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In studii anterioare <im arătat că, una dintre problemele 
cheie ale arhitecturii contemporane, este aceea a relali
ilor pe care omul. prin n!odul în care îşi realizează aşezii
rile, stabileşte sau nu relaţii armonioase cu mediul natural, 
cu natura înconjurătoare. In aceste aşezări locuinţa o
c·:.ipă primul loc, întrucît este· firesc ca, o aşezare umanli să 
nu poată fi concepută în afna procesului locuirii. 

Urmărind acest do"neniu a! creaţiei arhitecturale, sînt
tem obligaţi să căutăm să cunoaştem şi să înţelegem modul 
în care concepţia poporului nostru se răsfrînge asupra le
găturilor pe care omul le stabileşte cu natura. Dragostea 
profundă pentru meleagurile ţării ~u este o afirmaţie gra
tuită; ea -este cunoscută. şi recunoscută nu numai în viaţa 
de fiecare zi, dar şi în creaţia populară, fie că este vorba 
de poezia populară sau de artele plastice. 

Este deci firesc ca. în lucrările noastre, să ne concen
trăm pe studiul modului fn care meşterul anonim, popular, a 
leg::it interiorul locuinţei SHle de spaţiul exterior, liber, de 
peisajul ţării, fie că este voi ba de munte, deal sau cîmpie. In 
ultimii ani am aprofundat aceste aspecte pe care le-am sin
tetizat în expresia „RELAŢIA INTERIOR - EXTERIOR". 

Drept rezultat am ar6tat că, în lunga evoluţie a arhitec
turii populare romaneşli, se poate urmări tendinţa de a des
chide spaţiul iniţial-delimitat de cei patru pereţi ai număru
l•ti minim de încăperi (una. cel mult două), ce alcătuiau cele 
mai vechi tipuri de locuinţd.. Am arătat, de asemenea că, d

ces! proces se materializează prin constituirea, în spaţiul în
chis şi sub acelaş acopeziş, a unui spaţiu nou, cu calităţi 
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ambivalen~c. cipa!ţinînd atft spaţiului interior cit şi exterio
rului. 

Odată apărut„ ca lequtt:l'~L organică între ambianţa in
teriorului (realizată la di;nen~iuni minimale în cele mai mul
te dintre cazuri) şi spaţiul c-x lerior, complet deschis, acest 
spc;.tiu bi valent s-a rnentinut. reprezentînd una dintre trăsă·
turile fundamentale ale modului de locuire, ale modului de 
organizare a locuinţei de pe întreg teritoriul ţării, indiferent 
de denumire1:1 pe care o poaiU! (prispă, tîrnaţ, foişor, filego
rie, etc.,). Este deci evidenL di acest mod de rezolvare re
prezintă expresia malerializatZi a unei concepţii privind âŞe
zarea locuinţei în natură, concepţie care ne ccste proprie. 
In ultimii instanţă acest proces de dezvoltare de la interior 
către exterior reflecti':i car.3.c.terul deschis, profund optimist 
al poporului noslru, sensibilele sale legături cu natura tn
conjurd.toare. 

Geneza acestui spaţiu '. Literatura privind stadiul arhi
tect~rii populare din ţara noastră este deosebit de bogat;i. 
Ea cumuleaz<l date prh·ind ui: număr enorm de mare de ca
:Juri studiate, cu µreciidere în ceea ce priveşte valoarea sa 
estetică şi etnoqrufici.i. In ceea ce priveşte geneza spaţiului 
de care ne ocupi:im, info1ITic1tiilf: sau discuţiile sînt limi~c:tte 
s~u lacunare. Cerceli:irile nu âU putut preciza momentul is
toric în care. între intc>rior şj exterior a apărut un element 
de tranzitie si în acelaş timp de legătură. Publicaţii relativ 
rncentc, discutînd trlistdurile fundamentale rile lC'cuintelor· 
dacice, arată că ilr.ogmile păstrate pe columna lui Traian 
su~Jereazi\, încă din rcea penoadă, existenta unei prispe. 

Cazurile în ccue aceasta lipseşte din locuinţele mai vechi 
sînt extrem de rare şi se n'fl'ră la : 

- clădiri foarle vechi, peste 150-180 de ani; 
- dărliri cxt-em de modeste ca posibilităţi, cu dimen-

siuni. şi organizare sµaţialii minimale (o singură încăpere 
cumulînd toate funcţii!(') ; 

EsentiaHi este insil - in contrast cu aceste cazuri izo
late -·-evoluţia proce~ului de locuire care a condus la gene
ralizarea acestui spaţiu în toc;te regiunile ţării. 

Aspecte studiate în lucrările precedente : In lucrările 
anteriome am studiat - -· cu pred:ldere - modul de organiza
re a spaţiului cu variantele sale atît de numeroase atît pen
tru spaţiul de· tip 9alerie -··· prispă, pridvor, tîrnaţ - cit şi 
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aie comblnatiifor saie cu foişorul şi cu elementele accesuîui 
principa 1 în locuinţi"i. 

ln mod deliberat nu am tratat valoarea estetică, ca şi mo
dul de obţinere a expresiei <nhitecturale, cu aspecte extrem 
de complexe şi care -- în ţara noastră - se ridică la un 
nivel artistic greu de dr-pE'.sit. 

S-au analizat îns6., ofor~a multiplelor posibilităţi funcţio
nale pe c.are spaţiul interio!"-exierior o realizează şi relati
lle pe care ctcesta le constituie între om şi mediul înconju
ră.tur. 

Scopul lucrării de foiJ. : In lucrarea de faţă ne propu
nem să adîncim - într-o Yi:z.iune unitară - atît aspectele 
funcţionale 0.1 hitequrnle ale relaţiei, cit şi problema obţine
rii unei expresii arhitecturcle de valoare artistică superioa
ră. 

Acest mod de o.bordare este posibil, întrucît spre deo
sebire de lucrările anierioare - ne limităm l·a o singură 
zoni:i de valoare etnorirnflcă deosebită, cea a Gorjului. 

Caracteristicile zonei HOrjeneşti : Această zonă posedă 
cîteva „date" qeografice şi istorice care, îngemănate, au 
permis dezvoltarea unei arhitecturi cu trăsături proprii: 

1) Frumuseţea si armonia deosebită a cadrului natural, 
el însuşi un spaţiu de trece1e, dar şi de legătură între pei
sajul montan şi cîmpia oltenească. 

2) Varietatea posibilitătilor de cultivare a pămîntului, 
existenţa unor pante divers orientate, care au permis, la rîn
dul lor, o orientare d!vers:.i a aşezărilor şi locuinţelor. 

3) Prezenţa istorică înclEclungată a unor aşezări umane 
cu trăsături specifice -- obştile libere de ţărani moşneni. 

Drept ur:nare a ace~tor condiţii, „Gorjul apare ca ţinu
tul rom.:înesc cu cea mai mare densitate a aşezărilor moşne
neşti" I/. „Obştea tăril.m~.:1sci:i liberă, necotropită nici de bo
ieri. nici de domnie, a dezycltat, de-a-lungul secolelor, o 
admiraoilă organizare teritoriclă, în care vatr:a satelor, ca şi 
construcţiile erau priyite într-o viziune de ansamblu, uni
bră. De aici impresia de ordonare riguroasă a satelor gor
jeneşti" „„"/ /, 

4. Alături ele acestea prezenţa pădurilor bogate în în
treaga regiune subcarpatic:;:J. a asigurat materialul de cons
trucţie - pe care prin trndiţie - meşterul anonim ştia să-l 
prelucreze şi pentru care cîstigase experienţă. 
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Existenta şi varianklc df' organizare spaţială a relatfel 
interior-exterior în zona Gorj : In această zonă spaţiul d1~ 
legătură interior-exterior este omniprezent. El poate fi întîl
nit chiar şi la cele mai simple construcţii, asociat cu locuin
ţa cu o singură încăpere. Poartă numele de prispă - denu
mire mult răspindita în zona de sud a ţării. 

Cercetările au evidentiat - pe lingă omniprezenta sa şi 
varietatea, extrem de mare. a soluţiilor prin care el se ar
ticulează cu spaţiul ;nteriur, varietate care poate merge pî
nă la modificări de nuante pPntru fiecare exemplar de locu
inV1 în ,:iarte. 

Omniprezenţei şi varietăţii se adaugă o a treia trăsătură 
ce Cdra:cterizea:ză lc,cu:.nta şi spatiul de trecere al acesteia 
şi anume, un grad mare de adaptabilltate la nevoile fiecă
rei familii. Unul dintre marii arhitecţi, R. Neutra, susţinea că 
aclctptdbilitatea fiecărei locuinţe la nevoile familiei pe care o 
va qiizdui. ~eprezintă nna dintre valenţele „mari" în sensul 
de „mure calitate". 

Nivelul ridicat pe care această trăsătură (proprie, într-o 
oarecare măsură, întregii arhitecturi populare) l-a atins în 
Gorj, se datoreşte şi otiicC'ivJui ca, fiecare casă de locuit să 
fie construită. de proprietarnl său cu ajutorul microcolectivi
tiiţii familiale, a rudelor etc. Se realizează, astfel, o entit:ite 
alcătuită din 11ariaţiuni si nuanţe spaţiale şi de articulare 
spaţială. care îmbo~răţeş~c şi ridică valoarea arhitecturii a
nonime a :zonei. 

O altd. t:iî.sătură a spaţiului de legătură interior-exteri
or o constituie pJurHunction;;.Htatea acestuia. Dacă, aşa cum 
am arătat, valoareia sa fun;cţională este evidentă ~n toate 
reqinnile turii. în zona CJorj - prispa şi foişorul - au fost 
utilizate complex ~:i intens. de>-a-lungul ciclului diurn. hiil
inte de ioate el oferă protecţie în tot timpul anului împo
triva ploii, z~ipezii sau soarelui; omul se află în interior şi 
in E>xtt~rior, în a.cela:;; timp ; acest caracter ambivalent este 
accentuat în zonii prin alte fll.ncţluni: 

- aici se doarme in timpul sezonului cald, 
- aici se păstrează vasul cu apă de băut şi căniţa 

„de toată ziua". 
- aici se dă de rn5ncare păsărilor de curte, 
- aici se supr ave~1hea2ă qospodăria, 
- aici se aerisesc şi se scutură „ţoalele", 
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aici se expune z0:::ireu. fetei d.e măritat cu întreg cori
ţinutul ei de cusături arli~tice. 

- aici se coase :;au se ţese (dacă spaţiul foişorului o 
permite); 

- de aici se duce diulogul cu vecinii sau cu cunoşti:i
ţele ce trec prin faţa 9ospod6riei, 

- aici, la prima orJ il dimineţii, se desfăşoară acel rlia
log intim cu „starea vremii" care condiţionează, de multe ori, 
starea de spirit a fiediru.ia san chiar programul de muncă al 
zilei. 

Această „deschidere" a µ10cesului de locuire către 1~x
terior este una dintre cele mai interesante trăsături ale spa
ţiului-relaţie interior-exterior. 

Materialele de construcţie cu ajutorul cărora se obţine 
delimitarea spaţiului n'spectiv reprezintă o altă trăs?iturii 
domin::mtă. înainte de toate este lemnul de stejar, de fag, 
mai rar de brad la casele cu un singur nivel; lemnul şi lem
nul tencuit şi piatra la casele cu două niveluri. Este evident 
că lemnul prin punerea lLll în operă şi prin utilizarea sa ge
neralizată este materialul ce asigură caracterul unitar al a
cestei arhitecturi. 

Un loc aparte îl ocupiJ., în existenta prispei gorjene, 
tratarea ei plastic-arhHcdc.lale prin cioplirea artistică in 
lemn a elementelor ei componente. Dintre acestea sElpii 
portanţi constituie performanţe ale rezultatului expresiv. 

Intr-o primă concluzie se poate aprecia că omniprezen
ţa, varietatea, adaplabililcttea, piurifuncţionalitatea, unitatea 
materialelor de constructie şi valoarea plastic arhitecturan 
excepţională constituie trăsăturile fundamentale ale portre
tului spaţiului de lt>~:iltură interior-exterior în cadrul locuin-
ţei gorj eneş ti. · 

Pentru cunoaşterea .:-i îr;.ţelegerea adîncită a mecanism(?
lor prin care se ajunqe la alc:d.tuirea ansamblului ce consti
tuie materializarea ;·elatiei interior-exterior, este necesară 
analiza lor pentru cele dou.J. mari categorii de locuinţe -
casa joasă şi casa înc:W:i (cu 2 niveluri). 

Analiza se poate ref1~ri la; - numărul de laturi prin 
care se obţine articulaţia dintre spaţiul închis şi prispll. ; -
raportul dintre nivelul soiului. nivelul prispei şi nivelul în
căperilor închise de locuit; -- i:l_mplasarea intrării în raport 
cu spaţiul prispei şi cu faţ;ida casei ; - raporturile dintre 
elementele portante şi cele purtate. 
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Casa joasă: Spre deosebite de casele din alte zone şi de 
casele cu doua uiveluri, casii joasă din Gorj $e racordează 
c11 prispa pe o singură lutu.ră, cea cu intrarea. De ">bicei 
orientat~ spre sud, ea r0pre:iintă şi faţada principal~. la rîn
dql ei orientată spre accesul major in curtea gospocUlrlei. 

Am menţionat, la incepl1lul lucrării, asocierea prispei 
ciliar c'J locuinţele cdc m~.j simple, cu o singură încăpere. 
Aceasta asodere im bo~JJ teste mult întreag,a construcţie, am· 
plificindu-i mult pos!hilitliţik· de locuire. 

Casele cu o singură încăpere şi celar stnt ocrotite, şi ele, 
de prispă, ca în c::azuJ \'echii locuinţe din Novaci ( 1860). Cu 
atît nrni mult se intilnesc prispele ample cu intrare avtnd 
uneori un caracter monumental, fiind situate în ax. Spre 
deos'?bire de alte regiuni, accesul lateral (în prelungirea pri· 
speij este rn.r întîlnit. Stilpii prispei se sprijină sau pe tdlpa 
casei sau pe scîndura lată cciro mărgineşte partea superioa· 
ră a balustradEli. Grosimea stilpi!or şi modul lor de tr'ltare 
vnria:ză. mult, cioplirea lor constituind vidul tratării orna. 
ment&le a întregii clădiri. Frontul prispei este încheiat ~ Ja. 
partea i;uperioară de grinda .„fruntar", în unele co.zuri şi ea 
bogat decorată. -

Raportul casei cu soiul şi reiolvarea ileestuia : Modul 
tn Cilre clădirea îşi face de~prinderea de solul pe care este 
aşezatrt genereC.lză o e;zpre~ivitate aparte şi a preocupat şi 
pe marii arhitecţi ai lumii modeme. Raportul cu solul se 
exprimă prin diferenţa de n~vel la <:are se află primul nivel 
locuibil. Cnsa jo<1să t•ste p1.11in ridicată de la sol. atlt ctt se 
realizează prin tălpile cte lemn. Ac;e;esul la nivelul prispei 
este rezolvat prin trepte simple din lemn masiv, prinse ln
trP. cele două grin~i laterale, fără nic;i un fel de fundaţie. 
Senzaţia de spaţiu liber absolut este dată şi de lipsa para. 
petului. Ideea ele protecţie apvre - in ca?e, neprotej11.tă la· 
tera}, „scara de acces" e~ie protejată la partea superlo;iră 
prin prelungirea acoperişuh.1i în polată şi sp?ijin.irea ei pe 
doi stilri le.terali. în unele cazuri protec;ti~ ia amploare prin 
închiderea laterală creîndu-se un adevărat corp nou de clă
dire ca în cazul vestitei locuinţe a lui Antonie Mogos, ()Zi 
în muzeul satului ci'n Bucureşti. Ir~ lucrările mai n:oi, pro
tecţia se extinde şi prin ilichiderea parţială, pe o latură a 
prispei, fie cil en se realizează în lemn sau, în cazul case
lor recente, în zidb.rie de cărămidă. 

Casa înaltii - cu două niYeluri: Niveluri cu adevărat su
perioare de organizare atin9e relaţia interior-exterior în casa 
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lnaltă gorjenească rezultată diri suprai'.năltarea parterului pes-
te pivniţ.'} ·sau din realizarea efectivă a locuinţei pe două 
niveluri. Spaţiul inlerior-exterio1 posedă alte proporţii. Se 
inregistrează - în primul rînd - tendinţa de lărgire a ga
leriei prispei, ca şi cazuri in care această galerie se articu
lează cu spatiul interior mult mai generos - respectiv pe 
două din laturile locuinţei. ln plus, apare un al doilea :::ps.
ţiu deschis cu proporţii aproape de pătrat, cel mai adesea 
deasupra intrării ld pivniţa. Odată cu amplificarea sa. se 
liirgeşte şi gama funcţmnilor aici se poate lua masa si se 
pot primi oa~peţii in timpul verii. Se complică şi modul de 
acces la etaj, variind poziţia scării ce poate ajunge direct 
în prispa de la etaj sau este adăpostită într-un spaţiu inde
pendent care se aliniază la unul dintre fronturile casei sau 
se orientează perpendicular, debuşînd într-un fel de balcon. 
Nu odată prispa de Ia etaJ este constituită în consolă ob
tinîndu-se imJ.gini de un pitoresc excepţional. Prispa ş1 foi
şornl de la etaj constituie elementele spaţiale cele mai bo
gat decorate din întreaga locuinţă, evidenţiindu-se, şi prin 
aceasta, rolul primordial pe care spaţiul interior-exterior il 
are în procesul, de locuite în zona Gorj. 

Valenie1e plastic-arbitl!cturale : S-a scris mult Jespre 
vaioarea artisticd. a decoraţiei despre proporţiile armonioa
se şi simţul plastic ..il creato:ului popular aşa cum se oglin
deşte el în locuinţa anonimii din ţara noastră. Nu vom insis
ta asupra acestor aspecte. Vom mentiona că opinia unor C.:!r
cetători de înaltă calificare apreciază că, cităm : „„.arhitec
tura gorjenească este purătoarea celui mai dezvoltat sis
tem decorativ în cadrul arhitecturii populare româneşti„. 
decorul de lemn cioplit din această parte a Olteniei repre
zintă o culme„. Varietatea şi strălucirea decorului gorjan 
nu sînt însă egalate nicăieri...". 

De aici o a doua CONCLUZIE MAJORA şi anume di. 
rezolvarea relaţiei interior-exterior a atins în Gorj, cel mai 
ridicat nivel funcţional, artistic şi arhitectural. 
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