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Valorifi carea turistică a  relicvelor  de arhitectură 
tradiţională din satele judeţului Gorj

Rusalin Isfanoni
        Cristian Nanu

 Arta arhitectonică a Gorjului este reprezentată, în mod fericit, prin 
construcţiile din lemn, cele de odinioară, bineînţeles. Acum, în satele gorjeneşti 
se mai pot întâlni doar relicve de arhitectură a lemnului. Acestea ne oferă, tehnica 
specifi că de construcţie şi evoluţia tipurilor de locuinţe vechi, cu un aspect artistic 
deosebit. 
                  Performanţa la care au ajuns meşterii populari gorjeni, spre  sfârşitul secolului 
al XIX-lea, este rodul unor experienţe îndelungate. Arta lor constructivă sa afl at 
în strânsă relaţie cu mediul înconjurător, cu condiţiile materiale, cu ocupaţiile şi 
vechile tehnici de arhitectură. Desigur, înfl uenţa pozitivă în prelucrarea artistică 
a lemnului au avut-o şi şcoliile de arte şi meserii din spaţiul gorjenesc.
                 După apariţia regimului socialist, care a impus noi reguli în industrie 
şi agricultură, se schimbă şi modul de viaţă tradiţionl al locuitorilor, refl ectat în 
toate domeniile, înclusiv al tehnicilor şi materialelor de construcţii. Apare astfel 
o nouă ocupaţie principală, cea extractivă, pe care o îmbrăţişează şi cei ce trăiesc 
în mediu rural.
              Se ştie că  ocupaţiile de bază ale gorjenilor au fost agricultura şi creşterea 
vitelor, ca la majoritatea românilor. După anul 1955, încep să fi e exploatate 
intens şi bogaţiile subsolului: petrolul, în localităţile Ţicleni şi Bălteni, lignitul, 
la Rovinari şi Motru, antracitul, la minele de la  Schela, grafi tul, la Baia de 
Fier, calcar, la Suseni , argila refractară, la Viezuroiu şi Larga. O mare parte a 
locuitorilor satelor se angajează în aceste unităţi industriale. Unii dintre aceştia 
fac zilnic naveta sau chiar părăsesc satele şi se stabilesc cu domiciliul la oraş şi în 
centrele industriale, afl ate în plină dezvoltare socialistă. Astfel, populaţia rurală ia 
contact cu civilizaţia urbană, industrială, şi este infl uenţată profund de aceasta.
                Infl uenţa  orăşenească, cu bunele şi relele ei, se manifestă în toate 
domeniile, în mod deosebit în cel al ocupaţiilor şi, implicit, al modului de trai. 
Având posibilitaţi fi nanciare, ca urmare a salariului primit din unităţile neagricole, 
unde devin angajaţi permanent, locuitorii satului renunţă la portul tradiţional, 
întâi bărbaţii, apoi femeile, şi se îmbracă ca cei de la oraş. Un rol important îl are 
în acest sens şcolarizarea copiilor, care întorşi, vara în vacanţă, de la internatele 
din oraşe, nu se mai îmbracă cu hainele confecţionate de mamele lor, ca până 
atunci. De asemenea, sătenii, nu numai cei din Gorj, ci din toată ţara, consideră 
că trebuie să îşi îmbunătăţească condiţiile de locuit, fi ecare familie după puterea 
ei economică.
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 Sătenii cu venituri mai mari îşi ridică locuinţă nouă cu mai multe 
încăperi, mai spaţioase, mai luminoase, folosind şi materiale de construcţie noi: 
cărămida, cimentul, tabla, ţigla. Cei cu venituri mai modeste, care sunt şi cei mai 
mulţi, neputând să-şi ridice şi ei casă nouă, o modifcă pe cea moştenită de la 
părinţi; îi schimbă aspectul exterior, îi mai adaugă una, două încăperi. Ei cercuiesc 
pereţii de lemn exteriori cu nuiele sau şipci, îi tencuiesc cu mortar obţinut din var 
şi nisip, după care îi văruiesc sau chiar îi vopsesc, „zugrăvesc casa” spun ei.
 Doar o parte din lemnul vechi, aparent, patinat, mai rămâne la vedere: 
cheotorile de la colţuri, cu precădere cele care au fost îmbinate în cheotori drepte, 
precum şi structura prispei, talpa, stâlpii, undrelele, fruntariul, parapetul, adică 
tocmai elementele care sunt de obicei ornamentate. Şindrila de pe acoperiş a fost 
înlocuită cu ţiglă sau tablă. O infl uenţă puternică în acest fenomen al „modernizării 
locuinţelor”, l-au avut intelectualii satelor, fi e ei dascăli, funcţionari la sfatul 
popular, cadre militare ieşite la pensie etc.
 O a treia categorie de locuitori, cea mai săracă, nu şi-a putut modifi ca 
locuinţa, cu atât mai mult nu a putut să îşi facă una nouă, ba, din contră, sunt 
cunoscute multe cazuri şi consemnate de memoria colectivă, că moştenitorii casei 
părinteşti au împărţit respectiva casă în două sau chiar trei. Unii şi-au coborât 
„pimniţa” de lemn din deal, de la vie în sat şi au transformat-o fi e în locuinţă, fi e 
în magazie, deci anexă a locuinţei. 
 Modifi cări importante s-au realizat în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea (1950-2000) şi în interiorul locuinţei. Astfel, tavanul, cu grinzi aparente 
realizat în diferite moduri: „podină ulucită drept”, „podină ulucită în oblic sau în 
zig-zag”, tehnici de îmbinare care aveau rol decorativ când au fost concepute, este 
acum şipcuit şi tencuit, sau chiar numai văruit . Uşile şi ferestrele au fost înlocuite, 
la fel şi instalaţiile arhaice de gătit, precum şi mobilierul. În ceea ce priveşte 
modul de trai, putem spune că s-a inregistrat o evoluţie, prin transformarea şi 
modifi carea locuinţei vechi, dar din punct de vedere estetic, a avut loc o involuţie, 
arhitectura veche, deosebit de frumoasă, fi ind parţial estompată.
 În luna noiembrie a anului 2011, la iniţiativa conducerii Muzeului 
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” am început o cercetare etnografi că în judeţul 
Gorj cu scopul de a depista o casă de lemn tradiţională, pentru a fi  achiziţionată şi 
transferată la Londra, unde urma să se organizeze o expoziţie omagială „Constantin 
Brâncuşi”. Am început cercetarea chiar în comuna Peştişani, respectiv în satul 
de baştină al lui Constantin Brâncuşi, Hobiţa. Deoarece nu am găsit o astfel de 
casă în Hobiţa, am luat la rând toate satele din comună: Peştişani, Boroşteni, 
Brădiceni, Frânceşti, Gureni şi Seuca. Am găsit o singură casă din lemn aparent, 
aceasta fi ind  în satul cel mai izolat, Seuca. O casă modestă, cu prispă deschisă 
pe trei laturi, lungimea totală de 7,20m, lăţimea 3,90m, două încaperi mici, 
3,70/3,40m, înălţimea pereţilor de 2,15m, şase stâlpi la prispă, ciopliţi în patru 
feţe cu secţiunea 8/8cm. 
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 Casa, aparţinătoare lui Brânzan Vasile, a fost construită la începutul 
secolului al XX-lea din lemn de stejar, bârnele cioplite în patru feţe, dispuse 
orizontal (sistemul blockbaw) şi îmbinate la colţuri în cheotori drepte. Starea de 
conservare a pereţilor este satisfăcătoare. Învelitoarea este din şindrilă lungă de 
80cm, acum degradată, de aceea peste ea, propietarul a pus o prelată de pânză 
cauciucată. În interior nu se mai păstrează nimic, nici măcar soba de altădată. În 
afară de faptul că este construită după sistemul tradiţional, bine proporţionată, 
cu pereţii din lemn de stejar netencuiţi la exterior, această construcţie nu are 
elemente arhitecturale prelucrate artistic. Deci este o casă cât se poate simplă, 
modestă. A fost tipul de casă cel mai răspândit în Gorj. Terenul pe care este 
amplasată, fi ind în pantă, a impus meşterului să găsească o soluţie ingenioasă 
pentru realizarea temeliei: o combinaţie de bârne, furci şi zid de piatră. Din 
discuţiile cu propietarul, am afl at că, în mod accidental, a rămas netencuită. Casa 
a fost transferată în locul în care se afl ă în prezent, din altă parte a satului, prin 
anii 1950, pentru a fi  locuită de nevasta sa cu copil mic, deoarece nu se înţelegea 
cu mama lui, adică cu soacra. El, soţul ei, a trebuit să plece în armată, astfel soţia 
nu a avut posibilitatea să o tencuiască, deşi a încercat acest lucru. A început să 
cercuiască faţada, dar, neavând bani să cumpere materialele necesare, cuie pentru 
şipci şi var pentru mortar, a renunţat. După ce a venit soţul din armată, femeia s-a 
reîntors la gospodăria acestuia, casa rămânând astfel netencuită, dar şi nelocuită. 
Dacă ar fi  fost locuită, cu siguranţă ar fi  fost şi aceasta tencuită.
 Neputând să achiziţionăm această casă, deoarece propietarul nu avea 
actele ofi ciale la zi: succesiune, cadastru, dovadă de proprietate, precum şi toate 
formalităţile care se cer în prezent pentru vânzarea unui imobil, am renunţat la ea, 
urmând să căutam altă casă.
                  Am luat la rând, cum era şi fi resc, localităţile din preajma comunei 
Peştişani: Teleşti, Câlnic, Arcani, Runcu cu satele lor, localităţi în care se păstează 
spiritul lui Brâncuşi. După ce am parcurs localităţile din aceste comune am mai 
găsit, la fel ca şi în prima cercetare, o singură casă de lemn netencuită, foarte bine 
conservată, tot din lemn de stejar, dar mai spaţioasă: 12m lungime şi 5m lăţime, 
trei încăperi, prispă la faţadă şi pridvor mic.Se remarcă, la această casă, stâlpii 
sculptaţi, precum şi capetele grinzilor care depăşesc cosoroabele pentru a forma 
streaşina, la fel şi acestea, sculptate. În podul acestei casei am depistat trei stâlpi 
fusiformi, sculptaţi „şerpuit”, proveniţi de la o casă mai veche, având acum rolul 
de „popi” la „caii” din pod (jugul de susţinere al şarpantei). 
 Tot accidental a rămas şi această casă netencuită, propietarul ei a murit 
pe frontul de Est în anul 1942. N-a apucat să-i pună nici ferestrele, nici uşile. A 
rămas netencuită până astăzi. Se obsevră foarte bine la această casă sistemul 
de realizare a tavanului. Acesta este făcut din împletitură de nuiele de alun pe 
„stacheţi de jip” (fuştei din lemn de stejar tânăr), fi xaţi între grinzi. Această 
împletitura urma să fi e acoperită cu mortar de pământ şi apoi văruită.
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 În perioada când am fost noi în cercetare (Rusalin Işfănoni şi Cristian 
Nanu, luna aprilie 2012), propietarul casei, cadru sanitar, nepotul celui care a 
construit-o în anul 1940, era dispus să o vândă muzeului, dorind să îşi facă o 
casă  nouă de cărămidă. O estimase, pe cea de lemn, la 15000 RON. După o 
săptămână, când l-am întrebat la telefon dacă are toate documetele de propietate 
pregătite pentru a încheia formalităţile de vânzare-cumpărare, aceasta nu mai era 
atât de dornic să o vândă. Aprecierile pe care le-am făcut noi asupra casei, asupra 
însuşirilor ei arhitectonice şi estetice, starea ei de conservare foarte bună, l-au pus 
pe gânduri, conştientizând că această casă  deţine şi alte valori pe lângă cea de 
a fi  o sursă de bani. Proprietarul s-a răzgândit, propunându-şi să o amenajeze pe 
viitor pentru familie. L-am felicitat şi l-am rugat să respecte stilul tradiţional, aşa 
cum a fost concepută, să-i lase lemnul exterior aparent, chiar dacă în interior va 
fi  amenajată ca o casă modernă. În cazul acesta, am propus conducerii Muzeului 
să fi e achiziţionată pentru a fi  transferată la Londra, casa de lemn din localitatea 
Bumbeşti-Piţic care poate fi  chiar mai veche decât secolul al XIX-lea. Această 
casă ne-a fost semnalată de arhitectul Iulian Cămui.
 Casa din Bumbeşti-Piţic are pe o bârnă deasupra uşii inscripţionat 
anul „1687”, dar este greu de crezut că acesta se referă la anul construcţiei casei. 
Posibil ca cineva să fi  scrijelit această dată în secolul XX, cu intenţia de a mări 
valoarea istorică şi etnografi că, a casei, cu toate că propietarul nu solicitase o 
sumă prea mare pe ea: 10000 RON. Casa este reprezentativă pentru arhitectura 
gorjenească din secolul al XIX-lea şi se afl ă în stare de conservare bună; având 
două încăperi şi prispă la faţadă. Specifi c la această casă este rotunjimea şarpantei 
la colţuri, dovadă că meşterii care au lucrat-o erau de cea mai bună calitate. 
Rotunjimea respectivă este dată de felul cum sunt realizate cosoroabele pe care 
se sprijină căpriorii, aceastea având la colţuri formă de semicerc. 
                   Din motive fi nanciare, achiziţionarea casei a fost amânată.
 Există în satele judeţului Gorj destul de multe case de lemn, care, deşi 
sunt tencuite la exterior, au un aspect estetic deosebit. La unele dintre acestea, 
peretele posterior al casei a rămas netencuit. 
                   Alături de acestea au apărut şi case de cărămidă foarte frumoase în satele 
gorjeneşti, construite în secolul al XX-lea de către propietarii mai înstăriţi care 
practicau negustoria. Aceste construcţii au păstrat ceva din arhitectura tradiţională 
a casei de lemn, atât cât s-a putut la o construcţie realizată din alt material, cum 
este cărămida. Asemănările se văd la prispă, stâlpi, arcade, fruntar etc.. Acestea 
se încadrează destul de bine în arhitectura veche a satului, spre deosebire de 
casele noi, cele care au început să fi e construite după anul 2000. Multe dintre 
casele noi contrastează cu cele tradiţionale, prin mărime, planimetrie, tencuieli 
exterioare cu o cromatică stridentă.
 Case de lemn netencuite, reprezentative pentru arhitectura tradiţională 
gorjenescă, ca cele care l-au inspirat pe Constantin Brâncuşi, părintele sculpturii 
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moderne, mai pot fi  văzute astăzi doar în câteva muzee în aer liber: Muzeul 
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Bucureşti, Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii 
Goleşti, Muzeul Civilizaţiei Populare Astra Sibiu şi, nu în ultimul rând, Muzeul 
Arhitecturii Tradiţionale Gorjeneşti din Curtişoara, precum şi la Hobiţa, Casa 
Memorială „Constanit Brâncuşi”. La fel şi porţi monumentale, sculptate cu 
motivul „funiei”, pot fi  întâlnite astăzi doar în muzee, deoarece în sate au dispărut 
aproape complet. Mai sunt câteva porţi mari din lemn de stejar, dar fără motive 
ornamentate.
 Ceea ce a rămas nealterat din arhitectura tradiţională a multor 
gospodării gorjeneşti sunt construcţiile anexe din lemn, grajdurile, care au în 
structura lor şura şi una două magazii, precum şi pimniţele de suparafaţă, care au 
rolul de magazii, de depozit pentru băuturi şi alimente, unele dintre acestea fi ind 
aduse din deal, de la vie, în sat. 
 Pimniţele din lemn, care s-au păstrat până în zilele noastre pe dealurile 
cu vii ale unor sate gorjeneşti, sunt adevărate bijuterii arhitecturale, cu excepţia 
învelitorilor, care sunt astăzi în majoritateta lor, din azbociment. Totuşi, am găsit 
o astfel de pimniţă acoperită cu vreji de vie – tipul cel mai vechi de învelitoare. 
Aceste pimniţe din vii au dăinuit poate sute de ani şi sunt reprezentative atât 
pentru viaţa materială, pentru arhitectură (materiale şi tehnici de construcţie), 
cât şi pentru moralitatea membrilor comunităţii. Iată cum sunt descrise aceste 
construcţii arhaice de către un renumit etnolog român, Romulus Vulcănescu:
 „În viile din Gorj, pimniţele de lemn construite la suprafaţa solului, 
după recoltă aveau uşile lăsate deschise, pentru ca trecătorul să poată intra şi să 
bea din vinul nou, cât simţea nevoia, fi e de pomană, fi e în cinstea gazdei absente. 
Pentru această înfruptare era lăsată o cană de lut şi uneori o coajă de mămăligă 
cu o bucată de pastramă. Ospitalitatea în absenţa gazdei era valabilă numai prin 
respectarea regulilor prestabilite. Dacă trecătorul căuta să ia cu el o cană cu vin 
era pasibil de o pedeapsă aspră. În pimniţă putea să bea un butoi întreg şi nu i 
se reproşa nimic.” (Romulus Vulcănescu, Etnologie Juridică, Editura Academiei 
RSR, Bucureşti, 1970, pag. 57).
 Am găsit o pimniţă foarte veche, bine consevată, datată „1837”, prin 
scrijelire cu dalta, pe tăblia uşii. Din păcate, morala unor membrii ai comunităţilor 
locale a decăzut în ultimii ani, fi ind afectată chiar funcţia acestora: depozit de 
băutură peste an. Au început hoţii să dea târcoale pimniţelor din vii şi să le forţeze 
închizătorile tradiţionale, din drugi de lemn ferecaţi, şi să fure din interior vinul, 
eventual ţuica, băuturi necesare în gospodărie tot timpul anului, atât pentru zilele 
de muncă, dar mai ales pentru sărbători, pentru evenimentele importante din viaţa 
omului, mai cu seamă pentru nuntă şi înmormântare. 
 În noul context, gospodarii nu mai pot lăsa agoniseala muncii lor în 
pimniţele din vii, ci o aduc acasă. Totuşi, nu renunţă la aceste construcţii, ci le 
menţin în continuare doar ca o mărturie a vieţii spirituale tradiţionale, legată de 
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ele. Conform tradiţei seculare, în fi ecare luni după Paşti, preotul bisericii din sat 
(ortodoxă) „iese” la aceste pimniţe, le stropeşte cu apă sfi nţită şi le binecuvântează. 
La sfârştul acestui ritual creştin, care se desfăşoară lângă troiţa afl ată alături de 
pimniţă, chiar în faţa ei, se închină câte un pahar, două de vin şi se mănâncă din 
bucatele pregătie pentru Paşti: oua roşii, friptură de miel, cozonac. Vinul care 
se bea acum, lângă troiţa de lângă pimniţă, nu mai este scos din butoiul afl at în 
interior, ca altădată, ci este adus în damigeană sau, mai nou, în bidon de plastic, 
din beciul de acasă, din sat. Important este faptul că obiceiul se păstrează, în 
credinţa că respectându-se acest ritual, în anul următor va fi  recoltă bogată de 
struguri. 
 Părerea noastră este că aceste adevărate rezervaţii de pimniţe 
gorjeneşti, afl ate în vii, ar putea fi  valorifi cate în prezent prin înscrierea lor în 
proiectele locale de turism cultural. Se pot organiza, periodic, mese cu pastramă 
de oaie, brânzeturi şi degustări de vinuri locale, alimente ecologice, apreciate de 
turiştii care vin în zonă. 
                  Un circuit turistic care să pornescă de la Târgul Jiu- Complexul 
Sculptural Brâncuşi: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana Infi nitului, 
continuând cu Casa Memorială Brâncuşi de la  Hobiţa, câteva biserici de lemn, 
neapărat cea din Peştişani, pictată la interior, precum şi case reprezentative din 
comunele Peştişani, Arcani, Runcu, rezervaţia de pimniţe din satul/cătunul Bota, 
comuna Runcu, Muzeul Sătesc de la Arcani, Muzeul de Arhitectură Locală de 
la  Curtişoara şi terminând cu drumul montan Transalpina – care oferă cel mai 
spectaculos şi impresionant peisaj pastoral din Europa - , cu opriri chiar la o 
stână, două, pe muntele Parâng, ar fi  ceva cu totul deosebit, nemaiîntâlnit în altă 
parte a lumii.
 Merită menţionat faptul că până la sfârşitul secolului al XX-lea , 
peisajul etnografi c al Gorjului era întregit de nenumăratele instalaţii hidraulice 
– mori, pive, vâltori, joagăre – amplasate pe malurile apelor curgătoare. Numai 
pe râul Jaleş, comuna Arcani, pe o distanţă de 10km, funcţionau, până la a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, 36 de mori (cu una, două, sau trei ciuture), 74 de 
pive pentru haine, 7 joagăre. Interes deosebit prezentau atât mecanismele acestor 
instalaţii – regăsite de altfel şi în alte zone ale ţării – cât şi construcţiile de lemn 
care le adăposteau, realizate de iscusiţii meşteri gorjeni, în spiritul arhitecturii 
locale, poate cea mai elaborată, cea mai frumoasă din toată România. 
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BISERICA DIN PESTISANI 

BISERICA DIN PESTISANI DETALIU INTRARE
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BISERICA DIN PESTISANI DETALIU PICTURA PRONAOS

CASA COLTESCU MUZEUL CURTISOARA
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CASA JUMATATEA SEC XX PESTISANI

COLECTIE DE STALPI MUZEUL DIN ARCANI
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DETALIU PIMNITA BOTA

PERSPECTIVA CASA BUMBESTI - PITIC arh CRISTIAN NANU
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PRIDVOR CASA ARCANI

PIMNITA ACOPERITA CU VREJURI DE VITA DE VIE BOTA


