CreŞterea
animalelor. s-a făcut atît "in, vatră dt şi în hotar într-o simbioză ag·ro~
pastorală în sens.ul folosirii. alternative a terenti.riior. Foarte multe de·
numir_i. în documente şi. !.ncă existenţ_e_ pe te~en cum ar fi „cîmpul oilor,
comarnice, ceiri" dcrtot-ă ex.istenţa unor ter.ehur.i specializate în c1:eşte·
rea animalelor cel puţin parţia l şi sezoni~r (toamna, ian~a, primăvara)
în cadrul unui proces de pendulare specific aşezărilor care nu ave?tU
munţi în hotar.
O statistică la sf.irşitul sec. trecut ne oferă r.ezultanta economică a
folosirii judicloa~e a hotarului.
191
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Casa cu

foişor. sflrşilul

sec. trecut, s"tul Cenuneni.

Ponderea la creşterea animalelor au avuto vitele mari folosite la
trac~iune, munca cîmpului şi !a pădure. ln c!'lea ce priveşte agricultura
numărul mare de mori pc cele două văi atestă marile cantităţi de

Casă

cu

foişor, sflrşitul ~ec:ololui

lrec-u t, satul

Mo~teni

192
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f\1s~ j() ''~ c u plttn

;1..,, oil<it,

lnl'1•p11l11 I sc~. ll<J~lru,

i •.;tul Mo~tcnf

-

Genunenl.

cereale realizate> de pr> iJCl.'sll.' tt>rt•nuri destul de accidentate fa\il d!'
c·cl " din sudul judeţului.
InformatiilP ele teren rPferitoar~ la creşterea onimaJelor, ceJ puţin
din a doua juruutate a '>"C. lrecut df'notî\ di incă existau suprafeţe mari
de terPn între 11ospodtir1i (în hotar) cu toate măsurilP de lragPr!' la
linie, fapt ce pPrmilPa o CTPŞtf'rt> liberă a acestora timp d~· sezoanP
întregi.
La începutul S!'C. XX, reglementările silvice, organizarea izlazurilor cr.munale au creat prf'rniza creşterii numărului de capete de dnimale, la hotarele dintre salt> existind mari suprafeţe de teren dE'StinalP
acestei îndeletniciri (izla.:uri). Astfel. to circuitul pendulării intrau pă
durea, izlazul. miriştile (corenişli) şi finetPle particulare unde existau
pc'ituiegc, glugi de coreni. clăi de Cin şi carE' în anumite situaţii şi pentru anumite go<;podarii SE' transformau în dubl(>le gospod<heşti simp!C'
(fdră locuin\ll).
La sfirş1lul sec. trecut Si începutul SE'C. nostru s-a definitivat modul
de organizare a gospodăriei dupcl norme> bine precizate. Existau in cadrul acestor aşezări următoarele tipuri de gospodării :
J. Gospodăria c-u curte comune'! la locuin\ă şi anexe specifică sec.
trecut (exc:E>ptie cE'l<.> tnslări tc), formală din Iocuinfă, magazie, pătul,
grnjd-şopron ru pe>rdNl (adosaj pP spate ori laturi), şi coteţele pentru
păsări şi animale mici. !n cadrul acestui lip, locuint a era aşezală spre
şosea, pe o latură d curţii, anexE'IP fiind situate una în continuarea
celeilalte pe partea ceoalaltă.
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Case JDdlla. cu pliln dcz, oltal,

~alt1

si fnl~or fle' f.it ade. începutul >ec. nostru, satul
Gen" !Jeni.

2. Gospodărit! cu curte dublă ; bătălura. casei unde erau coucentratP. locuinta; cunia cit=> vară. pătulul, povarna, magazia şi oboml vitelor format din grajd cu f!nar, şopl'U de utilaje. colete şi perdele pentru
animalele mici. Jn cadrul acestui mod de orga.nizarl", curtea (b!Hi'.itura)
era situată la drum, oborul fiind retras in spate cu legălură directă
la grădină sau alte lotw·i dt! culturi cerealiere.
Două categorii de anexe au avut o pondere mare şi o evoluţie
superioara începînd cu deceniile 2-3. Pătulul legat de agricultură
construit din furci masive de stejar (2-6 1n funcţie de mtlrime) <le -.art=>
se prindea coşul de nuiele impletile ori lllnleţi de brad, făcind parte
din categoria anexelor dcstiJ1ale păstrării produselor agro-alimentare
netransformate. lntotdeauna era amplasat la vedere şl tn apropiere de
locuinţă şi pe cel mai ridicat teren cu liCOpul fdvori.zării circulatiei
cureuţUor de aer necesari uscării. Treptat acestuia i s-a adăugat cite
o perdea de spate şl pe lateral cu scopul adăpostlrii instalaţiilor tehnice (teascurile cu pene pentru zdrobit seminţele de dovleac, floarea
soarelui) sau pentru mijloace de transport (car, căruţă). Furcile erau
mult mai înalte .în comparaţie cu c·ele din sudul judeţului al căror coş
se sprijineau pe µopi de 30--50 cm (in acest caz se numeau coşare).
Pentru renolvarea anumitor probleme şi pentru a ciş tiga spaţiu, la faţada acestuia dP. multe ori de jur împrli'jur - se construia o prispa
deschisă pe care se aşezau stupii de albine.
Materialul de construcţie a varial io d<>cursul timpului de la nuielele de alun plnă la şipcile de brad (leaţi, lănteti), mai recent parterul
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Cas! cu soclu lnalt, satul

Ct'ntlll(!J)i

filnd construit din zidărie şi folosit ca u n ft•l de mariazie sau ceimard.
Dt! menţionat că drugile de porumb se pCistrau şi in podul lo r uint<'i.

A doua anex& lmportantli este grajdul. Iniţial a fost un simplu
cum se vede şi în tabelul de mai sus. ln timp s-a
dezvoltat od ată c u creştcr<'a randamentului economic ul gospodăriei
la forma car(' se tnUlneştc, azi, frecvent pe terrn. Construc ţ id în sin<'
este com partim entată in trei !nc<iperi din car<' nu.-nai und t>Sle cle!>linatd
lntreţincrli animalelor. La mijloc există un şopru în cilr<' 'le adapo<;tesc
hutiile pentru Cermenlal boasca. iar în partea cealalla o m11guiie irt
care St' d epozitau all t grinelc (nu existau magazii speciale cd to sud)
cil şi utilajele necesare prelucrC!rii fructt>lor (vin şi ţuirc1}. 0Pasupr,
întregii construc tii era un Hnar din leaţi ln formă de x-un, adcsc\l
numit în „şebare", compartimentat de ascmC'ni pe so1unl" de nutreţ.
Recent acest tip de construcţie la parter a pă răsit materialul de trcJdiţie, fiind construit din zidări e, compartimentele avind dceiaşi desliadăpost (şopru) aşa

na\ic.
Mai mentionăm alături de acesle ane xe c uptoarele pentru uscat
poame, care a u înlocuit vechile gropi pE>st<> care se aşeza o gratie d<>
nuiele şi modul de uscare liberă pe polăti. Sînt construite d;n zid şi în
funcţie de mărime au 6-12 gratii suprapusP. lnccptnd c:u deceniul
4 al sec. nostru majoritatea gospodăriilor au av ut aceasti\ cateqorie de
anexe.
Alimentarea cu apă a gospodăriei se fărt•a de la „şliubecle" existente în curte dar c u acces şi de la drum - pentru alti localnici sau
străini. Acestra e rau constru ite din piatră, iar la suprafaţă din „obezi"
(ghizde) din lemn de stejar. Io grădini sau pe hotar exisluu buduroaic
şi rtntiui cu „şopele" (btrne ln scoburi). Ştiubeele din curtea gospodă196
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r.c>1 nu prau conslruill' cil' loalCi lumPa. Piind o deOs(•f)ită dnslr pPn lru
t;<>I car" construia un :;;liulwl comun, la inlc•rsectii de ulili, µ1 in iaţele
gert·, mui mulţi T<'u lizJu ttrPasH\ conslructic, prilej pentru a-şl fnscrie
J'UIDt'I · de ctilor rlmu1Ul d•• săteni 1n dlv<:rse oca.di.
l1npre,01uiri>a 9ospodariilor de pe \'dlea Bistnţei şi Ollt-.1\ulu1 d fosl
re.:illiata in timp din dih•rili' matPrialt• şi in diferite tehnici. S-au folo."i l cmrrlurili> naturr1h• din ru<ir<scini (la sp.1le) din nuiele impll'ltl<, din
uluc:i de dnint' ŞL din leaţi dc- stejar. Fa\ddl·i<• gosporll\riilor t>1au lutrdl<>
lngrijil, gdrdul (imd rNihzat d1n uluc.!! d" multi' ori „lucrată" Id partea
supPr oaril. '\cc„sut tn ql>'>pod;§tie se f<lC't'rl prin inle1 m<'diul porţilor
nrn!iiv1· ru doua intrc1n - pentru oameni şi anintal<> c;au aleluje. erau
t()I slruile din lemn clC' sl<>jar, lrnlan ţii fiind construiti din hlanf' masive
clrH şi din lati jucaţi i11 formă de hora sau rC'dind diferite-Ic- moL\'c gcollll'lrrc<'. lntri>aga poart<1 c•ra acoperită, acopl•tJşul din şindrila d" brad
fiind ln patru ape (perioada mai vecht>) clar şi în două ape (mai r<'cenl) .
.\u <'X1stat si porii simplt>. fără acoperiş, numai din slilp1. RPcent se
Colosl'~le mc-talul, cimentul si ciliar caramida (sub inCJue11ta porUJor
lransilvclnene).
ARIJ ITECTURI\

I.OCUlNŢEJ

Lotuinta a co11st1lu1l rn toate timpurile şi în toate loc:urilc nucleul
polarizalor al tuturor acti unilor gospodăreşti legate de rrana şi ad.!!·
posl. 1" Evoluţia ei !n timp a insemnat o 1ndelungată căutare în sensul
planului construcllv s1 al funcţionalitCi\ii, ceea ce observăm noi in pre-
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zcnt ln forme concrete, nefiind Dllceva dccîl un mod complex socio·
<!C:Oaomk ş\ spiritual desăv1rş!t tn secolul lrccut p1in preluarea super:o6Iă li relor mai ri>uşite clemt'nle ale tipuril<>r d~ lo cu inţă anleriodrl!
în cadrul acelui proces de continuitate, unit?Ste şi diversitate socio1 ~no1 r-0fică spc•cii1c poporului român.
Pe acest1~ văi ca de allfPI pcst.- tot tn spaţiul Carpato-dunllraan,
pldllul locuintci a parcurs forma simplă dj ung!nd la c el d e2voltt1l altt
pc orizontali! c:tl şi pc verticală.
Abundenta materialului lemnos a însemnat pentru Vilcca posibiJl tatea transfo:-.:nării unui meşteşug obişnuit lntr-o adcvăraUi arta constructivă fărli arhitect la planşetă, rezultanta însc risă in cadrul unei
dvllizatil a le.u111ului fiind casa cu foişor larg. primitor, celebră tn toalli
:~ .inl\ subcaroalicli a Ollt-niei.
lncepind cam de la jumătatea secolului trecut, data fi'ind petisabil1tatoa lc~mnului -s-au concretizat !n aş<!z.ările respec tive următo·arele ti puri
de c.isc ;
1) Casa joasei cu două încăperi cu prispli la fatadă şi ('U o singură
intrare directă ;
2) Casa cu soclu, cu douli încăperi, sală inchisă la faţadă, cu o
singură intrare directă. tn acest caz s-a creat posibilitat~a cn parl~rul
să adăpostească un beci sub una din camere;
3) Casa cu planul dezvoltat, cu 2- 3 camere şi tindă centrala, cu
două intrări d irecte de pe o .sală inchisă.
Analizlnd casele prin modul tn car~ s-a dispus sala avem următoa 
rele tipuri :
1) Casa cu foi$o.r , plasat îu dreapta cnsei (stînga privitorului} singular sau cu sală în continuare ;
2) Casa cu prispă deschisei sau :sală la faţadă ;
3) Casa cu sală pe 1-3 faţade.
La casele lnalle parterul a avut prispă deschisă iar etajul sal! ln·
chlsă, tn console, fie pc faţadă fie pc două laturi.
Natural, fiind zonă bogată în păduri, materia primă a constituit-o
lemnul de stejar. Alături de acesta s-a folosit şi fagul în special pentru
confPcţionatul podinei, bradul pentru tnveliloare şi lemnul de esenţă
moale (plop, anine) pentru şqrpanle. La temelie ş i socluri s-a folosit
piatra de rîu.
Tălpile masive de stejar (gorun, gtrnită), cioplite în patru feţe,
avînd o lăţime de 60- 80 o-;n se aşezau pe o temelie din piatră cu lnlH·
t[n1ea de cel putin 50 cm ; la casele inalte temelia era realizată în fw1c·
ţi e de des tjnaţia parterului, putind avea chiar 1.20 m). Acestea se tn·
cheiau 1n chei (cheotori drepte). Peste tălpi se aşeza cununa de bîrne,
fit> Io 4 fete. fie de formă rotundă (druieti). lncheieetura era la fel ca
la tălpi. Deasupra cununei se aşezau grinzile de legătură tn număr de
4, numite cosoroabe. De acestea se prindeau căpriorii , se băteau la\ii,
peste caJe se aşeza !nvelitoarca din şindrilă de brad, de 75 cm lungime.
Casa e ra cercuită aut in interior cit şi ln exterior. lutuită şi văruită.
Au existat fn comuna res pectivă cazuri în care locuin ţele se tencuiau
numai tn interior. Pardoseala caselor se realiza in funcţie de elevaţie.
La cele joase era confecţ ionată din lut amestecat cu pleava şi b!ilegar
de cal. La cele înalte, cu beci, camera de deasupra avea pardoseală din
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scîn_dură de brad, trasă şi
din scindu.ră. Podina casei

chiar de anine. Mai n~cenl totul est<'! realizat
se confecţion.a din blane horjite {fiecare avea
pe o parte un uluc şi pe cealalta o L:mbă de prins) şl care erau lăsate
îu majoritatea cazurilor netencuite în special la camera de zi:
Din discuţiile purtate cu o serie de informatori el şi din statisticile vremii rezultă di t'Xista o anui:nitei specîalizare tn acest meşteşug
şi în cndru1 acestuia pe catcgorii1 3 • În fiecare sat existau cite 4-5 dulgheri, 4-5 zidari, 4-5 sobari şi 4-5 şindrilari.
In general tehnicile de lucru pe această vale sînt aceleaşi ca în tot
judeţul - chei dreµte şj rotunde la case şi în crestez şi franghiu la
ant!Xe şI construcţiil e de cult.
Iluminatul caselor se tacea priu intermediul ferestrelor simplt-! cu
douii giurgiUV!-!la plasate Ţ.>e foţade, în timpul nopţil cu ajµtorul lămpi
lor de petrol.
Functionalilalea celor doua camere t•ste .arătată cje însăşi denuinirea lor. Prima cameră în care s~ intr<i direct de.• p?. sală (prispă) se
u umea „la foi'". Fiind destinată re.tolvării problemP.lor dt~ hrană, aic:i
c.ra construită soba c:u hogeac şi corlată, plasată la colţul format dP.
peretcla despă rţitor cu cel 1ongiludinal de spate. Vatra sobei. iniţial
a fost c:0va mttî joasi'i, cuptorul pP.ntru copt o.nlilai şi pii1Je fiind plasat
cu gura spre intra.re. Odată cu scoaten~a acf'>Stuia şi construirea unei
cunii d.~ vară, vatra s-a înălţat foarte puţ.in. O nişe folosită şi pEl,ntru
copt realiza încălzirea pentru camera cealallă. Pe µeretele opus sobei
se afla lavifo de vase (eventual şi pat de dormit) şi ustensilele de folosinţă imediată (vadra cu apă, piua pentru sare, otc.) . Un hambar, cîteva
ulee, scara de acces la pod completau inventarul. Această cameră nu
era decorată fn nici un fel. nici cu mobilier nici cu te::..-til~. datorită fu.inului rezultat. Pc politele sobei (corlate) se aşeazau diferite unelte
{sărar, linguroaie, tiugi de seminţe, sare, etc.). Deasupra, între două
grinzi se realiza un grătar de care se prindea carn.E!a a.dusă din pod
p<!ntru consumul ş-ăptăminaJ. Cea de <1 dou!l cmneră numită în termeni
populari. „la '('.Obă, ho<lae, casă bună", av-ea ca sisteni de ît1căh:ire o sobă
oarbă de formă dreptunghiulară ori cu u11ul sau două olane. De multe
oii se practica o deschizătur~ în torpul sobei Îl'l. care se· ppnea o oală
cu gura în afară, pentru uscat seminte dar şi µentru încălzit ·:nîinile
iarna. Paturile pe scaune eu blane simple ori cu tăblii se aşezau în
lungul pereţilor longitudina.li. Sub fer!'.\astra de la faţada laterală era
plasată masa înalt<'! şi două scaune.
Aceasta era canrnra la· care se concentra µr0prietarul pP.ntru rcalizan~a unui climat plăcut. Pe pereţii d<! deasupra paturilor se aşezau
scoarţe din lină ţesute în diferite n1otive geometrice sau florale, şer
vete, prosoape deasupra geatnurllot şi chiar marame lingă colţul icoanelor. Perdele duble ţesute sau cusute cu motive vegetale şi avinorfc
acopereau ferestrele.
ta casele cu plan evoluat Linda a preluat foatte inuite din sarci11He
camerei la sobă. Din tindă rece a devenit tindă caldă, aici putînd fi
araniate şi paturi pentru dormit. Tinda asigură şi accesul în camern
bună (la sobă).
Indiferent de planul casei [aţadele au constituit întotdeauna
locul la care meşterul (proprietarul) a căutat să etaleze cele mai izbu199
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titc realizări constructive. Stîlpii sălii sau foişorului nu au fost l~sati
simpli ci decora ţ i în diverse moil:ive gec„netri.ce (men•, rom buri, patrate). Ace.laşi lucru se realiza şi la corună (grinda de care se prindeau
stîlpii). lncep.înd cu secolul nostr u varieta"tea motivelor decorative impresionează în sensul creerii unei note armonioase intre realizările in
lenlll şi cele in stuca tură. Coltu.rile pereţilor exteriori, fcrestr~lc, "portiunile care încadrau uşile erau lucrate, majoritatea r<•prezentărilor fiind
dlo g~omctrie şi Jumoa astrală (soare, stele?) dar şi simboluri ale vieţii brăduţul, bunei stări ramura de fag. viţa de v iA, (•te.
O notă caracteristică pentru aceas tă vale este aceia că mereu a
predon1inat albul, neexistind cont a.minări cum se întilnesc îo alte zonf:.
ln prezent, urmare a transformărilor din viaţa salului. arhitectura
.:i rcr.unţat la maleria primă tradlitionată , la funcţionalitatea iniţia lă a
încăperilor odata cu cvolutia planului constructiv, au dispărut acareturile nese~.nnificative datorită C.A.P.-urilor care au creat depozite
comune. Apar cămările de alimc.n1te în corpul casei, apa·r garajele de
maşini şi micile bucătării din zid.
Urmare aceloraşi transformări şi-au pierdut valoarea funcţională o
serie de ustensile atît casnice cit şi legate de ocupaţii şi meşteşuguri,
rămînînd valoarea lor document11ră , arlistic:ă.
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