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Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" din Dumbrava Sibiului, cel mai
mare mare muzeu în aer liber din România şi al doilea ca mărime din Europa, este
considerat, de numeroase personalităţi de renume mondial, ca fiind, prin patrimoniul şi
proiectele sale ambiţioase, cea mai importantă instituţie muzeală de etnografie, la nivel
european. Într-adevăr, spaţiul imens de care dispune muzeul a permis elaborarea unui
proiect tematic grandios care urmăreşte ilustrarea civilizaţiei populare tradiţionale de pe
întreg cuprinsul României. Monumentele care alcătuiesc, patrimoniul muzeului, expuse
în cadrul a cinci sectoare tematice, reconstituie, aproape ireal de veridic, universul de
odinioară al satului românesc, astăzi, spaţiul idilic propice desfăşurării unor activităţi
culturale din cele mai diverse, făcând din muzeu o mărturie vivantă a creaţiei populare
din spaţiul românesc.
Prezentarea meşteşugului olăritului în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava
Sibiului prilejuieşte o privire retrospectivă în viaţa economico-socială a epocilor istorice
trecute şi a celei prezente, căci, prin intermediul uneltelor şi produselor ceramice,
aceasta „ ... reflectă necesităţile oamenilor la un moment dat, concepţiile acelora care
le-au creat şi a acelora care le-au folosit şi, în acelaşi timp, nivelul la care ajunsese
tehnica" 1 .
Gospodăriile-ateliere de olar, transferate din cele mai reprezentative centre de
olari din toată ţara, crează posibilitatea de a ilustra „seria de tehnici pentru pregătirea,
arderea şi ornamentarea vaselor, arătându-se şi toată suita de forme de olărie în care
se descifrează linia de continuitate tradiţională milenară" 2 .
Urmărind, în egală măsură, reprezentarea în muzeu a celor mai renumite centre
de olari, cu o producţie continuă până în zilele noastre, a tuturor provinciilor istorice şi
geografice cu tradiţie în acest meşteşug, dar şi a tipurilor distincte de ceramică
populară, deopotrivă românească sau aparţinând minorităţilor naţionale (secuiască şi
săsească), factor care subsumează procedeele tehnice diferite, în cadrul proceselor de
preparare a pastei, de plasticizare şi modelare a vaselor, de uscare, de
impermeabilizare, ardere şi decorare, a fost proiectată şi treptat constituită, în sectorul
meşteşugurilor din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, o grupă tematică de
reprezentare a olăritului în plan naţional, monumentele transferate aici provenind din
Bucovina, Maramureş, Oltenia (Vâlcea şi Gorj) 3 , din Banat şi Transilvania.
În anul 2002, au fost transferate în grupa olăritului construcţiile componente ale
două noi gospodării de olar, din satul Găleşoaia (comuna Câinie, judeţul Gorj),
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constând din două case-monument, un ,,fânar" cu trei grajduri, un „şopru", un „pătul" de
porumb din „laţi" şi unul din nuiele şi o poartă tradiţională. Gospodăriile, împreună cu
numeroase obiecte de interior, au intrat în posesia Muzeului „ASTRA" ca urmare a
donaţiei făcute de doamna Elena Haret împreună cu descendenţii familiei fostului
proprietar Roventa Dumitrascu Vasile (1893-1982). Figură proeminentă a satului, erou
al primului război mondial, decorat de Regele Ferdinand, Rovenţa D. Vasile a fost unul
dintre cei mai cunoscuţi olari din regiune, iniţiind în tainele meşteşugului ucenicii tineri
ai satului, contribuind astfel, conform mărturiilor localnicilor, la perpetuarea străvechiului
meşteşug până la dispariţia satului în urma extinderii exploataţiei carbonifere de
suprafaţă din zonă.
Prin apartenenţa la două orizonturi temporale şi statusuri sociale diferite, şi
prezentând dezvoltarea unei familii de olari (Rovenţa Dumitraşcu Vasile - Cheran) care
cunoaşte o evoluţia socială deosebită, după împroprietărirea capului familiei, pentru
faptele sale de vitejie, în primul război mondial, cele două gospodării ilustrează o mare
diversitate, în toate privinţele: tipologia caselor, anexelor, cuptoarelor de ars vase,
organizarea interiorului locuinţelor, pe fondul unei tradiţii locale (şi zonale) într-o
evoluţie permanentă după anul 1922.
Aşezat pe valea râului Tismana, satul Găleşoaia, atestat documentar prin actul
din 8 iulie 1587, prin care Mihnea Turcitul întăreşte lui Stan cu fiii săi „stăpânire în
Găleşoaia, din partea lui Tăvan, jumătate sat şi alte cumpărături", număra, în anul
1992, în jur de 132 de case, iar la momentul transferului gospodăriei în muzeul sibian,
aproximativ 20, pentru ca în prezent, acesta să dispară, ca urmare a evacuării şi
ultimilor „supravieţuitori", prin extinderea exploatărilor carbonifere din zonă 4 .
Satul Găleşoaia a fost un centru ceramic care a păstrat în limbajul specific al
olarilor şi un cuvânt latinesc ,,furună" (cuptor), în formă de ,,furună", pentru a denumi
fiecare din gurile de foc ale cuptorului de ars oale, - fapt care pledează, de asemenea,
pentru continuitatea neîntreruptă din epoca romană a olăritului, în acest centru.
Formele oalelor, cât şi ornamentica lor sunt alte elemente ce confirmă aceeaşi vechime
a acestui centru istoric.
Dintre toate centrele de ceramică din Oltenia, Găleşoaia a avut cel mai
neaşteptat şi trist destin. Strămutat din vatra sa încă din secolul al XVI-iea („vatra
iniţială a fost în punctele denumite azi „La sat" şi „Seliştea", lângă dealurile Vârtului, şi
includea în vechime aşte două sate - Stejerei, care s-a desprins ca localitate încă din
secolul al XV-iea, şi Hodoreasca, sat independent din secolul al XVI-iea, din vremea
când Găleşoaia şi-a mutat aşezarea pe vatra actuală"), aşezat mai apoi pe o „mină de
cărbune" descoperită în adâncul pământului, satul şi oamenii lui trăiesc, de câţiva ani,
drama dezrădăcinării 5 .
Localitatea a fost cunoscută, din trecut până în prezent, în special datorită
acestei îndeletniciri care avea drept scop producerea oalelor cele mai frumoase, diferite
ca forme şi rezistente la folosire: „Pe o vâlcea care dă în apa Tismanei; mai sus de
Stejărei, într-o regiune de dealuri acoperite cu păduri, se află Găleşoaia, sat aproape în
întregime format din olari. Este unul din cele mai importante centre [„ .] 6 .
Dacă, potrivit documentelor, în anul 1883 la Stejărei (comuna Găleşoaia) erau
1O olari, iar în 1944 lucrau oale de pământ 95 de familii de olari, statistica din anul
1971, datorată cercetătorilor Ion Mocioi şi Virgil Vasilescu, autorii lucrării Ceramica
populară din Gorj, care afirmă, printre altele, că Găleşoaia deţine rolul cel mai
4
5
6

Mocioi, Ion; Vasilescu, Virgil, Ceramica populară din Gorj, Târgu-Jiu, 1974, p. 88.
Mihăiescu, Corina, Ceramica populară din Oltenia, Bucureşti, 2006.
Slătineanu, Barbu; Stahl, Paul H.; Petrescu, Paul, Arta populară în Republica Populară Română.
Ceramica, Bucureşti, 1958, p. 86.

172
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

important în producţia de oale, înregistrează un număr de 35 de meşteri (Pecinigă D.
Ion, Roventa D. Giurcă Vasile, Roventa V. Giurcă Ion, Roventa Gh. Constantin, Mocioi
'
'
'
C. R. Dumitru, Roventa Al. Vasile, Baldovin C. Vasile, Roventa I. Al. Dumitru, Roventa
'
'
'
Gh. N. Ion, Rovenţa Al. Dumitru, Trocan N. Nicolae, Rovenţa Gh. Gheorghe, Rovenţa I.
C. Vasile, Mocioi I. C. Dumitru, Rovenţa Gh. B. Luca, Peciningă I. Nicolae, Retezeanu
T. Nicolae, Popescu C. M. Ion, Irod I. Ion, Rovenţa I. Al. Vasile, Mocioi M. Ion, Trocan
Gh. Gheorghe, Peciningă C. Petre, Vasile Dumitraşcu Rovenţa, Rovenţa C. Al. Ion,
Racoceanu D. Petre, Mocioi C. R. Constantin, Rovenţa Gh. D. Nicolae, Mocioi C.
Constantin, Popescu D. Dumitru, Căldăruşe Al. Victor, Rovenţa I. Al Nicolae, Mocioi D.
Constantin, Pecingină I. Al. Gheorghe, Mocioi T. Nicolae).
Datând de la începutul secolului al XIX-iea (casa veche) şi de la începutul celui
de-al XX-iea (casa nouă), cele două gospodării de olar din Găleşoaia sunt compuse din
„casa bătrână", cu un cat, cu acareturile specifice (şopru, pătul din nuiele suspendat pe
patru picioare) şi casa „nouă", din cărămidă cu două caturi, completată cu grajdul cu
fânar şi pătulul de porumb, din laţi, prima fiind împrejmuită cu „răslogi" împletiţi cu
nuiele în partea de sus şi o poartă din „lanteţi" (laţi), cea mai nouă, cu un gard din
scânduri, cu o poartă înaltă bogat ornametată.
Casa veche („casa a bătrână") are trei încăperi: camera de dormit cu „soba
oarbă cu plită cu un ochi", atelierul de olărit, unde se află „gura sobei" şi bucătăria de
vară cu „vatra cu corlată", toate având intrarea separată din tindă, şi două ferestre
înspre aceasta. Camera de dormit este mobilată cu două paturi, aşezate faţă în faţă, pe
peretele dinspre tindă şi pe cel din spate, între care se află o masă de rudar. În atelierul
olarului, găsim masa şi roata olarului, aşezate sub fereastră, scaunul olarului şi un pat
cu „picioarele" îngropate, acoperit cu o rogojină, situat pe peretele din spate. În ambele
încăperi sunt instalate poliţe folosite pentru uscarea vaselor, înaintea arderii lor în
cuptorul din curte. A treia încăpere se folosea ca bucătărie, gătitul făcându-se pe vatra
liberă deasupra căreia era corlata pentru evacuarea fumului, dar şi ca spaţiu de
depozitare a vaselor (în dulap sau pe rafturi) şi a alimentelor.
Casa veche este construită pe o fundaţie de piatră de râu, din bârne de stejar,
tencuite la exterior şi la interior pe „cercuri" de alun, salcâm sau cetină de brad şi
văruite. Camera de dormit şi tinda sunt pardosite cu cărămidă, iar atelierul şi bucătăria
de vară, cu pământ galben.
Casa „nouă", construită din cărămidă, are două nivele, fiind prima construcţie cu
etaj din această localitate. La primul nivel sunt două încăperi, prima servind ca pivniţă
de depozitare a proviziilor alimentare şi a băuturilor, a doua fiind camera de dormit, cu
o soba ce încălzeşte şi încăperea de deasupra, în care este instalat războiul de ţesut.
La al doilea nivel, cu acces pe o scară aşezată sub prispă, sunt „odăile bune",
adăpostind averea familiei: covoare ţesute, vase de lut şi lăzi de zestre.
Ambele construcţii au la faţadă câte o prispă, spaţiu deschis cu pridvor, traforată
şi mărginită de stâlpi simpli, neornamentaţi (cei de la casa veche sunt „îmbrăcaţi" cu
scânduri de brad, pentru protecţie). La casa de cărămidă, tinda se întinde şi pe latura
din dreapta a celui de-al doilea nivel, fiind „înfundată" în treimea dinspre spatele casei,
pentru construirea unei mici cămări. Brâul traforat (,,florar"), din partea superioară a
construcţiei, sub cornişă, este realizat printr-o adevărată dantelă, traforată în scândură
de brad, lucrată cu mare măiestrie („cu meşteşug"), ceea ce sporeşte substanţial,
valoarea artistică a monumentului.
La ambele construcţii, tavanele sunt confecţionate din scânduri de fag. Iniţial,
şarpanta a fost acoperită cu şindrilă de fag, fiind înlocuită ulterior cu ţiglă.
Gospodăria mai veche cuprinde un „şopru" pentru adăpostirea căruţei şi a
ceramicii destinată vânzării, un pătul de porumb, din nuiele împletite, suspendat pe
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patru picioare şi altul din lantenţi ce înglobează o magazie de cereale şi un cuptor de
ars oale, din pământ.
„Şoprul" este o construcţie deschisă, cu acoperişul în patru ape susţinut de patru
stâlpi de stejar, aşezaţi pe bolovani de râu şi învelit cu şindrilă de fag. Principalul rol al
acestei construcţii este de asigura spaţiul de adăpostire a căruţei cu care era
transportată ceramica la târg. Ceramica pregătită pentru vânzare era depozitată în
podul „şoprului", construit pe jumătate din suprafaţa construcţiei din scânduri de brad.
Pătulul din nuiele, nelipsit în satele gorjene, situat în curtea casei bătrâneşti şi
ridicat în urma cu aproximativ 100 de ani, caracteristic ca formă şi structură pentru
zona Olteniei, de forma dreptunghiulară, este construit cu scheletul din grinzi portante
şi pereţi din nuiele împletite, având acoperişul în patru ape, cu învelitoare de şindrilă.
ln gospodăria mai nouă ,,fânarul" este format din două grajduri mari, ce
adăposteau o pereche de boi şi două-trei vaci de lapte şi un grajd mai mic, pentru oi.
Construcţia este realizată din cununi orizontale din bârne de stejar, lipite cu lut doar în
exterior. Până la cosoroabele acoperişului, fânarul este supraînălţat cu stâlpi de stejar
şi căptuşit cu scânduri de brad pentru mărirea spaţiului de depozitare a fânului. Acesta
se introduce prin două deschizături situate în faţă şi pe una din laturile scurte ale
construcţiei. Şarpanta în patru ape este învelită cu şindrilă de fag, iar tavanele
grajdurilor sunt din scânduri groase din acelaşi material.
Pătulul pentru porumb, situat în curtea casei noi, este construit din „drugi" de
brad (laţi) şi ridicat pe şase ,,furci" (stâlpi de stejar) înfipte în pământ. La un capăt,
pătulul are o magazie de cereale închisă cu scânduri de brad, accesul făcându-se pe o
uşă situată pe latura lungă, înspre curte.
Ultimele construcţii ridicate în cele două gopodării de olar din Găleşoaia sunt
două cuptoare de ars oale, fiecare prezentând tipul de cuptor specific epocii din care
datează gospodăria. Ambele au fost reconstruite de ultimul olar care mai lucrează oale
în vechiul centru de olărit din Găleşoaia, pe nume Coneru Dumitru (născut în anul
1942), binecunoscut printre foştii locuitori ai satului Găleşoaia, dar şi în alte comune,
pentru talentul său de olar (a invăţat tainele olăritului de la vârsta de 12 ani şi cea de
construcţie a cuptoarelor de ars oale, la vârsta de 24 ani de la bunicul şi părintele său).
Cuptorul de ars oale este instalaţia prin care lutul îşi pierde apa din compoziţie şi
se întăreşte prin ardere; în zonă se întâlnesc numai cuptoare tronconice, folosite, de
altfel, în acest spaţiu geografic, încă din epoca neolitică, cu mult înainte de a-l fi
răspândit grecii, celţii şi romanii în întreaga Europă.
Această formă de cuptor, tipică pentru majoritatea centrelor de olari din ţara
noastră, prezintă, şi în Gorj, o evoluţie superioară, arătând mai mult ca un cilindru înalt,
puţin adus spre interior, în partea de sus, la bază având două guri de foc, numite
,,furuni" (de la latinescul furunus, cuptor).
De remarcat este că la aceste cuptoare, de capacităţi diferite, importantă este
vatra, organizată cu „grătar" sau „cer", ce desparte partea inferioară a construcţiei,
pentru foc, de spaţiul în care se aşează vasele pentru ars.
Cuptorul de ars oale din pământ, bătut cu maiul, ridicat în curtea casei
bătrâneşti, păstrează tehnica de construcţie, a acestui tip folosit pe scară largă în
Găleşoaia, şi în tot sudul României, până în urma cu aproximativ 40-50 de ani.
În construcţia unui cuptor de ars, un prim pas important este stabilirea dimesiunii
şi capacităţii acestuia. Cuptorul „din pământ", ridicat în gospodăria de la Găleşoaia,
este unul de dimensiune şi capacitate medie, cu diametru în interior de 11 O centimetri,
pe care se bat pari de stejar la o distanţă unul de altul de 25-30 de centimetri, legaţi,
unul de altul, prin împletitură de nuiele de alun, de jos până sus (nu înainte de a se
construi „cerul" cuptorului), dar şi pentru a se lăsa spaţiu pentru ,,furuniţă" - gurile de foc
prin care se făcea alimentarea cu lemne.

174
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

În interiorul cercului sunt amplasate cele patru picioare ale cuptorului - un picior
este de forma unui triunghi cu una dintre laturi rotunjită, celelate două laturi, lungi de 35
de centimetri şi înalte de maxim 30 de cm - (cu unghiul ascuţit către interiorul
cuptorului şi situate la o distanţă de 20 de centimetri unul faţă de altul) care formează
„cerul" sau" grătarul" cuptorului (element nou în clasificarea cuptoarelor de ars oale din
muzeu).
După ce s-a terminat de împletit primul cerc de nuiele (cel din exterior) se
continuă cu un al doilea rând de pari aşezati în formă concentrică, având diametrul de
140 de cm. Distanţa dintre pari este în jur de 35-40 de centimetri. Înălţimea cuptorului
este de 160 de centimetri. După ce se termină de împletit cel de-al doilea cerc, spaţiul
rezultat dintre cele două cercuri se umple cu pământ galben, amestecat cu apă. Odată
terminată această operaţie, se trece la baterea pământului cu maiul, până ce acesta va
trece printre nuiele, realizându-se astfel o legătură cât mai bună între pământ şi
împletitură. Ultima lucrare a cuptorului este tencuirea şi finisarea acestuia.
Cuptorul de ars oale din cărămidă, amplasat în curtea nouă, este identic ca
formă, dar diferă ca dimensiuni şi ca material folosit. Diametrul acestuia, la bază, pe
interior, este de 140 de centimetri, pentru a se reduce, la gură, la un metru. Distanţa
între picioarele cuptorului este de de 25 de centimetri, în timp ce lungimea celor două
laturi drepte ale piciorului este de 50 de centimetri. Grosimea zidului este dată de
dimensiunea, pe latime, a cărămizii din care este construit (aproximativ 25 de
centimetri). Înălţimea' cuptorului, cel mai mare din muzeu, este de 180 de centimetri. Ca
o inovaţie la acest tip de cuptor găsim şi două vizoare, diametral opuse, prin care olarul
are posibilitatea să observe efectele temperaturii de ardere a ceramicii din cuptor, în
diverse faze ale acestui proces.
Complexul arhitectural de olărit din Găleşoaia, format din cele două gospodării
ilustrând valoarea civilizaţiei tradiţionale a Gorjului, în plină evoluţie culturală, în cei
aproape 90 de ani care le desparte, a completat „Satul olarilor" din Muzeul în aer liber
şi, împreună cu moara cu şase ciuturi, transferată din aceeaşi localitate, încă din anul
1972, conservă amintirea puternicului centru de olărit şi de morărit din Gorj.

THE FINISHING UP OF THE POTTERY SECTOR
IN THE OPEN AIR MUSELIM (POTTER'S HOMESTEAD
ANO WORKSHOP, GĂLEŞOAIA VILLAGE, GORJ COUNTY)
The paper presents two potters' homestead, the component parts- houses,
stables, shed, maize barn, hayloft and traditional gate-that belong to two different
owners and times. They also illustrate the development of a potter's family and the
homesteads are of great diversity- types of houses, kilns, annexes, interiors. The
homesteads and workshops were transferred in the open air museum in Dumbrava
Sibiului in 2002 and they are coming from Găleşoaia village, Gorj County. ln former
times this village was a famous pottery center, today it is a mining exploitation.
The homesteads and the workshops are happily completing the sector of
monuments illustrating pottery. They were transferred in museum with a well
established purpose namely to finish up this sector.
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Casa veche
din cadrul gospodăriei de olar,
Găleşoaia, judeţul Gorj

Duplex gospodării de olar,
Găleşoaia, judeţul Gorj
- vernisarea gospodăriei -

Casa nouă
- interiorGăleşoaia, judeţul Gorj
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Cuptorul de ars oale
din cadrul Duplexului gospodăriei de olar,
Găleşoaia, judeţul Gorj
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