CENTRE DE CONFECŢIONARE
A MOBILIERULUI ŢARANESC DIN VILCEA
VIORICA TATU LEA

Faţă de ·c ele l al te zone subcarpatice ale Olteniei , pe m eleag u ril e vil
cene s-a u menţinut pînă nu de mult, iar în unele cazuri se mai p ăstrează
�i as tă zi , a�pecte .ale structurii tradiţionale a a şe ză•r ilor omen2şti , al'� mo
dului de o rg a ni z a re internă a sa te l or , ·Ca u rma re a relativei izolări exis:L>nte
pînă într-un trecut nu prea îndepărtait, da:torită amp l as ă rii satelor în
l o c ur i feri<te, greu accesibile. S itua ţi a de relativă izolare care a car<�cte
rirnt satul şi g o s p od ă r i a ţărănească a av ut aid consecinţe asupra c ulturii
şi civilizaţiei populare, a cţi o nîn d în s e nsu l pă:str[1rii tradiţiei.
B ogatele resurse naturale ale păm în turi l o r vîlcene au ofc.ri t d i n t i m 
puri s tră ve c h i condiţii prielnice praoticării unor ocupaţii tr ad i ţ i o n a l e, cum
sînt cu lti v ar e a p[1mîntului, vitic;ultura, pom icultura, creşterea animal elor.
Asemenea altor zone deluroase şi muntoase a l e ţă r ii , cu suprc:tfeţe ar abi l e
întinse, dar şi cu bog·ate resurse de mate·r ii prime, şi aici populaţia şi-a
căutat surse de venituri su p l im en ta re în practicarea a numeroase meş
teşuguri .de v ech e tradi·ţie : prelucrarea pietrei , a lemnului, a lutului .
Primele dovezi p ri vi nd diferenţierea m eşteşugurilor p e t erit o ri u l

Vîlcei datează d i n ep oc a feudalismului dezvoltat (secolele X I V-XVI) 1
ş i atestă practiicarea acestora atît l a sate, p e domeniile b o i ereşti sau mă
n ă stireşt i , cit şi la oraşe. Specializarea în p r el u c rare a lemnu l u i , alăt ur i
de cea a pietrei şi de olăriit, s-:a adîncH continuu, a c e s t e îndeletniciri de
ţinî111d pînă în secolu l trecut o pondere însemnată în cadrul e c o n o mic'.
ţărăneşti v'î lcene. Chiar şi astăzi Vîlcea se numără printre z o nel e cu o
i nt ensă aativHat·e în domeniul prelucrării lemnulu i . Semnalăm î n acest
sens ex i stenţa unui număr m ar e de meşte şugari cu strictă specializare ş\
constituirea lor în centre p u t ern ice de lemnari (Oîineni , Gre ci ) , d ulgheri
(Băib eni, Bogdăneşti , Călim ăn eşti , Muiereasca de S us ) , fluierari (Vaideeni ,
Urşani)2 l a care adă ug ă m noi p e cei ce co n fecţion e ază mobilier ţărănes c
(Romanii de Sus, P oian a-P edşan i , Călineşti ş . a . ) . In acest d i n urm ă do
meni u, Vîkea c o ns titui e, de a ltfel , o zonă reprezentativă pentru Oltenia.
atîrt sub a:spedul nume r irc a l c entr elor , cît şi al diversi'tăţii produselor şi
realizării tehnice şi artistice a pieselor.
O pri m ă concluzie care se d es p ri nd e examinînd repartiţia c e n t re l o r c11�
meşteşuga ri pe teritoriul act ualului judeţ Vîlcea este concentra r ea l o r e l f
precădere în z on a nordică, în perimetrul cupri ns între Poiana-Peri�ani la
1 Ion Vlăduţiu, Cadrul geografic al zonei. Caracteristici ale artei
Arta populară din Vîlced, Rimnicu Vi l cea , 1972, p. 11.
2 Ibidem, p. 13.
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Fig. l . Mobilier ţărănesc din zona Vîlcea. Lăzi de zestre de la Romanii de Sus (I),
Cerna (3) şi Vaideeni (4) ; masă-dulap de la Urşani (2).
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Fig. 2. Lăzi de zestre din zona Vîlcea : Romanii de Sus (1), U:rşan i (2), Cerna (3)
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la vest şi Şirineasa la sud. T o t aici se î ntîlnesc şi centre
în cc1re s-au practicat sau se practică încă mai multe meşteşuguri, expli
caţia constînd în abundenţa materiilor . prime în această zonă, d a r şi în
e xisten ţa unor străvechi tradiţii , perpetuate p ri n vremuri pînă în zilele
n o a str e .
Centrele specializate în c o nfecţ i o na rea mobilierului a u apă·r ut şi s-au
dezvol'tat în ge n er al în aşezări deluroase sau de munte, s i1tuate la poalele
păduri lor , pe firul apelor, î n strînsă legătură cu ex iste n ţa lemnului de
fag de care depindea practicarea m eşteşugului în tot cursul anului . Evi

est, Vaideeni

·

d enţi in d strînsa legătură a unora dintre

centrele vîlcene cu aşezările
ciobăneşti, Georgeta Stoka3 pledează pentru originea transilvan[i a acestui
meşteşug. Din punct de vedere al repart i ţi e i lor, atît su:b aspect n u me r i c
cit şi al v a lor i i pieselor specifice, centrele vîkene pot fi gr upa t e în două
c a teg orii :
- centre m a ri , conS't ituite în aşezări de sine stătă1oare, în ca re se
l ucrează şi a s tăz i piese de mobilier, precum ace'l ea d e la Romanii de Sus

şi Poiana-Perişani.
- c'entre m i ci , a:ldtuite din g r upăr i de meşteri stabiliţi pe lîngă sate,
unde producţia de mob i li e r a încetat sa u s-a restrîns cons ide ra b il în
ultima vre nw. A m i nt i m ·aid l o c aht ăţ i1l e : Că l i n eşti şi Valea lui Stan
(Brezoi) Bistriţa, Vaideen i , U rşan i , Ce rn a, Ş i r i neasa, Frînceşti, sate în care
chia r c a că se mai lucrează m o bilier, acea.sta se face în paralel cu confec
ţionan:.a <' Hor categorii de produse, precum unele obiecte de uz g os po d ă 
resc. împl etituri de n u i e le e tc .
Se ccnstată deci că , în comparaţie cu celelalte zone subcanpatice alC'
Ol ten i e i - Gorj şi Meh ed i nţi -, în Vâlcea tradiţia co n f ecţionăr i i inob i ·
] i erul u i 3 fost mai p ut ern id1 , continuînd să ex iste încă centre active.
C(':I mai mare concentrare d e centre se observă în depresiunea
Horezu, an� p!asată în nord-Pstul zonei , la graniţa cu Gorjul. Aici a u
activat ipî nă nu de mult patr u centre s pec iali z at e în c on fecţi on area mo
bilierului : Romanii de Sus, Vaideeni, Cerna şi U r şan i , ai căror meşteri
produr::aa toate categor i i l e de mobilier pentru aşezările d i n ap ropier e,
deplasîndu-se totodată cu m arfă prin sate şi la tîrgurile din j udeţ şi din
afara lui. Centrul cel mai însemnat şi probabil c eil mai vechi, avînd în
veder2 amplo ar ea şi evoluţia pe care a cunoscut-o aici m eşteşugul, a fost
cel de b R o m an i i de Sus, localitate situată pe valea rîului Bis1ri�a. la dis
tanţă de 50 km de Rm . V1lcea şi 3 km de Horezu , n umărind la î n ce p utu l
secolului nostru 938 d e locuitori , majorirtaitea ţărani l�psiţi de pămî nt , ce
lucrau pe mo şia statului4. In vechime, o pa rte din această comună se
numea Neagota, iar alrba De z robiţi , denumire care se referea probabil la
f apt u l cii . la 1 864, un n umăr de 1 86 lo cu it ori de pe m o şia Romani au fo s t
el iber a ţi 'şi î mproprie tăriţi 5. Lipsa de pămîn t a marii majorităţi a săte
n i l o r , precum şi abundenţa lemnului în zonă (785 ha de pădure a statu
l u i , la care se adăugau păld urile panticufare6) exiplică orientarea unei părţi
3 Georgeta Stoica, Arta lemnului, în Arta populară din Vî l c e a , Rîmnicu Vîlcea,
1972, p. 180.
" Ion George Lahovary, Marele dicţionar geografic al României, vol. V,
p. 270-271 .
5
6

Ibidem.
Ibidem.
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însemnate ,a pa.pu'1 aţiei în direcţia confecţion ădi mobilierului ţărănesc şi
constituirea treptată a unui centru puternk, care număra, în primele
decenii ale secolului XX, zeci de meşteşugari a că·ror ocupaţie principală
o constituia prelucrarea lemnuilui, aativitate în care eraq antrenaţi toţi
membrii familiilor lor. A5Hel, dacă proicurarea materialului şi preg[1tirea
lui, precum şi desfacerea pieselor de mobHier reveneau ai ci în exclusi
vitate bărbaţilor, femei-le erau adesea acelea care le ornamentau, ocu
pîndu-se totodată cu împletitul . coşurilor, pe care le vindeau apoi prin
tîrgurile din apropiere.
Piesa de mobilier cea mai frecventă în producţia centrului a fost lada
de zestre. Interesant de semnalat este faptul d1 Romanii de Sus figu1:ează printre puţinele centre subcarpatice în care s-au lucrat şi lăzi cu
capac bombat, alăituri de cele cu capac plan unanim răspîndirte în toată
Oltenia. Lăzile ·C U capac bombat erau confecţionate din lemn masiv, dis
t ingîndu-se printr-o linie mai robUJstă şi prin vigoarea inciziilor, puternic
conturate. Decorul an'JU)lasat, de regulă, pe faţadă, mai rar pe capac, consta
dintr-unul sau două medaHoane centrale, compuse din mai multe cercuri
·
concentrice, circumscrise unei rozete. Î n completare, de jur împrejurul
medalioanelor şi pe picioare 1?rau dispuse alte ornamente circulare : arcuri
de cerr:, semicer·curi întretăiate.
Ca frecvenţil, hambarele constituiau cea de a doua categorie de mobi
lier în producţia centrului Romani i de Sus. Forma lor era aceeaşi cu a
lăzilor de zestre cu capac plan, de care se deosebeau numai prin dimen
siunile mai mari şi prin simplitatea decorului redus la c'îteva linii oblice,
dispuse pe capac sau pe scind ura de sus a faţadei.
O grijă deoseb ită în ornamentare era acordată meselor-dulap, al căror
decor incizat, asem[măfor 1[1zilor ele zestre, alcătuit din rozete şi jocuri
de linii curbe, era d ispus pe cele două uşi, pe picioare şi pe faţa serta
rului.
O mai m i că frecvenţă î n producţi a centrului a avut-o dulapul înalt
de vase, ce are la partea superioară, în nota speci fică centrelor vîlcene,
o piesă traforată şi crestată în formă de semi.cerc, n umirtă „'co roană". De
corul, dispus numai pe uşi, era compus, ca şi î n cazul meselor-dulap, din
combinaţii de linii curbe, grupate în jurul unui element central.
Î n afara pieselor de mobilier prezentate mai sus, la Romani s-au lu
crat, ca peste tot în Oltenia, m ese rotunde cu trei picioare, a căror formă
arcuită reprezintă singurul element decorativ, iar în srtrînsă legătură cu
acestea, scăunele joase, de formă rotundă sau dreptunghiulară . O variantă
interesantă a s caunel10r joase, confecţionată la Romani, o constituie scau
nele pentru copii , de formă circulară, avînd patru pidoare şi spătar. Plat
forma de şezut şi spătarul sînt decorate prin incizie cu linii trase cu
compasul.
Romanii de Sus este unul dintre puţinele centre oltene care continuă
să funcţioneze şi astăzi , cu toate că şi aici numărul meşterilor a scăzut
simţitor, iar g a ma produselor s-a redus, limit'îndu�se la hambare, mese şi
scaune, de cele mai muae ori simple, neornamentate.
Tot în depresiunea Horezu se află şi centrul de la Vaideeni, s i·tuat pe
ambe'le maluri ale rîului Luncavăţ, la 42 km de Rm. Vî1cea. In această
https://biblioteca-digitala.ro
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localita te, atestată . documentar încă din anul l 504î, s-au aşezat începînd
din secolul al XVII I-lea ciobani veniţi de peste munţi, din Transilvania.
Dc,nu mirea s a mai veche era Ferecaţi 8 , amintind de nefericirea ţăranilor
de.posedaţi de pămînturile lor de către egu me n i i mănăstirii BistTiţa. Im
proprietăriţi în 1864 cu pămînturi de pe moşia sta1ului, locuitorii se în
deletniceau în principal cu cultivarea păunî ntului şi creşterea vitelor, fiind
recunoscuţi şi prin confecţionarea şindrilei pentru care păldurile, ce aco
pereau l'a sfîrşitul sercolul u i al X IX-lea �uprafeţe întinse, ofereau materie
primă din belşug. Abundenţa lemnului în zonă a determinat în ul1timele
decenii ale secolului XX o proliferare a meşteşugurilor, gama produselor
fiind foarte variată : un elte, obiede de uz casnic, şei, piese de mobilier,
instrumente muzicale (fluiere , cava1l e). Au apărut meşteri spedalizaţi, gn� 
paţi în genere în partea satului numi1tă Valea Pliaiulu i , care lucrau la
comand[1 sau pentru vînzare pe bani şi cereale, desfăcîndu-şi marfa în
satele �i tîrgurile d i n Vîlcea, Gorj, Dolj, Romanaţi sau Argeş.
Producţia de mobil ieT a centrului Vaideeni cuprindea lăzi de zestre,
h�1mbare, mese-dulap şi cuiere de vase gen „blidare". Piesele cele mai
realizate artistic erau şi aici lăzile de zestre şi m esele-dulap , al căror
decor consta în special din ornamente circulare : medalioane compuse din
două�trei sau chiar mai multe cercuri concentrice, semicencuri. şi ancuri
ele cerc dispuse în registre ori zontale. Î n completare, pe picioare sau p e
capetele lăzi lor erau utiliza,te motive liniare simple : triunghiuri, drept
unghiuri, haşuri „brăduţi" . Uneori aceste motive puteau fi întîlnite şi pe
faţadă, 'În combinaţie cu ornamentele circulare.
Centrul ,a cunoscut cea mai intensă activitate în deceniile 5 şi 6 ale
secolului XX, perioadă în care activau numeroşi meşteri, cei mai ves1iţi
fiind cei din familia Felşu, cunoscuţi mai ales sub n umele de Şelaru,
deoarece S'e îndeletniceau şi cu confe<>ţionarea . şeiilor. Alături de aceştia
mai activau meşteri din familiile Gro21avu şi Joiţa, precllim şi George Ursu,
Pufoi Nicolae �.a. î n ultimii ani, numărul ,celor care ,practicC1 meşteşugul
con fecţionării mobilierului este î n continuă scăldere, printre cei ce mai
lucrează numărîndu-se George Dan, Ion Ciobanu, Ion Felşu, Mihai Felşu,
Dumitru Grozavu . Se constată însă o reprofilare în direcţia î m pletiturilor
din nuiele de a lun (coşuri) sau de răchită (mese, scaune, fotolii), existînd
în acest sens chiar �i un sector specializat în ·cadrul cooperativei din
comun21 .
U n alit centru care aparţine astăzi d e comuna Vai'd eeni este Cerna, lo
calitate amplasată pe rîul cu acelaşi nume, deipendentă odinioară de Slă
tioara, comună cu vechi tradiţi i meşteşugăreşti i(olări,t, vărărit, tlulgheri,t,
rotărit). Fă·r2'1 a cunoaşte amploarea atinsă în centrele învecinate de la
Vaideeni şi, mai 1ales, de la Romanii de Sus, confeoţionarea mobilierului
ţărănesc a început să se ipractice la Cerna în urmă cu circa 50 de ani,
primii meşteri, aparţinînd f a miliei Dura, fiind originari d i n Băbeni, jude
ţul Vrlcea. Deşi lucrau toate categoriile de mobilier, e i s-.au impus in
special prin măiestria cu oare executau mese „în circei".
7

s

Georgeta Stoka, op. cit„ p. 185.
Ion George Lahovary, op. cit., p.

702.
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Singurele piese ornamentate erau "?i aici lăzile şi dllllapurile, al căror
decor •combina motive liniare cu motive circulare, gama compoziţional�\
cea mai frecventă fiind a ceea care utiliza di'Slpunerea ornamentelor în
două sau trei registre orizontale. Un procedeu folosit destul de des la pie
sele ·mai vechi, pentru punerea în vaioare a u nora sau altora dintre mo
tive 'l-a · consti tui•t haşurarea. Ulterior, penfru obţinerea aceluiaşi efect,
meşterii din Cerna .au folosit tehnica vopsirii, culoritle cele mai răspîndite
fiind verdele, roşul, g albenul, mobilele astfel ornamentate pierzînd însă
acea notă de sobrietate c:lre le d[1dea un aer de distincţie şi eleganţă.
O 'Caracteristică a centrului o consti•t uie şi faptul că, a lăituri de meş
terii specializaţi, care lucrau mobilier pentru vînzarc, numeroşi ţărani îşi
confecţionau singuri, după modelul acestora, mobilele de care aveau
nevoie, piesele executate de ei nefiind cu mmic mai prejos.
Ultimul centru de confecţionare a mobilierului ţărănesc d i n depresiu
nea Horezu este Urşaniul, sat aip arţinînd astăzi d e oraşul Horezu, oare a
cunoscut străvechi tradiţii în prelucrarea lemnului, impunîndu-se în ul
tima vre1me mai ales prin sensibilitatea fluierelor şi măiestria ciopliturilor
mărunte, confecţionate a ici.
Fără a aj unge la dimensiunile .atinse de producţia de mobilier a altor
centre vîlcene, U rşaniul s-a im pus în ultimele decenii ale secolului X X
prin gradul înalt dobîndit î n realizarea artistid1 a pieselor. Decorul, pre
dominant geometric, reunea motive liniare, executate cu horjul, şi circu
lare, realiz,ate cu compasul, în game compoziţionale ingenios construite,
utilizînd mai ales dispunere�t simetrică faţă de o axă vertioală sau în re
gistre orizontale. Alături de ornamentele geometrice se intîlneau uneori
şi motive solare (rozeta, vîrteju i), fi.tomorfe (ramura de brad) sau
zoomorfe ('şarpele), ultimele oategorii fiind utilizate în special in decorarea
picioarelor lăzilor de zestre.
1 n afara loca!Hăţilor amplasate în depresiunea Horezu, VHicea numără
şi alte centre producMoare de mobilier, care se î m;>iruie de la nord dttre
sud, de-a lungul văii Oltulu i şi afluenţilor vestici ai acestu iia (Călineşti,
Lotru, Bistriţa, Luncavăţ). Centrul ,cel mai n ordk şi totodată cel mai estic,'
situat în plină Ţară a Loviştei , zonă care adăposteşte încă o viaţă arhaid1
de un deosebit i nteres etnografic, îmbinînd elemente vîlccne, ardelene,
argeşene şi muscelene, este cel de la Poiana, sat aparţinînd •C<4munei Peri
şani, componentă odinioară a plaiului Loviştea , judeţul Argeş, inclusă
astăzi în graniţele judeţului Vîlcea. Ocupaţia de bază a locuiitorilor a
constituit-o d i n totdeaun a creşterea vitelor şi a oilor, alături de care s""'au
îndeletnicit ·cu pomicultura şi culesul fructelor de pădure. Pădurile, care
acopereau pe aces1te meleaguri suprafeţe întinse, au oferirt totodată mate
ri"a primă necesară prectkării unor meşteşuguri in lemn, printre oare cea
mai mare d e zvoitare a cunoscut-o confecţionar e a mobi.lieru1lui ţăTănesc, ce
a căpătat în perioada i nterfbelică proporţii aproape de masă, Poiana situ
îndu-se în categoria centrelor vHcene mari, oare s�u constituit 'la un
moment dat în aşezări de !iine stătă!toare. Astăzi, deşi n umărul meşterilor
a scăzut simţi.tor ca urmare a scăderii gradului de solicitudine din partea
cumpărătorilor, ·continuă să mai existe dţiva meşteri aotivi care confecţionează, pentru vînz:.lre la tîrg, diverse piese de mobilier, în speciial ham
bare, lăzi de zestre, mese şi scaune.
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Piesa cca mai realizată artistic Jin ;-iroducţia centrufoi a fost lada de
s peci al „lăceriţa' ' , bdă de diIT.ensiuni m id , folosi tă pentru păs
trare·a obie ctelor de valoare şi a a cte1o r . Proporţiile lc.r miniaturale şi
compoziţiile ornamentale echil ib:ca+.2 fa c din lăcriţele confecţionate la
Poiana piPsele ·cele mai i zbutite ale genului .
Ca o c a ra cteris ti că a centrului remarcăm utilizarea în genere a m oti 
velor executate cu compasul, în special a motivelor astrale sub formă
de rozeUl sau „roată înspiţat2t", fapt ·oe d enotă unele a:�emănări cu centre
din Argeş (de pe valea Topologului), Muscel şi Prah ova9. ·
O •pics[1 s p e c i f i că pentru Poiana a fost m as a pliantă, cu patru pi cioare,
uşor transportabilă dintr-un loc într-1altul, piesă care constituie probabi l ,
ciupă un i i cercetfrt ori10, o influenţă veniE1 de p e valea Topologului, ş i care
<1 p ; 1 t r u n s în producţia centrului în urmă cu circa 50-60 de anill.
Î n ap r op i er e a ·centrului Poiana-Perişani, dar dincoace de Olt, pe va
lea Lotrului , se află looalitatea Brezoi, care numără printre satele aipar
ţ\nC1toare dou2i c en t r e de confecţionare a mobilierului ţărănesc : Valea lui
Stan şi Gdineşti, amplasate la circa 9 k m nord-vest şi respectiv 5. km
est d e Brezoi, într-o regiune deluroasă, bogat împădurită. Relieful şi
clima acestor locuri, mai puţin propice pentru agricultură, rau favorizat
în schimb apicultura şi creşterea vitelor mici , în timp ce marea bogăţie
a p{1durilor i-a determinat pe locuitori să practice unele meşiteşuguri pre
lucr5toarc, printre care ş i confecţionarea mob i lier ulu i ţărănesc. Spre de
osebire de centrul de la Poiana-Perişani , centrele de la Călineşti şi Vale<i
lui Stan au fost ce ntr e de m ai mici proporţii, a1cătuite din grupări de
meşteri stabiliţi în dte un cartier. Producţia lor era asemănătoare, atit
în ceea ce .priveşte categoriile de mobilier, dt şi rmodul în care erau orna
mentate, fădndu-se simţită o oarecare influenţă dinspre Poiana, mai al es
în decorarea lăzilor de zestre, unde predominau „roatele înspiţate".
Alături de incizie, m eşterii din Călineşti ş i Va!lea lui Stan foloseau şi
v opsi re a scîndurilor în culori aliternante, rprocerdeu care a căpă·tat o mai
mare amploare în ulHma vre m e, cînd se remarcă însă preferinţe pentru
tonuri tari, uneori cam stridente : ven:le, portocaliu, frez.
Dacă 'in u rm ă cu drca 30 de ani numărul meşterilor din Brezoi care
lucrau mobilier ţăr[mesc era mult mai mare, astăzi el a scăzut s i mţitor .
Se constată. totodată o s impli fi ca re a ornamenticii, în sensul reducerii
număru�ui de motive şi a gamelor compoziţionale, fapt ce duce uneori la
schematism .
Rîul Bistriţa grupează alte două centre de confecţionare a mobilie
rului ţărănesc : Bistriţia şi Frînceşti . Primul aparţine de comuna Costeşti,
fiind amplasat pe cursul su'perior al tîului , în timp ce al doi�ea este situat
între dea l uri în apropiere de vărsarea Bistriţei în OM, la circa 20 km
de oraşul Rîmnicu Vîlcea. Ambele sînt centre mai noi , înfiinţate după anul
l 920, fapt c onfi r m at de vech i m ea pieselor, care n u depăşeşte 65 de ani.
zestre, în

-

.

,
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Georgeta Stoica, op. cit., p. 184.
Ma ri a Scarlat, Centre specia lizate în confecţionarea mobilierului pe Valea
Topologului, în Muzeul Satului. Studii şi Cercetări, 1970, IJJ . 306.
11 Georgeta ' Stoica, Centre specializate în pre lucrarea artistică a lemnului, în
Oltenia, în Cibinium, 1 969-1973, p. 207-232.
10
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Producţia de mobi lier a cell o r două centre consta din hambare, lăzi· de
zestre şi mese-'d ulap, cele :mai rea.l i zate artistic f iind şi aici „lacrele" şi în
special cele de dimensiuni mai mid, „[ărcriţe�e " , ornamentate cu motive
predominant 1circulare. Î n completare, pe picioare şi pe capac erau trasarte
motive liniare s i mple, care 1puneau mai bine în evidenţă motivele centrale.
� .-La unele exemplare mai vechi decorul era în înrtregime liniar, întreaga
faţadă a ·lăzilor căipătînd aspectul unei :table de şah pe oare alternau drept
unghiuri cu d i agonale dubl2, creînd impresia de plin şi gol . Acest mod d e
ornamentare aminteşte de decOTul pieselo·r realizate de meşterii gorjeni,
fapt ce denotă unitatea stilistică a artei noastre popu1are.
în apropierea centrului Frînceşti funcţionează încă un centru de mo
bilier ţărănesc, cu o producţie destul de mare în deceniile trecute, astăzi
pe punctul de a-şi în ceta activitatea. Este voriba de localitatea Şirineasa,
mnplasată pe cursul inferior al Luncavăţu'lui, la 27 k m de Rîmnicu Vilcea.
Locuitorii aoestei comune, odinioaoră clăcaşi pe moşia mănăstirii Horezu,
împroprietăriţi la 1 864, s-au îndeletnkit în principal ,c u creşterea vitelor şi
a oilor. Prezenţa masivă a pădurilor a determinat apariţia aici a numeroase
m eşteşuguri de prelucrare a lemnului . Astfel, sbatiisticile vremii consem
nau existenţa la Şkineasa, la începutul secolului XX, a 24 dulgheri ;
1 2 rotari, 5 dogari şi 2 tîmplari12. Prohabirl cam d i n aceeaşi perioadă încep
s;1 a.pară şi pri m i i meşteri spedl:l.liZiaţi in mobilier ţărănesc, care deserveau
la început numai localităţile învecinate. Ulterior, ca ur.mare a creşterii
num'ărului lor, precum şi a concurenti;i exercitată de centrul de la Frîn
ceşti, meşterii d i n Sirineasa şi-'au extins aria de desfacere a produselor,
mergînd cu marfia spre sud, în satele din Cîmpia Dunării. Produsele exe
cutate de ei (hambare, lăzi de zestre, dulapuri, mese şi sic aune) se în
scriu, din punct de vedere al decorului, în tradiţia centrelor vHcene, care
combin;1 ornamentele realizate cu horjul cu cele executate cu compasul,
în cadrul unor .c ompoziţii originale, echilibrate.
Concluzia care se desiprinde analiz.înd producţia de mobilier realizată
de-a lungul timpului în diverse centre vîlcene este aceea -că, dlllPă o pe
rioadă de maxim ă proil i ferare şi realizări remarcabile sub aspec.t estetk,
perioadă <.1are coi ncide ·cu sfîrşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate
'<°(secolului XX, meşteşugul confecţionării mobilierului ţărănesc şi-a redus
treptat aria de activitate, ca uiimare a mutaţiilor p rofunde survenite în
viaţa satelor, a creşterii gradului de civilizaţie a popuJ.aţie i .

A vind în vedere faptul că meşteşugu[ •confecţionării mobilieruJ.ui ţără

nesc se numără printre meşteşugurHe rartisitice tradiţionale care rau dat
creaţii de seamă, foscrise în patrimoniul de valori al artei noastre popu
lare, se încearcă astăzi o revitalizare a lui, în sensul integrării anumitor
categorii

de

mobilier tradiţional în modernismul vieţii contemporane, al

găsirii unui cadru adecvat care să p ermită prelua·r ea creatoare a acestor
tradiţii: Numai astfel s e poaite realiza perpetuarea meşteşugului , forma
rea şi perfecţionarea unor noi generaţii de meşteşug ari care să ducă mai

departe tradiţiile înaintaşifor.
12

Ion George Lahovary, op. cit., p.

520-521.
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OLTENIA

DES CENTRES DE CONFECTIONNEMENT DU MOBILIER PAYSAN DE V l LCEA
Resume

L'etude presente Ies principales centres de confectionnement du mobilier pa)·san
de Vîlcea, la zone d'Oltenie avec Ia plus intense netivite dans ce domaine. On
enumere Ies categories de mobilier, avec Ieurs particularites morphologiques et
, ornementales.
L'etude offre aussi des informations sur l'activite des artisans qui ont travaille
autrefois ou qui continuent aujourd'hui â travailler dans quelques centres actih
de Vîlcea.
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