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Casa cu foi�or vâlcean� se situeaz� printre cele mai izbutite case române�ti. 

Adaptat� unui climat moderat ca temperatur�, dar schimb�tor, prin foi�orul care este, 
în fond, un spa�iu de locuit semiad�postit, legat� de economia unei regiuni pomicole �i 
viticole, casa vâlcean� este perfect integrat� în peisajul �i via�a local�. Casa vâlcean� 
este una dintre locuin�ele care dezleag�, poate cel mai bine, în�elegerea evolu�iei 
ansamblului foi�orului din climatul moderat al zonei de la sud de Carpa�i. Casa cu 
foi�or vâlcean� se prezint� sub dou� variante principale: casa cu foi�or joas� �i casa 
cu foi�or înalt�. În forma sa cea mai modest�, dezvoltat� numai pe parter, aceast� 
locuin�� se deduce din casa simpl� a timpurilor îndep�rtate, c�reia i se adaug� 
foi�orul în fa�a intr�rii1. 

Foi�orul este un element important care poate sluji la elaborarea unei clasific�ri 
a arhitecturii vâlcene �i, mai ales, la definirea caracteristicilor ei. Prin însu�irile sale 
arhitectonice �i prin num�rul mare de exemplare întâlnite, foi�orul �i, fire�te, casa cu 
foi�or reprezint� una dintre cele mai izbutite realiz�ri ale me�terilor de case vâlceni �i, 
implicit, români. 

Principala caracteristic� a foi�orului este dat� de func�ia sa social�. Foi�orul nu 
este numai o construc�ie menit� numai s� apere intrarea casei de intemperii, ci, în 
primul rând, un spa�iu care face leg�tura între interiorul casei �i gospod�ria cu 
acareturile ei, �i în care se desf��oar� o bun� parte din via�a familiei ��r�ne�ti în 
anotimpurile cu clim� favorabil�. Legat de condi�iile naturale din zon� �i, în special, 
climatice, foi�orul suplinea rigiditatea înc�perilor închise care, în timpul anotimpurilor 
c�lduroase, erau uneori inconfortabile2. De aceea, foi�orul a preluat, pentru sezonul 
cald, o serie de func�ii ale înc�perilor închise �i, anume, deseori în foi�or este instalat 
un pat cu rost permanent, fiind fixat de stâlpii �i de balustrada acestuia; nu lipse�te 
nici r�zboiul sau urzoiul, dup� cum sunt prezente �i o mas� �i scaune. Adic�, o parte 
din lucrul membrilor familiei, precum �i masa �i odihna acestora aici se petrece. În 
acela�i timp, din foi�or se putea lesne observa toat� curtea �i mi�carea animalelor �i 
p�s�rilor, se puteau �i supraveghea c�m�rile cu haine �i magaziile cu provizii. 

Ca spa�iu semiad�postit, foi�orul s-a dezvoltat pe baza unui alt element 
preexistent �i de arhaic� tradi�ie în arhitectura ��r�neasc� româneasc�, anume, pe 
baza prispei. Prispa avea dezavantajul c� era prea îngust� �i nu permitea 
desf��urarea unor activit��i mai complexe, a�a cum permite foi�orul. Pe de alt� parte, 
ad�postit� numai sub prelungirea stre�inii, prispa nu era nici ap�rat� foarte bine 
împotriva vreunei intemperii. Cu vremea, îns�, foi�orul, dintr-un simplu element spa�ial 
complementar, s-a transformat, ca arhitectur�, prin includerea altor func�ii, ca urmare 
a schimb�rii, mai ales, a eleva�iei casei. 

În cursul secolului al XVIII-lea �i, mai cu seam�, în cel de-al XIX-lea, foi�orul   
�i-a asumat �i func�ia de podest de acces la etaj prin intermediul unei sc�ri de acces, 
care urca la el înainte de a trece în camere. Intrarea în pivni�a de la nivelul inferior s-a 
muta sub foi�or pentru c� între temelia de piatr� a casei �i peretele sus�in�tor al 
foi�orului se putea l�sa un spa�iu liber, „gârliciul”, de mare folos pentru ad�postirea 
provizorie a unor unelte �i care ac�iona �i ca un spa�iu izolator în ce prive�te c�ldura �i 

                                                
1Andrei P�noiu, Din arhitectura lemnului, Ed. Tehnic�, Bucure�ti, 1977, p. 83 
2Paul Petrescu, Arhitectura ��r�neasc� în lemn din România, Ed. Meridiane, Buc., 1974 p. 40 
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frigul, foarte util pentru produsele supuse fermenta�iei din pivni�� �i pentru cele 
amenin�ate de înghe�. A�a se face c�, în decursul timpului, forma clasic� a foi�orului a 
ajuns cea consacrat�: o teras� de perimetru p�trat a�ezat� în fa�a intr�rii în cas�, cu 
un acoperi� separat �i dedesubtul c�reia se afl� intrarea în pivni��, iar la terasa 
îngr�dit� urc� o scar� de acces. 

Din Vâlcea pân� în Buz�u apare des compozi�ia cu foi�or �i scar� acoperit� în 
dreapta sau în stânga volumului3. La casa simpl�, dac� este foarte joas�, la nivelul 
terenului, accesul se face direct în foi�or, la contactul lui cu corpul casei, foi�orul 
constituind astfel, ca �i prispa, un ad�post, un umbrar în fa�a intr�rii, de str�veche �i 
aproape universal� tradi�ie. La casa simpl� pe soclu, cu sau f�r� pivni��, foi�orul poate 
s� apar� ca o dezvoltare a podestului sc�rii. Aceasta îi permite ca, odat� cu în�l�area 
tipului de plan, s� închid� în soclul s�u – în teren denivelat sau nu – un ad�post 
pentru p�s�ri sau, mai înalt, s� acopere el însu�i scara de coborâre la pivni�e formând 
gârliciul pivni�ei4. În ambele cazuri �i independent de orientarea ei, scara poate 
r�mâne neacoperit�, a�a cum am întâlnit la casele Cotora Vasile din satul Bârzoteni �i 
Constantinescu Teodor din satul Jiblea, ambele construite la începutul secolului al 
XIX-lea. 

�i la casa joas�, �i cu atât mai mult la casa înalt�, scara se acoper� printr-o 
supral�rgire de strea�in�, cel mai adesea ondulat� �i u�or l�sat�, rezultând din 
racordarea versan�ilor de fa�ad� ai casei �i foi�oare cu dou� conuri – unul convex pe 
muchia acoperi�ului �i unul concav pe plec�toarea dintre acoperi�ul foi�orului �i al 
casei5, a�a cum am întâlnit la casa R�ceanu Ion din satul Cheia. Toate aceste forme, 
cu casa pe soclu de piatr�, în general tencuit�, �i numai cu foi�orul în lemn �i cu stâlpii 
ciopli�i, constituie un tip de arhitectur� cu foi�or vâlcean�. 

La toate cele trei categorii de case vâlcene,casa joasa,casa în�l�at� pe soclu �i 
casa pe dou� nivele se întâlne�te într-un num�r apreciabil de cazuri foi�orul. La toate 
aceste construc�ii foi�orul apare ca fiind organic între�esut cu corpul casei, niciodat� 
neap�rând impresia de lipire. De altfel, tradi�ia constructiv� a foi�orului este atât de 
veche �i atât de bine dezvoltat� de me�terii vâlceni încât propor�ia casei vâlcene cu 
foi�or este admirabil rezolvat�, impresia fiind una de cert� monumentalitate �i, în 
acela�i timp, de dinamic joc al volumelor, lucru rar întâlnit în arhitectura ��r�neasc� a 
altor popoare6. 

La casele joase, chiar la cele cu dou� înc�peri mici, �i în rare cazuri �i la 
locuin�e monocelulare, foi�orul este construit la nivelul t�lpilor casei, având sau nu �i 
temelie de piatr� nelegat� cu mortar. De multe ori sub foi�or r�mâne locul gol. La 
asemenea exemplare de case �i foi�orul are dimensiuni reduse, dar este totdeauna 
închis cu parmalâc de scânduri. A�ezarea foi�orului este totdeauna la stânga casei 
(dac� st�m cu fa�a la ea) conformându-se unei reguli generale pentru casa 
româneasc�: aceea de a avea intrarea la stânga. De regul�, foi�orul are trei stâlpi la 
fa�ad�, doar rare exemplare având numai doi stâlpi. 

La casele în�l�ate pe soclu foi�orul se afl� a�ezat deasupra intr�rii în pivni�� fie 
c� aceast� intrare este practicat� în fa��, fie lateral. La aceste case, ca �i la cele 
înalte, foi�orul poate s� fie legat �i de sal� sau poate r�mâne singur7. Când este legat 
cu sala se poate ca scara s� dea întâi în sal� �i foi�orul s� nu aib� acces direct în 
curte, dar se poate ca s� aib� �i el o scar� proprie în partea lateral� spre curte, a�a 
cum apare în a�ez�rile rurale de pe valea Olte�ului. Când scara de acces urc� direct 
                                                
3Constantin Joja, Sensuri �i valori reg�site, Ed. Eminescu, Bucure�ti, p. 74 
4Adrian Gheorghiu, Scara de acces ca form� arhitectonic� în arhitectura popular� româneasc�, 
în Revista Muzeelor �i Monumentelor (R.M.M.), anul XLV, nr. 1, 1976, p. 19 
5Ibidem 
6Paul Petrescu, op. cit., p. 44 
7Paul H. Stahl, Locuin�ele ��r�ne�ti cu dou� caturi la români, în SCIA, IV, nr. 3-4, 1957, p. 68 
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în foi�or, acesta are �i o u�i�� scund� de z�brele. 
Casele înalte au foi�oare mari, ajungând pân� la 16 metri p�tra�i. Este o 

adev�rat� înc�pere utilat� cu mobil� �i, nu rareori, foi�orul este închis cu geamlâc, 
preluând �i func�iile sacsâielor de la vechile case boiere�ti, adic� loc de primire a mu-
safirilor c�rora în genere li se ofer� din în�l�imea foi�orului �i o frumoas� priveli�te. La 
casele de pe valea Olte�ului foi�orul apare la mijlocul s�lii. Ca plan, el este mai mult un 
dreptunghi, prezentând fa�ada mai lung� decât laturile. Strea�ina foi�orului se sprijin� 
pe stâlpi de lemn, care la început erau d�ltui�i. Cele mai multe dintre foi�oare au 
acoperi� în dou� plase, cu fronton �i prezint� numai doi stâlpi la fa�ad�. Dispunerea 
foi�orului este legat� de planul casei. Planurile mai vechi de case, cu intr�ri plasate 
asimetric, aveau foi�orul a�ezat, de obicei, într-o parte a casei. La casele înalte cu trei 
camere la etaj, foi�orul este plasat în axul casei, deasupra intr�rii în beci. 

La casele înalte cu foi�or, care au la parter o pivni��, intrarea în pivni�� se face 
de obicei prin partea din fa�� a foi�orului, unde este situat gârliciul. Pentru a p�trunde 
în pivni�� sunt de obicei dou� u�i: prima, la intrarea în gârlici, construit� din lemne 
încruci�ate în unghi drept („z�brele”), care las� s� p�trund� aerul �i lumina, �i a doua 
la intrarea în pivni��, construit� la nivelul zidurilor din fa�� ale etajului. Aceast� a doua 
u�� este masiv�, puternic�, închis� cu lac�te8. 

Casa Iacobescu Gheorghe din satul Nicolae B�lcescu, construit� în 1899 este 
dezvoltat� atât pe vertical� (parter �i etaj locuibile, dar �i beci cu acces din interior), 
dar �i pe orizontal� (s�li l�rgite cu foi�oare �i adosaj pe spate – respectiv o povarn�). 
Pe fiecare nivel se g�sesc dou� înc�peri cu aceea�i func�ionalitate ca în toat� Vâlcea 
– „la foc” �i „la sob�”. Temelia este realizat� din c�r�mid� tencuit�. T�lpile din stejar 
sunt cioplite pe dou� fe�e legate în „cheie” dreapt�, iar pere�ii sunt f�cu�i din bârne 
cioplite pe patru fe�e, prinse în cunun� sub form� de cheotoare dreapt�. La partea 
superioar� pere�ii sunt fixa�i într-un cadru de grinzi. Podina este din blane ulucite �i din 
scândur� dubl� între nivele. Sala �i foi�oarele, ca �i adosajul din spate sunt din lemn 
de stejar. 

La etaj locuia b�iatul cel mic împreun� cu familia lui, iar la parter locuiau p�rin�ii 
„feciorului” mezin. Întemeierea unei gospod�rii este înso�it� de construirea unei case 
�i de înzestrarea cu p�mânt a noului cuplu. În vechiul sistem de trai, înzestrarea cu 
p�mânt se referea numai la b�ie�i; p�mântul trebuie împ�r�it deci în atâtea p�r�i câ�i 
b�ie�i exist�. Împ�r�irea p�mântului între copii este f�cut� de p�rin�i în timpul vie�ii. 
Fiecare fiu î�i prime�te partea �i tat�l îl opre�te în casa lui pe ultimul n�scut. P�rin�ii 
locuiesc împreun� cu el �i îi cedeaz� averea lor în timpul vie�ii în schimbul obliga�iei 
de a-i îngriji, a-i respecta �i a-i îngropa cre�tine�te dup� moarte. Cazurile în care 
p�rin�ii cereau unui judec�tor rezilierea contractului pentru ingratitudine erau 
excep�ionale9. 

O cas� cu foi�or de mare valoare etnografic� �i documentare istoric� este cea 
apar�inând lui Mih�escu Gheorghe din satul Vl�de�ti, ultimul descendent, în linie 
masculin�, al unei familii de preo�i. Casa este construit� pe dou� nivele, cu parterul 
(având un scop economic �i strategic) zidit masiv din piatr� de râu, cu o grosime de 
60 cm, având trei orificii (deschideri foarte înguste), iar etajul, din schelet portant, 
împletit cu nuiele �i înc�rcat cu argil� cu o grosime de 20 cm. Spa�iul închis are un 
plan bicameral, prima înc�pere având u�a de acces din exterior (la care se ajunge pe 
o scar� zidit� din lespezi de piatr�), cea de-a doua u�� comunicând cu foi�orul. A 
doua înc�pere este locuin�a propriu-zis�, cu mai multe func�ii: dormitor, atelier de �esut 
(în timpul iernii). În timp ce prima înc�pere este pardosit� cu argil�, cealalt� este 
pardosit� cu c�r�mid�. 

                                                
8 Astfel de exemplare au ap�rut mai întâi în satele situate în apropierea Horezului 
9 Paul H. Stahl, Triburi �i sate din sud-estul Europei, Ed. Paideia, Bucure�ti, 2000, p. 122 
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Foi�orul este elementul de podoab� al fa�adei. N�scut din nevoia de a proteja 
gârliciul acesta ofer� un spa�iu elegant (o adev�rat� „sufragerie” deschis�), cu o prive-
li�te splendid� spre exterior. Foi�orul protejeaz� beciul �i completeaz� spa�iul locu-
in�ei, stabilind, totodat�, o leg�tur� permanent�, fireasc�, între cas� �i curte, între om 
�i natur�. Pe grinda fa�adei foi�orului se g�se�te scrijelit anul construc�iei, 1835. Tocu-
rile u�ilor de acces în cas� sunt sculptate în motive populare locale. Monumentul 
cunoa�te dou� etape constructive: prima, în anul 1835 (potrivit inscrip�iei g�site pe o 
grind� sculptat�), iar a doua etap� dateaz� din anul 1926, când structura pere�ilor din 
gr�dele (sistem constructiv bazat pe împletitura de nuiele din alun sau carpen, cu um-
plutur� din p�mânt galben amestecat cu pleav� de grâu) a fost schimbat� cu zid de 
c�r�mid�. 

Începând cu anul primei etape constructive, casa a avut ca proprietari dou� 
genera�ii de preo�i �i una de notari, care, pe lâng� func�iile avute, se ocupau �i de 
viticultur� �i pomicultur�, de�inând livezi întinse de pomi fructiferi �i vi�� de vie10. 
Pivni�a casei, dispus� sub toat� suprafa�a construit� la etaj, inclusiv foi�orul, în form� 
de L �i uniconic�, este, în principal, folosit� ca spa�iu de depozitare a fructelor, a �uicii 
�i a vinului, a cartofilor �i mur�turilor. U�a dinspre exterior este construit� din gratie de 
stejar, asigurând astfel o bun� aerisire permanent�, atât de necesar� conserv�rii 
produselor din interior. Soclul înalt de piatr� confer� cl�dirii aspectul unei cule 
(construc�ie înalt�, pe dou� nivele din piatr�, ap�rut� în secolul al XVI-lea în Peninsula 
Balcanic� �i difuzat� mai târziu în ��rile Române). Prin masivitate �i amenaj�rile 
strategic,e acest spa�iu era folosit �i ca loc de ap�rare în condi�ii de asediu, fiind 
folosite anume de foc (dovad� sec�iunile ferestrelor din zidurile masive, l��imea de 42 
cm �i în�l�imea de 56 cm), iar în exterior având o fant� (deschidere) de numai 7 cm 
l��ime �i o în�l�ime de 52 cm. Tehnica �i materialele de construc�ie folosite la 
edificarea locuin�ei asigur� o temperatur� optim� �i vara (r�coroas�) �i iarna 
(c�lduroas�). Acoperi�ul este cel tradi�ional în patru ape, el protejând �i podul casei, la 
care se accede printr-o u�� (trap�) din interior. Atât ca stil arhitectural, cât �i ca 
tehnic� de construc�ie �i func�ionalitate, casa din Vl�de�ti este un monument 
emblematic al arhitecturii tradi�ionale vâlcene. 

Casa Constantinescu Teodor din Jiblea Veche este o locuin�� specific� zonei 
subcarpatice, dezvoltat� atât pe vertical� cât �i pe orizontal� (foi�or plasat în partea 
stâng�). Casa are dou� înc�peri �i o singur� intrare direct� din foi�or. Accesul în 
foi�or se face prin intermediul unei sc�ri din piatr�. Acoperi�ul este în patru ape, cu 
învelitoare din �i�� de brad. 

Beciul, soclul �i scara de acces sunt f�cute din piatr� de râu zidit� cu mortar de 
var �i tencuial�, iar apoi v�ruit�. Pere�ii sunt realiza�i din bârne masive de stejar 
cioplite pe dou� fe�e. Cununa de bârne este legat� de partea superioar� cu ajutorul 
cuielor de lemn de grinzile cosoroabe. Locuin�a este cercuit� cu nuiele de alun, 
tencuit� �i v�ruit�. 

Aceast� cas� are dedesubt pivni��, în care se intr� printr-un gârlici închis cu 
z�brele. Gârliciul corespunde la parter cu spa�iul rezervat la etaj foi�orului. Pentru a 
p�trunde în pivni�� sunt dou� u�i: prima, la intrarea în gârlici, construit� din lemne 
încrustate în unghi drept, care las� s� p�trund� aerul �i lumina �i, a doua, la intrarea 
în pivni��, construit� la nivelul zidurilor din fa�� ale etajului. Aceast� a doua u�� este 
masiv�, puternic�, închis� cu lac�te. Mai trebuie men�ionat c� foi�orul este tratat larg, 
ie�ind pe fa�ad� cu o l��ime aproape egal� cu l��imea casei. Casa este construit� în 
1819 de c�tre Popa Mille dup� cum reiese din inscrip�ia de pe covata de sus a 
foi�orului11. 

                                                
10Inf. Chiril� Ion, sat Vl�de�ti, n. 1928 
11Fenia Driva, C�lim�ne�ti. C�ciulata. Cozia. Ed. Conphys, Rm. Vâlcea, 2002, p. 2 
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Multe din casele cu foi�or �in seama tocmai de peisajul în care sunt construite �i 
au fa�ada îndreptat� spre o vale deschis� sau spre perspectiva mun�ilor apropia�i. 
Este în aceast� a�ezare aleas� cu bun� �tiin�� ceva din sentimentul naturii �i al 
peisajului �i care constituie un element esen�ial în concep�ia arhitectonic� româ-
neasc�. Solu�iile constructive ale foi�orului sunt destul de unitare, dar rezolv�rile parti-
culare ale detaliilor ornamentale sunt de o mare varietate. La foi�oare se desf��oar�, 
de fapt, toat� m�iestria me�terilor, stâlpii, balustradele, grinzile, fiind cioplite cu o mare 
art�. La casele construite dup� primul r�zboi mondial se adaug� �i traforajul, dup� 
cum la cele vechi registrul inferior al foi�orului este împodobit cu stucaturi sau cu 
ceramic� încastrat� în pere�i. 

În arhitectura începutului de secol XX a intervenit câteodat� o schimbare de po-
zi�ie �i de structur� a foi�orului. El nu mai este plasat în stânga cl�dirii, ci în axul ei �i 
este acoperit cu un acoperi� în dou� ape. Nici func�iile lui nu au mai r�mas acelea�i, el 
servind acum mai mult de ap�rare împotriva intemperiilor a sc�rii de acces �i a intr�rii 
casei. 

 
Summary 

 
The traditional turret house from Vâlcea County 

 
The Vâlcea turret house is situated among the most perfect Romanian house. 

Adapted to a mild climate as temperature, but changeful, to the turret house which is 
actually a living space, half covered band with the fruit-growing and viticulture region’s 
economical resources, the Vâlcea house it is perfectly integrated in the life and local 
landscapes. 

The Vâlcea house is one of the traditional houses which slips, maybe the best, 
the understanding of the turret house evolution from the mild climate of the area from 
the southern Carpathians. 

The Vâlcea turret house is presented under two main lines: the ground turret 
house and the high turret house. 

The lock-out tower is an important element witch can serve at the elaboration of 
a classification of the Vâlcea architecture and specially at the definition of its own 
characteristics. By its architectonical appropriations and the great number of the 
encountered examples the turret house and the lock-out tower represents one of the 
most successful accomplishments of Vâlcea traditional masters. 
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