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ŞTEFAN EN ACHE
•

ARHITECTURA POPULARĂ DIN SUDUL OLTENIEI
(I)

Dacă nordul Olteni ei s-a i mpus pri ntr-o arhitectură a lemnului de o
înaltă valoare plastică, sudul se remarcă prin realizări originale derivate
din particularităţile mc'cli ul u i natural geografic, social-economic, istoric,
d i n varietatea materi alelor şi tehnici lor de construcţie şi decorare, din
specificul inventarului de motive dc'corative utilizate etc.
Această s inteză atît ele completă, pe care o realizează arhitectura, a
m aterialelor de constru cţie şi cunoşti nţelor tehnico-ştiinţifice cu artele
specifice d iverselor epoci traversate, face greu sesizabilă originea diver
selor particularităţi zon ale, mecanismul de constituire şi evoluţie al aces
tora. De aceea este necesară evocarea fie şi numai sumară a factorilor
care au determinat specificul a r h i tecturii d i n această parte a Olteniei,
aşa cum este cunoscută de n o i a z i .
U n rol important l - a avut d esigur med i ul natural geografic c u parti
cularităţile de climă, r e li ef, la care locuinţa a trebuit să se adapteze,
furnizînd totodată m ater i a pri m ă necesară construcţiilor. Astfel, exis

tenţa spaţi ului semidesch i s, ele tre c er e clin in terior spre exteriorul locu

i nţei (tindă, prispă, balcon) se datorează regi mului clim atic, necesităţii
protejări i accesul u i locui nţei, i n d iferent că este bordei, casă boierească
sau palat domnesc. De asen-,enea, str uctura solului a facilitat încă din

neolitic îngroparea locuinţei în cîmpie .7 i zona coli nară pentru a realiza
o protecţie mai bună împotriva vînturilor şi frigului în condiţiile unor
tehnici rudimentare de construcţie, spre deosebire de zona montană unde
duritatea rocilor nu a perm i s construcţia bordeielor. Vegetaţia specifică
diverselor unităţi de rel ief a ofe r i t materialul necesar construcţiei locuin
ţei, contribuind la configurarea zonelor arhitecturale.

In acest sens, în

sudul Olteniei, care se id entifică în general cu vechile limite administra
tiv-teritoriale ale j udeţelor Romanaţi, Dolj şi partea sudică a judeţului
Mehedinţi, există următoarele u n i tăţi de relief, care au dat naştere la
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�ot atîtea zone de arhitectură 1 : Cîmpia Romanaţilor ; Cîmpia Băileştilor ;
Cîmpia Blahniţei ; Cîmpia Înaltă a Bălăciţei - cu aspect colinar şi care
cupri nde partea sudică a P i emontului Getic ; Piemontul Olteţului (par
tea sudică).
Î n sudul Olteniei existau masive păduroase la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea care coborau din m unţi acoperind cîmpia pînă la localităţile
Cuşmir, Cioroiu, Segarcea, care au asigurat materialul d e construcţie
necesar locuinţelor2• Păduri existau de asemenea pe valea D u nării, Jiu1 ui iar localităţile Craiova, Caracal, Segarcea aveau în preajma lor păduri.
Trecerea la practicarea unei agriculturi intensive, la î nceputul seco
lului al XIX-lea, a fost însoţită de tăierea pădurilor pentru obţinerea
locurilor de arătură, îndeosebi a celor de la contactul cu stepa. Pînă
la 1 900 au dispărut vechile păduri dintre Craiova, Caracal şi Olteţ. De
asemenea au dispărut şi pădurile ce înconjurau Segarcea i ar satele Bîrza,
Ţugureşti, Padea etc„ care la 1 790 erau aşezate î n m i j locul pădurii, erau
acum înconjurate d e fineţe. La fel s-a întîmplat cu păd urea existentă
î ntre Pristol, Gruia, Izvoarele, Pătule, Cuşmir, Gîrla Mare. Existenţa
încă a unor masive păduroase în Cîmpia !naltă a Bălăciţei, în :partea
sudică a Piemontului Olteţului, la mijlocul secolului al XIX-lea cînd se
conturează o nouă epocă în construcţia arhitecturală, a avut o impor
tanţă deosebită în constitui rea unei arhitecturi a lemnului în această parte
a Olteniei.
Dintre esenţele lemnoase existente în sudul Olteniei frecvent utilizate
in construcţia locuinţei au fost : gorunul, cerul şi stejarul. I ncepînd cu a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca urmare a defrişării u nor masive
păduroase de stejar existente de-a lungul Dunării şi a reactivării din
această cauză a nisipurilor zburătoare, a început plantarea pădurilor de
salcîm care vor furniza m aterialul lemnos pentru construcţia componen
telor lemnoase ale locui nte i . Mentionăm de asemenea existenta în albia
apelor ce traversează Cîm ia Înal tă a Bălăciţei a pietrei (sîgă) care va fi
folosită la construcţia temeliei caselor şi mai rar a pivniţelor. Paiele de
griu şi secară, trestia şi cocenii de porumb au fost utilizate la acoperirea
locuinţelor. Acestea constituie, î n mare, inventarul materialelor d e con
strucţie furnizat de mediul natural geografic care a influenţat într-o bună
măsură evolutia si specificul arhitecturii din sudul Olteniei. Alături de
acestea s-au ol it şi cărămida arsă pentru construcţia zidurilor, i ;r
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tabla şi ţigla pentru acoperire. La aceste materiale, î n general scrnn pe,
aveau acces numai clasele înstărite ale societăţii. lncepî9 d cu primele
decenii ale secolului al XX-lea cărăm ida arsă va deveni materialul de
construcţie dominant în sudul Olteniei.
Dar materialul de construcţie nu este suficient şi n u poate explica evo-

1 uţia construcţiilor şi d iversitatea stilistică a arhi tecturii d i n sudul Olte1. Paul Petrescu, Zonele arhitecturii populare din Oltenia, Oltenia I, Studii şi co
municări. Etnografie, Craiova, 1974, p. 5-9.
2. Ana Tomşa-Turdeanu,
Oltenia. Geografie istorică fn hărţile secolului al
XVIII-Zea Craiova, '1973, p. 114.
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niei. De asemenea nu poate explica procesul atît de complex al sinte-zei
diverşilor factori pe care o realizează arhitectura. Hotărîtoare pentru în�
ţelegerea acestui proces este cunoatşerea specificului conceptului de
arhitectură, a acelui element esenţial care o individualizează şi căruia i
se subordonează toţi ceilalţi factori de la apariţia ei .şi pînă .azi. ln acest
sens, spaţiul interior configurat .şi delimitat de pereţii şi acoperişul
construcţiei formează elementu l esenţial, scopul construcţiei arhitectu
rale. Pentru că de-a lungul evoluţiei istorice, raţiunea tuturor perfecţio
nărilor constructive a fost asigurarea unei protecţii superioaTe împotriva
i ntemperiilor sau a altor primejdii, potrivit nevoilor sociale :şi a mijloa
celor materiale de care a dispus fiecare clasă· sau categorie socială în
diverse epoci istorice. Aşadar, primatul utilităţii în construcţia arhitectu
rală a stat la baza tuturor tipurilor de relaţii stabilite de arhitectură cu
ornamentica, sculptura .şi pictura, arte cu .care a colaborat atît de. intim
de-a lungul întregii sale existenţe. De asemenea, primatul utilităţii a stat
la baza independenţei arhitecturii faţă de orice consideraţie estetică1 o
clădire, de pildă, pu.tînd exiista fără a atinge lumea artei, sau poate avea
u valoare artistică deosebită .şi fără existenţa unor elemente decorative,
spre deosebire de ornamentică, sculptură, care pot fi anulate ca arte prin
neînd eplinirea unor norme general estetice. La baza acestei particulari
tăţi stă modul diferit de contigurare a spaţiului. ln timp ce în arhi.tectură0
spaţiul creat după cum am văzut are un caracter real (în acest spaţiu
omul desfăşurîndu-.şi activitatea) î n ornamentică, scu1ptură, pictură, spa
ţiul are un caracter m i metic. De aici şi colaborarea indelungată dar ine
gală a picturii cu aceste arte, fiecare avînd posibilitatea să-şi desfăşoare
totalitatea virtualităţilor estetice, fără a fi stînjenită cu nimic de spaţiul
eonfigurat în arhitectură. (Asupra acestui aspect vom reveni la capitolul
privind ornamentica.)
Inţelegerea specificului sudului Olteniei n-ar fi posibilă dacă nu . am
reaminti particulari tăţile relaţiei d i ntre arhitectură ş i structuTile eco
nomico-sociale, relaţie capabilă să explice evoluţia discontinuă a arhitec..c
turii .şi delimitarea în timp .şi spaţiu a unor tipuri de locuinţe.
Schimbările intervenite în structura economică a unei epoci au fost'
i ntotdeauna însoţite de o nouă constelaţie socială, caTe, la rîndul ei, a.
determinat noi moravuri şi norme de comportament, noi idealuri sociale"
aspecte ce le vom regăsi în modul de construcţie .şi decorare a locuin
ţei etc. Structurile sociale, indiferent de gradul dezvoltării economice,
cenzurează accesul la realizările progresului economic .şi tehnic al epocii ·
prin intermediul claselor .ş i categoriilor sociale. l n evul mediu acestea
sînt mai simple şi mai omogene, mai ferm delimitate, apartenenţa la o
dasă sau categorie socială impunîndu-se membrilor societăţii cu o forţă
mult mai mare decît în epocile ulterioare. Unitatea stilistică a arhitecturii medievale tîrzii (conace boiereşti, cule) ilustrează această realitate
indiferent de zona în care sînt amplasate, conacul Coţofenilor în Dolj sau
cel al Glogovenilor î n Mehedi nţi, după cum existenţa aceluiaşi tip de
locuinţă pentru toţi locuitorii unui sat medieval de aceea.şi condiţie so
cială este o realitate tot atît de bine cunoscută. Existenţa tîn evul mediu
13
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unui număr relativ mare de ţărani liberi în Gorj şi a insulei de moş
neni în Romanaţi a avut o i mportanţă deosebită în îmbogăţirea arhitec
turii (şi nu numai a arhitecturii ) cu aspecte noi coiliStructive, plastice şi
decorative relevate d e cercetătorii etnogr:afi, aspecte care vor fi încorpo
rate sau nu, noilor realizări arhitecturale d i n cea de a doua j umătate a
secolului al XIX-lea, cînd civilizaţia populară va intra într-o nouă fază
a ,dezvoltării sale istorice.
Improprietărirea ţăranilor în 1 864 şi transformarea gospodăriei ţără
neşti în unitate producătoare de mărfuri pentru schimburile de tip capi
talist au determinat schimbări profunde la toate nivelele existenţei so
ciale, care se vor reflecta .şi în modul de construcţie, organizare şi decorare
a interiorului locuinţei. Elementul nou pe care îl aduce această epocă
este caracterul de masă al transformărilor. Spre deosebire d e nordul Olte
niei, unde exista deja o arhitectură a lemnului cri stalizată, aceasta u rmînd
o evoluţie firească de perfecţionări tehnico-constructive, de îmbogăţire şi
diversificare a decorului , arhitectura sudului Olteniei a fost confruntată
cu discontinuităţi capitale, constructive şi plastice, generate ·pe de o parte
de renunţarea la bordei ca tip de locuinţă, i.ar pe de altă parte de uti
lizarea unor materiale şi tehnici noi d e construcţie.
Efectele împroprietăririi ţăranilor din 1 864 au avut consecinţe mult
mai mari în satele din sudul Olteniei decît în cele din nord, pentru că
numărul satelor aservite (clăcă,şeşti) era mai mare. De asemenea, fertili
tatea solului îndeosebi în cîmpia Olteniei a oferit posibilităţi rapide de
creştere a producţiei cerealiere destinate schimburilor comerciale, ame
liorîndu-se starea economică a marii majorităţi a ţărănimii pe care se
întemeiază, de fapt, efervescenţa constructivă în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea. Edificatoare în acest sens este situaţi·a socială a ţără
nimii d i n sudul Olteniei comparativ cu cea din nord reflectată în statistica din 1 83 1 3.
Tola( sale
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In aceste condiţii

o

importanţă deosebită a avut-o tradiţia arhitectu

rală existentă în fiecare zonă la jumătatea secolului trecut, pentru că,
aşa cum aminteam, noile realizări arhitecturale vor prelua, după cum
vom avea posibilitatea să constatăm, aspectele locale ale acestei tradiţii .
3. Henri H.

Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, V. I Bucu

reşti, 1958, p. 37.
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Potrivit structurilor social-economice - (arhitectura constituind cro
n ica clădită a unei epoci d upă cum constata G. M. Can tacuzino ) - tra
d iţia arhitecturală din sudul Olteniei era formată d i n case, conace boie
reşti , cule şi case întărite, construite din materiale d urabile (cărămidă
arsă). Esen ţa ,acestei arhitecturi constă în aceea că dezvoltă planul locuin
ţei ţărăneşti tradiţionale. De aici apartenenţa ei la stilu l arhitecturii popu
lare, dar ca un c apito l distinct al acesteia datorită necesi tăţilor clasei
sociale care a generat-o şi epocii în care a fost creată. Similitudinile
stilistice ale arhitecturii ţărăn eşti dezvoltate în s ec olu l al XIX-lea cu cele
eile arhitecturii boiereşti medievale, se întemeiază î n parte .şi pe caracte
rul obie cti v al dezvoltării spaţului i nterior al locuinţe i A rhi tectura ţără
nească urmează într- un anume fel, dar într-un timp istoric destul de
scurt, drumul parcurs de locuinţa boierească început odată cu c ons titui
rea boierimii oa clasă socială . Adoptarea decorului neoclasic de către
clasa noastră domi nantă începîncl cu deceniul al treilea al secolului a'l
.

XIX-lea (casa Glogoveanu din Craiova existentă şi azi a fost prima lo
cuinţă clin Oltenia decorată în stil neoclasic) a r upt u n itatea sti lis ti că a
a r h it e ctu ri i româneşti.
O altă componentă a tr ad i ţiei arhitecturale locale o reprezintă arhi
te c tura urbană dezvo l t a tă în oraşele Craiov,a şi C arac al Importanţa aces
tei tradiţii constă nu n umai în originalitatea ei" dar şi în d iversitatea de
tipuri de locuinţe, de modele decorative oferite satelor din zonă. Struc
tura socială a popu laţiei Craiovei este din acest punct de vedere semni
ficativă. Astfel la 1 8 32, d i n 3 3 5 0 de familii, 75 e rau de boieri, 992 de
negustori şi meseria1şi, 640 de p l u gar i , 340 de robi, 70 de bulgari şi sîrbi,
74 de transilvăneni (germani)· '. Relaţia arhitecturii ţărăneşti cu cea
urbană este însă mult mai complexă. Aspectele concrete ale acesteia vor
fi tratate în c api tol ul reze rv a t orna m ent ici i ar hitectu rale .
Referitor la ar hite ctu ra satelor d i n sudul Olteniei Raicevich nota în
1788 : „Casele ... sînt construite sub păm în t şi se cheam ă bordeie. Din
depărtare nu se poate vede1a decît fumul ce iese pe coşuri, i ar d e aproape,
n u mai acoperişul care este prea .puţin înălţat de la pămînt, astfel că iarba
creşte pe deasupra. Locuitorii fug de drumurile m ari şi c au tă pentru
aşezarea s1ate�or vreo vale sau loc înfu n dat spre a nu fi văzuţi de trecători
�i spre a se feri de .prădări şi de încăkări .
Satele de munte sînt ma i vesele, casele înă'lţ ate sînt destul de comode,
avînd staule şi magazie pentru păstrarea proviziilor . . .
Alături de bordei, care era dominant în unele sate de oîmpie, în zona
colinară ex i s tau locuinţe de s u prafaţă construite din pari îngropaţi î n
pămînt cu pereţii d i n nuiele î mpletite . De asemenea erau ,şi locuinţe din
bîrne dispuse în cununi orizontale, dar construite într-o tehnică infe.

.

"

4. Constantin Joja, Paul Petrescu, Arhitectura urbană românească din secolele
al XVIII-Zea şi al XIX-Zea, Craiova, Studii şi cercetări; de istoria artei, nr. l, 1968,
p. ti9-78 ; Constantin Joja, Specificul arhitecturii urbane româneşti, Studii şi cerce 
tări de istoria artei nr. l, 1970, p. 73-79, idem, Sensuri şi valori regăsite, Bucu

reşti, 198 1 .
5. • * * Meşteşugari şi negustori din trecutul Craiovei, Bucureşti, 1957, p. 2 1 2 .
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rioară celor din nordul Olteniei. La sfîrşitul secolu'lui trecut, dr. Gh. Crăi
niceanu sublinia modul defectuos de îmbin are al bîrnelor şi d imensiunile
foarte mici ale caselor. Acea,stă realitate demonstrează că tradiţia cons
trucţiei locuinţei d in lemn este de d ată mai recentă. Cercetările de teren
atestă existenţa bordeiului cu d ouă încăperi în partea colinară a sudului
Olteniei (Cîmpia Înaltă a Bălăciţei). Acestea se deosebesc de cele din
cîmpie prin 'locul de amplasare al intrări i, care era dispusă pe lungimea
bordeiului, impusă de înclinaţia terenului şi necesitatea scurgerii apei.
Statistica clădirilor întocmită de Marţian în 1 859, deşi imprecisă, oferă
totuşi o i magine de ansamblu a materialelor de construcţie utilizate, în
Oltenia, din •Care se pot trage concluzii şi asupra sistemului constructiv6.
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La această statistică sînt necesare cîteva prec1zari. D i n categoria clă
dirilor de „pămînt" fac parte locuinţele cu schelet d in lemn şi pereţii din
nuiele împletite şi '1ipitc c u lut. Nu intră în această categorie casele cu
pereţii din „pămînt bătut" d eoarece a.ceastă tehnică de realizare a zidu
lui apare şi se generealizează după anul întocmirii statisticii lui Marţian.
De altfel în 1 895 dr. Gh. Crăiniceanu, în inventarul clădirilor pe care îl
realizează şi în care citează statistica lui Marţian, adaugă la categoria
c:lădirilor de „pămînt" cuvîntul nuieie. Imprecizia statisticii lui Marţi•an
vizează şi numărul bordeielor, deoarece cu treizeci de ani mai tîrziu,
în 1 8 8 9 , alte date statistice, ca Dicţionarul geografic întocmit de C. Locus
teanu, indicau pentru Romanaţi 1 7 882 de boroeie faţă de 1 5 1 2 1 în 1 859.
La baza acestei concluzii a stat se pare uti lizarea lemnulu'i şi cărămizii
in construcţia pereţilor unor bordeie şi înregistrarea cenu�arelor, mult
. m ai numeroase la sfîrşitul secolului al XIX-lea, la categoria bordeielor.
Din punctul nostru de vedere aceste inadvertenţe au mai puţină im
portanţă. Prezenţa încă a bordeielor într-o proporţie atît de î nsemnată l a
jumătatea secolului trecut, utilizarea masivă a lemnului în construcţia
lor, decorarea intrării cu motive scUJlptate (capete de cai} şi crestate
(geometrice) similare Gorjului şi Maramureşului, într-un cuvînt, marea
longevitate a acestui tip de locuinţă (începînd cu neoliticul şi pînă la în
ceputul secolului XX), îi conferă o valoare deosebită. De asemenea, im
portanţa bordeiului constă, după cum vom vedea, şi în geneza unor tipuri
de locuinţe de la suprafaţa solului de o mare originalitate prin s implita
tea formelor şi echilibrul volumelor, construcţii pe care le vom întîlni
6. Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena ţăranului român, Bucureşti, 1895, p. 44.
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numai m Romanaţi unde bordeiul a epuizat totalitatea sistemelor con
structive ale epocii şi deci a posibilităţilor obiective d e dezvoltare. Stu
diul evoluţiei bordeiului, al trecerii la locuinţa de suprafaţă, oferă con
diţii unice de cercetare, am putea spune de laborator, prin pos'i bilitatea
observării tuturor fazelor ele dezvoltare. Persistenta încă si azi a unei
imagini globale, nediferenţiate asupra bordeiului, i d�ntifkarea lui (de alte
categorii de cer.cetători decît etnografii) cu locuinţa insalubră simbol al
mizeriei ţăranului român, este numai parţi.al j ustificată. De aceea vom con
sacra acestui tip m ultimilenar de locuinţă un ·capitol specia:!.
Lemnul a fost, după cum indică şi statistici le, materi·alul dominant de
construcţie. De asemenea, cărăm ida arsă a avut o pond.ere mică , fiind uti
lizată de clasele înstărite ale societăţii româneşti . Dacă lemnul a fost ma
terialul cel mai des întîlnit, sistemul constructiv utilizat d iferă . Deosebim
astfel, în ordine cronologică, si sten-,ul constructiv avînd ca elemente por
tante stîlpii de lemn sau parii îngropaţi în pămî n t pe care se sprijinea
acoperişul iar pereţii d i n nuiele împletite lipite cu lut. Acelaşi sistem con
structiv îl întîlnim şi la bordeie. Ceea ce deosebeşte locui:1ţa de suprafaţă
de bordei este poziţia faţă de sol, aspect care a imprimat note d eosebite
î n construcţia pereţilor şi acoperişului şi în final o evoluţie deosebită în
raport cu locuinţa de la suprafaţa solului. Acest sistem constructiv apărut
încă din neolitic v a cunoaşte perfecţionări importante care vor conferi un
grad sporit de solidibate, o protecţie superioară împotriva frigulu i , ume
zelii etc. şi în final posibilităţi n oi de dezvoltare a spaţiului interior, de
creştere a numărului încăperilor focuinţei.
Un alt sistem constructiv care utilizează tot lem nul ca materie primă
este cel al bîrnelor aşezate în cununi orizontale care fol'mează pereţii -lo
cuinţei , fiind totodată şi elementele de sprijin a'l0 •acoperişului. Gradul
sporit de rezistenţă şi protecţie este evident. Acest s i stem constructiv este
mai nou. El nu putea lua n aştere decît în cond iţiile• u nui inventar perfec
ţionat şi diversificat d e unelte de metal. Săpătur ile arhedlogke au reliefat
existenţa acestui sistem constru cti v la Cireşu7 m jud eţul Mehedinţi î n
epoca geto-dacică. Prezenţa casei d i n bîrne p e r�li cful columnei l u i Tra
i.an de la Roma indică numărul mare de case din lem n . Documentele scrise
consemnează existenţa în evul med i u a multor locuinţl' :d i n bîrne. De ase
menea, acest sistem constructiv se întîlneşte frecvl'n t în secolul al
XVIII-lea în satele din s udul Olteniei la construcţia biserici lor. Sînt con
semnate biserici dîn lemn la Castranova ( 1 7 1 3) , Di oşti ( 1 80:1), Amărăştii
de Jos ( 1 8 1 2), Bechet ( 1 8 1 2) , Bîrza (1822), Cîrna ( 1 845) etc.
Cărămida arsă ca materiaJ. de construcţie a fost i ntrod usă odată cu cu
cerirea Daciei de către roman i. Proporţia utilizării acestui material va
riază în funcţie de realităţi'le social istorice ale fiecărei epoci . Retragerea
administraţiei romane în secolul al Iii-lea e . n . urmată apoi de epoca mi
graţiilor a d iminuat întrebui nţarea cărămizii ca material de construcţie.
7. Corneliu Mărgărit Tătulea, O nouă locuinţă geto-dacică descoperită la Cireşu
;ud. Mehedinţi, Drobeta, 1974, p. 129-139.

197
https://biblioteca-digitala.ro

OLTENIA
Întemeierea statului feudal independent în Ţara Românească, 1a î nceputul
secolului al XIV-lea, va m arca o nouă epocă nu numai în d ezvoltarea ar
hitPcturii, dar şi în extinderea cărămizilor arse ca materie primă.
Acestea constituie în rezumat materialele si
'
. tehnicile d e constructie
utilizate în sudul Olteniei pîn ă la jumătatea se colului trecu t. Referitor ia
modul de organizare a spaţiului i nterior consemnăm generalizarea locu
inţei cu două încăperi . Prima dintre acestea (ogeacul sau cunia) adăpostea
vatra cu ţestul care serveau la pregătirea hranei, i ar cea de a doua în
căpere, cu soba oarbă (soba), era folosită pentru odihnă pe timpul nopţii.
Subliniem importanţa generalizării sobei oarbe pentru î ncălzit spre sfîr
şitul evului mediu, secolul al XVIII-lea, în mediul rural pentru îmbună
tăţirea condiţiilor de locuire şi posibHităţile pe care le deschidea înmulţirii
pieselor de decor interior, evoluţiei decorului şi cromaticii8. Mobilierul
era î n general simplu . şi se compunea din masă rotundă· joasă, scaune,
laviţă, lăzi de mălai sau făină (aşezate în încăpere cu vatra), paturi d i n
ţăruşi d e lemn bătuţi î n pămînt, ladă d e zestre, cuiere d i n lemn sau fier
pentru haine (dispuse în încăperea cu soba oarbă). Cuierele au fost pre
cedate de culmea de lemn sau de sfoară.
Ţesăturile de interior speci fice cuprindeau : scoarţe, velinţe, cergi, că
pătîie şi ştergare. Acest i nventar extrem de sumar era specific locuinţei
ţărănimii aservite care consti tuia majoritatea populaţiei la începutul se
colului al XIX-lea, potrivi t datelor statistice ale epocii ami ntite de noi.
Face excepţie, desigur, inventarul mobilierului şi ţesăturilor de decor i n
terior proprii păturilor înstărite ale ţărănimii datorită în primul rînd as
pectului calitativ al locuinţei, realizată din materiale durabHe, (lemn, că
rămidă), cu 3 şi 4 încăperi de dimensiuni mai mari care permiteau şi soli
citau un număr mai mare de piese decorative. În această categorie i ntră
şi casele îngropate (bordeiele) moşnenilor d i n Romanaţi. Fac excepţie de
asemenea i nterioarele locui nţelor categoriilor sociale înstărite din oraşe,
mici boieri, negustori, funcţionari ai admi nistraţiei statului, meseriaşi.
Spre d eosebire de ţărănimea înstărită, aceste categorii sociale, datorită
poziţiei economice şi aspiraţiilor socia1le, vor adopta treptat începînd cu
secolul al XIX-lea modul de viaţă occidenta.!l cu implicaţiile cunoscute î n
schimbarea portului, decorarea locuinţei ş i organizarea interiorului, a mo
bilierului urban şi picturii ca element decorativ. Fenomenul este mai com
plex deoarece schimbările n-au l oc uni form , în cadrul <liver11elor categorii
sociale existînd indivizi care îşi construiesc, decorează şi organizează lo
cuinţa în manieră tradiţiona•lă .
Aceasta este, în mare, imaginea arhitecturii d i n sudul Olteniei la jumă
tatea secolului trecut, cînd n oile condiţii social-istorice au determinat
schimbări profunde la toate nivelele existenţei sociale.
8. Corneliu N. Mateescu, Săpăturile arheologice de la Cruşovu î n Materiale şi
cercetări arheologice, vol. III, Bucureşti, 1957, p. 103-1 13.
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MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE
Toate marile epoci de creaţie arhitecturală au fost însoţite de utitliza
rea unor materiale şi teh ni ci n o i de construcţie, d e îmbunătăţirea celor
e x iste n te , necesitate in-.pusă de idealurile sociaie a1l e diverselor clase şi
categorii, de poziţia economid în cadrul soci etăţii româneşti. Importanţa
materialelor şi tehnicilor de construcţie în evoluţia arhitecturii, a esteticii
arhi tecturale nu poate fi îndeajuns s ubli niată aici . Pentru că solilditatea
construcţiei, asigurarea unor condiţii superioare de locuire ronstituie nu
nu m ai s co pu l pri n c i pal al cons tru cţiei arhitecturale, dar şi punctul de ple
c a re al apariţiei preocupărilor de natură estetică.
Ceea ce caracterizează activitatea constructi vă în cea de a doua jumă
tate a secolulu i al X TX-lea este ritmul dinamic şi amploarea transformă
r il or . Ac0'stea vizează, pe de o parte, perfecţionarea sistemelor construc
tive t r a di ţ io n ale i ar pe de altă parte adoptarea u n or materiale şi tehnic'i
e x i s te n t e deja, dar utilzate pînă î n acel moment d oar de <::l asele şi cate
gori i l e s ociale înstări te. De asemenea, In sudul Olteniei (satele situate de-a
lungul Dunării), datorită u nor cond i ţi i specifice, vom asista şi la i nt rod u 
cerea u no r materi ale şi tehnici noi, cum este cea a pămîntului bătut, în
reali zarea pereţilor l o c u i nţei, a pivniţelor etc. Această perfecţionare con
s tr uctivă se d i fe renţ ia ;i: ă în funcţie de articulaţii l e esenţiale ale locuinţei
de care d e pi nd e solidi tatea (temelia, pereţii şi :tcop erişu;l) . Rostul temC'liei
es te , după cum se şti e, înăl ţarea l ocuinţei de la sol pentru evitarea ume
zirii p ereţi lor de a p :i. scursă de pe acoperiş, perm'iţînd totodată existenţa
unui strat de pămînt uscat izolator între nivelul solului şi spaţiul interior.
Tem elia conferă î nsă locui nţei şi un grad sporit de rezistenţă. Astfel, mi
len ara l ocuinţă r e al i za tă din sti'lpi de lemn fixaţi în pămînt şi pereţii din
nuiele l i pi te> cu lut cunoaşte îmbunătăţiri substanţi a l e. ln primul rînd
s tî l pi i (montanţi) care s usţineau acoperişul nu vor mai fi îngropaţi d spri
j i n i ţi pe o ta1pă de lemn. Ulterior se vor folosi şi popi din cărămidă arsă
pentru ca în final î nt rpaga tem elie să fie construită d in acest material.
Progrese importante se înregistrează şi în modul d e construcţie al pereţi'lor
care nu vor mai fi realizaţi din împletitură <lP nuiele, ci din stinghii sau
bucăţi de lemn fi xatP î n cuie de o parte �i d e al ta a mon tanţilor, între
care se introducea părnînt umed a mes te cat cu pleavă. Se obţinea astfel
n grosime a pereţilor de 1 8/20 <:: m cu o re zistenţă mult mai mare decît îm
pl e t i tu ra d i n nuiele. Aceşti pereţi puteau fi tencuiţi cu un strat de pămînt
sporind astfel grosimea pereţilor. Această încărcare cu pămînt nu p utea
fi su portată de vehicul sis te m de construcţie al împletituri•lor de nuiele.
Rezistenţa pereţ ilor era sporită şi de contrafisele de lemn şi scoabele de
fier ce fix au mo n t anţi i clC' talpa casei şi de cu nuna superioară a grinzilor.
Locuinţele construite din bîrne d i spu se în cununi orizontale erau ru)e
;i:ate direct pe pămînt (mai rar) , pe o temelie de piatră (sîgă) sau de cără
m idă (în partea coli nară a sudului Olteniei) . Interesant este faptul că şi
în caz ul acestui sistem constructiv o mare parte a locu inţe lor au talpa
spri j i nită p e bunduci sau popi de lemn atingînd u neori înă'lţimea de
!10-60 cm . Intre bu nduci se zidea cărămidă arsă sau piatră (sîgă). ln u nele
,
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cazuri se îngrădea temelia cu nuiele împletite. In evoluţia tehnicii de con
strucţie a locuinţei cu pereţii din lemn distingem două etape cărora le
corespund aspecte tehnico-constructive diferenţiate calitativ. In primul
rînd, trad iţia constructivă loca•lă în care bîrnele erau cioplite sumar, mai
puţin evoluate <lecit cea din Gorj şi d espre care Dr. Gheorghe Crăiniceanu
spunea că este imperfectă din cauza lipsei etanşeităţii bîrnelor, aspect care
se poate constata şi azi la exemplarele care se mai găsesc în teren. Lo
cuinţele realizate în această tehnică sînt în general d e dimensiuni mici,
nedepăşind două încăperi . Modul de îmbinare a bîrnelor este în cheotoare
dreaptă şi mai rar în cea rotundă, aşa cum se întîlneşte în Vîlcea. Aceste
observaţii sînt valabile pentru locuinţele de lemn din Cîmpia lna11 tă a Bă
lăciţei. Pentru că în satele d i n partea colinară a sudului Olteniei, cuprinsă
intre Jiu şi Olt, tehnica bîrnelor cioplite se perfecţionează continuu pină
în primele d ouă decenii ale secolului nostru, rea'lizîndu-se locuinţe cu un
număr mai mare de încăperi pe temelie de cărămidă arsă, aşa cum se în
tîlnesc la Melineşti sau Murgaşi .
Cea de a doua etapă se caracterizează prin tehnica d e obţinere şi fini
sare a bîrnelor. Acestea nu mai sînt cioplite, ci despicate cu firizul (fe
restreul) . Grosimea lor n u depăşeşte 8-1 0 cm. Din această cauză ş i bucă
ţile de lemn obţinute se vor numi „blăni". De altfel, locuitori i satelor din
Cîmpia !naltă a Bălăciţe i, î n care s-a practicat această tehnică î n a doua
jumătate a secolului a1l XIX-lea, numesc aceste 'locuinţe „case din blane"
datorită tehnicii de despicare a copac'ilor similară celei î n care se obţi
neau blanele (scînduri) pentru diversele nevoi ale gospodăriei (împrejmuiri,
magazii etc. ) . Consecinţa aplicării noii tehnici d e despicare a trunchiurilor
de copaci este obţinerea unui material de construcţie �lane) - cu su
prafeţe regulate şi un finisaj superior care permitea o etanşeitate perfectă,
deci o izolare mai bună a i nteriorului, conferind totodată şi o valoare
estetică pereţi'lor exteriori . Grosimea mică a blane1or a impus un mod nou
de îmbinare la capete, şi anume, î ntr-un stîlp ulucit pentru a spori gradul
de rezistenţă al pereţilor în susţinerea acoperiişu'l ui. Se realizează în acest
mod o sinteză originală a celor două sisteme constructive tradiţionale de
susţinere a acoperişului - stîLpi fixaţi în păimîn t <Şi cununi de bîrne ori
zontal e. La unele construcţii se întilneşte si încheierea blanelor în cheo
toare dreaptă, dar, în aceste cazuri, blanele au o grosime mai mare iar
locuinţa este de dimensiuni mai mid şi cu un numă·r restrîns de încăperi.
Adoptarea acestui sistem constructiv a oferit posibilitatea d ezvoltării în
plan a locuinţei, iar pe de altă parte valorificarea într-o măsură incom�
parabil mai mare a materialului lemnos existent în zonă, � trunchiurilor
de copaci d e mai mici dimensiuni. Dacă la primele construcţii stîlpii de
susţinere (montanţi) aveau practicate acele şănţuleţe (uluc) în care erau
fixate capetele blanelor, la cele mai noi se adaugă pe m o ntanţi „plaivaze"
(lănteţi) care preiau sarcina ulucului. Pentru mărirea rezistenţei pereţilor
locuinţei realizate în acest sistem , blanele sînt fixate în cepuri de lemn
(pişleag) . ln această tehnică s-a construit în satele d i n C.î mpia !naltă a
Bălăciţei pînă î n primele două decenii ale secolului nostru.
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O altă tehnică constructivă, apărută în a doua jumătate a secolului tre
cut în satele de pe valea Dunării de la Izlaz la Cetate, este cea a tehnicii
pămîntului bătut. Insuficienţa materialelor de construcţii , costul ridicat
al celor existente, (cărămidă arsă , 'lemnul) inaccesibile unor categorii mai
puţin înstărite ale ţărănimii, a favorizat proliferarea noii tehnici. Locuin
ţele realizate în această tehnică erau mai ieftine decît cele d i n paiantă.
La Grojdibod, în Romanaţi, de pildă, casele din paiantă erau făcute numai
de cei înstăriţi. Situaţia diferă de la un grup de sate la altul în funcţie
d e materiile prime existente, clar �i ele aria de circulaţie a meşterilor
constructori.
Materialul de construcţie utilizat era pămîntul de culoare neagră ames
tecat cu pămînt galbe n . Nu trebuia să conţină nisip d i n motive uşor de
î nţeles. De aceea în unele sate ca Dăbuleni, Mîrşani această tehnică nu s-a
folosit. Tehnica înălţări i pereţilor este similară turnării betonului în con
strucţiile moderne. In cofraje de scînduri sprijinite de „înfigători" (pari
bătuţi în pămînt la d istanţă de 70-80 cm) se punea pămîntul umezi t cu
apă d upă care era bătut cu maie·le d e lemn de către meşter. Cu un mai
numit „pană" era bătut pămîntul de lîngă scînduri. Pentru mărirea re
zistenţei se puneau în zid paie, viţă de vie, k-m1w ele 1-2 m lungime. La
colţurile clădirii se puneau de asemenea pari cl i n salcîm care rămîneau
încastraţi în zid . Grosimea zidului aj ungea pînă la 80 cm. Temelia era
săpată pînă la 50-60 cm adîncime, pînă la vatra neumblată. Construirea
de nişe în pereţii casei pentru amenajarea dulapurilor (în încăperea cu
vatra), este o practică generală la acest gen d e construcţii. I nteresant este
faptul că tot din pămînt bătut erau construite �i pivniţele di'Spuse sub
locuinţe (la Bistreţ, Catane, Negoi etc.). De asemenea în Dolj s-a practicat
şi construirea de beciuri 1a suprafaţa solului. Această tehnică de construc
ţie s-a folosit în satele din Romanaţi pînă la jumătatea secolului nostru.
O caracteristică a locui nţelor este dimensiunea mai mare a încăperilor,
în raport cu cele realizate d i n lemn.
Un material de construcţie mai puţin utilizat a fost chirpiciul sau cără
mida nearsă. Aceasta se realiza din pămînt amestecat cu pleavă turnat în
tipare de lemn şi apoi uscat la soare. Izolat se mai întrebuinţează şi azi
cărămida nearsă ca material de umplutură în construcţia pereţHor, dar
funcţia de sprijin a acoperişului este preluată de m ontanţi d i n beton. In
ventarul materialelor de constru cţie s-a îmbogăţit îndeosebi în ultimele
trei decenii cu un nou prod us, betonul utilizat la construcţia temeliilor,
a boiandrugilor la uşi şi ferestre a centurilor, stîlpilor bakoanelor, a pe
reţilor pivniţelor etc. De asemenea introducerea plăcilor B.C. A., a chirpi
ciului din ciment (cărămizi d i n ciment, nisip şi piatră) a modificat tradiţia
constructivă, sporind gradul de rezistenţă al construcţiilor. Progresul tehnologiilor de producere a materialelor de construcţie (cărămidă. ciment.
tablă, ţiglă etc.), a redus treptat dependenţa arhitecturii de materiile prime
furnizate de mediul natural geografic, provocînd schimbări în estetica lo
cuinţei tradiţionale.
Inchiderea spaţiului interior delimitat de pereţi s-a făcut, indife�ent de
materialul din care era construită locuinţa , cu grinzi de lemn dispuse

201
https://biblioteca-digitala.ro

OLTENIA
transversal. Peste capetele gri nz i lor se aşeza praştia casei pe care se spri
j ineau căpri ori i . Aceştia erau fi xaţi în partea superioară prin cuie de lemn
sau fier, pri ntr-o chingă orizontală (cleşte) la locuinţele de mici d imen
siuni. La cele cu mai multe încăperi, căpriori i se spri j i neau pe un lemn
numit cal (n»ăgar) sau grindă în Ro mm aţi (grinzile purtau denumirea aici
<le curmezişuri). În cazul unor căpri ori mai puţin rezistenţi Ia încăperile
de d imens i u n i mai mari, acoperişul era consolidat prin popi laterali uniţi
pri ntr-un lemn transversal care este numit, în termeni locali, jug sau
scaun. Înălţimea acoperişului era proporţională cu lăţimea încăperilor. Ea
reprezenta două treimi din l u ngi mea grinzilor transversale. L a casele aco
perite cu tabl ă în ălţimea era mai mică datorită posibilităţii d e scurgere
mai rapidă a apei . Acopl'ri şul locuinţelor era construit în patru ape, exis
tînd izolat şi case al c{iror a coperiş era n u mai în două ape, în special la
C 'ele înălţate pînă în anul lDOO. Trestia şi paiele au fost util izate ca ma
teriale de acoperire şi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, întîlnin
d u-se mai rar şi în primele dc·c enii a1e secolului al XX-lea. Şindrila uti'li
zată în partea colinară a sudului Olteniei, tabla şi ţigla (olănită şi în formă
de solzi) au fost materialele domi nante folosite la acoperire în satele din
a ceastă parte a Olteniei . Ţigla olăn ită a încetat să mai fie utilizată după
1920.
U n aspect constru ctiv i m portant î l co nsti t u i e înălţarea pereţilor locuin
ţei deasupra grinzilor cu 5 0-60 ccntinH'tri, zid pe care se sprij inea aco
perişul. Raţiunile acestei înălţări erau ele natură d i·versă (aşa după cum
cxp'.ică meşterii con stru ctori), practică şi estetică. Mărea, pe de o parte,
dimensiunea streaşi nei evitîncl umez irea temeli e i de apa scursă de pe aco
periş, i ar pe ele altă parte, crea un alt raport di ntre înălţimea pereţilor si
acoperiş, oferi nd posi bilitatea închiderii acestui spaţiu cu scînduri, apli
cării ele elemente decorative cum sînt consolele construite d in lemn. Case
in conso1 e lconsuri, consoane) se constr u i a u şi atunci cînd grinzile erau de
mai m i c i dimensi u n i şi nu 0rnu suficient de rezistente. De asemenea , con
solele erau aplicate ch i ar şi l a locuinţele realizate din păim înt bătut, în
i.lCeste cazuri zidul s e continua cu pai antă.
In ceea ce priveşte constru cţia plafoanelor constatăm trei modalităţi.
Pri ma consta din aşezarea de scînduri peste grinzile de lemn. Plafonul
nu era văruit. Se păstrau totodată şi grinzile aparente. A urmat apoi şi
prinderea de .Jănteţi pe grinzi . Pentru a face priză tencuiala, lănteţii erau
crestaţi cu tesla . Ultimul si cel m a i răspîndit azi n-od d e construcţie a ta
vanelor este cel realizat d i n vălm(e, scripce (bucăţi de lemn învelite cu
pămînt amestecat cu pak u scate la soare şi aşezate între grinzi) . In alte
cazuri vălugele nu mai erau învelite cu pămînt, acestea fiind 'acoperite de
ll n strat i zol ator el e pămînt umed amestecat cu pleavă. Pentru ca ten
cuiala să poată face priză la plafonul reali zat în acest fel, se puneau ostreţe
(trestie) .
Tencuiala era preparată, la casele vechi , din pămînt galben amestecat cu
pleavă de griu pentru primul strat apli cat pe pereţi. Cel de al doilea strat
era preparat d i n pămînt cu n i si p. În cazul cînd erau folosite ostreţe, ten
cuiala avea în compoziţie var, nisip, cîlţi sau păr de capră. în ultimele
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d c u ă decenii s-a generalizat aplicarea unui strat de gips pe ostreţe care
era acoperit ulterior cu tencuială de var şi nisip. Deşi în aparenţă nesem
nificative, aceste perfecţionări calitative au condus treptat la o mai bună
i zolare a încăperilor, la un grad superior de finisare, facilitî ncl trecerea
la o nouă viziune decorativă a i nteriorului locui ntei în care nota domi
nantă este dată de zugrăvirea pereţilor în zilele noa�tre.
Referitor la tencu i rea pereţilor constatăm diferenţieri în funcţie de na
tura materialelor de construcţie. Casele cu pereţii d i n n u i ele împletite şi
din paiantă erau de regulă tencu i te atît în i nterior cît şi în exterior. La
cele d i n lemn, tencuirea era precedată de crănţuire (apli carea de şipci
pri nse în cuie pe pereţi) similară „cercuiri i" din Vîlcea peste care se aplica
stratul de tencuială preparat d i n pămînt galben cu pleavă (primu l strat)
şi pămînt c u nisip cel de al doi lea. La casele din pămînt bătut, pentru a
face priză tencu iala, erau f ixate în zid bucăţi de cărăm i dă sau ţiglă (pe
reţii se încolţurau) d upă care era apli cat stratul de tencuială. Varul şi
nisipul se folosea îndeosebi la casele ele cărămidă arsă.
L'ARCHITECTURE POPULAIRE DU SUD DE L'OLTENIE
.)TEF.1N ENACHE
RESUME

Cet article traite de l'a1-chitecture populairc du sud de l'l>It!· n i t' . Bicn q ut• moins
speetaculaire que celle du nord de l'Oltenie, l'architectur·e du Sud st• distingue
par des realisations originales qui derivent des particularitl's du mil il'LI naturPl
geographique, soeio-economique, historique, de la variete des matcl"iaux et des
techniques de construction et de decoration, du spt;ci fique de l'i nventaire de motifs
deeoratifs utilises etc.
On y presente, de fac;on s .)mmaire, Ies facteurs qui ont dC:·lprmini'' le spC:'ci fiquc
de l'architecture de cette zone de l'Oltenie : k' milieu naturd g(•ographique avcc
r,es particularitf>s de climat, relief, vegc•tation, la structui·e du sol et Ies conditions
socio-historiques auxquels l'habitation a du s'adapter.
Afin de bien cornprendre le processus complexe de la synthesc de divers facteurs
que l'habitation n�alise, on analysc le concept d 'architectun' et surtout l 'cspace
interieur en tant qu'dernent qui l'ind ividualise et auquel sont subordonncs tous
Ies autres facteurs rnentionnes plus haut. C'est de cette perspective qu'on etudie
et presente Ies rnateriaux et Ies ·techniques de construction utilises dans le sud
de l'Oltenie.
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