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Introducere 

 

Pentru definirea identității unui popor, spațiul rural are o  importanță covârșitoare prin  

elementele care țin de patrimoniul material și imaterial al colectivităților umane: este vorba de 

răspunsurile locale la condițiile de mediu și de locuire. Vorbim în special de abilitățile, 

tehnicile și structurile de organizare socială dezvoltate de fiecare comunitate, în funcție de 

factorii locali. În pofida valorii imense, patrimoniul din spațiul rural este amenințat și 

destructurat de noile tendințe ale lumii contemporane. Globalizarea economică și culturală are 

printre consecințe și omogenizarea arhitecturală. Adoptarea unor soluții tehnice și 

arhitectonice care nu respectă tradițiile locale, dar mult mai practice și mai rentabile din punct 

de vedere economic, conduce la restructurarea comunităților tradiționale rurale și la pierderea 

identității lor. Un alt factor negativ este masiva depopulare a satelor, în favoarea centrelor 

urbane industrializate. Pentru patrimoniul rural efectele se pot observa într-o perioadă foarte 

scurtă: degradarea rapidă a clădirilor, dispariția lor din teren, pierderea materialelor și a 

tehnicilor tradiționale de prelucrarea a acestora. La nivel național, în România, putem 

identifica un prețios patrimoniu rural, atât natural, cât și antropic: peisaje spectaculoase, 

construcții de toate tipurile, instalații de tehnică populară,    obiecte cu vechime și valoare 

culturală impresionantă. Caracteristicile construcțiilor tradiționale sunt impuse de condițiile 

locale: resursele oferite de mediu, productivitatea, factorii sociali etc. Aflat sub același asediu 

al globalizării, spațiul rural românesc riscă să își piardă identitatea odată cu abandonarea 

vechilor tehnici de construcție și a caracteristicilor arhitectonice specifice ale clădirilor de 

locuit sau ale anexelor din gospodărie. În decursul secolului al XX-lea, prin crearea de muzee 

etnografice în toate regiunile țării, au fost salvate clădiri reprezentative ale patrimoniului 

tradițional românesc.  

Din păcate nu toate casele/anexele/instalațiile tehnice tradiționale pot fi aduse în 

muzee. Pe teren se pierd anual multe clădiri tradiționale care, restaurate și reconfigurate 

pentru exploatarea în agroturism, ar putea genera venituri importante pentru comunitățile 

locale. Habitatul rural nu este static, nu poate fi oprit din evoluție, însă se pot integra vieții 

moderne tehnici, tradiții și obiceiuri ancestrale care, altfel, ar putea rămâne consemnate doar 

în scrieri etnografice sau s-ar pierde pentru totdeauna. La nivel național și local pot fi 

dezvoltate planuri și acțiuni de conservare, restaurare și valorificare a construcțiilor 

tradiționale din mediul rural. Principalii pași care pot fi întreprinși sunt: 
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 Identificarea clădirilor tradiționale/de patrimoniu din regiuni/zone bine determinate; 

 Analiza stării de conservare-restaurare a acestora; 

 Determinarea criteriului/ criteriilor care a/au  stat la baza alegerii unei anumite zone de 

construcție pentru anumite tipuri de monumente; 

 Stabilirea unor metode și metodologii de restaurare care să includă materiale, tehnici și 

tradiții locale; 

 Ridicarea gradului de conștientizare al comunităților locale cu privire la importanța 

istorică și potențialul economic al clădirilor tradiționale. 

Conservarea patrimoniului din mediul rural, în particular a celui construit este, în  contextul 

internațional actual, o necesitate care se impune atât comunității științifice, cât și 

comunităților locale din România.  Asigurarea și implementarea în practică a metodelor și 

mijloacelor de evaluare a calității materialelor și intervențiilor de conservare și/sau restaurare, 

de urmărire în timp a factorilor de risc (mediu, microclimat, antropici) și a stării de conservare 

a construcțiilor tradiționale din Romania, având la baza tehnici științifice avansate și 

respectând principiile este obiectivul principal al proiectului și urmărește înțelegerea 

fenomenelor de degradare în vederea unor măsuri de conservare preventivă a monumentelor 

situate în spațiul rural, reducerea riscului folosirii unor materiale necorespunzătoare în cazul 

conservării și restaurării acestor monumente, conștientizarea proprietarilor monumentelor 

istorice privind importanța și necesitatea întreținerii corecte a acestora și evitarea folosirii 

unor materiale incompatibile și ireversibile. 
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Capitolul I - CADRUL GEOGRAFIC 

 

1. Situarea geografică 

Județul Argeș este situat în jumătatea de sud a României și se întinde de la culmile 

Carpaților Meridionali până în Câmpia Română. Suprafața județului este de 682631 ha, iar 

populația de 612431 locuitori1
.  

Argeșul reprezintă 2,9% din teritoriul ţării. Pe teritoriul acestui județ se intersectează 

paralela de 45
0
 latitudine nordică cu meridianul de 250

 longitudine estică. Altfel spus, acest 

punct marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, dar şi jumătatea distanţei 

dintre Oceanul Atlantic şi Munţii Urali2
.   

Structura administrativă a judeţului cuprinde: 3 municipii: – Piteşti – reşedinţa 

judeţului, Câmpulung, Curtea de Argeş, 4 oraşe: Costeşti, Mioveni, Topoloveni, Ştefăneşti, 95 

comune şi 577 sate. 

În partea nordică, se învecinează cu județele Sibiu și Brașov, în est cu Dâmbovița, în 

sud cu județul Teleorman, în sud-vest cu județul Olt, iar în vest cu Vâlcea. Localitățile situate 

la extremele geografice ale județului sunt: Nucşoara (N), Miroşi (S), Dragoslavele (E) și 

Ciomăgeşti (V). 

Orientarea și repartiția reliefului în județul Argeș conferă acestuia proporționalitate și 

armonie. Munții ocupă suprafața nordică a regiunii, cca 24 %  per ansamblul județului, între 

valea Dâmboviței și valea Oltului, cu o lungime de cca 70 de kilometri. Peste 170 de vârfuri 

muntoase din care 6 peste 2500 de metri, străjuiesc granița de nord a județului. Printre culmile 

Făgărașului, o salbă de lacuri glaciare punctează verdele pajiștilor alpine. 

Zona centrală a județului este ocupată este ocupată de dealuri (cca 55% din suprafața 

totală a județului). Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, domină spre 

sud un relief larg vălurit, cu spinări netede și văi largi. Piemontul Getic reprezintă a treia 

treaptă morfologică a reliefului județului, a cărui limită cu subcarpații este marcată de șirul 

depresiunilor intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul județului Argeș se 

află parțial piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate piemontul Argeșului (dealurile 

Argeșului). Piemontul Cândești este delimitat de râurile Dâmbovița, Argeșel și Argeș. Are o 

altitudine care variază între 700 de metri în nord și 400 de metri în sud. Este străbătut de o 

rețea hidrografică tributară Argeșului. Piemontul Argeșului este cel mai fragmentat, cu văi 

                                                           
1
 http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul/, accesat la data de 20.07.2020. 

2
 https://arges.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-arges/geografie-in-statistici/, accesat la data de 20.07.2020. 
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largi, orientate pe direcția nord-sud, care se îngustează spre miazăzi. Piemontul Cotmeana este 

mai puțin fragmentat, străbătut de rețeaua hidrografică a râului Vedea. 

Câmpia Română este treapta cea mai coborâtă a reliefului argeșean, cu o altitudine 

între 350 m și 150 m, de la nord la sud. Această unitate de relief este compusă din Câmpia 

înaltă a Piteștilor și Câmpia Găvanu-Burdea. Într-o mare măsură Câmpia înaltă a Piteștilor 

este formată din terasele Argeșului care sunt dispuse în evantai. Câmpia Găvanu-Burda este 

parțial cuprinsă de județul Argeș, este mult mai netedă și străbătută de văi largi, mai puțin 

adânci, și, de regulă, seci. 

 

2. Clima 

Județul Argeș este străbătut de paralela de 450lat. nordică care trece prin zona sa 

mediană, ceea ce determină o climă cu caracter temperat. Pe de altă parte, dispunerea în trepte 

a județului determină trei tipuri de climă: de munte, de deal și de câmpie. 

Clima de munte prezintă cele mai scăzute temperaturi medii anuale și cele mai bogate 

precipitații. Clima din subzona munților înalți (peste 1700 m) este foarte aspră, cu ierni care 

durează cca 6-7 luni pe an. Temperaturile sunt scăzute, iar precipitațiile abundente, în special 

pe pantele mai expuse vântului. Subzona munților mijlocii (cu altitudini între 1000 și 1700 m) 

prezintă o climă mai puțin aspră, cu ierni mai scurte (sub 5 luni pe an) și cu precipitații care se 

mențin ridicate. 

Climatul de deal prezintă temperaturi medii anuale între 70
 și 100 

C, iar precipitațiile 

sunt bogate, între 700 mm și 1000mm. Este un climat aflat la influența dintre zona de deal și 

cea de câmpie. Cea mai rece lună este ianuarie, iar cea mai caldă este iulie. Vara și primăvara 

sunt frecvente cețurile, iar iarna este mai ușoară decât în zona de câmpie. 

Clima de câmpie a Argeșului este diferită de cea din zona dunăreană, datorită 

altitudinii mai mari, cu valori medii între -2oC (în luna cea mai friguroasă - ianuarie) și 220
C 

(în luna cea mai caldă - iulie). Lunile de toamnă sunt mai calde decât cele de primăvară, iar 

precipitațiile neregulate și în cantități moderate (500-700 mm). 

În ultimii 30 de ani s-a manifestat tendința, demonstrată statistic, de încălzire, de 

creștere a duratei de strălucire a soarelui și a deficitului pluviometric. 

Ritmul de creştere al temperaturilor maxime și minime ale aerului în România în 

ultimii 30 de ani (1982-2011) a fost aproape egal: 0,48
0C într-un deceniu pentru minime şi 

0,49
0
C pentru maxime. Dacă comparăm însă ritmul de creştere pe deceniu exprimat prin 

probabilităţi, se observă că minimele au avut un ritm mai rapid (22% într-un deceniu) decât 

maximele (17% într-un deceniu). 
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Creșterea temperaturilor maxime şi minime lunare a fost nesemnificativă pentru 

perioada de iarnă, primăvară şi toamnă, fiind însă, foarte ridicată pentru lunile iunie, iulie şi 

august: 0,61
0
C /deceniu  - minime iunie și 0,880

C /deceniu -  maxime iunie și iulie. În ceea ce 

priveşte temperaturile extreme înregistrate la Staţia de Observare Piteşti amintim: -19,4
o
C (26 

ianuarie 2000) şi 39,8 oC (4 iulie 2000). Pe lângă mari variaţii de temperatură, există şi mari 

diferenţe în ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii de la 1092,9 litri/mp în anul 2014, la 

441,4 litri/mp în anul 2000 înregistrată la Staţia de Observare Piteşti3
.  

 

3. Schimbările climatice și impactul lor 

Spre deosebire de alte zone ale lumii și chiar față de jumătatea vestică a Europei, în 

care iernile devin din ce în ce mai calde, în România, în ultimii 30 de ani, schimbări climatice 

semnificative s-au manifestat doar în perioada de vară. De aceea cercetările privind impactul 

schimbărilor climatice și metodele de diminuare a efectelor negative asupra patrimoniului 

tradițional construit trebuie să prezinte un  caracter regional pronunțat, aplicarea rezultatelor 

din alte zone ale lumii sau ale Europei nefiind întotdeauna benefice sau concludente. Dintre 

schimbările cu impact asupra vegetației, dar și a patrimoniului tradițional, enumerăm 

următoarele: accentuarea deficitului hidric, secete frecvente, prelungirea sezonului de 

vegetație, alternanța dezgheț – încălzire – îngheț târziu de primăvară, creșterea frecvenței 

vijeliilor și căderilor de grindină, activitate biologică crescută a dăunătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dinamica tendințelor medii liniare pe deceniu ale temperaturilor maxime ale aerului, pentru 

România, comparativ cu stațiile Pitești și Mărăcineni 

 

                                                           
3
 https://arges.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-arges/geografie-in-statistici/, accesat la data de 20.07.2020. 
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Fig. 2. Proiectul European FP6 ENSEMBLE – media simulărilor efectuate cu 5 Modele de Simulare 

Climatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Distribuția spațială a tendințelor liniare pe deceniu ale temperaturilor maxime anuale ale aerului 

(°C) în perioada 1982-2011 
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Fig. 4. Distribuția spațială a tendințelor liniare pe deceniu ale temperaturilor minime anuale ale aerului 

(°C) în perioada 1982-2011
4
 

 

4. Vânturile 

La nivelul județului Argeș, predomină Crivățul și Austrul, iar în zona de sud 

Băltărețul.  

Crivățul suflă pe direcția NE-SV, cu viteze de peste 30-35 m/sec, care determină cele 

mai puternice viscole în următoarele zone: sudul și estul Munteniei, Moldova și Dobrogea. 

Este un vânt care bate și vara, cu frecvență mai mică, dar cu pagube pentru agricultură căci 

aduce cu el căldură și uscăciune. 

Austrul bate  dinspre apus, aducând cu el umezeala Mării Mediterane. La noi ajunge în 

Crișana, Banat și Oltenia, fiind cald și  uscat și secetos. În timpul iernii, austrul este un vânt 

rece, aducător de geruri mari si uscate. 

Pe culmile Munților Făgăraș, în perioada de sfârșit a iernii, bate foehn-ul, un vânt 

descendent, uscat și cald care ia naștere datorită diferenței de presiune atmosferică dintre 

versanții munților. Efectul său se vede în topirea rapidă a zăpezilor de pe versanți. 

 

 

                                                           
4
 Fig 1-4 - Emil Chițu, Mihail Coman, Dorin Ioan Sumedrea, Pomicultura - trecut, prezent și perspective, ICDP 

– Pitesti-Maracineni. 
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5. Hidrografia  

O bogată rețea hidrografică străbate județul: 1000 km de cursuri principale și 1500 de 

cursuri secundare. Toate cursurile sunt orientate către sud, apa lor fiind colectată de Dunăre. 

Argeșul, Râul Doamnei, Râul Târgului, Dâmbovița, Topologul, Vedea sunt cele mai 

mari dintre numeroasele cursuri de apă care străbat județul. Argeșul are o lungime de 140 km, 

de la izvoarele din Munții Făgăraș și până la vărsarea în Dunăre. Al doilea râu important este 

Dâmbovița, 75 din cei 266 km ai săi străbătând județul Argeș. 

Principala sursă de alimentare a râurilor din Argeș o constituie izvoarele și 

precipitațiile abundente din zona montană. Debitele maxime în zonele montante sunt 

înregistrate în mai, iar în zonele deluroase în martie.  

Râurile din acest județ prezintă o torențialitate mare dată de pante între 7 și 10%. 

Lacurile naturale glaciare sunt cantonate în Munții Făgăraș, la altitudini mari, fără 

impact asupra comunităților umane și a habitatelor tradiționale. 

În Subcarpaţii Getici, la Nucşoara, există Lacul Învârtita, format pe gips, singurul de 

acest fel cunoscut în ţară, având o suprafaţă de 2,2 ha şi adâncime maximă de 5 m. În zona 

montană se găsesc lacuri de origine glaciară: Buda, Capra, Călţun, Podu Giurgiului. Cel mai 

mare lac antropic din judeţ este Lacul Vidraru, cu o suprafaţă de 825 ha şi un volum util de 

aproximativ 470 milioane mc. 

Apele freatice din nord-vestul bazinului Argeșului și cele de la sud de Pitești permit 

alimentarea cu apă prin puțuri săpate la adâncimi între 50 și 200 m, cu debite mici de apă. În 

zonele de contact dintre deal și câmpie, forarea la 80-100 m permite accesul la apă; debitul 

aici variază între un minim de 0,5 l/s și 2,5 l/s. În lunca Argeșului și a râurilor din sud-vest și 

sud, apa de găsește după o forare la 10-20 m, cu un debit mare între 5 și 14 l/s și, de multe ori, 

cu un debit permanent. 

 

6. Vegetația și fauna 

Varietatea reliefului și dispunerea lui în trepte de la nord la sud a determinat în 

consecință o stratificare a vegetației. 

Etajul alpin – cu o vegetație alcătuită din plante-pitice, asemănătoare celor de tundră. 

Pe măsură ce altitudinea scade apare vegetația lemnoasă. 

De la altitudinea de 1700 m în jos începe zonele de pădure. Apar mai întâi pădurile de 

rășinoase (predominant fiind molidul), apoi, între 1300-800 m, apar pădurile de fag a căror 

areal se întinde până la 650-350 m altitudine. La limita de sud, fagul se întrepătrunde cu 
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pădurile de foioase, în principal de stejar. Pădurile ocupă 40,4% din suprafața județului 

Argeș5
.  

Pădurile de fag ocupă cea mai mare suprafață (44%), urmate de cele de rășinoase 

(27%), apoi cele de stejar (17%). 

În zona de câmpie, sunt întâlniți plopii și sălciile și numeroase ierburi. 

O faună numeroasă populează teritoriul județului Argeș, începând cu piscurile înalte 

ale munților. Apele sunt și ele bogate în pește.  

 

7. Resurse naturale 

Condiţiile naturale – relieful, regimul hidrografic relativ bogat, compoziţia solurilor şi 

clima plăcută – se reflectă şi influenţează structura fondului funciar , constituindu-se în 

acelaşi timp în valoroase resurse naturale. Păşunile şi fâneţele naturale – suport pentru 

creşterea animalelor, dealurile subcarpatice – propice pomiculturii şi viticulturii, luncile din 

zona sudică – favorabile diverselor culturi cerealiere, formează suprafaţa agricolă şi ocupă 

50,5% din teritoriul judeţului6
. 

Întregul se completează cu aurul verde – pădurile şi vegetaţia forestieră, ce coboară de 

pe culmile munţilor în zona deluroasă , uneori chiar până în câmpie, adăpostind o faună 

diversă. Ca sistem biologic productiv, acestea furnizează materia primă necesară industriei 

lemnului , constituie o importantă sursă de energie şi în acelaşi timp au capacitatea de 

regularizare atmosferică şi hidrică a biosferei . 

În fine , dar nu în ultimul rând , nu sunt de neglijat zăcămintele de uraniu din judeţ – 

sursa energetică a viitorului, de ţiţei şi gaze naturale, cărbuni , minereuri nemetalifere – 

materia primă a industriilor specifice. Utilizarea acestor resurse a fost premisa dezvoltării nu 

numai industriale ci şi agricole a judeţului . 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- ***, Argeș. Monografie, București, Editura Sport-Turism, 1980; 

- Ghinea, Dan, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000; 

- Radu, Cezar, Argeș. Ghid turistic al regiunii, București, Editura Meridiane, 1966. 

 

 

                                                           
5
http://www.anpm.ro/documents/13565/0/VI.+PADURILE.pdf/bef6b310-85c1-4cee-9e5e-ee8d09259022, 

accesat la data de 03.08.2020. 
6
 https://arges.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-arges/geografie-in-statistici/, accesat la data de 13.08.2020. 
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Capitolul II - CADRUL ETNOGRAFIC 

 

1. Habitatul rural  

Expresivitate, rafinament și  diversitate sunt termeni  care pot descrie cu fidelitate 

creațiile folclorice din județul Argeș, fie că ne referim la arhitectura tradițională, fie că vorbim 

de costumul tradițional. 

Arhitectura populară reflectă, în primul rând, influența așezării geografice într-una din 

cele trei zone ale județului (munte, deal, câmpie). Putem distinge următoarele microregiuni: 

Țara Loviștei cu Topologul, Mușcelele cu gruiurile Argeșului,  bazinul superior al 

Dâmboviței, platforma Cândeștilor cu câmpia Picior de Munte, platforma Cotmeana cu 

câmpia înaltă a Piteștilor. 

Tipul Mușcelean de casă prezintă sală pe soclu plin și cu arcuri de legătură între stâlpi. 

În zona de câmpie, casele sunt mai joase, și au prispe largi. Din anii 50-60 au început 

să fie construite din cărămidă, cu acoperișuri din țiglă sau tablă. 

Argeşul şi Muşcelul sunt două ţinute gemene şi reprezintă un spaţiu de geneză şi unul 

de sinteză în formarea civilizaţiei româneşti. Aici s-a născut primul stat medieval românesc cu 

cei dintâi voievozi şi s-a creat prima biserică organizată a ortodoxiei cu cei dintâi mitropoliţi. 

Diversitatea culturii şi civilizaţiei populare tradiţionale din spaţiul argeşean oferă din 

plin posibilitatea ca pe harta etnografică a României, zonele Argeş şi Muşcel să fie 

individualizate, arealul fiind unul de reculegere sufletească, teritoriu de vechi tradiţii, unde se 

contopesc faptele cu înfăptuirile. 

În delimitarea arealului argeşean (Argeş şi Muşcel), ca o zonă etnografică distinctă s-

au avut în vedere anumite elemente definitorii ce s-au evidenţiat în contextul unor coordonate 

permanente şi dinamice pe toată durata evoluţiei etnoculturale a zonei în studiu. Aceasta se 

evidenţiază prin forme particulare de civilizaţie tradiţională făcând parte din marea entitate 

etnografică a Munteniei, dar cu influenţe. Aflate în zonele de contact cu Oltenia (Vâlcea şi 

Olt) şi Transilvania (Braşovul şi Sibiul), zonele Argeş şi Muşcel au primit elemente ale 

culturii şi civilizaţiei materiale şi imateriale olteneşti (în arhitectură) şi brănene (în 

vestimentaţie şi folclor), ceea ce îi conferă un caracter distinct. 

De-a lungul timpului, aici s-au conturat activităţi ocupaţionale cu caracter agro-

pastoral, forestier, minier, meşteşugăresc, adaptate mediului ambiental, un ansamblu de 

elemente de cultură şi civilizaţie, toate conturate în arhitectura locală, port, datini şi obiceiuri. 

Spaţiul argeşean a constituit o unitate de comportament etnic, cu anumite forme particulare 

ale creaţiei artistice, teritoriul fiind delimitat într-un cadru geografic precis conturat, putând fi 
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cotat şi ca o zonă folclorică distinctă, sau a artei populare – costumul mușcelean fiind între 

cele mai frumoase din ţară. 

Habitatul rural trebuie privit ca un rezultat al cumulării factorilor fizici şi social-

economici, respectiv al factorilor naturali geo-economici (care imprimă o anumită structură şi 

formă), istorici (care intervin adeseori, direct sau indirect asupra genezei, permanentizării 

concentrărilor umane, schimbărilor sau dispariţiei vetrelor de sat) şi politico-administrativi 

(prin măsuri care vizează organizarea administrativ-teritorială şi legislativă) . 

Habitatul rural este o parte componentă a mediului rural, cu anumite caracteristici în 

ce priveşte densitatea, arhitectura construcţiilor şi mai ales, poziţia în procesele de producţie şi 

de schimburi comerciale, în valorificarea resurselor, componentelor naturale şi sociale ale 

spaţiului rural. Din aceste raporturi rezidă, în final, diversitatea tipurilor de habitat. 

Din punct de vedere conceptual, habitatul rural se integrează peisajului rural şi se 

subordonează spaţiului rural realizându-se o integrare pe verticală a celor trei. Peisajul rural 

personalizează acest tip de spaţiu prin componenta sa dominantă - satul. Componentă a 

spaţiului rural, peisajul este o entitate teritorială, cu structură şi funcţionalitate specifice, 

generate de modul concret în care se îmbină componentele sale sub influenţa dominantă a 

elementelor antropice. Peisajul rural este un spaţiu relativ omogen, ce cuprinde o diversitate 

de fenomene fizice, fapte şi structuri sociale, istorice şi economice ce se manifestă în timp 

prin funcţii şi relaţii variabile şi cu dimensiuni mai mari decât ale comportamentelor ce îl 

alcătuiesc. Caracteristica peisajului rural este integritatea, adică suma corelată a elementelor 

sale, urmărite nu în propriile însuşiri, ci în contribuţia acestora la proprietatea întregului peisaj 

rural . 

Spaţiul rural, ca sistem, are în timp o anumită dinamică şi o evoluţie specifică, 

consecinţe ale acţiunii umane şi se constituie ca un sistem economico-social şi geografic, 

alcătuit din subsisteme care fundamentează influenţa factorilor geografici asupra genezei şi 

dezvoltării structurilor tehnico-economice şi sociale iniţiale, culturale şi tradiţionale. 

Noţiunii de habitat rural îi sunt sub-înscrise următoarele componente teritoriale şi 

arhitecturale: 

- Moşia satelor, atât ca ipostază teritorială, cât şi ca ipostază juridică (tipurile de 

proprietate: devălmaşă, domnească, boierească, mănăstirească); 

- Vetrele satului (situate în intravilanul localităţilor), cât şi terenurile din 

extravilan (plantaţii agricole, livezi, iazuri, păduri, păşuni); 

- Reţeaua stradală; 

- Zonele funcţionale din cadrul vetrelor (administrative, religioase, comerciale); 
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- Gospodăriile ţărăneşti (locuinţele, anexele economice); 

- Construcţii comerciale şi meşteşugăreşti (mori de apă, poverne, vărării, hanuri, 

prăvălii etc.); 

- Conacele şi casele boiereşti; 

- Locaşuri de cult (bisericile, mănăstirile, schiturile, troiţele, cimitirele) . 

Aceste elemente, componente ale habitatului rural tradiţional, se află în relaţie de 

interdependenţă şi asigură unitatea morfologică şi structurală a ansamblului.  

Repertoriul de modele specifice habitatului rural din arealul studiat are ca premisă 

economico-socială statutul de oameni liberi, stăpâni pe moşie – moşneni, care au fost 

comanditarii, realizatorii şi utilizatorii tuturor construcţiilor spaţiului rural . În calitatea lor de 

oameni liberi, moşnenii au creat modele care să corespundă organizării habitatului în 

condiţiile în care sistemul de organizare acţiona din interiorul comunităţii, ci nu din exteriorul 

acesteia. Ipostaza socială apărută mai târziu, la începutul veacului al XIX-lea, în cazul 

comunităţilor aservite, când voinţa de organizare se  afla în afara colectivităţii, la stăpânul 

moşiei, a generat programul alinierii satelor, al dezvoltării aşezărilor rurale prin parcelare, 

precedate de planuri de parcelare, modificând astfel radical configuraţia aşezărilor. 

Prin conținutul său complex, habitatul rural reprezintă un veritabil „document” cu 

valoare istorică și etnologică.  

Cercetări recente au demonstrat că procesul de construire a peisajului rural porneşte de 

la aspectul şi evoluția peisajului terenului natural. Pe acest fond se dezvoltă, în cadrul 

activității social-economice a comunităţilor, componente ca: aşezarea şi structura vetrelor de 

sat, hotarele perimetrelor săteşti, precum şi organizarea interioară a acestora etc., înregistrând 

ca o matriță, uneori prins la nivelul unor cartografieri, alături de rezultatele activității 

economice a comunităţilor, şi ceea ce G. Simmel denumea, plastic, „drept proiecțiuni pe sol a 

formelor sociale” , în perspectiva lor istorică, peisajul rural are o dublă valenţă socio-

economică şi istorică. 

Apariţia aşezărilor omeneşti este produsul acţiunii unui complex de factori geografici, 

economici, istorici, demografici, administrativi şi etnici. Acţiunea acestora, având ponderi 

diferite în raport cu fazele de dezvoltare ale întregului complex rural, se reflectă în structura, 

forma şi căile de evoluţie ale aşezării. 

Pentru primele faze de geneză şi evoluţie a aşezărilor, factorul geografic a fost 

determinant, deoarece de configuraţia suprafeţei a depins forma şi structura vetrei satului, 

structura terenului de folosinţă şi ocupaţiile locuitorilor. Factorul geografic trebuie privit prin 

raportul dintre grupările umane şi mediul natural. Ca urmare a acțiunii omului, teritoriul pe 
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care se extind interesele economice şi sociale ale comunităţii umane dobândeşte aspectul unui 

teritoriu cultivat, devine un mediu antropizat, acţiune ce constituie obiectul altor factori de 

influenţă de ordin economico-social care se află în interrelaţie cu factorii geografici. Aşa se 

explică faptul că locurile preferate pentru întemeierea aşezărilor umane au fost cele care au 

oferit condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea ocupaţiilor, de factorul geografic depinzând, 

în bună măsură, economia unei regiuni. 

Exemple elocvente de aşezări, adaptate la specificul peisajului geografic, sunt satele 

Boteni, Nucşoara, Brădet – care sunt situate la poalele munţilor, sau Racoviţa, Mioveni, 

Piscani – situate la întâlnirea dealului cu câmpia, dar ferite de intemperiile naturii. Locurile 

preferate pentru amplasarea vetrelor de sat au fost cele ferite de inundaţii și de vânturi: plaiuri 

netede, conuri aluvionare şi versantele uşor înclinate, cu expunere favorabilă. Analizând 

dispunerea aşezărilor, putem remarca că zonele preferate sunt liniile de contact dintre munte 

şi deal, dintre deal şi câmpie, deoarece sunt zone udate de ape, care au un rol hotărâtor în 

naşterea aşezărilor. 

Factorul economic, prin tipul de economie al regiunii, şi în corelaţie cu factorul 

geografic, influenţează structura şi forma aşezărilor. Astfel, aşezările cu o economie 

preponderent agricolă au o structură adunată, cele din zona ocupaţiilor mixte agro-pastorale 

sunt rarefiate. Evoluţia satului spre o structură adunată, uneori compactă şi apropierea de căile 

de comunicaţie a fost determinată tot de factori economici, şi anume de formele evoluate de 

valorificare a resurselor, de dezvoltarea meşteşugurilor şi a economiei de schimb. 

Factorul istoric intervine în evoluţia aşezărilor, atât ca factor de stimulare, cum ar fi 

dezvoltarea formelor de organizare ale obştii săteşti, legată, în primul rând, de raporturile de 

proprietate, la rândul lor reglementate de legea nescrisă, cât şi ca factor de perturbare, cum 

sunt molimele şi invaziile care conduc, uneori, la mutarea vetrelor de sat, sau chiar la 

dispariţia unor aşezări. 

Factorii politic şi administrativ prin dispoziţii de ordin economic, ca şi prin diferite 

împărţiri teritoriale, pot conduce la modificarea structurii aşezărilor.  

Factorul etnic şi-a pus şi el amprenta asupra structurii şi formei satului: formele 

neregulate cu structură risipită, tentaculară sunt considerate ca specific românesc, rezultat al 

aplicării unor principii de drept şi ale specificului ocupaţional. Satele adunate, în organizare 

geometrică sunt rezultatul sistematizărilor administrative de mai târziu. 

Factorul demografic, prin sporul natural şi migrator, a influenţat fizionomia aşezărilor. 

Forma şi structura aşezărilor româneşti de tip risipit ca forme originale din care, printr-o 

evoluţie naturală, iau naştere formele superioare, până la satul adunat, ne arată legătura care 
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există între modul de organizare a obştilor săteşti, tipul de proprietate şi structura socială, pe 

de o parte, şi configuraţia spaţială a aşezărilor, pe de altă parte. 

 

2. Tipurile de aşezări 
Pornind de la constatarea că termenul de aşezare defineşte o realitate etnografică cu 

sferă mai largă, în care este inclusă şi cea de sat, considerăm caracterul locuirii drept criteriu 

de bază în stabilirea tipologiei aşezărilor, conform căruia distingem: aşezări permanente 

(satele propriu-zise) şi aşezări temporare (stâna). 

În stabilirea unor tipologii ale satului, s-au formulat diferite puncte de vedere, fără ca 

cercetătorii etnografi să ajungă la un consens. Vintilă Mihăilescu folosea, pentru stabilirea 

tipurilor de sate, criteriul structurii şi reţeaua uliţelor. Acesta considera structura (desimea 

gospodăriilor şi rânduirea lor) cel mai cuprinzător criteriu, pentru că în structura grupării 

rurale se răsfrâng forma, localizarea (relief, sol, vegetaţie, condiţii social-istorice) şi mărimea 

(vatra, moşia, numărul populaţiei şi al gospodăriilor). Omul de ştiinţă deosebeşte sate de tip 

risipit sau împrăştiat, sate de tip adunat şi sate răsfirate. 

Etnograful Romulus Vuia, în stabilirea tipurilor de sate, foloseşte următoarele criterii: 

- planul satului, apreciat drept criteriu principal; 

- structura internă, desimea şi modul de grupare a gospodăriilor; 

- raportul dintre uliţe şi case; 

- proprietatea şi felul în care este repartizată aceasta între vatră şi hotar; 

- raportul dintre uliţe şi case; 

- ocupaţia locuitorilor; 

- poziţionarea geografică a satului; 

- mărimea satului; 

- forma exterioară şi aspectul tipic al satului. 

În funcţie de aceste criterii, se ajunge la definirea tipurilor de sate: 

- satul cu case izolate; 

- satul răsfirat; 

- satul de vale – adunat, înşirat de-a lungul văii, îngrămădit cu tendinţe de 

concentrare; 

- satul de-a lungul drumului; 

- satul dreptunghiular sau geometric; 

- satul compact adunat; 

- satul circular; 
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- satul polip. 

Considerând structura şi planul satului drept criterii fundamentale în stabilirea tipurilor 

morfo-structurale, observăm că aşezările de pe văile în discuţie se încadrează în: 

- Sate de tip răsfirat, cu structură tentaculară; 

- Sate de tip adunat;  

- Sate de vale, înşirate de-a lungul văii. 

Satul răsfirat este format din mai multe nuclee de gospodării legate. Unele sate 

răsfirate iau naştere din sate risipite, prin concentrarea la drum a caselor, o dată cu creşterea 

demografică, după cum un sat răsfirat poate evolua spre un sat adunat, prin sporirea reţelei de 

uliţe, determinate de sporul populaţiei. 

Satul răsfirat, în forma sa tipică, păstrează structura nuclear-genealogică a vetrei 

determinată de roirea, pe acelaşi trup de moşie, a familiilor descendente dintr-un moş şi de 

căsătoria de tip patrilocal. Structura nuclear-genealogică este caracteristică, în general, satelor 

moşneneşti, unde spiţele de neam sunt foarte puţine. Un exemplu concludent îl reprezintă 

satul Mârgeşti-Vulturești, unde există foarte multe familii care poartă numele Mârgescu.  

Satul de tip adunat se suprapune teritorial peste podişuri joase şi câmpii. În satul 

adunat se observă o delimitare precisă între vatră şi hotar. Vatra satului cunoaşte, ca fază 

incipientă, o aglomerare de gospodării, de-a lungul drumului, sau într-un centru care este 

nucleul iniţial, de unde porneşte o reţea de uliţe, de-a lungul cărora se înşiră gospodăriile, fie 

în structură neregulată, fie ordonate într-un plan geometric. 

Curţile sunt mai largi sau mai strâmte, în raport cu suprafaţa de teren, divizată prin 

moşteniri succesive, având în completare mici grădini pentru depozitarea furajelor sau pentru 

pomi şi legume. În afara vetrei satului, se întindea câmpul destinat culturilor, pomilor 

fructiferi, fâneţelor. 

Aria de răspândire a satului adunat cuprinde regiunea de câmpie şi podişurile joase.  

Satele adunate se întâlnesc şi acolo unde relieful permite: de-a lungul văilor, pe conurile de 

dejecţie, pe grinduri neinundabile, mai rar pe povârnişuri – în aceste cazuri având o structură 

adunată, relativ mai laxă şi o textură neregulată a străzilor. 

Geneza şi evoluţia locuinţei au fost determinate de mai mulţi factori, care au acţionat 

într-o interdependenţă. Primordial a fost factorul economic, care a determinat structura 

morfologică şi funcţională a întregului ansamblu al gospodăriei, la rândul său, influenţat de 

factorul geografic, de care a depins: 1) alegerea locului pentru casă şi modalitatea de 

amplasare a locuinţei în raport cu punctele cardinale, cu soarele, cu vântul, cu reţeaua 
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hidrografică etc.; 2) alegerea materialului de construcţie şi a formelor arhitecturale care se 

pretau la peisajul respectiv . 

Evoluţia casei de la planul monocelular, la cel cu mai multe încăperi, a fost impusă de 

necesitatea extinderii spaţiului de locuit sub presiunea demografică a familiei, a diversificării 

meşteşugurilor şi ocupaţiilor şi de cerinţele de îmbunătățire a condiţiilor de locuit, ca urmare a 

evoluţiei sociale. 

 

3. Tipologia construcțiilor populare 

Tipologia construcţiilor populare pare să fi fost determinată de trei factori majori: 

 constrângerile programului, adică situl, activitatea economică, diferenţierile 

economice şi sociale; convenienţele sociale; mijloacele de execuţie; 

 componentele arhitecturale, adică concepţia planimetrică, volumetria generală; 

 procedeele de construcţie, adică materialele şi tehnicile . 

„A combina diferite forme şi elemente care compun întregul monument arhitectural, a 

le distribui într-o măsură justă, păstrând fiecăruia rolul şi importanţa ce i se cuvine şi a alcătui 

din împreunarea lor un tot armonic, a le face să concureze toate, fără precădere, spre acelaşi 

ţel, să vorbească sufletului aceeaşi limbă, să producă aceiaşi impresiune voită mai denainte 

este, desigur o însuşire de artist, este a realiza o adevărată operă de artă, chiar dacă 

imperfecţiunile şi naivitatea execuţiei ar trăda inexperienţa şi lipsa de abilitate”7
. 

Gheorghe M. Cantacuzino vedea în arhitectura românească armonia, subliniind că, 

întotdeauna, esențialul conchide cu armonia. La prietenul lui, Paul Emil Miclescu, seninătatea 

reprezintă norma arhitecturii românești. Pentru Constantin Joja, cel care are meritul de a fi 

relevat valoarea arhitecturii urbane din România, elementul major îl constituie registrul de 

umbră din arhitectura țărănească și registrul reflex din arhitectura urbană. Academicianul 

Octav Doicescu interpretează compoziția casei românești, comparativ cu realizările din 

arhitectura europeană și e frământat de relația tradiție – înnoire. Sebastian Moraru vede o 

legătură între cimilituri-case, colinde-case, basme-case și aduce în discuție casa-idee – casa ce 

durează dincolo de casa reală, supusă procesului de degradare și risipire în timp. Anghel 

Marcu vede în arhitectura românească o arhitectură a soarelui, făcând referiri la orientarea 

optimă a casei populare. Pentru Günther Schuller, arhitectul sas, câștigător al premiului 

Herder, în 1983, caracteristica principală era continuarea firească de la o epocă la alta, fără 

modificări substanțiale de volum, proporții, siluete ori cromatică. Doamna arhitect Silvia Păun 

                                                           
7
 Arh. Ion Mincu, Motto în „Arhitext. Periodic de arhitectură şi arte vizuale”, anul 2, nr. 2(7)/1991, p. 1. 
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spunea, despre arhitectura românească, că este înscrisă în ritmurile naturii, este marcată de 

matrice primordiale abstracte-geometrice și respectă proporția de aur, este o arhitectură 

deschisă și, la scara smereniei omului, reflectă un acord ideal întreg volum, materiale și 

arhitectură, este unitară în diversitatea ei. Florea Stănculescu, autor a numeroase studii de 

arhitectură populară, găsește o formulare inedită pentru prispă: „Fără prispă o casă este fără 

suflet”8
. Arhitecta Henrieta Delavrancea-Gibory mărturisea că păstrează în sufletul său, casele 

de la ţară şi cele de pe malul mării, iar, despre arhitectura românească, spunea că „începe cu 

coliba şi evoluează lent, pe nesimţite, trecând prin afânări proprii şi influenţe indo-persane, 

bizantine, veneţiene... tot e una şi un singur tot”9
. 

Astfel de formulări, ale unor arhitecți celebri, au menirea de a contura, în mintea 

cititorului, imagini și înțelesuri ale arhitecturii țărănești.  

Casa țăranului român are câte ceva din fiecare atribut enumerat: cum ar fi casa fără 

prispă sau sală? nu ar fi așa frumoasă – arhitectural vorbind; nu ar exista spațiul prin care 

țăranul comunică cu exteriorul, legătura cu  bătătura, cu lumea înconjurătoare; unde ar mai sta 

să privească în jur și să se gândească la ce a făcut și ce mai are de făcut? Casa este înscrisă în 

ritmurile naturii, și parcă vorbește cu natura, este construită, în totalitate, din materiale luate 

direct din natură, și merge pe aceleași forme aidoma reliefului: la munte, e mai înaltă, la 

câmpie, e joasă, în zona deluroasă, păstrează un echilibru al proporțiilor, ceea ce o face să 

pară crescută din natură, cum că acolo este locul ei. Îmbrăcată într-o haină albă, casa, cu 

armonia, echilibrul, sobrietatea și simplitatea sa, are ceva și din lumina solară. Albul amplifică 

tot ce este culoare şi estompează tot ce trebuie să fie tăcut. El exaltă structurile, potenţează 

elementele purtătoare ale casei, făcând, în acelaşi timp, mai uşoară povara aparentă a efortului 

lor. Tăietura unui detaliu, arcuirea unei grinzi, culoarea unui chenar, toate se exprimă, mai 

direct şi mai limpede, cu ajutorul albului: lemnul din stâlpi este parcă mai uşor, cadenţele 

streșinii sunt mai adânci, stucaturile tencuielii sunt mai vaporoase, iar florile parapetelor şi 

amănuntele lemnului crestat sunt mai bogate. Substanţa casei devine mai densă, materia se 

înviorează, îşi sporeşte comunicativitatea arhitecturală10
. 

Un perete văruit este mineral pur, volatilizat în lumină geometrică. În fiecare grăunte 

al său se opreşte, ca într-o subtilă capcană, o rază de soare. Lumina este reţinută într-o 

infinitate de puncte de var, şi astfel, câmpul alb al peretelui intră într-o rezonanţă cu 

                                                           
8
 Arh. Adrian Mahu, Cuvânt de întâmpinare  în Silvia Păun, România. Valoarea arhitecturii autohtone, Editura 

Per Omnes Artes, București, 2003, p. 6. 
9
 Convorbiri cu arhitect Henriet Delavrancea-Gibory, interviu realizat de arh. Ileana Murgescu, în 

„Arhitectura”, anul XXXVIII, nr. 3/1980, p. 28. 
10

 Sebastian Moraru, Aceste case ţărăneşti, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 69-74. 
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împrejurimea: tot ce este culoare, tot ce înseamnă semiton sau inflexiune cromatică, este 

absorbit, interpretat şi apoi, restituit în afară. Peretele iradiază o lumină nouă, căci el 

realizează o refracţie cromatică a luminii. Purtând în el toate culorile luminii, le poate elibera 

pe fiecare sub impulsul unei adieri, transformând lumina în unduire schimbătoare. 

Consecinţă a acestei dăruiri solare stă orientarea caselor către miazăzi, indiferent de 

relieful şi spaţiul vegetal în care sunt clădite. 

O expresie complexă, specifică şi valoroasă a creaţiei autohtone din România este 

oferită de arhitectura populară. Este o arhitectură deschisă către Soare, către lume, adeseori, 

prin intermediul arcadelor, asigurând acel spaţiu construit, intermediar, între mediul natural, 

om şi comunitate. Adică, trecerea gradată, de ritmuri de umbră şi lumină, din interior spre 

exterior, precum cea a principiului prispei, al pridvorului, ca şi al foişorului, al cerdacului. 

Acest mesaj de sociabilitate, de comunicare umană este prezent în concepţia arhitecturii 

autohtone, încă din neolitic şi până în ziua de astăzi. 

De-a lungul istoriei, românii şi-au dezvoltat o arhitectură proprie, influenţată de 

condiţiile geografice, etnice şi climatice şi, nu în ultimul rând, influenţate de evenimentele 

istorice care s-au succedat pe aceste meleaguri.  

Arhitectura tradiţională românească şi-a câştigat dreptul de a fi aşezată în rândul 

realizărilor culturale de valoare universală. Astfel, în nordul judeţului Argeş, o să întâlnim 

construcţii şi motive tradiţionale, specifice zonelor montane, în general, dar şi o arhitectură 

populară, în special, pe care o găsim doar în imediata vecinătate a piscurilor argeşene.  

Există anumite linii de demarcaţie stilistică care deosebesc arhitectura nord-argeşeană 

de alte zone din Ţara Românească, Transilvania şi Moldova şi vorbim aici de ornamentaţie 

sau de anumite elemente de construcţie.  

Vom întâlni, de asemenea, elemente de arhitectură tradiţională românească, chiar la 

construcţii monumentale cu caracter religios, precum Biserica Episcopală de la Argeş, pe 

lângă cele de influenţă balcanică sau bizantină11
. 

Arhitectura populară românească a perpetuat, până aproape de zilele noastre, elemente 

remarcabile ale unei culturi de o mare forţă de expresie. Imensa experienţă constructivă 

acumulată de arhitectura populară, prin munca a zeci de generaţii anonime de ţărani 

constructori se cere mai bine relevată. 

Arhitectura populară din zonele Argeş şi Muşcel, deşi prezintă asemănări care o leagă 

de construcţiile ţărăneşti din restul ţării, are şi trăsături care o deosebesc. 

                                                           
11

 Grigore Ionescu, Arhitectura  pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
1967, p. 120-134. 
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Aici există, poate, cea mai interesantă şi mai bogată arhitectură populară românească, 

marcată, în special, prin case cu două caturi, care, în unele puncte ale regiunii, ajungeau să 

reprezinte aproape totalitatea construcţiilor. 

De acum peste o sută cincizeci de ani (1860), prin Dionisie Pop Marţian, ne-au rămas 

unele date statistice de cea mai mare importanţă12
. Date interesante avem, de asemenea, de la 

C. Alexandrescu, ca şi din cărţile scrise de N. Manolescu şi Gh. Crăiniceanu, la sfârşitul 

secolului al XIX-lea. 

Pe la începutul secolului nostru, Ion Voinescu a reprodus doar câteva fotografii. Câţiva 

ani mai târziu, în stilul viu care îl caracterizează, Nicolae Iorga scoate în relief unele din 

caracteristicile arhitecturii locale. 

Referirile vizând arhitectura populară românească se fac, mai ales, la epoca sa de 

maturitate, considerată ca atingând apogeul expresivităţii între a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea şi sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Diferitele tipologii de sate, fie satul linear (pentru zonele de câmpie), fie satul celular 

(pentru regiunile deluroase si muntoase), fie satele risipite, adunate sau  îngrămădite, toate au 

o trăsătură de bază: unitatea, aşa cum caracteriza H. H. Stahl satul: „…își gospodărește 

teritoriul ca și cum el ar constitui un patrimoniu al unei singure întreprinderi economice”13
. 

Perenitatea acestor așezări patriarhale rezida tocmai din unitatea lor culturală, 

economică şi socială, unitate care le-a purtat intacte de-a lungul secolelor. Tradiția populară se 

păstrează încă vie şi în zilele noastre, deşi prezentul este pe cale să o desființeze, nu prin  

distrugerea ei fizică, ci prin uitarea obiceiurilor strămoșești ce aparțin habitatului rural. Este 

necesar a se menține viața satului, prin forme mereu adaptate vremii, prin fire ce ne leagă de 

trecutul nostru: „Tradiția constituie ființa neamului, specificul care îl diferențiază de alte 

nații”. Adăugăm, în mod obligatoriu, ca trăsătură definitorie: credința poporului român. Vatra 

satului, întotdeauna, a fost un leagăn, şi în mijlocul ei era biserica14. Mică, mare, din lemn, din 

piatră, era elementul principal - nucleu în jurul căreia, se grupau gospodăriile țăranilor, era 

punctul înalt de reper de pe spinările dealurilor, era semnalul de alarmă împotriva 

năvălitorilor, dar și întâlnirea în bucuria sărbătorilor.  

                                                           
12

 Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și Mușcel, Editura Academiei 

Române, București, 1967, p. 12. 
13

 Henri H. Stahl, Sinteze sociologice. Organizarea administrativ-teritorială, Editura Științifică, București, 1969, 
p. 53. 
14

 Cristina Chitonu, Habitatul tradițional românesc - leagăn al dezvoltării durabile, comunicare prezentată în 
cadrul sesiunii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 
Durabilă „URBAN-INCERC”, mai 2012. 
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Drumul de la spațiul de cult la spațiul de locuit nu este lung. În satul românesc, 

locuința era, și poate mai este, un organism viu, adăpost omului cu familie mare și animalelor 

sale, loc bun pentru muncă, odihnă, școală, recreere și, nu în ultimul rând, pentru creație.   

Locuințele de la sate s-au construit, s-au reconstruit, păstrând fiecare specificul zonei, 

atât în ceea ce privește materialele locale de construcție, cât și stilul arhitectonic; acesta din 

urmă fiind adaptat reliefului și condițiilor climatice, îmbunătățit, de la o generație la alta, cu 

originalitatea țăranului român. 

Arta, în manifestările ei, este fundată pe un sistem de valori, şi „sentimentul spaţiului” 

este factorul determinant; viziunea spaţială, modul cum spaţiul a fost gândit şi experimentat 

au contribuit la crearea stilurilor arhitectonice. 

Nu orice construcţie reprezintă arhitectură, chiar dacă răspunde, poate optim, 

funcţiunii şi tehnologiei, cum este cazul multor construcţii mai vechi sau mai noi, dar care nu 

oferă şi pe cel de-al treilea atribut - harul concepţiei spaţiale, al formei, al armoniei volumului. 

Arhitectura este, între primele, chemată să mijlocească comunicarea umană, dar nu 

orice fel de comunicare, ci una responsabilă şi capabilă să transmită mesajul de valoare. 

Meritul suprem al arhitecturii este permanenţa în timp, iar ca mediatoare între natură, om şi 

societate, reprezintă primul etalon în evaluarea componentelor civilizaţiei unui popor. Aşa 

cum, în structura obiceiurilor se reflectă structurile sociale, tot astfel, în arhitectură, se  

Constituind, sub raport arhitectural, un areal de tranziţie între Muntenia şi Oltenia, 

zonele etnografice Argeş și Muşcel 

prezintă o arhitectură populară relativ 

distinctă, imperative de natură economică 

sau de apărare punându-şi amprenta pe 

configuraţia caselor din localităţile 

existente. 

Diversitatea tipologică a 

construcţiilor de locuit a fost determinată, 

printre altele, de cadrul natural, de 

materialele utilizate, precum şi de epoca în care au fost edificate.        

Atestate documentar în întreaga zonă a Argeşului şi Muşcelului și dispărute de mai 

bine de cincizeci de ani, bordeiele, tipuri arhaice de locuinţe, construite sub nivelul solului, la 

circa 1,5 - 2 m, erau, de fapt, „case în pământ”, cu pereţii din bârne și  lut, acoperiş în două 

ape, realizat din scânduri masive, peste care se aşternea un strat de stuf sau de paie şi de 

pământ. 
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Planul generalizat al acestor bordeie era format dintr-o „tindă” cu pardoseala în pantă, 

prin care se asigura accesul în încăperea de locuit numită „la foc”, fiindcă era prevăzută cu 

„vatră” şi „horn” pentru evacuarea fumului. În unele cazuri, bordeiele aveau două sau chiar 

trei încăperi de dormit, încălzite cu sobe oarbe, dar şi o cămară pentru păstrarea proviziilor 

alimentare. 

Frecvenţa bordeielor se diminuase considerabil la începutul secolului XX, în raport cu 

statistica efectuată de Dionisie Pop Marţian, la 1860, perioadă în care se înregistraseră 788 de 

construcţii de locuit de acest tip, numai în Muşcel, 21 dintre ele fiind semnalate pe teritoriul 

oraşului Câmpulung Muşcel. Astfel, în anul 1907, se consemna existenţa a numai 40 de 

bordeie în aria fostului judeţ Muşcel, amplasate în satele: Albeşti [4], Leiceşti [1], Jupâneşti 

[1], Dârmăneşti [2], Gorganu [5], Hârtieşti [4], Vultureşti [4], Bârzeşti [1], Conţeşti [12], 

Mioveni [2], Bălileşti [1], Valea Mare - Podgoria [3], iar, din a doua parte a veacului trecut, 

acestea au dispărut.  

Cele două bordeie înregistrate de Paul Stahl în anul 1952, reprezintă supraviețuiri ale 

unui tip de locuinţă caracteristic unor anumite perioade din istoria aşezărilor omeneşti. Ele 

ilustrează înapoierea tehnică şi mijloacele de producţie reduse, existente într-o anumită epocă 

istorică. În acelaşi timp, constituie o dovadă a stadiului de dezvoltare a arhitecturii din epoca 

feudală, determinat de nesiguranţa şi împrejurările în care aveau loc invazii turceşti din 

raialele din dreapta Dunării15. Bătrânii din Mălureni, ştiau că pe dealul Găujanilor soseau 

oameni fugiţi din Vlaşca, care îşi făceau bordeie în care se ascundeau.  

După vechea împărțire administrativă, satul Vărzăroaia era situat la granița vestică a 

județelor Mușcel și Argeș, pe dealul ce despărțea cele două unități administrative. Localitatea 

este brăzdată de mai multe văi cu pâraie, învățătorul Dumitru I. Ţiţescu notând câteva 

toponime: Valea Lungă, Valea Mare, Valea Stancii, Valea Tetii, Puricoasa. Pe coamele 

acestor dealuri se găseau gropi de cca 2,5/2 m și adânci de 2 m, unde sătenii își depozitau 

cerealele și ascundeau lucrurile de valoare. Aceste vârfuri purtau denumirea de piscul cu 

bucate sau  piscul cu gropile. Ele reprezintă ultimele forme și întrebuințări ale bordeielor, 

după dezvoltarea locuințelor de suprafață. Au existat până în anii 1960, când, dispar complet 

din peisajul rural, ca urmare a diversificării și modernizării anexelor gospodărești16
. 

                                                           
15

 Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, op. cit., p. 61. 
16

 Arhivele Naţionale ale României, fond Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, dosar nr. 767/1944, 
Monografia satului Vărzăroaia, comuna Pietroşani, jud. Muşcel, autor înv. Dumitru I. Ţiţescu, f. 8. 
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Casa de lemn joasă cu prispă reprezintă stratul cel mai vechi al construcţiilor la 

suprafaţa solului din zona cercetată. Ea este caracteristică unei economii în care creşterea 

vitelor era ocupaţia dominantă, alături de o economie rudimentară şi restrânsă. 

Specificitatea construcţiilor de locuit, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX-

lea şi în primele decenii ale secolului XX, constă în dispunerea la nivelul superior a spaţiilor 

destinate locuirii, iar la nivelul inferior, a spaţiului pentru depozitarea produselor agricole. 

În perimetrul localităţilor în care pomicultura şi viticultura constituie ocupaţiile de 

bază ale locuitorilor se relevă o frecvenţă apreciabilă a caselor cu două caturi, nivelul 

inferior fiind destinat depozitării produselor pomicole sau viticole. O rezolvare ingenioasă a 

extinderii spaţiului afectat depozitării acestor produse se constată şi în cazul caselor cu foişor 

din zonă. Plasat asimetric sau central, foişorul permite prelungirea perimetrului beciului şi 

sporeşte, implicit, capacitatea acestuia de depozitare. Construcţiile de acest tip au, de regulă, 

la parter, o uşă în zăbrele din lemn, prin care se asigură accesul într-un „gârlici” cu 

dimensiunile egale cu cele ale sălii etajului, din care se accede în beciul propriu-zis 

compartimentat prin rafturi de lemn pentru depozitarea fructelor şi unor legume, intrarea fiind 

blocată de o uşă construită din blaturi masive de stejar, pentru a se menţine o temperatură 

constantă în interior. 

Majoritatea localităţilor din zona montană şi până în aria de interferenţă dintre deal şi 

câmpie conservă numeroase asemenea construcţii, care conferă Argeşului particularităţi 

incontestabile sub raport arhitectural. Deşi menţionate în literatura de specialitate drept case 

de tip „muşcelean”, aceste impunătoare clădiri extrem de frecvente în aşezările situate pe 

văile râurilor: Dâmboviţa, Argeşel, Bratia, Târgului sau Doamnei, depăşesc cadrul geografic 

al fostului judeţ Muşcel, exemplare similare consemnându-se pe o arie etnoculturală extinsă. 

În contextul procesului de continuă modernizare a aşezărilor argeşene, autentice 

„oaze” ale arhitecturii tradiţionale muşcelene sunt, incontestabil, satele constitutive ale 

comunelor Davideşti, Hârtieşti, Vultureşti și Boteni, localităţi situate pe albia Argeşelului. 

După o îndelungată perioadă de dominare a arhitecturii lemnului, când procesul de 

defrişare a pădurilor limitrofe aşezărilor pentru extinderea suprafeţelor destinate agriculturii 

era în plină desfăşurare, iar în structura locuinţelor se utiliza, cu precădere, materialul lemnos, 

s-a trecut la realizarea unor locuinţe din grădele de nuiele, mai ales, în zona de şes, pentru ca, 

ulterior, să predomine tehnica de construcţie „în paiantă”. Adoptarea acestui sistem a fost 

determinată de lipsa acută a lemnului pădurilor, compensată prin includerea lutului, special 

preparat în structura pereţilor. 
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În perioada interbelică, s-a intensificat procesul de utilizare a cărămizilor ca material 

de construcţie, pentru ca, în perioada postbelică, acest material să devină preponderent. 

Aspectul exterior al construcţiilor s-a modificat considerabil, deşi elemente 

caracteristice faţadelor vechilor case ţărăneşti se regăsesc în configuraţia lor. Astfel, casele 

preiau, în plan, sala dispusă pe faţada principală şi, în unele situaţii, pe latura dinspre şosea, 

stâlpii construiţi din cărămidă având secţiune pătrată sau circulară. 

Construcţiile special amenajate pentru fabricarea ţuicii, situate în zonele în care 

pomicultura constituie una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, povernele prevăzute cu 

cazane de aramă, „răcitoare” şi butoaie de lemn erau edificate din bârne de stejar sau de brad 

dispuse în cununi suprapuse, cu acoperiş în patru ape, surmontat de un alt acoperiş 

subdimensionat în două ape, fixat deasupra coamei, care proteja, în timpul precipitaţiilor, 

orificiul de evacuare a fumului din interior. 

În centrele tradiţionale de olari din judeţul Argeş, şi cuptoarele ceramice prezintă un 

acoperiş conceput într-un mod similar. 

Gospodării specifice acestor zone cu profil pomi-viticol au fost transferate în Muzeul 

Viticulturii și Pomiculturii Golești (gospodării din: Davidești și Vulturești, Cuca, Ștefănești, 

Jugur; Povarnă din Câmpulung; Atelier de olar din Bălilești) și Muzeul Satului „Dimitrie 

Gusti”, București (gospodărie din Șuici). 

Instalaţiile complexe pentru prelucrarea ţesăturilor de lână formate din dârstă, piuă şi 

vâltoare, erau amplasate pe cursul râurilor care brăzdează teritoriul judeţului: Dâmboviţa, 

Râul Târgului, Bratia, Râul Doamnei, Vâlsan, Argeş şi Topolog, cu precădere, în zona 

montană, utilizându-se forţa motrică a apelor acestora. Dintre dârstele de la Rucăr, dârsta lui 

Nestorică a fost transferată la Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului. 

Bisericile din lemn sunt, în opinia etnologului Paul H. Stahl, formulată în lucrarea 

Meşteri ţărani români şi creaţiile lor de artă, „cele mai însemnate monumente ţărăneşti; 

evident, ele se înrudesc cu casele de lemn; aceleaşi tehnici de lucru, aceleaşi proporţii, 

aceleaşi elemente esenţiale ale decorului, aceleaşi credinţe”17
. 

Bisericile de lemn din judeţul Argeş constituie, sub raport arhitectural, expresia 

incontestabilă a artei crucerilor zonali, care, preluând elemente tehnice şi de plan, 

caracteristice locuinţelor ţărăneşti tradiţionale, au conferit construcţiilor ecleziastice atribute 

stilistice remarcabile, pentru a le asigura o perfectă integrabilitate în mediul ambiental. 

Amplificarea dimensiunilor lăcaşurilor de cult, condiţionată de necesitatea stringentă a 

                                                           
17

 Paul Stahl, Planurile caselor româneşti ţărăneşti, Sibiu, 1958, p. 56. 
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cuprinderii membrilor comunităţii săteşti, în cursul oficierii serviciul religios, o structurare 

planimetrică specifică, impusă de programul imuabil al ritului greco-oriental în: pronaos, naos 

şi altar, au fost complinite prin elemente constructive care au imprimat bisericilor de lemn din 

zonă  o notă de grandoare, dominând, prin înălţimea turlelor, verticalitatea  aşezărilor săteşti, 

dar şi prin adoptarea unor elemente de plan complementar, caracteristice locuinţelor din 

mediul rural: pridvorul, care precedă accesul la interior, având, asemenea pridvoarelor caselor 

ţărăneşti, rolul funcţional de a asigura o legătură firească între construcţie şi natura 

ambientală. 

Exprimându-şi preocuparea pentru aspectul „noii arhitecturi a satului românesc în 

devenire”, arhitectul Grigore Ionescu remarcă absenţa „atributului de frumuseţe al 

construcţiilor noi”18
.  

Acordând un credit justificat aserţiunii marelui cărturar Nicolae Iorga: „Avem datoria 

de a păstra cu scumpătate tot ce a rămas: este averea ţării, averea neamului; căci ceea ce s-a 

păstrat împotriva vitregiei vremurilor şi a lipsei de înţelegere a oamenilor este de aşa mare 

preţ, încât rostul nostru în istoria civilizaţiei se reduce la mai mult de jumătate prin aceasta”, 

consider că se impune, în mod imperios, o permanentă stare de veghe asupra conservării 

nealterate a monumentelor de arhitectură populară tradiţională din judeţul Argeş, această 

„zestre nepereche a neamului românesc”19
. 

Toate câte se află în gospodărie alcătuiesc un univers: bătătura unei case ţărăneşti este 

un Temenos, un perimetru despre a cărei sacralitate înaltul arc înflorit al porţii spune multe. 

Ne aflăm într-un univers de nenumărate înfățișări plastice, al cărui pitoresc covârşitor pare să 

definească ograda, drept un univers artistic. Pornind din mijlocul simplei bătături, descoperim, 

rând pe rând, arta ţărănească, în primul rând arhitectura ţărănească, şi cea mai în măsură să o 

reprezinte este casa, urmată de celelalte construcţii şi unelte. 

Împreună privite, toate aceste elemente, mici sau mari, se dovedesc a fi aşezate şi 

legate între ele în aşa fel, încât dincolo de criteriul utilităţii imediate şi dincolo de 

funcţionalitatea lor mecanică, se descoperă şi criteriul psihologic: acel străvechi şi negrăbit 

exerciţiu al intuiţiei, care devine, pentru manifestările tridimensionale ale satului, criteriul 

arhitectural. 

Privită în felul acesta, o gospodărie poate fi descrisă ca un perimetru de intuiţii 

îndelung verificate de viaţă sau ca o arie de unelte expresive: fiecare unealtă cu volumul său 

chibzuit, cu forma care îi este cea mai nimerită şi cu aşezarea sa pe îndelete hotărâtă, într-o 

                                                           
18

 Grigore Ionescu, Arhitectura românească, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 24. 
19

 Nicolae Iorga, L'art populaire en Roumanie, son caractère, ses rapports et son origine, Paris, 1923, p. 12. 
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coerenţă psihologică determinată. În acest perimetru, fiecare unealtă îşi are propriul său chip 

spaţial, şi fiecare se află atât de potrivit ridicată la locul său, încât, cu vremea, devine, ea 

însăşi, un loc. Tocmai aceste locuri oferă substanţă arhitecturii ţărăneşti, care reprezintă 

coerenţa spaţială a uneltelor esenţiale ale vieţii ţărăneşti, îndelung perfecţionate prin timp, 

fiind un sistem de locuri. Iată, de pildă, alcătuirea unei gospodării: locul apei - fântâna; locul 

vieţuitoarelor - acareturile pentru vite şi păsări; locul bucatelor - hambarul; locul nutreţului - 

pătulul; locul ţesăturilor - tinda, unde se lucrează inul, cânepa etc.; locul vinului - polata, sub 

care se storc strugurii; şi atâtea alte locuri care îşi găsesc, toate, fireasca elevaţie în cuprinsul 

bătăturii20
. 

În mijlocul acestora, stă unealta supremă: cea care trebuie să răspundă, simultan, atâtor 

utilizări şi care, poate, tocmai de aceea, este alcătuită cu atâta simplitate: casa ţăranului - care 

nu este altceva decât o alcătuire de locuri, răspunzând celor mai fireşti trebuinţe: locul focului 

- vatra; locul mâncării - masa şi blidarele; locul bucatelor - cămara; locul apei - găleata, 

ulciorul; locul odihnei - patul; locul oaspeţilor - odaia şi laviţele şi multe alte locuri. 

Toate aceste locuri, mari şi mici, se leagă între ele, se adună, şi se aşează sub acelaşi acoperiş, 

creează o spaţialitate unitară, cu scopul de a săvârşi un loc al omului, în mijlocul unei lumi în 

care toate se află la locul lor. Dintre gospodăriile țărănești care păstrează arhitectura 

tradițională, foarte puţine, însă, se mai află în forma originală, majoritatea având modificări, 

adaptări la condiţiile socio-economice existente, precum: acoperişul schimbat - şiţa fiind 

înlocuită de ţiglă, tâmplăria uşilor şi ferestrelor schimbată şi ea, nepăstrând  formele şi 

decorurile originale, tencuială nouă – dispărând o parte din elementele de decor, lucrare în 

stucatură, redistribuirea spaţiului de la parter - destinat, iniţial, pimniţei – prin transformarea 

în cameră de locuit a uneia din încăperi, tencuirea parterului şi mascarea zidăriei din piatră, 

piatră şi cărămidă, lăcriţă, schimbarea scării de acces, iniţial, din lemn, cu una din ciment, 

închiderea prispei cu geamlâc etc. 

                                                           
20

 Sebastian Moraru, op. cit., p. 54. 
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Arhitectura specifică Argeșului și Mușcelului este reprezentată de casa înaltă cu sală. 

Planul casei este dezvoltat în lungime pe teren, fie plat, fie în pantă. Casa este clădită pe un 

soclu înalt din piatră sau cărămidă, scara închisă de zidărie, sală la etaj, unde găsim două 

camere, fie cu intrări separate din sală, un hol central (tindă caldă21) şi camerele situate în 

stânga, respectiv dreapta holului. Parterul era destinat pimniţei, cu intrarea, în general, pe 

faţada principală a casei. Polata, construită în prelungirea şarpantei casei, reprezintă, de 

asemenea, un spaţiu util pentru adăpostirea diverselor instrumente de lucru în gospodărie şi la 

câmp. Circa 70% din locuinţe beneficiază de această construcţie, ca o adăugire ulterioară 

ridicării casei. Gospodăria este întregită de fânarul cu sân - aşezat pe grajd, de cele mai multe 

ori, cu un volum mai mare decât al casei, pentru a satisface nevoile economice, povarnă din 

piatră - pentru familiile, magazia pentru alimente, cocina, coteţul păsărilor, afumătoarea. 

Tipurile de case sunt următoarele: 

- casa monocelulară; 

- casa joasă, numai cu parter; 

- casă joasă, cu pimniţă semi-îngropată; 

- casa înaltă muşceleană (casa cu două caturi). Aici, se disting variantele: 

 casa cu sală la faţada principală; 

 casă cu două săli;  

 casă cu sală parţială. Şi în rândul acestor trei variante, găsim mici variaţii ale formelor 

şi volumelor, care vor fi prezentate în imagini şi descrieri. 

În monografia consacrată aşezării Colibaşi, autorul Gh. C. Săvulescu consemna: 

„casele vechi erau joase, cu temelie de piatră de râu, grinzile de stejar, pereţii de vârghii, 

pardoseala de pământ şi acoperişul, în patru plase de şiţă sau şindrilă. Intrarea în camere era 

direct de afară, dintr-un gârlici cu pălimar de zid sau din scândurele traforate, aşezate în 

picioare. Pe la începutul secolului nostru (n.n. sec. XX), se construiau şi case de acelaşi tip, 

dar cu etaj. Interiorul caselor era simplu şi curat. Nu lipsea din nici o casă masa dacilor – o 

masă joasă, rotundă, în jurul căreia se aşezau oamenii pe scăunele mici, simple”22
. 

Interesant este că, în județul Argeș, mai găsim case cu ajutorul cărora putem construi 

aproape întreaga evoluție tipologică a locuinței, începând cu primele modele de case, ridicate 

deasupra solului, cele unicelulare, urmate, pe calea firească a evoluţiei, de cele pluricelulare 

şi, mai apoi, de cele cu etaj.  
                                                           
21

 Majoritatea caselor au sobă în partea din spate a holului. 
22

 Col. Farmacist Gheorghe C. Săvulescu, Comuna Colibaşi, judeţul Argeş. Cu satele: Racoviţa, Mioveni, 
Colibaşi, Clucereasa, Făgetul (Vieroş). Pagini de istorie, Editată de Consiliul Popular al Comunei Colibaşi, 
1973, p. 205. 
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În arealul cercetat, au fost identificate două case monocelulare, ambele pe valea 

Argeşelului. 

 

 

 

 

 

Casă monocelulară, în gospodăria lui Constantin Borhan (fostă Ungureanu Nicolae), Hârtieşti-Argeş, pe 

un drum în pantă, retras mult de la şosea, datată la sfârșitul secolului al XIX-lea. De dimensiuni modeste (2,8 x 

2,8 m), locuinţa, aşezată pe temelie joasă din piatră de mal, este construită din vârghii, prinse-n montanţi 

verticali, cercuite, tencuite şi văruite. Acoperişul, în patru ape, cu pante scurte şi capace pe două laturi, are 

învelitoarea din şindrilă, cu vârful rotunjit. Casa a fost locuită, continuu, până în anii `20 ai secolului trecut (apoi, 

sporadic, până în anii `50) când, familia mărită, şi-a construit o casă în stil muşcelean. Deşi părăsită, casa mai 

păstrează soba cu plită şi cuptor, o masă şi icoana. 

În jurul acestor case, s-au dezvoltat viitoarele gospodării, cu locuințe pluricelulare în 

stil muşcelean, şi construcţii economice. Este şi cazul gospodăriei Constantin Borhan, care, în 

anii ’20, şi-a ridicat o casă nouă şi anexele aferente (grajd cu fânar, bucătărie de vară, 

magazie, cocină, fântână). 

 

Gospodăria Constantin Borhan, cca 1920. 
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O formă evoluată din casa monocelulară este cea cu prispă la faţadă, şi volumul de 

locuit de dimensiuni ceva mai mari, compartimentat în două spaţii: al vetrei şi cel pentru 

odihnă. În uz până prin anii ’30, construcţiile au fost, ulterior, folosite ca bucătării de vară sau 

spaţii de depozitare, fiind, uşor - uşor, abandonate, apoi, demolate şi înlocuite de construcţii 

pluricelulare cu plan dezvoltat, înălţate pe soclu cu beci.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casă în gospodăria Mărgescu Ion, moştenită de la Mărgescu Elena, Mărgești-Vultureşti. Datată cca 

1900, nelocuită. Casă cu două încăperi și prispă (închisă, ulterior, cu scânduri) la fațada principală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa mică, alături de cea nouă, în gospodăria Mărgescu. 
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Materialele întrebuinţate la construirea temeliei erau în ordinea vechimii: lemnul, 

piatra şi cărămida.  

Lemnul este întâlnit la foarte puţine case şi anexe gospodăreşti, el fiind specific 

caselor datate în prima jumătate a veacului al XVIII-lea, când, casa era aşezată pe tălpi 

(temee) de stejar, care aveau o grosime de 30-40 cm. În fapt, trunchiul de stejar era fixat pe 

locul stabilit şi se cioplea cu barda. Aceste temee formau o ramă mare pe care se înălţa corpul 

casei. Erau aşezate pe un teren drept şi de cele mai multe ori se puneau direct pe pământ. 

Când locul pe care trebuia să se ridice casa era în pantă, diferenţa de nivel se rezolvă prin 

pietre care se fixau sub temee. 

Temelia din piatră este des întâlnită şi apare de timpuriu (o întâlnim pe întreg 

parcursul veacului al XIX-lea). Ţăranii foloseau bolovani de râu, care se îngropau până la 60 

cm. De la nivelul solului, temelia urca până la 1 m, pentru casele joase, fără etaj. Bolovanii de 

râu erau legaţi cu mortar şi var, iar în cazul pietrei de mal - aceasta apare şi în formă simplă, 

nelegată cu mortar, rezultând zidăria uscată. 

Cărămida, ca material de construcţie pentru temelie, apare către sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi se întrebuința foarte rar până spre 1920, când s-a generalizat. Pentru perioada de 

început, cărămida era folosită în combinaţie cu piatra, pentru a îndrepta rândurile strâmbe de 

piatră. 

Renunţarea la temelia din lemn aşezată direct pe pământ s-a făcut odată cu trecerea la 

casele dezvoltate (cele cu un cat şi mai multe camere şi cele cu două caturi). Urmare a 

procesului de sistematizare a localităţilor, prin aducerea la linie, cca 50 % din case au fost 

construite în pantă, de aceea temeliile sunt inegal dimensionate, înălţimea temeliei scade sau 

creşte de-a lungul faţadei casei. 

În privinţa corpului caselor, materialele folosite sunt aceleaşi ca la temelie. O proporţie 

destul de însemnată o au casele construite în paiantă: 1. schelet din lemn umplut cu cărămidă; 

2.  combinaţie între bârne ascuţite pe două muchii, aşezate pe diagonală şi fixate în stâlpi, apoi 

umplute spaţiile goale cu cărămidă; 3. bârne de lemn aşezate pe orizontală, cercuite - umplute 

spaţiile dintre bârne, dintre bârne şi şipci - cu pământ); case cu pereţii din lemne scurte, 

ascuțite la capete pe două laturi şi prinse în stâlpi (legătură în stâlp) şi case din cărămidă. 

Construirea caselor în paiantă reprezintă  o fază de trecere de la casele de lemn la cele 

de cărămidă. Majoritatea caselor datate între 1880-1900, sunt construite în paiantă. Localnicii 

numesc acest sistem în vârghii. 

Acoperişurile au un caracter uniform, ele fiind lucrate din acelaşi material - lemn - , au 

patru ape, colţurile rotunjite (cele acoperite cu şiţă) şi aceeaşi înclinaţie a plaselor. La casele 
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Casa învăţătoarei Alexandrina Bălilescu 

învelite cu tablă sau cărămidă şarpanta are un grad de înclinaţie mai mic. Înălţimea mai mare 

a acoperişurilor caselor cu şiţă, este rezultatul unui anumit fel de a construi învelitoarea, pe 

baza unui sistem de măsurători specific vechii arhitecturi, în care lungimea căpriorului este 

egală cu lăţimea casei. La casele noi, proporţia este schimbată, lungimea căpriorului fiind 

egală cu două treimi din lăţimea casei. În înălţimea acoperişului stă şi lungimea coamei. 

Acoperişurile vechi, înalte au o coamă mai scurtă, decât cele noi. O altă măsură intervine în 

plasarea primului căprior al apei, faţă de colţul casei, la o distanţă de jumătate din lăţimea 

casei. Dacă lăţimea casei are 6 m, primul căprior se plasează pe 3 m faţă de colţ. Aceste 

proporţii au rolul de a conferi echilibru şi armonie construcţiilor. 

Informaţii preţioase despre modalităţile de construcţie a locuinţelor ne oferă şi 

monografiile întocmite de învăţătorii din sate23. Redăm, în continuare, un pasaj din care se 

desprind aspecte tehnice, dar şi sociale ale caselor din zonă: 

„(…) Casele mai vechi care şi-au păstrat stilul 

curat românesc cu acoperiş înalt din şiţă, cu cerdac şi 

stâlpi de lemn lucraţi în strung, se mai găsesc doar 2-3”, 

cea mai veche fiind chiar casa părintească a învăţătoarei, 

care a fost zidită în anul 1812, de către protopopul Pătru. 

„Şi acestea vor fi sortite să dispară, căci posesorii doresc 

să-şi construiască case mai higienice, mai confortabile. 

Aspectul satului în ceea ce priveşte construirea 

locuinţelor este cu totul altfel faţă de cel de acum 40-50 

de ani. Civilizaţia a adus cu ea şi schimbarea stilului 

locuinţelor. În general, locuinţele au trecut de la casa de 

bârne sau nuiele lipite cu lut, acoperită cu şiţă ori 

şindrilă, cu prispă joasă, înăuntrul căreia nu se putea 

număra mai mult de 1-2 camere, cu ferestre mici, fixe 

ce nu se deschideau niciodată24, la casa zidită din 

cărămidă, prevăzută cu mai multe camere, cu ferestre mari, luminoase, cu pardoseală de 

scândură în locul lutului, din care se ridica atâta praf.  

                                                           
23

 Realizate drept lucrări pentru gradul I, la cererea Ministerului Învăţământului, monografiile au fost scrise 
(pentru zona ce ne interesează) în perioada 1942-1946, şi au o structură interdisciplinară. În prezent, ele sunt 
păstrate, în manuscris, în Arhivele Naţionale ale României, fondurile „Ministerului Culturii Naţionale şi al 
Cultelor” şi „Ministerului Educaţiei şi Învăţământului”. 
24

 Idee dezbătută pe larg în N. Manolescu, Igiena ţăranului român, Bucureşti, 1895, p. 165-178. 
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În majoritatea, găseşti tipul ţărănesc specific regiunii, casa aşezată pe temelie de lemn, 

cu stâlpi în paiantă, cu prispă şi sală închisă cu zid de cărămidă, ori lucrată frumos din lemn, 

şi expusă, mai totdeauna, cu faţa către soare. În compunerea ei, găseşti 1-2-3 sau chiar mai 

multe camere; una din ele este camera gătită frumos cu tot ce săteanul are mai de preţ, ca: 

scoarţe, chilimuri şi prosoape lucrate frumos, cari împodobesc pereţii, paturi aşternute cu 

velniţe ori macaturi, o masă, câteva scaune şi un dulap… care completează, de obicei, mobila 

acestei camere, din care nu lipseşte oglinda ce se dă de zestre fetei la căsătorie. Urmează, 

apoi, camera de locuit destul de redus mobilată, care, de cele mai multe ori, serveşte şi drept 

bucătărie şi, rareori, vom găsi o bucătărie cu cămara sa… Casele locuitorilor cu stare (vreo 30 

la număr) au o înfăţişare frumoasă, construită din zid, cu acoperiş de ţiglă, tablă sau şiţă, 

având încăperi multe, spaţioase şi luminoase. Trecând la anexele din gospodărie, rar unde 

lipseşte magazia, grajdul şi şopronul. Toate acestea sunt menţinute în bună stare”25
. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Stoica Victoria (n. 2 august 1920),  Davidești, construită de bunicul dinspre mamă. Datată 

cca 1860-1870, locuinţa, situată pe un teren în pantă, pe o uliţă retrasă de la şosea, este realizată din vârghii 

scurte prinse-n montanţi verticali, cercuită cu nuiele de alun, apoi tencuită şi văruită în alb. Are sală la 

faţada principală, susţinută de patru stâlpi dispuşi asimetric şi două camere cu intrări separate. Beciul, 

dispus sub camera de la drum, are intrarea situată pe latura mică. Acoperişul, în patru ape, cu colţurile 

rotunjite, are învelitoarea din şiţă măruntă şi o cucă de aerisire pe partea din faţă. 

 

 

                                                           
25

 Monografia satului Bălileşti, autor înv. Alexandrina Bălilescu, 1945, în Arhivele Naţionale ale României, fond 
Ministerul Culturii şi Cultelor, dosar nr. 2183/1945, f. 20-23. 
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Casa înaltă mușceleană 

Perioada de transformare a arhitecturii populare
26

 o constituie anii 1880-1920, când   

s-au construit casele cu două caturi, în care primul nivel era ocupat de pimniţă, urmare a 

dezvoltării pomiculturii şi viticulturii. Locuinţele cu etaj aparţineau ţăranilor înstăriţi, adică 

celor care aveau legături economice cu oraşul şi aveau, în acelaşi timp, posibilităţi de a 

construi case cu pimniţe încăpătoare, necesare pentru depozitarea fructelor şi derivatelor din 

fructe. Apărarea printr-un zid a scării de acces, precum şi cele două uşi solide constituiau 

elemente esenţiale pentru o populaţie la care economia bănească şi schimburile cu oraşul şi 

câmpia pătrundeau într-o măsură crescândă. Este vorba de o locuinţă caracteristică, la început, 

unor vremuri încă tulburi şi, în acelaşi timp, caracteristică unei profesiuni, „am spune casa 

podgoreanului”27
. 

Cu influenţe din arhitectura orăşenească, în special, a Câmpulungului, acest tip de 

locuinţă ajunge, la sfârșitul secolul al XIX-lea, să reprezinte majoritatea construcțiilor.  

Dacă în 1860, casele înalte reprezentau, pe întreg judeţul Argeş, cca 0,1 % (33 de 

case), în anul 1952, procentul crescuse la 12,8% (128 case)28. În anul 1989, casele cu două 

caturi, construite în perioada de transformare, ajungeau până la 78%29. În anul 2012, pe 

această valea Argeșelului, s-au înregistrat 81 de case cu etaj (73% din totalul caselor). 

O descriere interesantă, a casei Mușcelene şi a casei joase, o găsim în monografiile 

săteşti scrise de învăţători: 

 „Casele de locuit sunt aproape toate de acelaşi tip, adică două camere sus şi un beci 

sau pivniţă jos, cu sală în faţă, sprijinită pe stâlpi, învelită cu şiţă sau şindrilă, aşa cum voi 

căuta să schiţez alăturat o casă de acest tip, de munte şi în special caracteristic regiunii 

noastre. Populaţia mai săracă însă, căci în majoritate sunt clăcaşi, au case cu două camere pe 

temelie zidită pe cărămizi sau ciment, în faţă o prispă, cu şatră în spate, unde poate avea o 

cămară sau o bucătărie. De multe ori, într-o astfel de casă cresc câte opt-nouă copii. Casele 

acestea economice sau sărăcăcioase sunt construite din schelet de lemn, învelite cu şiţă şi apoi 

zidite într-o jumătate de cărămidă, iar casele cele pe pivniţă sunt pentru oameni mai înstăriţi. 

Construite jos pe cărămidă aşezată pe fundaţii de ciment sau piatră cu var, în grosime de două 

sau trei cărămizi, deasupra cu grinzi groase de stejar pentru a suporta etajul de sus, care este 

zidit în schelet de lemn, într-o jumătate de cărămidă, iar deasupra tot înveliş din şiţă… În 

afară de aceste tipuri de case, au început să se mai construiască case mai mici, numai cu 
                                                           
26

 Această perioadă corespunde pentru majoritatea zonelor rurale din Argeş. 
27

 Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, op. cit., p. 94. 
28

 Ibidem, p. 13. 
29

 Din studiul micromonografiilor etnografice realizate, în anii 1989-1990, de echipele de la Muzeul Goleşti. 
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câteva camere şi câteva mai mari şi mai frumoase, cu aspect de vilă. Atât cele mici cât şi cele 

noi sunt zidite din cărămidă, iar temelia de piatră, iar cele noi [au] temelia de ciment. Învelişul 

este de şiţă… cele noi însă sunt învelite cu ţiglă”. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele două modele de case: mușceleană înaltă şi casa joasă30
. 

 

 

 

 

                                                           
30

 În Monografia comunei Conţeşti, jud. Muşcel, autor înv. Maria Pr. Tomescu, 1945, în Arhivele Naţionale ale 
României, fond Ministerul Culturii şi Cultelor, dosar nr. 2215/1945, f. 29v. 
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Casa Miţa, Lucieni-Hârtieşti, datată 1900. Casa este aşezată pe soclu înalt, dezvoltată în lungime, pe 

teren denivelat, cu două încăperi şi sală la faţada principală, cu patru goluri şi pălimar de zid. Pimniţa, cu intrarea 

din faţada laterală, este dispusă sub camera de la drum. Sub sală, este amenajat coteţul pentru păsări. Acoperişul, 

în patru ape, are învelitoarea din şiţă, coama scurtă şi ţepi, adesea lucraţi artistic, care străjuiesc acoperişul, 

având rol protector şi decorativ.  

 

Deşi majoritatea au case mari şi cu mai multe încăperi, totuşi iarna, oricâţi membri ar 

avea o familie, dorm cu toţii într-o casă sau mai bine-zis într-o cameră, afară de câteva 

excepţii ale acelora care îşi dau seama de importanţa acestui fapt. Vara încă, majoritatea lor 

dorm prin pătule de fân, din cel nou cosit, cu miros plăcut de muşeţel sau adorm pe prispa 

casei şi numai cei bogaţi dorm în casă. Un obicei urât se practică, nu peste tot, dar în 

majoritate, cu măturatul şi curăţatul camerelor cu uşile şi ferestrele închise, fiind ne aerisite 

niciodată. Deoarece primăvara copiii au [pielea] feţei destul de pronunţată [pământie]. 

Majoritatea au mâncarea [mănâncă] în camera în care dorm. Curţile sunt mari, împrejmuite cu 

ulucă sau cu gard de nuiele; însă sunt curate, bine îngrijite. În ultimul timp, datorită campaniei 

duse de echipele sanitare conduse de preoţi şi învăţători, toate gospodăriile cu latrine au fost 

obligate să [le] aibă depărtate de case, având gropi suficient de adânci. Poate datorită acestei 

măsuri şi a altora care o completează, nu s’a mai ivit în comună nici un caz nou de tifos 

exantematic. Cel care fusese ivit în casa locuitorului Ştefan Mandu s’a dovedit că a fost 

importat dela Câmpulung”31
.  

 

 

 

 

                                                           
31

 Ibidem, f. 22-52. 
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Casa  Miloiu Paul, Davidești, datată la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

 

Casa, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, a aparținut unei familii înstărite de 

țărani, care a avut contact cu lumea urbană. Planul dreptunghiular, de dimensiuni 9 X 5 m, 

este organizat pe două nivele: parterul, care adăpostea pimnița cu două încăperi și etajul cu 

două camere de locuit, tinda centrală și sală la fațadă. Atât parterul cât și etajul sunt construite 

din cărămidă: parterul la două rânduri, iar etajul la un rând.  

Intrarea în pimniţă este plasată pe faţada principală,  cu acces de la nivelul de călcare, 

cu două rânduri de uşi: primul -  în zăbrele și al doilea din blaturi masive care se închid pe un 
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pop central, demontabil. La interior, pimniţa este tencuită integral. Pardoseala este din 

pământ, iar tavanul, cu rol de susţinere a etajului, este construit din grinzi masive (urşi) de 

stejar, dispuse pe lăţimea casei, şi scândură bătură peste grinzi. Pe peretele opus intrării în 

pimniţă găsim două firide, dispuse simetric față de pereții laterali. Iluminarea era asigurată de 

o fereastră de mici dimensiuni. În timp, cea de-a doua încăpere a pimniței a fost transformată 

în cameră de locuit, primind o intrare separată, din exterior. Pe peretele comun, uşa de acces a 

fost zidită, lăsându-se numai un geam. Spațiul de sub scară are, de asemenea, rol de 

depozitare pentru diferite unelte și obiecte gospodărești. Grosimea zidurilor variază între 40 şi 

60 cm. 

 

 

Imagine din pimnița casei 

 

Scara, din bârne masive de stejar, este închisă de zidăria soclului, fiind astfel protejată 

de intemperii. Sala, dispusă pe toată fațada, are parapetul din zid, lucrat în continuarea 

soclului, ceea ce conferă masivitate construcției. Stâlpii sălii formează cinci goluri și sunt 

decorați cu capiteluri lucrate în paiantă care formează cinci arce cu deschidere mare. 

Holul (3,77 x 1,40 m) este dispus central, cu intrări, în stânga şi în dreapta, în cele 

două camere. De dimensiuni 3,65 X 3,77 m, camerele erau prevăzute cu sobe cu olane (se mai 

păstrează doar una) dispuse pe colţul, din spate,  comun cu holul și câte două rânduri de 

ferestre înalte: pe faţadă şi, respectiv, câte o fereastră pe laterale, lucrate cu arcade - la interior 

- şi prevăzute cu giurgiuvele.  

M
uzeul G

olesti



42 

 

În partea din spate, casa mai primește o polată, prin prelungirea șarpantei, creându-se 

astfel spațiul destinat cămării, cumva o compensare a transformării pimniței în cameră. 

Cornișa este profilată, iar acoperișul, în patru ape, cu colțurile rotunjite, păstrează 

învelitoarea din șiță de brad. 

Tâmplăria din lemn de stejar și brad, și elementele de feronerie se păstrează în forma 

originală. 

Întreaga casă este decorară, la exterior, cu registre geometrice în relief sau relief 

negativ după o anumită simetrie: fiecărui gol al sălii îi corespunde, pe parapet, câte un registru 

decorativ; cornișa profilată, cu linii orizontale, are drept corespondent un brâu stucat, așezat la 

baza stâlpilor; un registru de romburi decorează partea de sus a arcadelor și un alt registru, 

asemănător, îmbracă partea superioară a ferestrelor, iar fiecare fereastră are chenare în 

tencuială. Aceste elemente oferă echilibru și armonie construcției. 

O variantă asemănătoare, dar cu alt sistem de construire a pereților: parterul zidit în 

lăcriță, iar etajul realizat din vârghii, și cu intrări separate pentru cele două camere, este casa 

Turlea Ion, fost proprietar Popescu Napoleon, în Davidești, la stradă, cca 1900. Casa nu are 

război, iar elementele decorative sunt mai puţine. În dreapta imaginii, o construcție nouă 

urmează să o înlocuiască pe cea veche.  
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Plan parter, cu jumătate din pimniţă transformată în cameră de locuit.                   Plan etaj                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa etnografului Ion Chelcea, Boteni, retrasă de la şosea, pe un teren în pantă, cca 1880. Fotografie 

realizată în anul 1990, de dl. Radu Oprea. 

 

Casă veche mușceleană, cu sală pe patru goluri la faţada principală, dezvoltată  pe un 

teren în pantă, are soclul din piatră de mal prinsă cu mortar şi etajul din vârghii cercuite, 

tencuite cu pământ şi văruite în alb. Intrarea în pimniţă este dispusă pe faţada principală, iar 

scara de acces la etaj este închisă în zidăria soclului. 

Planul etajului prevede două încăperi dispuse simetric faţă de tinda centrală. Camerele 

au ferestre duble, pe două laturi, cu chenare tencuite în alb. Stâlpii sălii au capiteluri lucrate în 

tencuială. Acoperişul are patru ape şi învelitoarea din şiţă măruntă, cu o cucă pe panta fațadei. 
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Casa etnografului Ion Chelcea în anul 2010, nelocuită. 

 

 

 

 

Casa Văcăroiu Dumitru, Voroveni, pe un teren în pantă, datată cca 1900, cu polată de zid transformată 

în cămară. Vedere nord-vestică. 
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        Plan parter                                                         Plan etaj 

 

 

 

 

Casa Văcăroiu Dumitru, Voroveni, vedere de pe latura de sud 
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Casa Oisim Olteanu, datată în stucatură - 1918, Voroveni, pe o uliță retrasă mult de la șosea, la poalele 

dealului. Până de curând, era ultima casă la marginea pădurii. 

 

Casa - cu plan dezvoltat, cu sală largă, camere generoase la etaj și două pimnițe la 

parter, construită pe un teren în pantă, cu fațada principală spre vest – ne oferă o vedere 

panoramică asupra văii Argeșelului, și impresionează prin bogăția decorației în stucatură. 

 

         

Plan parter, cu două pimniţe                                                      Plan etaj 
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Casa dezvoltată, în gospodăria Olteanu Rodica (n. 1932), Voroveni, pe un teren în 

pantă. A fost construită de părinţii (socrii) Rodicăi, la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Tâmplărie originală, din lemn de cireş, uşa cu vitralii de la intrare, o sobă cu olane şi plită - 

funcţională, lada de zestre, paturi cu tăblii, macaturi, preşuri,  foi de ceară, cu presa de ceară, 

fotografii de familie, întregesc imaginea interiorului tradiţional. Casa are faţadele văruite în 

galben - influenţă a mediului urban. Toate obiectele de interior sunt moştenite de la socrul 

său, fost chelner la restaurantul Epurescu, în Bucureşti. 

„Casele, altădată mici, din bârne, acoperite cu stuf, cu ferestre mici şi fixe şi cu aer 

infect, sunt astăzi relativ igienice (n-au ele toaletă). Au tindă, sală sau prispă şi sunt cele mai 

multe alcătuite din câte două odăi despărţite printr-o tindă (antreu). O odaie este pentru locuit. 

Ea serveşte şi de bucătărie şi sufragerie şi dormitor. Altă odaie este curată. În aceasta se 

păstrează hainele (îmbrăcămintea) şi ţoalele casei, adesea zestrea viitoarei a fetelor. Aici se 

primesc şi musafirii… jumătate din aceste locuinţe sunt pardosite. Jumătate… se lipesc pe jos 

încă cu lut, deşi se aduc mai în fiecare an, din munţi, buşteni de brad şi se taie la fierăstrăul 

din localitate. Cu toată stăruinţa şcoalei şi a bisericii, lumea nu s’a eliberat complet de 

prejudecăţi şi practici învechite. Ferestrele sunt cu un singur rând de geamuri. Foarte puţine se 

mai văd fixate în părete fără putinţă de deschidere, cum se obişnuia în vechime. În casă, paturi 

de lemn, aşternute cu velinţe şi pături de lână. Saltele de paie şi plocade mai rar se găsesc. 

Plapome şi saltele de lână şi mai rar, excepţii. Perinele umplute cu fân… Unele gospodării, 

M
uzeul G

olesti



48 

 

puţine la număr, au pimniţe ori magazii lângă case, ori lângă grajd, despărţite de acestea 

printr-o şură. De cele mai multe ori gospodina este silită să-şi păstreze legumele şi 

zarzavaturile, într-o pimniţă săpată în pământ, sub una din odăile casei, în beciuri mici ori 

bordeie, ca să nu degere… Casele se făceau altădată (acum 30-40 de ani) numai din bârne. 

Într-un timp, relativ scurt, oamenii s-au obişnuit mai toţi să şi le facă din cărămidă. Casele 

fruntaşilor din sat sunt mari, cu odăi mai multe, cu mobilă şi îmbrăcăminte mai bogată şi cu 

alt confort…”32
. 

 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fațada vestică                                                                                          Sala casei 

 

       

   

    

 

 

 

  Plan parter                                                                                                                       Plan etaj 

                                                           
32

 În Monografia satului Bădeşti, jud. Muşcel, autor înv. Maria P. Bratu, 1942, în Arhivele Naţionale ale 
României, fond Ministerul Culturii şi Cultelor, dosar nr. 666/1942, f. 192v -193. 
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Casa Mateescu Veronica, Mărgești-Vulturești, moştenită de la Mateescu Gheorghe – 

cel care a construit-o, datată 1902, conform  inscripţiei de pe uşă. Casa se remarcă prin 

echilibru și simetrie: cei șase stâlpi ai sălii împart spațiul în cinci goluri (pătrate) egale; 

ferestrele camerelor sunt dispuse simetric față de intrare, iar ușile pimniței și cea a holului 

sunt situate în axul central. Parapetul sălii este, de asemenea, împărțit în cinci registre 

decorative. 

   

           

Plan parter                                                                             Plan etaj 
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Familia Mateescu a mai deţinut o casă în stil muşcelean, datată cca. 1880, care a fost 

achiziţionată de Muzeul Goleşti, în anul 1966. 

 

 

 

 

Izvor în fața gospodăriei Mateescu Veronica, captat și amenajat în anul 1907, de enoriași din Rucăr și 

Davidești, printre care și familia Mateescu: „ACEASTĂ FÂNTÂNĂ S-A FĂCUT DE P. BASTEA ȘI FIICA SA 

STANCA, M. BUNESCU DIN RUCĂR ȘI G. MATEESCU ȘI CU AJUTORUL I. MĂRGESCU, D. 

GHEORGHESCU, S. MATEESCU, G.N. MICU, M. M. MĂRGESCU, C. MATEESCU, D.N. NIȚULESCU, S. 

MATEESCU, D.I. MĂRGESCU, I.N. NIȚULESCU, M. IACOBESCU, I.D. VOICU, N.D. MATEI, 1907”. 

Alături de izvor se află o cruce de piatră, datată 1870, ridicată de Constantin Nițulescu și alți enoriași din 

Mărgești. 

 

„În comună sunt clădiri foarte frumoase, solide și igienice. În ultimii ani s-au construit 

mai multe clădiri care pot sta alături de cele dela orașe. În general toți locuitorii își fac casele 

din cel puțin două camere. Temelia se face din piatră scoasă depe albia râului sau adusă de 

prin văi. Clădirile mari, cari s,au construit în urmă, au temelia din beton. Casele mai vechi au 

pereții din bârne de brad, peste cari s-au bătut șipci și apoi s,a dat tencuială din var și nisip. 

Cele mai multe case sunt acoperite cu șiță, ce și-o procură fiecare aducând bile de la munte și 

făcând singuri șița. Sunt și case (vreo 8 la număr) acoperite cu țiglă, iar cele două biserici… și 

alte 4 case sunt învelite cu tablă de fier… Locuitorii cu dare de mână și-au instalat lumină 

electrică, mai ales negustorii, instituțiile publice și meseriașii. Restul caselor sunt luminate de 

M
uzeul G

olesti



51 

 

lămpi cu petrol. Casele, mai ales cele construite în ultimii ani, au toate coșurile sobelor scoase 

afară, făcute din olane și îmbrăcate cu cărămidă. Sunt puține casele cari au coșirile în pod și 

acelea sunt casele bătrânești. În podul acestor case se face uscarea cărnii de porc, în timpul 

iernii… Locuințele au geamuri la ferestre. Nu se întrebuințează hârtia în ferestre, nici pielea. 

Parte din case sunt pardosite cu scânduri de brad; cea mai mare parte au pământ pe jos, bine 

nivelat și pe deasupra cu un strat de humă”33
. 

 

 

Casa Ciortan Constantin, Lucieni-Hârtieşti, sfârşitul secolului al XIX-lea. 

 

Casa este situată în apropierea unui fir de apă, sub poalele pitoreşti ale dealurilor 

Argeşelului. Construită pe o temelie înaltă din piatră de mal, locuinţa se remarcă prin decoruri 

variate (florale, liniare, romboidale, dreptunghiulare etc.) care împodobesc faţadele colorate în 

galben. 

Soclul înalt este construit din piatră de mal, tencuit doar la exterior, adăpostind o 

cameră de locuit şi pimniţa. Scara de acces, încastrată în zidărie, permite accesul la etaj. 

Planul acestuia este simplu: două camere despărţite de tinda centrală. Sala are stâlpii simpli, 

cu consolete lucrate prin traforare. Acoperişul, în patru ape, înălţat cu „război”, are 

învelitoarea din ţiglă.”Războiul” este decorat cu motive florale şi geometrice, lucrate în 

tehnica stucaturii. Interesantă este intrarea, atipică, în camera de la parter, dispusă pe colţ şi 

                                                           
33

 Monografia comunei Domnești, județul Mușcel, autor înv. Vasilica I. Mitulescu, dosar 669/1942 f. 177-178v. 
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înscrisă în zidăria soclului, care lasă colţul în consolă, protejând intrarea. Tâmplăria, din lemn 

de cireş, este originală. Ferestrele sunt încadrate cu chenare lucrate în stucatură. 

 

              Plan parter                                                                               Plan etaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Mologheanu Aurica, Davidești, cca 1920, renovată. Casă de tip culă, cu soclu profilat, parapet 

înalt, contraforturi la colțuri și acoperișul lărgit în față, pentru a proteja sala. 
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                      Plan parter                                                                         Plan etaj 

 

 

Casa cu două săli 
 

 

Casă în Racovița, cu etaj și pălimar traforat, construită în 191134, în prezent demolată. 

Modelul de casă cu două săli s-a construit, aproximativ, în intervalul 1890-1935, și a 

reprezentat un tip de locuință, apanaj al familiilor cu posibilități materiale și membri mai 

mulți, din două sau trei generații. Cu influențe din mediul urban, casele prezintă, la ambele 

nivele, spații de locuire. Prezența celor două săli, dispuse pe nivele diferite, sugerează ideea 
                                                           
34

 Sursa imaginii: Gheorghe C. Săvulescu, Comuna Colibaşi, judeţul Argeş. Cu satele: Racoviţa, Mioveni, 
Colibaşi, Clucereasa, Făgetul. Pagini de istorie, Pitești, 1963, p. 135. 
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de concentrare a două spații de locuit sub același acoperiș. Destul de puține, ca prezență în 

teren, acest model de casă a aparținut negustorilor care frecventau târgurile din Câmpulung și 

Pitești, de unde, probabil, s-au inspirat în construirea lor. 

Camera de la parter servea drept bucătărie, dar și dormitor, pentru o parte din familie 

(în general, aici dormeau bătrânii). 

 

Casa Rada Nicolae, fostă Naie Constandin, Voroveni-Davideşti, lângă biserica veche din sat. Nelocuită. 

 

Construcţia a fost finalizată pe 25 octombrie 1926, conform inscripţiei aflată deasupra 

tocului de la intrare. Meşterul zidar a fost  Gheorghe Sandu, conform inscripţiei de pe peretele 

lateral. Cu dimensiunile 8,3 x 5,3 m, 

Casa este lucrată în tehnica arhitecturii tradiţionale mușcelele, aşezată pe un soclu de 

piatră şi cărămidă, cu parter de zid şi etaj, cu sală, din vârghii cercuite şi tencuite. 

Parterul cuprinde două încăperi, prevăzute cu o sală deschisă, aflată în continuarea 

spaţiului de sub scară, cu accesul de la nivelul de călcare. Cele două camere: de locuit şi 

pimniţa au zidurile construite în lăcriţă, cu ferestre de formă trunchi de piramidă – largi la 

interior şi înguste la exterior. Camera de locuit este tencuită şi prevăzută cu sobă, iar pimniţa 

este netencuită. 

Tavanul parterului, cu rol de susţinere a catului, este realizat din bârne masive de stejar 

(urşi), dispuse pe lăţimea casei şi scândură bătută peste ele. 

Scara, din bârne masive, acoperite cu scânduri, prinse în zidurile construcţiei, asigură 

accesul pe sala de la etaj. Sala, cu parmalâc din vârghii cercuire şi  tencuite, este deschisă, 
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prevăzută cu stâlpi de susţinere, lucraţi din lemn şi ornamentaţi în partea superioară cu 

elemente florale, ataşate, realizate prin traforaj. 

Cele două camere de locuit, de la etaj, cu intrări din hol, sunt tencuite, prevăzute cu 

sobe, cu pardoseala din scândură şi tavan cercuit. Geamurile sunt dispuse pe două laturi: 

faţadă şi lateral. Accesul în podul casei se face prin holul central. 

Tâmplăria casei este originală, din lemn de stejar, lucrat cu măiestrie, care, alături de 

elementele decorative exterioare, lucrate în tehnica stucaturii, conferă casei o frumuseţe 

deosebită. Un brâu median, format din linii drepte, frânte şi dinţi de ferăstrău, înconjoară 

întreaga construcţie. Întâlnim motive geometrice romboidale, dreptunghiulare, solare, 

vegetale (frunza de stejar). Numele proprietarului şi al meşterului sunt trecute în registre 

dreptunghiulare stucate.   

Casa are acoperişul lucrat în patru ape, cu învelitoarea din şiţă dreaptă. Fumul de la 

sobe ieşea direct în pod şi era folosit pentru afumatul produselor din carne. Aerisirea podului 

se făcea prin două orificii (cuci), situate pe panta din faţă a acoperişului. 

 

         

      Plan parter                                                                              Plan etaj 
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Interior pimniță, cu zidăria lucrată în lăcriţă, fereastră troncpiramidală, firidă arcuită şi urşi de susţinere 

a etajului, lucraţi din lemn masiv de stejar. 

 

O altă variantă este cea cu sala de la parter prevăzută cu arcade. 

 

Casă tradiţională muşceleană, cu etaj, proprietari familia Tănase, Davideşti. Datată: 

1890, renovată 1933, conform inscripţiei de pe peretele lateral. 
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Parterul este construit din piatră şi cărămidă, lucrat în lăcriţă, tencuit doar la exterior. 

La primul nivel, sunt două încăperi: beciul şi camera de locuit, cu accesul de la nivelul de 

călcare, printr-o sală deschisă, dispusă pe jumătate din lungimea casei. Sala este prevăzută cu 

stâlpi de susţinere şi arcade – cu dublu rol: funcţional şi estetic. Etajul, construit din vârghii 

cercuite, tencuite şi văruite, are două încăperi despărţite de un hol central. În prezent, casa nu 

mai este locuită, fiind în paragină, deoarece există, în aceeași gospodărie, o casă nouă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Tănase. Desen de arh. Constant Dâmboianu 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

           Plan parter                                                                                         Plan etaj                                                                  
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Casa cu soclu profilat și cu sală parţială 

 

Casă în Davidești, lângă biserică, cu sală parțială şi pimniţă la primul nivel. Locuită temporar, casa a păstrat 

funcţia de pimniţă pentru parter. 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

Plan parter                                                                              Plan etaj 
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Casa Tănase Gheorghe, situată în Davideşti, lângă poiana unde se organizau târguri, a 

fost construită în jurul anilor 1900, cu sală parţială închisă cu geamlâc (adăugat mai târziu). 

Având, iniţial, acelaşi plan şi compartimentare, cu cea prezentată anterior, casa a fost 

modificată, prin transformarea primului nivel în camere de locuit, datorită existenţei a două 

familii (din trei generaţii) care locuiesc în ea. Parterul, compus din două camere - cu trecerea 

comună, a rămas al părinţilor, iar, la etaj, stau copiii cu nepoţii. Vedere latura nord-estică. 

Casa Tănase Gheorghe, vedere estică. 
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Casa Jinga Eremia, Bârzești-Vulturești, datată în stucatură 1928. 

 

O variantă a casei muşcelene este cea cu parapetul mai puţin înalt şi pimniţa 

semiîngropată. De dimensiuni mai mici (cca 7 x 4,4 m) şi înălţată la cca 1,6 m deasupra 

solului, casa, construită din bârne de lemn, este aşezată pe o temelie din cărămidă şi piatră de 

râu, cu două încăperi, cu intrări separate, din sală, şi pimniţă sub ele. Camerele sunt bogat 

luminate de câte două rânduri de ferestre, pe două laturi. Sala, deschisă, este situată pe latura 

din faţă a casei şi are stâlpii din lemn, de formă pătrată, decoraţi cu capiteluri realizate prin 

traforare. Dispunerea stâlpilor este simetrică, aceştia formând, pe latura din faţă, patru pătrate 

– ceea ce conferă echilibru construcţiei. Acoperişul, în patru ape, este învelit cu şiţă. Decorul 

exterior: frunză de stejar, linii frânte, lucrate în stucatură. 

 

 

              

            

              

 

              

        Plan parter                                                                      Plan etaj 
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Alături de casa înaltă, în varianta sa mușceleană, și de modelele derivate din aceasta, 

întâlnim și alte tipuri de locuințe, cu influențe primite din zone geografice vecine, rurale sau 

urbane, prin combinarea elementelor clasice cu cele moderne, sau forme din alte zone cu care 

proprietarii au intrat în contact. 

 

 

Casă cu foișor, proprietar Gheorghe Nicolaescu (Gheorghe al Popii), datată 24 septembrie 1911, 

Bârzești-Vulturești. Vedere sud-vestică.  

 

Casă pe un singur nivel, construită din bârne de lemn prinse în montanţi verticali, 

cercuită, tencuită cu pământ şi văruită în alb. Planul este format din două camere şi o 

bucătărie, de-o parte şi alta a holului central. Are sală parţială şi foişor central, cu fronton 

inscripţionat cu numele proprietarului şi data finalizării construcţiei. Acoperişul, în patru ape, 

are colțurile rotunjite și învelitoarea din şiţă, cu două cuci de aerisire.  
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Desen de arh. Constantin Dâmboianu                                                      Plan casă 

 

 

 

                            

                                                                   

 

                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Drăgănescu Dumitru, Mărgești-Vulturești, nr. 542, datată aprox. 1926. Casă cu păpuşi (stucaturi 

colorate, lucrate din ipsos). Faţada de la drum. 
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Casa Ion Popescu Argeşel - istoric, nr. 343, datată aprox. 1930-1940, Mărgești-Vulturești. Vedere de pe 

latura sud-vestică. Locuința, cu influențe din mediul urban, este dezvoltată în lungime și are sală centrală 

interioară, protejată de camerele laterale. 

 

 

 

              Plan casă  
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Casa Stănescu Constantin, Davidești, datată cca 1900. Până în anul 1913, proprietar era Măgureanu 

Mihail. Casa avea numai două încăperi, cu intrări separate din sală. După 1913, Stănescu Constantin a lărgit sala, 

transformând-o în hol, și a adăugat o cameră în continuarea holului şi cerdacul cu scara închisă.  

 

 

 

            

    

        

 

 

 

 

 

 

                         Plan parter                                                                                 Plan etaj 
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Casa, preot Drăgănescu Traian, construită între 1939-1945, Neguroaia-Vulturești. Casă înaltă, cu sală închisă cu 

geamlâc şi polată transformată în bucătărie cu sală joasă, cu acces de la nivelul de călcare. 

 

 

Plan parter  

 

 

Plan etaj cu polata-pod 
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Casa Ion Diaconu, Neguroaia-Vulturești construită în perioada 1939-1940. 

 

       

 

 

              Plan parter, Plan etaj 
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Casa Oancea Nicolae, actual familia Sălan, Huluba-Vulturești, la capătul satului, la marginea pădurii. 

 

Casa îmbină două construcţii din epoci diferite: partea veche - ridicată la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, reprezentată de casa muşceleană, cu parterul din piatră de râu (bolovani) 

şi etajul din vârghii - şi cea nouă, de zid, cu un singur nivel, înalt, construită în anul 1946, de 

Trifon Nicolaescu, în continuarea celei vechi. 

 

Desen, de arh. Constant Dâmboianu 
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Casă modernizată, Huluba, datată cca 1900, renovată și modificată în anii 1970. 

 

Derivată din planul casei mușcelene, construcția a primit un foișor central, larg, cu 

scară de acces protejată de parapet, stâlpi cu capiteluri de zid și acoperiș cu capace pe laturile 

mici. Parterul păstrează pimnița doar pe jumătate din plan și o bucătărie cu prispă, cu acces de 

la nivelul de călcare, iar etajul are două camere și o tindă centrală largă.  

 

    

         

      

          Plan parter                                                                                     Plan etaj 
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Casa Dan Simion (construită de Roman Viorina – 85 ani), Huluba, cca 1950. 

 

 

                               

 

       Plan casă                                                                                        Plan pimniță 
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Casă nouă, cu planul pe două laturi, în gospodăria Vintilă A. Constantin, Voroveni-

Davidești, nr. 56, datată 1962, construită de Vintilă A. Constantin. Casa, cu fânar, magazie şi 

polată (grajd) pe arcul interior, cumulează sub același acoperiș, funcții de locuire și funcții 

economice. Singura locuinţă de acest fel, întâlnită în zonă, care se apropie, ca funcţionalitate, 

de casa cu crosnie. 

        

Plan casă 
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Casa Polexe Nicolae Petre, Lucieni-Hârtiești, cca 1930, renovată. 

 

       

Plan demisol 

Plan parter                          
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După cel de al Doilea Război Mondial, asistăm la o schimbare a arhitecturii populare, 

renunţându-se la modelele vechi de case, şi apariţia unei noi variante de casă. În paralel cu 

acest tip nou, o parte din săteni aleg să-şi modernizeze vechile locuinţe, aducând transformări 

atât planului (compartimentare şi funcţionalitate), cât şi aspectului exterior. 

 

 

Casa Titică Melcu, Boteni, cca 1880, renovată în anul 1968. 

 

Casă veche muşceleană, dezvoltată, modificată şi restaurată în anii ’60, de către 

Gheorghe Melcu. Construită în jurul anilor 1880, casa înaltă se înscria în arhitectura specifică 

Muşcelului. Avea planul pe două niveluri: cu pimniţă semiîngropată la parter, cu intrarea 

printr-un gârlici dispus în ax, şi două camere cu intrări separate din sala parţială de la faţada 

principală, la etaj. În anii ’60, i s-a adăugat foişorul central şi a fost modificată forma sălii, 

creîndu-se coloane de zid cu arcade treflate. Scara de acces, închisă de zidăria soclului, a fost 

înlocuită de o scară exterioară, cu acces în foişor. 
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                     Plan demisol                                                                 

 

                                                                                         Plan etaj  

 

 

 

Casa Titică Melcu, văzută dinspre nord-est. 
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În pimnița casei, se pot observa zidurile din piatră de mal prinsă cu mortar, urşii dispuşi transversal, care susţin 

etajul şi un rând de stâlpi centrali care preiau din greutatea construcţiei. Înălţimea pimniţei este de 2,8 m. 

 

 

Casa Poșchină Evdochia, cca 1900, Boteni, renovată recent (2012). Are pimnița de la parter transformată în: 

cameră de locuit, bucătărie și cămară. 
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Anexele 

 

Surprinzătoare prin varietatea lor, anexele gospodărești constituie unul din domeniile 

în care ingeniozitatea tehnică, dorinţa de o viaţă mai bună şi talentul artistic al țăranului se 

observă cu uşurinţă. Construcţiile răspund unor necesităţi casnice sporite, precum şi celor 

ocupaţionale. 

Locul principal îl deţine grajdul cu fânar. El apare în număr destul de mare, cca 70% 

din gospodăriile repertoriate au grajd. Frecvenţa mare a prezenţei acestei anexe subliniază 

rolul important pe care îl ocupă creşterea animalelor în gospodărie. Din punct de vedere al 

materialelor şi a tehnicii de construcţie, grajdurile sunt de cinci tipuri: grajd vechi de bârne 

lungi, încheiate stâneşte la capete; grajd din bârne scurte, prinse în amnare; grajd din scânduri 

groase verticale, prinse pe un schelet de grinzi; grajd de paiantă, cu schelet de grinzi şi 

cărămidă; grajd de cărămidă.  De obicei, este compartimentat în două sau mai multe încăperi, 

între acestea rămânând spaţii neînchise, utilizate la depozitarea lemnelor, căruţei, butiei etc. 

În partea de sus a grajdului, se află fânarul, închis fie cu pazie (grinzi bătute în „X”), 

fie cu scânduri drepte, adesea, lucrate artistic, și prevăzut, în general, cu „gură” simplă, fără 

fronton. Acoperişul este realizat din şiţă.  

Bucătăriile de vară (gherete, bărăci) au apărut la începutul secolului, generalizându-se 

treptat. Ele sunt confecţionate din ulucă şi sprijinite pe „chituci”, fapt ce asigură mobilitatea 

lor în spaţiul curţii. Înăuntru se află, întotdeauna, „vatra cu pilostrii” şi cuptorul de pâine. 

Este necesar să menţionăm prezenţa relativ frecventă a „polatei”, ca anexă casnică 

obţinută, formată prin prelungirea acoperişului casei, de obicei, în spate. Polata nu se 

închidea, ea servind la depozitarea lemnelor şi a altor obiecte gospodăreşti. Începând cu a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, polata este închisă, primind şi alte funcţii, precum 

magazie sau chiar spaţiu de locuit. 

 

M
uzeul G

olesti



76 

 

 

Pătul pe magazie, cu şatră, în gospodăria Enache Dumitru, Lucieni-Hârtiești, cca 1920. 

 

 

Grajd de zid, cu fânar, în gospodăria Rada Nicolae, Voroveni-Davidești, cca 1920. 
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Grajd cu fânar, în gospodăria Constantin Popescu, azi Ion Popescu, Boteni, cca 1900. 

 

 

Magazie cu fânar cu pazie și polată, proprietar Marinescu Ion, Voroveni-Davideşti, nr. 51, cca 1920. 
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Fânar pe grajd, cu loc de căruță  și şatră pentru lemne, în gospodăria Tănase Gheorghe, Davideşti, cca 1900, 

renovat. 

 

 

Grajd cu fânar cu pazie, două guri cu fronton și șatră pentru lemne, în gospodăria  Mateescu Veronica, 

Mărgești-Vulturești, cca 1940. 
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Fânar în grădele, pe magazie de zid, Vulturești, lângă Primărie, cca 1940. 

 

 

Fânar cu sân, pe magazie, cu şatră pe două laturi, în gospodăria Ion Panait, Hârtieşti, la stradă, cca 1960.  
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Închisoarea fânarului este prevăzută cu guri de aerisire, sub forma a două rânduri de 

romburi, realizate prin traforare. Pe latura din spate, șatra este deschisă, și servește pentru 

adăpostirea atelajelor și a instrumentarului agricol. 

       

Construcţiile economice şi sociale 

 

Influenţa factorului economic asupra mediului rural este evidentă, acesta adaptându-se 

la specificul economic al zonei. Ocupaţiile ţăranului şi-au pus amprenta asupra locuinţei şi 

construcţiilor gospodăriei sale, iar spaţiile destinate practicării unei ocupaţii, a unui meşteşug, 

făceau parte, împreună cu uneltele şi instalaţiile tehnice propriu-zise, din imaginea satului 

tradiţional. Meşteşugurile populare au avut un rol major în evoluţia generală a societăţii 

feudale şi precapitaliste. Prin adoptarea de tehnici  noi, prin înlocuirea forţei umane cu cea a 

apei, a vântului sau animalelor, s-a obţinut o remarcabilă creştere a producţiei cu influenţă 

directă asupra evoluţiei societăţii. 

 

1. Morile de apă 

 

Măcinarea cerealelor a constituit, în întreaga istorie a civilizaţiei omenirii, sfera de 

activitate productivă, care a receptat noile investiţii în domeniul mişcării, al transmiterii 

acesteia prin sisteme specifice proceselor tehnologice şi al surselor de energie. 

Pe de altă parte, perenitatea pietrelor morilor oferă posibilitatea urmăririi, începând din 

neolitic şi până astăzi, a modului în care a evoluat acest adevărat "monument princeps" al 

tuturor popoarelor cu o civilizaţie, prin excelenţă, sedentară, de caracter agrarian. 

Materialele arheologice descoperite în România pun la dispoziţie, cu generozitate, 

martorii originali ai acestei evoluţii istorice, relevând importanţa contactelor culturale cu 

marile civilizaţii ale antichităţii greco-romane.  

Dacia a cunoscut moara cu apă, cel puţin la nivelul marilor oraşe şi reşedinţe de 

legiuni, caracterizate printr-o mare densitate demografică, de unde, şi necesitatea aplicării 

unor tehnologii superioare, încă din sec. II-III e.n., aşa cum ne dovedesc pietrele de moară 

descoperite la Apulum, Napoca şi Micia, care prezintă analogii cu descoperiri similare din 

întreg Imperiul roman. 

Prin generalizarea morilor de apă, între secolele X-XII, în întreaga Europa, inclusiv în 

ţara noastră, morăritul devine, dintr-o mai veche îndeletnicire gospodărească, o importantă 

industrie feudală, la început, monopol al marilor feude laice şi ecleziastice şi al domnilor de 
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ţară sau al principilor, treptat, intrând în posesia lor, aşa cum s-a întâmplat cu instalaţiile 

hidraulice şi cu comunităţile obşteşti ţărăneşti. 

Moara de apă, fiind un sistem tehnic tradiţional, cu largă aplicabilitate, a fost 

construită şi folosită şi în fostele judeţe Argeş şi Muşcel. Cea mai veche atestare documentară 

o găsim în documentul emis de domnitorul Mircea cel Bătrân, în anul 1388, prin care 

dăruieşte mănăstirii Cozia o moară în hotarul Piteştilor35
. 

În secolul al XIX-lea, teritoriul celor două judeţe, brăzdat de ape, abunda în instalaţii 

de tehnică populară. În anul 1856, existau, pe râul Argeşel, 142 de mori de apă şi 68 poverne 

cu cazane pentru fabricarea ţuicii. Morile foloseau sistemul turbinelor care se învârteau sub 

acţiunea curentului de apă şi care puneau în mişcare pietrele pentru măcinat. Principiul de 

funcţionare al roţii hidraulice se bazează pe fenomenul de transformare a energiei cinetice a 

apei în energie mecanică (mişcare de rotaţie). Până la cel de-al doilea război mondial, mai 

existau două mori de apă: a lui Gheorghe Stănescu, de la Voroveni şi cea de la Conţeşti, care 

aveau şi câte un lac de acumulare, realizat prin stăvilire; şi două poverne: care au aparţinut 

familiilor Busuiocescu şi Ionescu, în vecinătatea cărora se aflau magazii cu pătule36. În 

prezent, aceste instalaţii sunt dispărute, urmare a dezvoltării industriale şi apariţiei morilor 

moderne, cu motoare electrice. 

 

 

Moară în Jupânești, 196537
. 

 

                                                           
35

 DRH, B, Ţara Românească, vol. I, 1247-1500, doc. nr. 9, p. 26. 
36

 Prof. Ion S. Băcanu, Monografia comunei Davideşti – jud. Argeş, Editura Cultura,  Piteşti, 1999, p. 16. 
37

 Sursa imaginii: I. Dumitrescu, C. Florea, Jupînești un vechi sat argeșean. File de istorie, Editura Litera, 

București, 1976, p. 108. 
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În comuna Boteni, existau, în anul 1945,  patru mori de apă şi una electrică. Morile de 

apă erau aşezate pe Valea Argeşelului. Făina şi mălaiul erau consumate în familie, însă, 

calitatea lor era inferioară. Pâinea era destul de rea, deoarece coca nu se dospea şi nu putea fi 

coaptă în cuptor; era friptă pe plită, rezultând un soi de lipie arsă pe cele două părţi şi crudă la 

mijloc. La acestea, se adăuga şi neştiinţa sătencelor în prepararea pâinii38
. 

În Bădeşti, în anii 40’, se măcina la cele două mori, nesistematizate,  dotate cu vechiul 

sistem cu fus vertical şi cupe, mişcate prin forţa apei. Deşi rudimentare, ele satisfăceau 

cerinţele sătenilor privind producţia de mălai şi făină. Drept plată proprietarii încasau 

uiumul
39

. 

 

 

2. Povernele 

 

Construcţii specializate pentru distilarea fructelor, povernele, destinate preparării ţuicii 

şi depozitării vaselor de borhot, se găseau, fie lângă gospodărie, în capul livezilor sau 

grădinilor cu pomi fructiferi, fie la marginea satului, lângă râu. Ele aveau, de cele mai multe 

ori, o „afumătoare”, loc pe unde ieşea fumul în partea superioară şi centrală a acoperişurilor. 

Pereţii puteau fi din piatră, din lemn cercuit cu pământ, din nuiele şi pământ, îngropaţi sau 

semi-îngropaţi, în funcţie de amplasament. Cazanele pentru fabricarea ţuicii din borhotul de 

prune sau alte fructe sunt diferite, existând o mare diversitate de cazane de aramă, cu capac 

din aramă sau din lemn, având una, două sau trei ţevi pentru răcire, pentru condensarea 

vaporilor. 

Informaţii despre povernele (velniţele) existente pe cele trei văi găsim şi în 

monografiile realizate de învăţători, în anii 1940-1946. 

                                                           
38

 Monografia comunei Boteni, jud. Muşcel, autor înv. Maria Bădescu, 1945, în Arhivele Naţionale ale 
României, fond Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, dosar nr. 2484/1945, f. 18. 
39

 În Monografia satului Bădeşti, 1942, autor înv. ,Maria P. Bratu, dosar nr. 666/1942, f. 47v. 
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Povarnă semi-îngropată, pe malul Argeşelului, în Boteni, datată la sfârşitul secolului al XIX-lea, în prezent, 

demolată. Fotografie realizată în anul 1990, de dl. etnograf Radu Oprea. 

 

În satul Bădeşti existau 10 poverne (7 vechi şi 3 noi) cu cazane din aramă, unde se 

distilau fructele. Cei care nu aveau cazane, fie plăteau uium pentru distilare, fie vindeau 

prunele celor care deţineau poverne. Desfacerea băuturilor se făcea în zona de sud a ţării, 

unde existau plantaţii mai puţine de pomi fructiferi. Erau schimbate pe cereale sau 

contracost
40. În anii buni, se vindeau şi 3-400 d.litri de ţuică, la cârciumi şi prin comerţ 

ambulant
41. Tot în capitolul destinat comerţului aflăm şi care erau monedele folosite: galbeni, 

bani de aramă, zloţi, rubla de 5 lei de la 1883, monede de argint de 0,5, 1 şi 2 lei. „Astăzi 

[1942] monedele sunt de argint, nichel şi hârtie. Unităţile de măsură întrebuințate la vânzarea 

cerealelor, ţuicii şi vinului sunt: ocaua, baniţa - care avea douăzeci de ocale, vadra”42
. 

 

 

                                                           
40

 Ibidem, f. 179. 
41

 În Monografia satului Piscani, autor înv. I. Enescu, dosar nr. 667/1942, f. 407. 
42

 Idem. 
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Transportarea borhotului, cu cărătorul, la povarnă, Boteni. Fotografie realizată în anul 1990,  

de dl. etnograf Radu Oprea. 

 

 

Roată cu cupe (modernizată) pentru aducţiunea apei la povarnă, Boteni. Fotografie realizată în anul 1990,  

de dl. etnograf Radu Oprea. 

 

 

 

M
uzeul G

olesti



85 

 

 

 

Povarna lui Manea Gheorghe, Boteni, pe valea râului Argeșel. 

Prima construcție este destinată păstrării butiilor cu borhot, iar în a doua, cea de zid, este 

instalat cazanul, de dimensiuni mari, pentru distilat. 

 

 

Cazanul - prevăzut cu sistem automatizat de mestecare - închis pe o vatră din cărămidă și răcitorul de zid, 

alimentat printr-un jgheab din exterior. 

 

M
uzeul G

olesti



86 

 

 

Vasul pentru borhot, alimentat, din exterior, printr-un jgheab. 

 

 

 

Saci cu fructe care urmează să fie puse la fermentat, în butii. 
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Povarna lui Titel Popescu, Boteni; construcţie semi-îngropată, situată pe malul râului Argeșel. 

 

 

Povarna Titel Popescu. Cazanul cu sistem automatizat de mestecare, pentru a nu se lipi borhotul de fundul 

vasului. 
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               Desfacerea capacului.                                                             Client așteptând…  

 

 

Degustarea cu spânzuratul. 
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Apărute din necesitatea desfacerii produselor proprii şi intensificării comerţului, casele 

cu prăvălie s-au dezvoltat în perioada 1920-1940. Ele aveau, pe lângă funcţia economică, şi o 

funcţie socială - un loc de întâlnire şi socializare a ţăranilor. În anii ’40, în cârciumile mari 

care aveau săli de joc se organiza Hora satului sau alte evenimente sociale şi reuniuni43
. Fiind 

locuitori „cu dare de mână”, negustorii au fost primii care au instalat curent electric în casele 

lor. Localurile în care îşi desfăşurau activităţile comerciale erau locuinţele lor, în care 

amenajau, în camera de la drum, sau în cea de dimensiuni mai mari, cârciuma. Erau aşezate la 

drumul principal, cu acces direct din stradă, uşor de identificat datorită ferestrelor cu obloane 

şi uşii care da în stradă. Alături de desfacerea băuturilor spirtoase, negustorii mai prestau şi 

alte activităţi comerciale. 

 

 

Casa cu prăvălie, Davidești, cca 1930. 

 

„Pentru nevoile satului cu cele ale traiului avem pe comerciantul Nicolae Sorescu. 

Acesta este foarte priceput în ale comerţului şi aprovizionează satul, dar şi satele vecine, cu 

tot ce se găseşte şi ce este necesar. Cârciumă avem una singură în comună, a refugiatului 

                                                           
43

 „…În ceea ce priveşte petrecerile, atât băieţilor cât şi fetelor le place foarte mult. Se strâng cu toţii la han 
[cârciuma din sat], la cooperativă, în jurul unui lăutar, care le cântă tot felul de jocuri, îşi petrec o parte din 
sărbătoare…”, în Monografia comunei Boteni-Muşcel, 1945, autor înv. Maria Bădescu, dosar nr. 2184/1945, f. 
24v. Tot din monografie, aflăm că în Boteni, cea mai căutată băutură era vinul „pentru că avem puţină viţă de vie 
în comună”. 
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Alexandru Popp din Ardealul de Nord. Locuitorii sunt prea puţin băutori, aşa că nu e atât de 

aglomerată. Pentru a-şi menţine comerţul mai face şi alte afaceri: de băcănie, manufactură oi 

pe picior, comerţ de tei, de carne la Piteşti, Bucureşti etc. Aşa că această cârciumă din sat nu 

prezintă un pericol”44
. În Bădeşti erau trei cârciumi, unde se desfăşurau activităţi comerciale 

variate cu produse alimentare şi alcoolice45. O piaţă de desfacere importantă pentru fructe şi 

distilatele din fructe a reprezentat-o oraşul Bucureşti, unde, negustorii din Retevoieşti 

ajungeau cu produsele lor
46

. 

 

 

 

Casă cu prăvălie, Ilie Durdun, Boteni, datată 1929, conform inscripției de pe pragul de fier de la intrarea în 

magazin. 

 

                                                           
44

 În Monografia comunei Conţeşti, jud. Muşcel, 1945, autor înv. Eugenia Pr. Tomescu, dosar nr. 2215/1945, f. 

42. 
45

 În Monografia satului Bădeşti, jud. Muşcel, 1942, autor înv. Ion N. Drăguşanu, dosar nr. 667/1942, f. 248. 
46

 În Monografia satului Retevoieşti,1942, autor înv. M. D. Florea,  dosar nr. 667/1942, f. 478, şi Monografia 

satului Retevoieşti,1943, înv. Gheorghe A. Costescu, dosar nr. 1186/1943, f. 30. 
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Casă înaltă, cu prăvălie, Boteni, începutul secolului XX. 

În prăvălii şi băcănii se comercializa inclusiv  varul, sub formă de bulgări, sau direct 

var stins. 

 

Varniță, Boteni, sec. XX. Cuptorul, nefuncțional în prezent, era folosit pentru arderea pietrei 

de var (de calcar) și transformarea ei în bulgări de var (var nestins). De aici, bulgării mergeau 

în gospodării, unde, în gropi mai mici, în lăzi de scânduri (numite tot varnițe) erau stinși cu 

apă, rezultând varul stins. 
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