
INTERIORUL JARANESC DIN CADRUL MUZEULUI 

„ARHITECTURII POPULARE DIN GORJ" (li) 

~ DOMNICA BAJMATARA 

lnte16orrul casebr ţără-neşti din Gorj este unitar. Ceea ce 
consti~·uie podoaba· interi·o.ru:ui locuinţei ţărăne·şti din Gorj 
sînt: ţesături1le pentru piat, ţzsă.turile de pe pereţi şi mobi:ie
ml. Ţesături·'.e aşezate pe pereji, pe pa·t, pe masă sau '.a fe
restre au ·un rol decO'rativ dind un a•spect estetic locuinţei. Mo
biliernl îndep'.ineste un dub~u rol practic şi decora.~iv. Aranja
mentul mobi:ierufui în „casa cu foc" se face în funrc;;ie de ce
rinţe şi diferă de I.a o cmă :a ·alt·a. 

Tn „s·obă" fiecare piesă de mobilier .are loc fix, soba este 
•aşezată p·e 11ngă peretele median, paturi:e sînt aşezate para
lel pe 1'.îngă pereţii fongitudinali ai încăperii ovînd între ele 
masa sa·u dul·apu·:, cu scaune îna-lte aşezate •în dreptu: f.eres
tr-ei. La capătu.I ·unuia dintre paturi este a·şezată lada de zestr·e. 

Tn unele interioare apare cu.'rnea deasupra paturiu:. Cul
mea şi ţesă.tu·ri:e de deiasupra lăzii de zestire pe '.îngă ro'.ul 
decorativ ·arată şi s~area materia.'.ă a prop•rietaru'ui. 

După ce au fost aduse în Muzeul „Arh!tectu~ii popu'..are 
din Gorj" monumentele de arhitere:ură popu:ară (ca·se~e) cu 
inventarrul l·o·r s-a trec•ut. '.1a org-anizarea inte·rioarelor. 

I. ZONA MONTANA 

Subziona 1pla1Îluri 

CONAC DE PLAI din Bumbeşti-Jiu, locuinţă sez·onieră fo
l·osită varia, dnd se duc vitel.e să p·ască în p'.·aiul muntelui. Es
te o l·o·cuintă cu două încăperi - „casa cu foc" şi Hsoba" -
cu „prispă" în faţa în:căp·eri.'.or, din bîme ciop.'.ite în patru 
muchii netencu:.te în exterior. faţada .locuinţei este lip.sită de 
om~ment·atie. 



În ceea ce priveşte interioru: conacu:ui de p:ai este sără
căcios fiind o cons1trn·cţie temporară. 

„Cas·a cu foc" - est.e întuneco·a·să, lipsită de ferestre, a
vînd funcţi·a de bucătărie, c•onjine mob·i::erul ade·civat funcţi
ei : laviţă pentru vase, uilei pentru mălai, dulap de perete 
pentru păstrat vasele şi mînoaire·a, coşuri din coaje pentrn cu
les fructe, ma·sa rotundă plus scaunele mici, gă'.eţi pe•ntru 
mu!s, putinei, ştand pentru păstrnt brînz·a, pos-t1avă pent~u 
„turtă" (mă'.ai). Pe peretele median se află vatra din piatră 
de stîncă deasupra căreia se af:ă ciorlata. Pe vat1ră sînt aşe
zat·e următoarele ohiecte : ză1:aru.I cu „tuciul" de mămăli
gă, pirostii'.e, ţestu•!, tigaia cu trei pi.:ioare. 

„Casa cu foc" este '.ipită între bîrne cu pămîn•t, !=Jrinzi
!e şi podina .aparente. Di:n „casa cu foc" se trece în „sobă" 
pr·intr-o uşă latera·:ă. 

în „soba" lumina.tă de o ferea·stră !•ale1m~ă, pe :îngă pe
retele medi•an se a•f,:ă soba oarbă de cărămidă (cu des::hide
rea către vatră). Pereţii sîn.t tencuiţi şi văruiţi în a:b, plafonul 
apairent. 

Mobi:ierul „sobei" se compune d:ntr-un pat din scînduri 
pe capre aşezat de-·a lungu: perete1lui longitudinal din spatele 
încăpe•rii şi ·un dulap masă orname·ntat cu motiv.e so:are pe 
uşiţe, aşezat în dreptul ferestrei. 

Patu·! fără s·a:tea este acoperit cu o pătură de lînă orna
mentată cu ca:rou1ri (a'.b cu negrn). Pe p·at lîngă pereţi se gă
sesc aşez1ate căpătîiele de lînă ornamenta·te cu pătrăţe:e (alb 
cu negru). 

Suprafaţa dulapului-masă este acoperită cu o faţă de 
masă de cînepă ornamentată cu vergi galbene (vopsit în foi 
de ceapă). 

Conacul de plai are două intrări - din prispă se intră în 
foecare încăpere printr-o uşă tă.iată într-o si.ngură bucată' de 
1iemn de stejar groasă de 5-7 cm. în prispa ·'.ocuinţei am pre
zentat evo:uţia stupului (coşni.ţe cionice, cilindrice, uleie sco
bite, u'.eie din sdnduri). 

Sub:z:ona poaila 1mu1ntah~j, 
1. CASA LUI HARANGICA (proprietar Stoicu Aposto.:) din 

Dobriţa. 
Casă cu două nivele - la parter „pimniţa" şi la etaj „oda

ia" de lo·cuit şi prispa cu piridvior-traforaj pe două părţi. (Fig. 1) 
Casă de pomiviticultor şi orescător de vite. Datează din prima 
jumăt.ate a se·co:ului 01! XIX-!ea şi este construită din bîrne de 
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stejar şi fag, cioplite în piat~u muchii. În spateile C·asei proprie
tarul avea vie şi pentru a suprave·ghea via din casă, în pere
tele din spatele „odă·ii" se af:ă o fe·rest1ruică g'.isantă de 20/15 
cm. De remarnat că l·a pr·idvor s1înt stî'.pii „şerpu:ţi" iar la „pim
niţă" stî'.pii cu „·ciru-ci în creste". Pe l1atura stingă între eta·j şi 
pmter se află un fel de „po'.•ată" formată din două rînduri de 
şindi6lă, unde ss rine „pî·rlăul" pen.tru „pîrluit" 1 cămăşi. 

ln „pimniţă" se găses·c următoare·'.e obiecte : ţarcul de nu
iele pe corfe, hambaru: pentru făină, coşuri de nuie'.e lipite cu 
pămînt şi ba'.egă pentru păstrat cerea1'.e, „mo'.da" (postavă), 
butoaie, pu·tini. 

„Odaia" - în colţul format de perete'.e later,al şi cel :1on
git·udinal din spate•le „odăii" se a.f,'.ă soba de cărămidă pentru 
înicăizit. În pere·tei'.e din spatele încăperii se a.f:ă ferestruica g'.i
sanfă. De-a1 :u·ngul perete'.·u.i :ongi.tudinal din sp·a.tele încăperi·i se 
af:ă patul de sc·înduri pe capre, I.a capătu: cărnia s·e a.flă '.ada 
de zestre ornarnent·ată pe faţă cu „s·ori". (Fig. 2). Patul este 
acoperit cu o scoarţă de lină ornamentată cu vergi·, motive geo
metr:ce şi motive fora'.e (trnndafiri şi frunze). Pe peretel·e d>: 
dreptul patului se ·află o scoarţă de :îină ornamentată cu vergi, 
şi motive geometri·ce. Pe pat, pe 1'.·îngă perete sînt a.şezate „că
pătîi·'.e" de lî:iă ornarne·ntate cu motive geometrice ~i perne'.e 
din pînză de bumha·c ornamentate cu motive flora:e (garoa
fe, trnndafiri şi frunze) cusu·te cu arnici neg.ru şi roşu în muş
te şi toi·ege. Pe perete'.·e late·~1al din dreapta· intrării se af:ă 
du'·ap·ul rudăresc, tip masă ornamentat pe uşiţe cu „sori", a
coperit cu o faţă de masă din pînză de bumbac omament·ată 
pe margini cu rînd şi în mijloc cu trandafiri ,,airuncaţi", cu
sută cu arnici negru şi roş·u în ornci şi toiege. (Fig. 3). Pe pe
retele opus patului se af:ă a doua :adă de zestre, ornamen
tată cu „mo«ivul sărutu.'.ui". fot.re pat şi sobă se af'.ăi masa ro
tundă pe care sînt aşezate : b'.idul, .'.inguri:e, soln!ţa (de 1lemn), 
şi cu smune'.e dreptungh:·ulare în jur. (Fig. 4). Pe Vingă sobă 
sînt aşezate următoarele obiecte : vătraiu·:, cărpătorul, drîg'.ui, 
oale'.e de pămînt. Pe perete'.e lo·teral de 1-îngă s::>bă se află 
p:osca, cîntaw! cu boboloş, sărăriţa. Pereţii încăperii sînt ten-
cuiţi şi văruiţi în a'.b, plafonul es·te aparent. Ne'.;psi·tă din „oda
ie" est·e şi vadra cu c·aucul pentiru băut apă. 

Încăpere.a are trei fe·restre, în dreptul cărora la înc·eputu: 
seool·ului nostru au opăiruit perde1lele de bumbac ţesute în răz-

boi, ornamentate cu trandafiri „arunC'Clti", şi rînd pe marg1n1 
(cu arnic.i neş-ru ~i roşu). · 



Pe perete:e dinspre răsărit se afă icoana (pictură pe 
:emn) deasupra căreia esite a·şezat un peşch:r de bumba·: orna
ment,a·t cu vergi roşii la capete. 

2. CASA ION CĂRIGA 35 wsă de cier - din Baia de Fie-, 
com.trt(tă _din bî·ne de steja,r, forrna+ă din d::iuă n:ăperi (:a 
„cor a/' ş1 „soba") cu „tîrnaţi" în fa.ţă şi „po'.ată" di:i ;:iiatră 
de rîu în S:pate'.e c-asei sub acelaşi a·coperiş. (Fig. 5). La .a:eas
tă casă se observă inf:ue,nfe tmnsi:vănene în ceea ce priv·eşte 
„tknaţui" (fiind tencui·~ în interior şi e~terior) şi î,n ce·ea ce p~i
veşte interrior·u: încăp eiril·or. 

în spate'.e casei, lipi:ă de ace::ista se găseşt-e „p::ila~a" for
mată la rîndul ei din două părţi : una ·închisă „beciu:" şi o par
te deKh:să cu ac:es în podul „po:a·~ei". 

în partea S:tîngă a casei sub ,/îrnaţ", se gă·seşte un beci 
mic cu deschizătura de apmximat:v l m. Casa este ten.:u:tă 
în in 1erior şi exterior, avînd ,.plafonu:" (grinz:1:e şi podina) apa
re,nt. Fă1ră să prez:nte vreun e,:ement de:o·m'iv, cas··:t în în~re
gimea ei este construită echilibrnt şi propor)ionat. Ea :mpre
sionează mai cu seamă prin monumenta!itate,a a co pe·: i .>u:ui şi 
prin măr im ea „tirnaţ·u:u•i" (prispei) carac1erisl ice acestei zone 
- i nf: uenţa airh :tec~urii p:Jp·u laire trnnsi :vănene. 

Intrarea în „sobă" se face din „tîrnaţ" prin la ,,corlaţi". 

La „cor:aţi" se afă în pmtca stîngă a casei. Pe p·eretele 
median se află vatra cu horn (cor:a.tă) suspendat în spate:e 
cărei:a se af:ă o suprafoţă de aproxirr.ativ l m2 ca·e se nu
meşte „după cor~oţi". De pe vatră nu l:pses·c urm6~oa·re,'.e o
biede : ţestul, piros'rii'.e, vătraiu!, drîglu·'., căypătorul, l·opăţi.ca 
p·euntr~.:cou'.a·c·> tiga1ia, oa!e de pămînt, ~6'.a_ru, c,u căl~ăr<JJ·~. de 
mama.1ga. (ng. 6). Pe peirete;.e laterai din stin·ga 1n:tra~11 se 
găses,c următ·oare·'.e obie'Cte: do·uă găleţi pen~rn muls, putine
iul, ş·tandul pentru pă-strnt brînz,a, u:eiul pentru făină, iar pe 
perete'.e .!.ang,itudinal din spute:e încăperi:: cripta penitru brîn
ză, vadra de apă. Pe „cor'.ată" se găsesc : uke1le, taiere, tă
mîieirnij'ă, ceşcuţe. înfipt·e în peireji se găsesc cuiele fo:os:~e pen
tru atîrnat dntarul cu bohoi'.oş, co:.ţairii pentru gheaţă, vîrzobul 
pentru zăpadă. în mijlocu1l 11 la cor'.·ati" se află masa rot·undă 
cu trei soaune. Pe masă sînt aşeza~e : ca·stroane, străchini, lin
guri, so'.niţa de pămînt, iar lingă ma·să urCÎ'oru-1. Pe peirete:e 
median 1-îngă vat.ră se a.flă o mică firidă caire se f·o'.oseş·te pen
tru păstrarea d:ferite'.or obiecte necesare (chibri·tur·i etc.). 

„Soba" - pe peretele median se găseşte soba oa•rbă cu 
a!imenta~e din „:a cor:·aţi", confecţionată d:n cărămidă, în for-
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mă de p·arn!elipiped. Este pa.rdosiită w scîndur.ă de brad. De-a 
lungu: peretelu·i din spate se af1!ă patul cu tab:e, separat de 
sobă aproximativ cu 0,75 m, opus pat·u!ui se af.'.ă războiul de 
ţesut. (Fif. 7). După ce femeia .ţermina cu ţesu·tul, se scotea a
foră războiu·! de ţesut şi în locuii lui se punea uin a:·t pa·t cu ,;ta
ble". întire pat şi războiul de ţesut, în dreptul ferestrei se află 
masa îna:tă cu 11saltar", ·lingă ea găsindu-se un s1căunel înaJ 
cu trei picioar·e. 

Pe pat se găseşte salteaua peste care s-a aş.temut o pătu
ră de lină în car·ouri (negru cu a.:b). (Fig. 8)- în dreptul patu
lui pe perete se a.flă „masa de perete" de 1ungime·a patu1iui şi 
lată de 0,50 m, de bumbac, ornametată cu „zimţi9ori", ve·rgi 
şi „ochiuri" lucrate cu arnici ne9ru şi roşu. Această ,,masă de 
perete" e·ste specifică zonei (Bma de Fier, Novac1i, Polovrag1j, 
dea·supra cărei•a se a.flă trei farfu.rii din Ardeal (pentrn că :o
cuiforii de aici îşi împodobesc interi1owl cu fa.rfo~ii sau „ta:e
re" de peste munte, 11căci sînt ma1i frumoase decît a1:e noas
tre". 2 Pe pat sînt aşez·ate căpăHiele, de '.înă, pernele (urzea:a 
bumbac, bătea·lo cînepă), o·rnamentate pe marg;ni cu rînduri de 
flor;ce1le iar în mij'.·oc păsări, glastire cu f:.ori, cusu~e în „cruci 
şi toiege" cu arni:i negru şi .ro~u. Masa este acope1:ită cu fa
ţa. de masă din cînepă, ornamentată cu grupu:·i de vergi por
to:a!ii (vopsit în foi de ceapă). 

Jos, '.îngă sobă se a.flă lada de zestre ornamentată cu 
motivu; bradului - sirr,bol a'. nunţii, deasupra căireia se gă
sesc aşeza:e ţesături de .'.înă. 

La ce!e două ferestre si-a·u făciut apa1riţia după 1900, peş
chirele de bumbac ornamentate pe toată suprafoţa cu gru
puri de vărguţe, rînduiri cu floricele, rînduri cu cercu:eţe ~i 11e 
rrij'.oc „cruci" sau 11viţa de vie", alese in război cu ai. ni·:i n'3-
gru şi roşu. Peşchirele mai noi srînt ornamentate n·Jmai la ·=·:i
pete şi predomină motivele geometri·rn. D:n acest in·terior nu 
lipsesc cojoa:e!e, disagii, trăiştile ca-re stau atîrnate d.; grin
zi:e casei care sînt aparente. 

Icoana se afă pe pe1retele dinspre răsărit, deasupra că
reia se află un peşchir ornament·at cu grupuri de vergi :a ca
pete, şi un mănunchi de busuioc. 

3. CASA MOTANCEA - din Bumbeş.ti-Jiu, datează din 
secolul al XIX-.!ea. 

Casa ţărănească compu·să din două încăperi : ,,casa cu 
foc" şi „soba." cu 11prispă" închisă din birne cioplite, cu in
trări din „prispă" în fi·e·care încăpere. ,,Casa cu foc" comu-
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nl·că cu „sohai' printr-o uşă la~erală. Faţada casei este te·n· 
cuită. (Fig. 9). 

„Casa cu foc" - netencuită, 1-ipită cu pămîn.t între bkne 
cu „pfofonul" aparent. Pe peretele median se află vat•ra cu 
„corla·ta". Pe per·et·e:e lateral opus vetrei se află ,,la
viţa" pentru va•se, lea·s·a pentru usrcat fructe. Pe perete'.e longi
tu·dinal din spa.te sînt aşezate urmă-toarn'.e obiecte: hambarul 
din rlemn de fag pentru făină, u:ei1.il pentru cereale, putineiut 
Pe Hngă vatră se găseSrC: piros•tii1:·e, ţestul, ză'.arul cu tuciul, ti
ga•ia, că-rpă-toruil, drîg1:ul. Pe „cor.:ată" sînt aşezate ulce:e, stră
chini, taiere. T:n mij1'.•ocul încăperii este aşezată masa dreptun
ghiubră cu scăunele. 

„Soba" - pereţii sînt tencuiţi şi văruiţi în a'.b cu grinzile 
şi podina. aparente. Soba este a•şezată pe lîngă perete'.e me
di·an cu alimenta.re din ,;ca·sa cu foc". Paturi'.e de scînduri pe 
c·ap.re sînt în ·numătr de do·uă, aş·ez·ate para:·e;I, avînd între ele 
în drep,tul ferestrei dulaP'u·l-ma·să acoperit cu o faţă de masă 
de cînepă vărrga.tă. Pa.turile fără sai:te•le sînt acoperite cu s•coar
te de lină ornamentate cu ve•rgi, „simţi", „şerpă1:ău" şi motive 
geometrice. P·atul de pe lingă peret.ele longitudin·a,j din spate 
se continuă pînă după s·obă ocupînd tot pere.tele şi deasupr'O 
luii se găseşte „culmea" pe ca·re se află frumos aşezate piesele 
de p•ort pentru sărbă,tori, constituind un element important în 
ansamb:u•l decoratiirv ·al inteniorulu·i. 

Lada de ze·stre este aşezată la .capătul patu1lui lung. Pe 
pa.turi pe lingă pereţi se găsesc căpătîiele, ce întrege•sc inte
riorul. 

La ferestre sînt a·şez·ate peşchirile de bumbac ornamenta
te la C·apete cu grupuri de vărgUrţe. 

ZONA DE PIEMONT 

Subzo111a .col•imwă 

1. CASA ION GTRCU, din Rracoţi, unul din ce:e mai vechi 
tipurri de casă ţ6r6nea·scă, datează de pe la încep'UtUr: se::o:u
·lrui a.I XVlll-le·a. C·asă de p•ormiviticu:tor, agricu-'..tor şi crescător 
de vite, oomtruită din bîrne 6op1'.1i,te din stejar. Prezintă o sin
gură intrare, formată din două uşi masive din lemn de stejar, 
ciop1lite dintr-10 si:ngură bucată fiecarre, cu un „u-scior" între e:e. 
Este netencuită în exterior şi lripită cu părmî.nt între bîrne în ce
le două încăperi. 

„Ca·sa cu foc" nu prrezintă forestre, i·a·r cele două ferest~e 
de la „odaia" de locuit sînt oceprite cu băşică. în „casa cu 
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foc" sînt concentir-ate obie·cte necesare preparării. hranei. Pe 
peretele meridian se efilă vafra· c1u „codata", fără coş, fumu·I 
ducîndu-se direc~ în p•od. Pe lîngă vatră se gă1ses1c: vătr.aiul, 
lopata, cărpătornl, zăloml cu căi:dăruşa· de mămăligă, „pi·ros
tii", ţestul. 

Pe pe•rete1l1e· din spate.le casei se află un cuier de pe.rete 
de lemn pentru pă·strat va1sele. Pe peretele opu·s vetrei este pa
tul pe care se pu.n : postava de mă!ai, oa1lele, vadra de apă. 
Pe peretele de Io intrare, în dr·e1apta se află du1'.apuil înalt în 
care se păst1rează vaisele şi mîncarea. Se mai găsesc u1leiul de 
de făină, ma·sa· rot•undă io·asă cu scaunel·e dreptunghiu:are, pu
tina de va.rz·ă. 

„Odaia de l1ocuit" - „sobă" - în a•ce•astă încăpere s·înt do
uă paturi aşeza.te paralel cu pereţii long•itudina:i, din sc;~nduri 
prinse în „chingi" 3 în p·erete. Pe pa.t·uri se pU>neau rogojini, mai 
tîrzi·u cergi de dnepă, ia1r la sărbători scoa:rţe. La capătul pa
tu,'.ui de la- feremt·ră se aHă foda de ze·stre. De obicei, patul 
acesta nu era ut·ilizat pentru a dormi cineva în cel mai rău 
caz dormea bărba·t•ul. • 

Deasupra paituri:lor se afl.ă oîte o ,,dorîngă" - ,,c·v'.me de 
lemn" pe care se gă·s.es1c p:e·se de p101rt. între paturi, !·a ferea·s
tră este aşezat du:apul-masă. La răsărit, p·e perete es;~e aşe
za-tă icoana deasupra căreia se află un mănunchi de bvsu-
ioc. 

2. CASA CONSTANTIN NEGREANU, din Ţicleni - tip de 
casă îna'.M, da~ează de la. sfîrşi~ul seco1'.u'lui al XVlll-,:ea şi în
ceputul secolu:ui a! XIX-iea. La p1ar.ter se af:ă pivn·iţa, iar ai:
ce·s•u1I la eta·i se face p·e o scară infer:oară, care p1orneşte d;n 
„tinda" închisă, ce se află în foţa p:vniţei. (F:~. 10). 

La etaj se găsesc două încăne1ri : „soba" - camera de 
bcui·t şi „·casa cu foc" unde se află vatra cu corlată. 

Tn faţa ce'.·or două încăpe·~i se află ,,tinda" - ,,cerdacul" 
închis cu pă1'·i:nar de bî,ne c:opl=:e. 

Intrarea în „~obă" se f.ace prin „·casa cu foc", unde se 
află şi intrarea în pod, 'a care se ajunge pe o scară mobii'.ă. 

Parterul es~e conski_:if di1 bîme de stejar rotunde, ia.r eta
ju•! din bîrne de ste;ar c'.op:i~e în pa:ru muchii, tencuit numai 
la f.aţadă. 

„Casa cu foc" este :iprtă .între bîrne cu pămînt şi a.re po
dina. apa·rentă. Casa are o singură intra·re formată din două 
uşi căptuşite. 

Ceea ce atrage ate·nţia este fruntiariul ornamentat în par
te·a de jos şi stî".pii pridvorului ornamentaţi cu „mă1r". 
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tn p·ivniţă se găsesc u.rmătoarele obiecte : tar<:ul ;J·e cO·rfe, 
putini, uleie pentru făină, coşuri de 1nuieile lip·it·e cu păimînt pen
tru păstrat cerea·'.·e!·e, postăvi, pîrlăul, plu+gul, butoaie. 
. În „casa cu foc" pe l 1îngă peirete'.e median se ~ăseş~e 
vatr·a cu cor'.ată şi în spatele acest.eia se găs·e·şte !ocui numit 
;,după co1rlată", 5 unde se păskează războiu1: de ţesut cu toa
te ~iesele safe. 
. Tn dreapta int·rării, pe peretele lorigifodinal se af:ă du
kipul de perete prins în ciuie de ·!emn în care se păstrează o
biect·ele de uz g·ospodăre•s·c şi mînca·rea. Pe perete'.·e !ateiral 
opus vetrei se af:ă patul din sdnduri prins la un capăt prin 
chingă de :emn în perete, iar la celăl·alt capăt are două pi
cioa·re simp·le. Pe acest pat se pun oa:e1le, post•ava de mălai, 

vase1!e mici, vadro cu apă, piaP'ornire, baniţa. 
Pe lî·ngă vatră se pun : văfraiu·I, cărpăt1orul, ţestu!, tuciu·~, 

piros1tiile. A:.ci se mai g-ăse•s•c uleiul pentru făină, uleiul pentru 
fasole, piua verti·cală, masa rotundă joasă cu scauine1~e drep
tunghiufore. 

f.n „ti•ndă" (sa•'.ă) se a.fiă „masa· de prasnice" cu scăune.!e:e 
dreptunghiufore. 

Tn „sobă" - odaia curată, sîin.t două paturi de sdnduri 
cu picioa·re.!e pe tă'.pi aşezat•e par·alel ciu pereţii long;tudinali 
cu masă îna:tă şi sertar între e:e. În dreap~a intrării se af:ă 
soba oarbă cu ulcei:e (ulcele(e sînt introduse în pereţii sobei 
şi sînt fofosite iama pentru copt cartofi). Pe sobă se af:ă lea
sa de nuiele fo,:osită iarna pent.r'U ll'scat seminţ.el:e de dovtleac, 
iar var.a pentru uscat poame. Patul de lîingă sobă este mai 
lung şi !a capătul lui se află :ada de zestre omame.ntată pe 
p·artea din faţă cu „rozete". (Fi·g. 11 ). Deasupra patu:ui se 
află „cU'lmea" pe care sî·nt aşezate piese de port, ce com
pl·etează interioru'!. P·atul este acioperit cu o scoarţă în dungi 
iar pe pere.te·!e din dreptu1I patul·ui se af·'.ă o scoa·rţă ornamen
tată cu „romburi". Celăla:t pat este acoperit cu o scoarţă or-
namentată cu motive geometrice p·e perete'.e din dreptu·! pa
tului se află un lăicer ornamentat c1u motive ge·:>me·trice. 

La cele două feres1ke se găsesc pe·rdele1:e din pînză de 
bumbac, ornamentate cu motive Hora.e, cusute cu arnici ne-
gru şi roş'U î.n „cruci şi toiege". Din paturi nu· lipsesc căpătî
i·ele de lînă ornamentate şi pernele de bumbac cusute cu ne
gru şi roşu. 
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În „sobă" după uşa, pe perete se af1l6 u,n cuier din slrmă 
împ1letită în ca-re se agaţă hainele femeieşti şi bărbăteşiti l1u
crate din dimie albă ornamentate cu găitane. 

Pe pe·retele de răsări~ e·ste aşezată incoana (p·ictură pe 
lemn, deasupra căr·eia se af,'.ă un peş1chir şi un mănunchi de 
busui·oc). 

Maj·orit·atea obi·ed1elor de interi·or au fost a·chiziţionate de 
fo fostul p·rop.rietar a·I oa1sei, Gonstan~1in Negrean'u din Ţi·c:eni. 

3. CASA POP11 UDRIŞTE, din satul Olari, comun'a Plop
şor, ca·să cu diouă nive1!e, este un monument de arhi,teotură 
populară de la sfîrşitul secolu·lui al XVlll-lea. (Fi~. 12). Deasu
pra ·uşii de .!·a pivniţă est·e săpată următ·oarea inscripţie ,,Se-au 
început a·c·east(ă) pim{ni)tă din vremea neaimu1:1ui în leat 7298 
(1790) şi s-au isprăvit în lea:tu 7311 (1803) cu toată cheltuiala 
p1opii Udriş,te talere po!I. Şi S·e-au· isprăvit în zile(1le) l0ui A1:exan
d.ru lpsi:1ant voevodă". Casa se încadre·ază în tipul larg răs
p'indit în judeţul Gorj - caisei înalte - cu două nive,le. Primul 
nive1I de la s·o1l este pivniţa care adăposteşte butoai·e· şi un ţarc 
pe co-rfe. Al doi:ea nivel este format din două camere : „casa 
cu foc" şi „soba" cu „prispă" cu trafomj în faţă şi un mic fo
iş1or. Foişorui! este numit impropriu astăz•i, înh·ucît apare ca o 
p.relu1ngiroe a săilii sub a•c1elaşi a1rnperiş. Faţada cas·ei este t-::n
cuită. 

Pentru recons•ti~·uirea interioru1:ui, a organiză: 1ii şi funcţio
nalită<ţii lui, am vizit•ait mai multe case din P>opşor, uti'.izînd şi 
informafi·i cu::ese de lia oame:nii care au :ocuit în casa popii 
Udrişte. 

în ,,ca·sa ou foc" se intră din „prispă" prin~;-o uşă că,J~U
şită cu sdnduri mici amnja~e în unghiuri. Arnbe''.e camere au 
pereţii tencuiţi şi văruiţi în a'.b cu grinzi'.e şi p1od:na aparente. 

În dreap1ta uşei de intrare în „c.asa cu fioc" pe lî.ngă pe
rete:e rredian se •află vatra cu cori:ată, unde se află ~! obiec
te:e de bucătărie (ţest, piros~ri;, ti~aie, oafa de păm1nt cu do
uă mănuşi). Pe :îngă peretele '.·::ing:tudinal d:n s.'înga intrării se 
af:ă o rîşniţă manuală de „m6cinat" pentru nevoi'.e casei, 6 pe 
p·ere:~ele 1-atera'l se afă du:apul înalt pentru păstrat obi:;cte'.e 
de uz gospodăroes·c şi mîn·t:area, u:eiul pentru făină. Tn mijlo
wl încăperii s·e ·află masa rotundă cu scăunelele dreptunghiu
lare. 

Tn grinzi sînt înfipte cupe de lemn folosite pentru aHătat 
hainele u1de. Deosiupra prins de grinzi se află ,,cărnarl!f' -
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u·n fe,I de gră·ta-r de 1lemin pe care se pă1sfra carnea afoma.tâ. 
Camea se afuma· deasup1ra vetre;. 

Tn „sobă" pe pereteile median se află soba oarbă cu ali
mentare din „caisa c-u ~o·c". 

P.e peret·e:·e opus intrăirii se ·află p·atul lung oît rerete!e 
de 3,5 m cu „pişilege" 7 (soî·nduri1le s1înt prinse între e.e prin 
cu:e de ·lemn) pe capre şi ·este acoperit cu o sc1oa·rţă orna
men~ată cu ve1rgi. L1a· capătu,I patului se a.flă ladă de ze·sltre, 
ornamentată pe fa.ţadă, pe capac şi pe partea ·laterală v!:i:i
bi:·ă cu mot.ivu! rozetei (F1ig. 13). Tn dreptu·! patufoi, pe per·eti 
se află două lăicere frumos ornamentate, şi pe lingă perete 
sînt aşezait·e do·uă căpătîie ornamentate cu motive geometri·ce. 

„Soba" pe peret.ele med;an prezintă o fir 1idă îna:tă unde 
se ţinea opaiţul (mai tîrziu :arnpa) şi 'lumina în amîndouă ca
mere. 

Pe perete1'.e de dea·supra intrării în piv·niţă se af:ă o fe
reastră îna:tă de 0,52 m şi lată de 0,50 m cu paitru ochiuri de 
geam. P·ereţii dinspre sa:ă şi spa1ter'.·e ca•sei aiu c'î'~e o ferestru;că 
cu dimens·iu1nile de 20/16 cm. aoope·rite •Cu· bă·şi·că de a·nima:e 
(aşa oum se fo:1osea în trecut). 

Interiorul :ocu!nţei ţ.ărăneşti din Go·rj, datorită bo.găţiei ţe
sături.lor şi a cromat.icii. lo.r, mobili·erufoi frumos ornamentat şi 
a modului de aranjare, are o înfă.ţisare sobră şi estetică. 

Case'.e adu·se în cadruil muzeuifui „Arhit·eduir·ii pop1u:iare 
din Gorj" îşi p:erd fon·cţiile din sat, devin însă o a1rhivă etino
gmfică pusă :a, îndemîna publicu·!ui şi a sp·ecial·işti·'.or. 

NOTE 

1 Informator Staicu Apostol, 55 ani, Dobriţa. 
2 Ion Cărigă şi Dumitru Turbăceanu, Baia de Fier 
;; Inf. Ion Arjoca, 80 de ani, Racoţi. 

' Inf. Cucu Gheorghe 79 de ani, Racoţi. 
s Inf. Constantin Negreanu, 65 ani, Ţicleni. 
6 Inf. Luca Maria, Olari, 77 ani. 
7 Inf. Spătaru Constantin, 71 de ani, Olari, Plopşor. 
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Foto I. Casă ţăr~n ~as că - c::isa Harîngică din Dobriţ;.. 
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Foto 2. Interior ţărăn~sc - casa din Dobriţa 

Foto 3. Interior ţărănesc - casa din Dobriţa 
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Foto 4, Interior ţărănesc - casa din Dobriţa 

Foto 5. Interior ţărănesc, „soba" - casa din Baia de Fier 
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Foto 6. Interior ţărănesc, „casa cu foc" - casa din Baia de Fier 

lo'oto 7. Interior ţărănesc, război de ţesut orizontal - Baia de Fier 
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Foto 8. Interior ţărănesc, „soba" - casa din Baia de Fier 

Foto 9. Interior ţărănesc - casa din Bwnbeşti-Jiu 
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Foto 10. Interior ţăr&nesc - casa din Ţicleni 

Foto 11. Interior ţărănesc - casa din Ţicleni 
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Foto 12 : Casa popii Udrişte din Olari (Plopşoru)· 



Foto 13 : Casa popii Udrişte din Olari, comuna Plopşoru : Interior ţărănesc 
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