
ĂRIIITECTuRA POPULARA l\ CON4CVLtfI 
DE :PLAI ŞI CONSTBUCŢJILE ANUE 

DIN ZONA OLTENIEI DJ: NOBD 

Oamen.tt tund strîns legaţi de mediul fllBţei lor au ştiut 
ş4 it d@ la natură tot q~ a:~e'1•ta a pu,ţyt sl! 1~ şf~ree. S-au 
id1pt1t 'omliţiilor de cUDJ.~ ~i ~c>l, urma.find, in i;:UpiJ ftşeză
r.U unui „temei", producerea de bunuri cit :rnti mul~. sur
~•~ de api(, &buB<ienţli materiilor auxiliare, căiltt da comu
nit~aţie. 

StµQ.iimJ primele hărţi referitoare lj:t ~ona Olţeniet P.e 
nord se constată că, la începutul sec. XVIII, localiUJţile exis
t@nte @rillJ fJfllPiW 19. p.oil@l~ my,qţH~r. in pnudm1 Ytwi 9r~ 
tere de circulaţie intensă. După copia lui Specht, „drumul 
mare" pe care treceau călători, ştafete, căruţe cu mărfuri, 
pe el făcindu-se comerţul exterior şi cel de tranzit, avea o 
încrengătură de drumuri secundare, iar acestea conduce:J.u 
către nenumărate drumuri locale1

• Existenţa jud. Jaleş (1385). 
care administra teritorii şi în Depresiunea Haţegului, <;;i a: 
judeţului Motru (1415) presupun o zonă populată intens cu 
sute de ani înaintea apariţiei primelor voievodate pe aces
te locuri. 

Tipul de locuinţe din aceste sate, materialele folosite 
pentru construirea acesteia (lemn, piatră, cărămidă, cuie), 
tehnica acoperişului, dispunerea interioarelor, amplasarea 
în teren, precum şi anexele locuinţei, toate determină o anu
me perioadă de dezvoltare precum şi întinderea în timp, e
volutia acesteia. Din elementele arhitecturale subliniate în 
lucrăn2 de prestigiu se întrevede astăzi nota comună, tradi
ţională, la toate tipurile de locuinţe. Acoperişul, sistemul rle 
imbinarf', amplasamentul, raportul dintre pereţi şi acoperiş 

156 



ş.a. sint asemănătoare cu locuinţa dacilor prezentată în ba
sorelieful Columnei (v. scena cînd romanii incendiază locu-
inţele). _ 

La începutul sec. XVIII, locuinţa rurală îşi avea în ju
rul ei două grupe de anexe perfect c;onturate din punct de 
vedere arhitectural. ln prima grupă intră cele cu un cicln 
zilnic de folosinţă, construite, întreţinute şi folosite de o sin
qură famiiie: conacul, coliba, pivniţa, stîna, grajdul, palan
ca, hulomul. In a doua grupă de analiză intră anexele de fo
losinţa ocazională, ori la intervale mai mari de timp: moara, 
piua, cuptorul, dejugătoarea, jugul de potcovit, fîntîna în 
multiplele ei variante. 

A.runcînd o privire peste cele două grupe de anexe ob
servăm cu uşurinţă statornicia, dăinuirea de veacuri ra oa
menilor pe locurile în care sălăşluiesc. Columna lui Traian, 
prin basoreliefurile unor scene, ne mărturiseşte că dacii 
construiau locuinţe pe furci scurte, pe butuci, sau pe blocuri 
de piatră. Ridicau pereţi din bîrne încheiate, aşezate orizon
tal, cu acoperişul, în două sau patru ape, format din scîn
duri sau spărturi de trunchi aşezate spre înălţime pe toată 
distanţa <le la streaşină la coamă3• Şi astăzi, se construieşte 
la fel, dacă folosim aceleaşi materiale, în acelaşi mediu. 

Menţinerea aşezărilor izolate era determinată de supra
feţele mari de pădure şi de configuraţia solului în această. 
zonă geourafică4• Pînă în feudalismul tîrziu oamenii erau în-. 
curajaţi pentru tăierea pădurilor, mai cu seamă a celor ne
producăloare de ghindă şi jir. „Pravilniceasca condică" 
(Sturdza-·-Scheianul, 1907) şi „Urbariul" lui Grigore Ghica 
iar mai tîrziu Hrisovul lui Mihai Sutu ( 1741) încurajau tăie
rea pădurilor în făvoarea fondului funciar pentru agricultu
ră. fîneaţă, grădinărit. Cei .care defrişau pădurile îşi făceau 
loc şi pentru casă, astfel ntenţinînd tipul de sat împrăştiat", 
iar „pe vremea lui Ştirbei / puneai plugul unde vrei". · 

Harta lui Fr. Schwantz (1722) arată că la poalele mun
ţilor este o arie de maximă îndesire a aşezărilor, corespun
zător depresiunilor subcarpatice. După această arie, numărul 
lor descreşte treptat spre Dunăre. 

La sfîrşitul secolului XVIII, practica curăturilor mută

toare este îngrădită în favoarea proprietarilor de moşii. Se 
distn.1seseră mari suprafeţe pentru a produce „potas", ma
terie primă necesară unor firme engleze şi olandeze. In a-
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ce~st~ pe1ioatiă., tăbăcăriile şi 'bazările ciin Podişul :Mei1e
climţi contribuie la distrugerea pinului negru. lncepe să se 
rcsimtă lipsa de ghindă şi jir în creşterea porcilor atît de 
c;}utaţi pentru export. De la acest sfîrşit de veac se îngră
deşte dreptul ţăranului de folosinţă a pămîntului, prin reqi
mul silvic se limitează 'tăierea pădurilo,r, se limitează numă
rul de ,·ile scoase la păşune, iar stăpinii moşiilor îşi alcătu
iesc „domeniul 1ezervat". Astfel se fo1mează proprietatea 
ab.solută de tip capitalist-burghez. 

În coosecinţă la aceste evenimente apare lupta pentiu 
formdrea vetrelor închegate de sat impuse de ocupaţia aus
triacă (1718-1739), de Regulamentul Organic, acţiune pre
luată şi menţinută ulterior - pe de o parte ~, iar pe de altă 
parte fenomenul de rezistenţă al populaţiei. Se fac strămu
tări ,la linie", dar rămîn locuinţe şi pe vatra veche. Unele 
sate co1'oară prin „roire" formînd alte sate noi, dar rămîn 
locuinţe aşezate compact pe vatra veche : Jirov, Corcova, 
Imoasa, Lupşele, Meriş ş.a. In unele cazuri, locuitorii îşi :men
ţin sa.tul, dar construiesc şi acolo unde este fixată vatră no
uă (ex. Lupoiţa, Roşiuţa). Fiindcă drept pedeapsă neasculttl
torului i se „tăia casa", au fost şi acte de nesupunere în fota 
ccirora autorităţile vremii au amînat acţiunea întreprinsă. 
In toamna anului 1719, căpeteniile austriece au înaintat vor
nicilor o listă de măsuri administrative prin care cereau ca 
locuitorii să coboare cu aşezările lor pe locuri prieluice, 
anR-ne acolo unde se aflau satele înainte6

• Forte străine de 
interesul local au determinat oamenii să se aşeze pe cn
rături noi ; multi dintre ei au refuzat să coboare. Aşeză1ilo 
s-au împrăştiat şi mal mult, ca de altfel pe tot cuprinsul ţă
rii ; astfel apare acea dubletă a locuinţei rurale, conacul cu 
un scop precis sub aspect social-economic. Aceste dublete 
se adaugă la cele existente, la cele rămase statornic în po~ 
fida tuturor măsurilor administrative. Aria de răspîndire d 

acestor conace de plai este cea a satelor de podiş şi de mun
te : Podenii, Negruşa, Sfodea, Prejna, Costeşti, Obîrşia Clo
şani, Patleş, Lainici, Glodeni, Bălăneşti, Bumbeşti ş.a. 

Conacul de plai există, de fapt, ca fenomen arhitectu· 
ral, încă. din primul mileniu e.n. Pe cîteva pietre funerare 
aparUnînd secolului al II~lea e.n. se menţionează existenta 
unor aşez;Jri izolate, acele „villae rustkae" construite la ieY
me pentru ,,servus rusticus", aşezări sărăcăcioase pentru 
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~c1avii agricoli şi crescătorii de vite7• Aceste aşezări rusti
ce s-au consolidat ca fenomen arhitectural şi în perioada 
migraţmnilor, a ocupaţiilor străine, a asupririi vremelnice, 
treîndu-le de-a lungul secolelor caracterul funcţionalităţii. 
permanente. Forţaţi de împrejurări nefaste, oamenii acestor 
Jocuri au continuat cu defrişările în pofida măsurilor admi
nistrative, şi au atins terenul de arătură, de păşune şi fîr.ea
ţă, în luminişurile îndepărtate ale pădurii, fiindcă aceasta, 
pădurea, cînd dictau împrejurările, răspîndea fiorul necu
noscutului' în cugetul veniţilor cu gînd vrăşmaş. 

Conacul de plai nu este aşezare specifică numai zonei 
nord-vestice a Olteniei, dar în această parte a ţării densita
tea aceslm tip de aşezare a fost cu mult mai mare şi dato
rită climei blînde a ţinutului. In 1760, în domeniile Zlatna 
şi Bistriţa sînt înregistrate multe „căşi pe deal"8

• Foarte mul
te ,,odăi" şi „conace" sînt la Motru, „sălaşe" pe Zeleneagra, 
în Munţii Codrului „grajdurile" lui Banciu la Sita Buzil.u -· 
Covasna, pe vîrful Izoi - Arad, se înregistrează multe să
laşe, şi multe toponime care confirmă fenomenul arhitec
tural pe Lot cuprinsul ţării. Acest act de cultură material:i 
ne îndreptăţeşte să credem că pretutindeni în ţara noas:ră. 
omnl a căutat soluţii adecvate unui anumit scop : valorifi
carea superioară a tuturor resurselor naturale, în condiţiile 
specifice fiecărei perioade istorice. 

Arhitectura conacului de plai reprezintă o unitate et
nograficii bine definită, este o expresie unitară a arhitectu
rii populare, aşezarea rustică fiind clădită pe aceleaşi re911li 
compoziţionale ca şi casa ţărănească9• ScoRul pentru care a 
fost creat funcţiunea, i-a determinat forma şi cadrul fiecă

rui element, arhitectura fiind o expresie a căutărilor de so
luţii practice şi estetice10

• 

Temelia conacelor este ridicată din piatră, zidărie usca
tâ. sau cu mortar de lut. Şanţul temeliei este de 20-30 cm, 
egal în adîncime cu grosimea stratului fertil al solului. S-au 
folosit mtlleriale adunate din imediata apropiere (piatră. pă
mînt, lcmu şi apă), întrucît singura cale de acces la conac 
a fost şi rămîne poteca, şi în rare cazuri cite un drum im.
practicauii. Temelia este joasă, iar în multe cazmi şi pere
ţii sînl înfipţi în sol pentru a scoate nivelul perfect orizon
ta.I el conslrucţiei. Aşezările de plai nu au beci, sînt constru
ite cu un smgur nivel. S-au constatat excepţii unde conacul 
de plai a avut şi două nivele (Drăgoteşti şi Bălăneşti). 
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Pereţii sînt construiţi din bÎrne, în ceie mai frecvente 
cazuri.. Clnd conacul este pus în pantă de munte, sînt şi pe
reţi dm. piatră, mai cu seamă pe porţiunea unde bîrna poa
te lua contactul cu solul In majoritatea covîrşitoare a cazu
ri.lor, pereţii sint tencuiti in exterior, cînd este vorba de Jo
cui.nţa omului, nu sînt tencuiţi nici în interi.or cînd încăpe
rile au alte destinaţii11 • Pereţii sînt urziţi „în amnar", îu 
„coad.:i de rîndunică", in „ cepi", în „scafe", denumiri ro
m.lneşl1 foarte vechi ale sistemului de imbmare. 

Acoperişul este construit în patru ape, cu căpriorii im
binaţi in unnzi, in scob.i.tu.ră s.im.p1ă şi c11i de lemn, îmbinări 
ca1e Si:! gasesc u.şor astăzi şi la acoperişul caselor-muzeu, 
ari la obw.ctive1'e de cult ma1 vech.t de 4JO de ani, dar şi in 
basornlieful ·scenelor d:e µe Cohl.mnă. După bătrinul Marcuş 
Ion <lii.n Negreşili Oa-şialui, că.priorii conacelor ca şi ai :ea
selor .au avut lung.Lmea determii.nată d.u?ă ,Q formulă precisă. 
Cakulîndu-se de la locul <le ·îmbinare în comună - susţine 
bă.trîrnaJ ·constructor amintit - :că.priorul trebuie să respec
te rnpwtul d.e .SIW .dila Jungimea .gJ:inz.ii transversale, ia1· 
înălţlm.ea peretelui de la. tem-elie p.înă ·sub streaşiD.ă, de 2/ 3 
dim. htutgLmea gri111z.ii tiransv,ersale, din deschiderea lăUmii. 
construcţiei. Lulilgime& constr.l.lcţiei cu două ,camere, du,p.ă 
dulgheriJ ou experienţă, ar trebui să file egală ,cu dublul lZi
ţim1i ei, chiar dacă are t.ind.ă sau nu. Aceste -prapor.ţii apli
cate s-au găsit la ,cona.cele din Carpaţii Occidentali şi cei 
Orientali. 

Ia JZ<ana Munţilor Meridionali în Muntii Parîng, Retezat. 
Vukara, C~0şani., ,acoperiş.ul .a pierdut .din înălţime. Cu toate 
acest~a. multe construcţii vechi din Bordul Piemontului Ge
tic, din ţm.utul Pădureni-Hunedoara şi versantul Carans.ebeş 
păstrează aceleaşi raporturi arhitecturale. Sînt mijloace ge
nerale care, mînuite de constructOii pricepuţi, scot cu uşu
rinţă .nota specifică, tradiţională. 

Stratul -impermeabil al .acoperiş.ului .a fos.t şi este con
struit din şindrilă. Pe camera locuită, plafonul la conace a 
fost totdeduna construit din bîrne, din scîndură alipită sa.u 
uiucită1l, acolo ,unde conacele au ,avut această pade .CG>.lllpo
nentă în ansamblul lor. 

Toa~e conacele, .în funcţie de ~pocă, tde pretentiile şi !J)U

terea economică ,a celor .ce ,le .fo'loseau, au inregistt"at un 
progres le,nt .în arhitectura 10r. 1,ată o clasificare dUti>ă evo
luţia imparţirii interiorului : conace cu o încăpere (mono-
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celulare); conace cu o încăpere şi tindă; conace cu o douii 
îndiperi (bicelulare) ; conace cu două încăperi şi tindă; co
nace cu două încăperi, cu tindă şi cămară. 

Sînt foarte rare cazurile dnd conacele cu un nivel au 
fost podite, pomosteala predominînd astfel la toate construc
ţiile de acest tip. S-au întîlnit cazuri cînd conacele au fost 
aşezate în pantă cu scopul ca sub încăperi să se creeze un 
loc deschis către curte, pentru vite. Particulare în acest sens 
rilmîn cona,cele lO'cuitorilor : Petre Tănase, pe versantul 
Lainici al Parîngului, Dumitru Sighencea pe muntele Cdr
pen, în masivul Cibin şi în zona Putnei, mai multe exem
plare la Podenii Mehedinţilor, la Călugăreni. 

Sub aspect funcţional, interiorul oricărei aşezări rustice, 
deci şi al conacului de plai, are spaţiul amenajat pen~ru 
odihnă ş1 loc anume pentru pregătirea hranei. Conacele 
rnonC>celuiare au „vatra" în camera cu pat şi masă, în locul 
camiţei desfinţate de curînd. Cele care au dormitor separdt, 
în „cunie'' se depozitează şi alimentele neceesare consumu
lui 7i lnic. Intre piesele care alcătuiesc mobilierul dormito
rului, palul ocupă primul loc. De obicei, este aşezat linqd. 
peretele dinspre nord, peste saltea întinzîndu-se un macat, 
o scoarţă ori o pătură. Sub pervazul ferestrei este fixC1t~i 
masa iar lingă ea sînt laviţa, lada cu ţesături de schimb, un 
scaun lucrat tot atît de rudimenta:r ca şi celelalte piese ale 
mobilierului. Adesea soba este sub un cuptor veritabil, în 
unele cazuri cu 3-4 vetre pentru copt. In „cunie" erau rin
cluite pentru folosinţă piese rudimentare : vătraiul, zălarul, 
ţestul, cărpătorul, pîrlăul ş,a. Cerealele, legumele uscate şi 
fructele erau depozitate în podul conacului. Fiecare articol 
sau unealtă avea un loc anume, precis, în spaţiul de folo
sinţă al âşezării de pfai. Incuietorile la conace au apămt 
oda lă cu anii de ocupaţie vremelnică a austriecilor şi de 
alunei dainuie. · 

Construcţiile-anexe conacelor sînt determinate de efec
tivnl de animale şi de particularităţile zonei. Dacă se pune 
accent pe creşterea porcilor şi a vitelor mari, iar oile sînt 
aduse numai pentru iernat (zona Petroşani), nu are strungă. 
Dacă se pune accent pe creşterea oilor, prin ciobănie cu 
rînclul (Lnrnici), grajdurile au şi încăperi mai mici pentru 
acestea. Oricum, pe lingă conac se găsesc grajdul pentru 
vite mari, încăperea 'pentru oi, coteţul pentru păsări, cocina, 
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şi. undeva în apropiere, cuptorul pentru uscat fructe. Spre 
deosebire de acesta, care este săpat în sol, construcţiile
anexe sirrt I'idkate din bîme şi scîndură şi a-coper'ite cu şin
drilă. Toate constituie o mică gospodărie, o tradiţională şi 
valoroasă unitate etnografică, cu foarte puţine schimbi:iri 
structura'le recente. 

Aproape toate conacele de pe plaiurile munţilor dintre 
Turnu-'Roşu şi Herculane au o prelungire a acoperişului pe 
laternle ş1 spate, uneori plnă la 20 cm. de sol. Sub aceasrn 
•. polată'·, de obicei, sînt închise animalele mici, iar în partea 
superioară a încăperii sînt depozitate uneltele de muncă. 

O parte a cdnacelor din zona Cloşani, şi în multe loca
lităţi la vest de Baia-de-Aramă, fiind mai aproape de sut. 
s.iflt mai simple, ponderea gospodăriei răminînd la aşezarea 
dE> bază. 

In apropierea cona:cului se îngrădesc livada, fîneaţa şi 
grădina de legume ; vitele şi păsările de pe lingă locuinţă se 
plimbă în voie căutîndu-şi hrana pe distanţe mari, astfel 
conacul de plai e o gospodărie complexă, cu perimetru ne
limitat. 

Conacele de plai existente şi astăzi în zonele de munte 
constituie o mărturie a vitalităţii satului românesc, forma 
primitivă a gospodăriei autarhice înfiripată înaintea înce
puturilor feudalismului. 

în cadrul lor spiritual, oamenii au un comportament 
anu~J'l€ pentru -aşezările de plai, fie cele cu vatră caldă în 
toate anotimpurile, fie cele Sezoniere. Pe toate trei treptele 
de altitudme colinară, montană, alpină, construcţiile sînt ri
dicate pe temeiul oral şi anonim al legilor culturii populare 
străvechi 14

• 

Numele dat pieselor arhitecturale subliniază faptul că 
înaintaşii noştri nu au copiat pe alţii, ci au moştenit şi au 
lăsat moştenire. Astfel, pentru construcţia locuinţei au ales 
drept temei solid „urşii" .. 1Babele" pun ,;în cingătoare" pe
reţii clădiţi, iar „căpriorii" svelţi ţin pe umeri acoperişul cu 
friză de „ciocîrlani". Pretutindeni, la toate construcţiile din 
gospodărie găseşti elemente estetice : zoomorfe, fitomorfe 
şi mai puţin elemente antropomorfe. 

înainte de a se pune prima piatră a unei locuinţe se 
e.runcau : sare, păr de animal, pene, boabe de griu, untde
lemn, vin şi bani. Actul de cultură populară înregistrat la 
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poala Ca1paţilor Mehedinţeni, în sudul Dobrogei, în Mol
dovri, în Tîrgul Hălmagi, pe tot cuprinsul ţării, obiceiurile 
si:nbohzează şi astăzi sporul muncii împlinite, statornicia, 
iar veci1imea obiceiului ne împinge către începuturile mile
niului în care ne-am format ca popor. 

'Vatra noastră continuă şi statornică în spaţiul carpato
ciunărean are urme adînci şi în arhitectura pivniţelor de plai. 
I'e toate pantele însorite, de-a lungul ,drumului sării" au 
fost lotun cu vii şi pivniţe, fapt menţionat şi-n harta lui 
~pecht ( 1790). In antichitate au fost luate măsuri de limi
tare a eul turilor viţei-de-vie. Se poate deduce de aici şi gra-

. ciul înalt ele specializare în viticultură al loc,3lnicilor de 
atunci, deoarece obţiner2a, prelucrarea şi conservarea vinu
lui nu esle o îndeletnicire la îndemîna unui popor venit. 
Părusirea loturilor viticole, împădurirea acescora, au contri
buit lu sălbăticirea solului şi astfel, în locul podgoriilor, au 
&purul h<lţişuri sau - ex. în Pădurea Stinsă, Roşiuţa -
curpeni de „aguridJ." în diametru la scil ele 32 cm., căţăraţi 
in stejari seculari. In documentele vremii se atestă mulle 
vii alo stăpînilor d2 mari suprafeţe de t2ren, dar ponderea 
culluribr era deţinutJ. d~ populaţie, de fiec0re familie a 
obştei şi, mai tîrziu, de fiecare moşnean. In „Memoriile ge
nenlului Bawr ( 1778) se precizează: „se întîlnesc adesea 
p<lduri înl1egi de pomi: peri,· meri, cireşi şi vii sălbatice din 
abu,1den~ă. Din cauza acestor păduri cea mai mare parte din 
munţi s2 aseamănă cu grădini frumoase". 

P1vni(a la vie, construcţie de deal, a fost creată cu un 
scop, fiind necesară şi indis;)ensabilă prelucrării şi conser
vării băuturilor, deoarece prin construcţia propriu-zisă şi 
prin tehnica utilizării răspundea unor cerinţe precise, veri
ficate ili timp. Fiind ridicată din lemn au rămas numai do
vezile scrise pe hîrtie, acte de danie, de hotărnicie, de li
tiqii şi e'-:emplarele existente. Astfel, într-o fo:iie de danie. 
redactată la 27 septembrie 1678 se precizează că în ţinutul 
l'utn i s-a spart „o căsoaie" şi s-a bJ.ut vin15

• Din aceeasi 
pc·!·wadi.i se desprind informaţii privitoare la dania viilor cu 
„că.soaiele lor" 16

• In „Charta României meridionale" sînt pre
cizate peste J3J de pivniţe la vie în 20 de sate înşirate p~ 
ci 2alurile Platol'l ui Mehedinţi. Şi în aceea vreme densita
tea pivniţelor a fost mai mare în zona de la p::rnlele munţi
lor, de la Gura Văii Sj)rc Olt prin Tîrgu-Jiu pe vechiul dr~1m 
~ubrnuntea.n. 
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In această zonă, ca pe tot cuprinsul ţării, construcţiile
;pivniţd. formează, din punct de vedere arhitectural, două ti
puri distincte. Pivniţele apartinînd tipului mai numeros. 
·mono sau bicelulare, au pridvor, loc de adăpost în caz de 
intemperii, realizat prin prelungirea tălpilor laterale. In ca
pătul acestor prelungiri de ap:r:oximativ 1 m. se montează 
sElpii, pe extremitatea cărora o grindă susţine acoperişul. 
Talpa de legătură a capetelor laterale lipseşte rămînînd nu
niai legălura de sub pereţii uşii. Capetele legăturilor laterale 
care se sprijinesc pc cei doi stîl;li precum şi stîlpii prezint<l 
-o mare dJ vcrsitate, cu bogate ornamente sculpturale. Se· re
·cunosc cu uşurinţă soarele, şarpele, mărul, lancea, suliţa, 
-clepsidra, calul şi multe alte elemente abstracte, ca.re con
firmă un anumit limbaj artistic în contextul arhitectnrii 
populare urhaict>. 

Arhitectura pivniţelor de pe plaiurile de la Izvoarele Ja
leşului prezintă, sub aspect funcţional, o particularitate în 
plus. I oa te exemplarele existente păstrează elementele 
·arhite:::turalc asemănJ.toare cel;)r arătate, clar de la nivelul 
'cosoroabPlor, pereţii merg în descreştere, tot încheiaţi, pîn:i 
se realizează. plafonul ca o calolă sfer:că. Plafonul astîel 
alei.Huit este lipit în exterior cu lut peste care se pune un 
:strat ele fin, apoi an de an se adaugă viţă-de-vie pînă „glugâ" 
·ajunge s:J depăşească 1 m. în grosime. Pivniţa de tipul aces
'ta menţmc temperatură constantă necesară conservării bu
nurilcr depozitate aici. Din aceste tehnici s-a luat sistemul 
·de îmbinare al bîrnelor pentru obiectivele de cult ridicate~ 
'{}e moşn'.'ni în secolele XIV-XVI. 

In cultul „dealului", pe lingă datinile specifice, au rti-
111.as j.Jină de curînd şi obiceiul ca viţa-de-vie să nu se ardă. 
·să nu se ude în vreme de secetă, să se părăsească - rlad 
·este cazul - dar să nu se scoată din rădăcină. Semnificaţia 
·este majoră 1 datinile şi obiceiurile „dealului" îşi au rădă
<cinn iu trecutul îndepărtat. Viile de pe plaiurile Gornoviţei 
.au şi astăzi garduri din hugeacuri şi mărăcinişuri sub care 
-an de an putrezesc corzile de viţă rezultate din tăierea pen
'tru rod. 

vin practică, oamenii plaiurilor au ţinut seama în tra
<diţia muncii de anumite reguli pentru ca strădania să le fie 
-cu sporit folos. Pe drumurile lunJi au creat locuri de odih-
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nă pentru ei şi pentru animalele de jug. Aceste „Jejugă
tori" se fixau la distanţe „de un prînz", la poala dealurilor 
care trebuiau traversate, la răspîntie de drumuri. Pe „dru
mul nou ' ce leagă Drobeta Turnu-Severin de Tîrgu-Jiu fim
ţau, în urmă cu o jumătate de secol, următoarele dejuqiî
tori: Halînga, Topolniţa, Colibaşi, Ciovărnăşani, Meriş, Ro
şiuta, Cilnic. O „dejugătoare" presupunea izvor cu adăpă
toare, ŞOjJron pe furci, jug de potcovit. Aşa pare să fi fost 
oruamza le drumurile mari. Cînd turcii au ajuns pe aceste 
locuri, dcJugătorile erau prea populate, şi se simţea nevoia 
unor construcţii anume pentru ca „menzilhaneaua" să co
respundă nevoilor traficului17

• 

Ia salele moşnenilor, ca şi în dejugători, fiinţau tle 
vc~acuri anexe gospoJăreşti de folosinţă comună, instalate 
~i întreţinute de obşte. Nu erau în grija vătafului de plai 
sau a sfatului bălrînilor, dar îşi păstrau funcţionalitatea 
Yeacuri la rînd. Au rezistat pînă tîrziu în epoca modernă 
cuptorul de la Budieni, dejugătoarea de la Meriş, jugul de 
polcovil cie la Puţul cu Lanţ, piua de la Arcani, moara de la 
l.ai:1ici şi cea de la Cloşani. Fiecare sat a avut asemene3 
<tncxe obşlcşti pînă în sec. XVIII cînd din fiecare instalaţie 
s-a nl.scut o meserie, iar meseria a fost „vămuită" în fel şi 
<:i1i:i : în schimb de produse, în bJni, în alte servicii. 

VinlLule ridicate din lemn au respectat o anume tehnici:i 
în wzeala bîrnelor lăsînd să se întrevadă capetele grinzilor 
spre faţă. cu meşteşugite crestături predominînd cele în chip 
de c,tl cu frunL a plecată în semn de durere (v. Fîntîna Peş
teand) : 

Stîlpii fîntînilor au fost cei mai bogaţi în ornamente 
semnele fiind incizate, sculptate ori pictate. La fîntîni, in 
ornarnent predominau elementele cosmomorfe, dar nu lip
seau nici cele întîlnite la case ori la alte anexe ale aces
teia. Iata deci cum şi aici, la fîntîni, elemente vechi au 
trecut peste milenii găsindu-şi expresii şi semnificaţii din 
ce în ce mai adînci. 

In con:::luzie, susţinem că în arhitectura aşezărilor ru
rale din zuna Olteniei, fie ele după modul alcătuirii şi dm
plasamen Lul lor au elemente de certă valoare documenta
ră, cu începuturile dincolo de era în care trăim, care au 
preluat şi ridicat pe un plan superior şi au transmis valori 
materiale şi spirituale ale înaintaşilor. 
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