TRADIŢIONAL ŞI

CONTEMPORAN
IN ORGANIZAREA INTERIORULUI LOCUINŢEI BIHORENE
(Zona Văii superioare a Crişului Negru)
de
MARIA

BOCŞE

In complexul manifestărilor artistice ale poporului, interiorul locuinţei ţărăneşti apare ca o entitate definită şi determinată polifactorial: spaţial, economic, social, funcţional, estetic. Legat de arhitectura casei ţă
răneşti, interiorul este expresia unor necesităţi ale vieţii şi a unei îndelungi tradiţii istorice 1 . El reprezintă în acelaşi timp suma tuturor genu-

rilor de

artă populară,

întîlnindu-se în

alternanţe şi combinaţii

care con-

figurează înseşi dimensiunile artei populare româneşti: mobilierul, uneltele şi obiectele gospodăreşti, textilele, ceramica, creaţiile artistice în

fier, piele, os. Referindu-se la dialectica procesului de transformare a interiorului, Gaston Bachelard sublinia că „trecutul, prezentul şi viitorul
se întîlnesc în interiorul locuinţei, dîndu-i dinamism diferit, adesea interferîndu-se, uneori venind în contradicţie, alteori stimulîndu-se unul
pe altul şi asigurîndu-se transformarea, evoluţia calitativă" 2 •
Cercetătorii etnologi au relevat nu o dată originalitatea, frumuseţea
organizării funcţionale şi artistice a locuinţei bihorene, dar şi trăsăturile
generale care o integrează unităţii stilistice a interiorului popular românesc3. Interiorul caselor de pe Crişul Negru reflectă nu numai viziunea
estetică a locuitorilor, simţul lor pentru proporţie, simetrie, dozarea valorică a culorilor, ci, implicit, starea socială a familiei, dar şi a colectivităţii, relaţiile dintre viaţa de familie şi cea socială a satului, schimbul
de valori culturale cu alte colectivităţi, zone, ţinuturi apropiate sau îndepărtate4.

Descoperirile arheologice efectuate în
urmelor de locuinţe aparţinînd

existenţa

Ţara Crişurilor5, au relevat
populaţiei autohtone, vatra

Petrescu Paul, ln loc de prefaţă. Organizarea interiorulut, preocupare muin val. Stoica Georgeta - Arhitectura interiorului locuinţei ţărăneşti,
Rimnic'u Vîlcea, 1974.
2 Bachelard Gaston, La poetique de l'espace, Paris, 1974, p. 26.
3 Petrescu Paul, Arhitectura ţărănească în lemn în România, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1974, G. Stoica, op. cit.
4 Vlăduţiu Ion, Etnografia românească, Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 197
~ Popescu Dumitru, Cercetări arheologice în Transilvania, in Materia, 1956;
Popescu Dorin, Cultura Otomani, in „Studii şi cercetări de istorie veche", 1958; Dumitraşcu Sever, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României, 1n
1

zeografică,
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de foc şi prispa de lut pentru dormit. Importantele cercetări efectuate la Salca, lingă Oradea au evidenţiat tipul şi tehnica de construcţie
a locuinţei, precum şi a cuptorului cu calotă în locuinţa autohtonă specifică sec. X-XI 6 .
Mărturii mai tîrzii (sec. XVI-XVII), urbariile săteşti ale domeniu-'
lui Beiuşului şi Vaşcăului, precum şi inventarele caselor şi manufacturilor domeniale feudale relevau existenţa unor obiecte de uz gospodăresc,
unelte, ceramică, mobilier, care vor fi caracterizat nu numai construcţiile oficialilor vremii, ci probabil şi locuinţa localnicilor din- aşezările
bihorene de pe Crişul Negru.
Inventarul fierăriei din Boi (lîngă Vaşcău), înregistra la 1600 o casă,
care avea o „cameră (szoba) cu cuptorul ei, în ea o masă lîngă perete,
două laviţe, un pat" 7 • Tot atunci, în casa fierăriei de la Poiana exista „în
prima cameră un cuptor verde (probabil din cahle n.n.), o masă, 3 laviţe,
un pat, are 3 ferestre cu fiare încrucişate şi ochiuri de hîrtie. În cealaltă
cameră un cuptor stricat, o masă, 2 laviţe ... Lîngă casă un tîrnaţ lung" 8 •
Inventarul topitoriei de cupru de la Băiţa apare mai complet, că:ci
locuinţa înregistrată era mobilată cu „o masă, un cuptor, un pat, 3 laviţe, pe perete 4 cuiere, o rudă pentru haine, 2 bucăţi de postav . . . o
bucătărie mică, o vatră de foc (tuzhely), un scaun mic de om, un blid
(telas), o măsuţă" 9 • În pivniţă, în afara unui butoi pentru cidru (,,apă netrebnică de mere, alma viz)" 10 sînt înregistrate unelte diferite, ceramică,
vase din lemn şi fier, un candelabru din fier, 1 grătar (rostely) pentru
fereastră, o ladă pentru lumînări, 2 cupe din lemn 11 , etc.
Aceleaşi documente şi inventare descriu chiar organizarea gospodă
riilor şi planurile de case aflate în posesia oficialilor domeniului, dar care
vor fi caracterizat şi locuinţele multora dintre locuitorii satelor. La Boi
(localitate contopită cu Vaşcău!) era înregistrată o locuinţă din lemn, împrejmuită cu gard, avînd planul simetric, cu 3 încăperi, aşa cum s-au
păstrat pînă în primele decenii ale secolului XX: ,,e o curte în Boi, închisă cu gard. Aci jos o cămară cu cuptorul ei ... sus o cămară de bucate, împreună cu privata ... o bucătărie, o cămară, cu uşi ţărăneşti ...
un grajd, lînă el un coteţ. În aceeaşi curte o casă de pămînt (poate din
chirpici - n.n.), sub ea o pivniţă ... Tot în a::!ea curte un şoprin vechi
de car ... 102 .
vol.

,,Lucrări

ştiinţifice",

Oradea, 1968;

Dumitraşcu

Sever,

Tăutu

N., Descoperiri

arheologie tn hotarul comunei suburbane Sinandrei, în vol., .,Semicentenarul Unirii
Transilvaniei cu România", Oradea, 1968; Dumitraşcu Sever, Tezaurul de la Tăuteni
- Bihor, Oradea, 1973.
6 Informaţie din partea arheologului Chidioşan Nicolae, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.
·
7 Prodan David, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea: vol. II, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1968, p. 855.
8

Ibidem.
Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
8
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Fig. 2. Plan de sistematizare a satului
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ln acelaşi an, la Poiana era pomenită casa cu curte împrejmuită,
avînd planul construcţiei cu trei încăperi, cu două camere de locuit, o
bucătărie (tinda), iar lîngă casă un tîrnaţ lung 13 •
Aceste planuri de casă desprinse din relatările documentelor vechi
de aproape patru veacuri, ca şi existenţa în acea vreme a unui mobilier
funcţional şi foarte variat pentru interior, constituie argumente indubitabile ale stadiului evoluţiei locuinţei şi structurii interiorului bihorean
la acea epocă. Ferestrele erau acoperite cu burduf de oaie sau de cornute mari, aşa cum sînt semnalate în inventarul casei domeniale de la
Oradea, la 1600 14, cu hîrtie sau cu grătare (roşteie), grile mobile din lemn,
sau fixe, din fier.
Echipamentele de încălzit erau simple, cu o vatră deschisă sau prevăzute cu o „camniţă" (coş piramidal, pentru reverberaţie şi captarea fumului). Iluminatul casei se obţinea de la focul din vatră, cu ajutorul
făcliilor din aşchii de brad aprinse la gura cuptorului, cu lumînările din
seu, sau din ceara de albine, cu opaiţe (,,ştearţuri") alimentate cu seu de
oaie sau cu ulei.
Date noi aducea şi inventarul cetăţii Oradea, făcut la 1600 15, care
pomenea sistemele de învelire a ferestrelor în acea vreme: ,,ferestrele de
diferite forme au sticlă" (,,fenestre vitrae integrae"), alteori burduf (,,fcnestrae duas membrana bovina obductas"), hîrtie (,,fenestra papiro obducta"), sau cu grilaj (,,fenestra cum ferris cancellis"). Fără îndoială,
inventarele nu se refereau la casa ţărănească din satele româneşti ale
zonei Crişului Negru, ci doar la clădirile administrative ale fierăriilor
manufacturiere, domeniale, sau la unele locuinţe ale oficialilor vremii.
Aceste construcţii erau însă înălţate cu meşteri locali, uneori chiar nominalizaţi în documente (Tiuadar Niko şi Teodor Lupşe, ,,magistri arhitecti"), care se bucurau de scutiri şi concesii pe domeniul Beiuşului1 6 , ca
urmare a aprecierii de care se bucurau la acea vreme, ca şi alţi „fabri
lignarii", Phitka Lup, Musa, Ztan de la Vaşcău 17 , sau firezarii de la morile
de scînduri, Petru Firez, Nica Firez din Gurani1 8, ori Matei din Uileacrn
~ doar cîteva nume din multimea de meşteri ai lemnului care lucrau
în satele de pe Crişul Negru şi erau chemaţi pentru construirea cetăţii
şi a oraşului Oradea în jurul anilor 1600). Meşterii puneau în aplicare
nu numai tehnicile tradiţionale de construcţie, folosind material lemnos, sau chirpici ci, uneori, chiar planurile de locuinţă caracteristice zonei, aşa cum sînt relevate în documentele amintite.
Datele arhivistice ne informează aşadar, despre existenţa planului
tradiţional al caselor, cu două sau trei încăperi, avînd în faţă un tîrnaţ
deschis. Majoritatea construcţiilor erau din bîrne dispuse în cununi orizontale, cu acoperişuri din paie sau şindrilă, lucrată de şindrilari specia13
14

15
16
17
18
19

Ibidem.
Cf. Prodan, op. cit., pag. 821.
Ibidem.
Ibidem, p. 832.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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din Burda, Cresuia, Gurani, Pietroasa, Budureasa, Cărbunari, care
aprovizionau tot domeniul feudal2°. Acelaşi material de construcţie şi
aceeaşi tehnică erau amintite şi în urbariile secolului XVIII.
La 1733, toate construcţiile oficiale (vămi, cîrciumi, mori, reşedinţe
ale provizorului sau şpanului domenial) erau ridicate din bîrne groase,
„trabalas", iar acoperişul din şindrilă 21 . Bîrnele din stejar, fag, pin erau
tăiate fără încetare în „morile de scînduri" (joagăre) acţionate hidraulic,
de la Budureasa, Gurani, Cărbunari şi Pociovelişte (peste 1 300 orgti
anual2 2 , asigurîndu-se materialul de construcţie nu numai pentru cerinţele cetăţii, dar şi ale satelor. La 1778 locuinţa şpanului era înregistrată
ca o clădire din bîrne, acoperită cu şindrilă, avînd trei camere (,,domus
domenialis spanalis e ligneis materialibus erecta, scandulis tecta, e tribus
cubiculis, una camera, et una culina consistens ... "), fiind înconjurată de
o grădină cu peri şi pruni23 • Construcţiile gospodăreşti, hambare, şuri erau
durate din bîrne orizontale dar şi din împletitură de nuiele lipită cu lut
(,,stabula pro vaccis ... e sepibus Iuto incrustatis ... ")2 4 •
Construcţiile din lemn combinat cu lut şi piatră, dar mai ales din
bîrne masive, încheiate în „cheotori" sau în „şoşi" (în pană şi uluc) au
fost predominante în întreaga zonă, pînă în secolele XVIII-XIX. După
începerea defrişărilor şi a exploatării lemnului, cîştigă tot mai mult teren
construcţiile din „potici" (împletitură din despicături de tulpini groase),
lipite cu lut, avînd schelet din bîrne, sau cele din chirpici ori văioagă.
O consecinţă importantă în schimbarea tehnicilor constructive a
avut-o legea „tragerii la linie" (,,ad ordinem redigant") din 177225 • Proiectul de comasare şi aliniere a tuturor gospodărilor răsfirate pe o vatră
nouă, adunată preciza întrebuinţarea materialului lemnos rămas din
demolări, dar „acela care va fi lipsit de toate lemnele îşi va ridica casa
sa din pămînt sau din cărămidă nearsă" 26 , se adăuga în document. In intimatul oficial referitor la aplicarea aceleaşi legi, din 1773 se indica planul locuinţelor chiar, precum şi dimensiunile construcţiilor îngăduite
supuşilor iobagi de pe domeniu: lungimea casei să nu depăşească 7-9
stînjeni, lăţimea 3-3,5 stînjeni, să aibă trei' încăperi (cameră, tindă,
cămară), să fie cu faţada la uliţă, avînd cel puţin o fereastră. Locuinţa
trebuie să aibă o singură uşă de acces 27 • De-a lungul construcţiei bazată
pe planul cu „unumcubiculum, culina et camerula" 28 se admitea un
tîrnaţ neîngrădit.

Acest plan impus şi aplicat în noile vetre de sate cu gospodării aliniate au marcat o bună bucată de vreme evoluţia aşezărilor bihor_ene, ca
20
21

Ibidem.

22

Ibidem.

23
2•

Arh. St. Oradea, fond Episcopia ... , inv. 2, 1778, f. 1516-1519.
Ibidem, fila 1511, 2636-2639.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia ... , Acte economice, dosar 4001 -

Arh. St. Oradea, Fond Episcopia romano-catolicd (în continuare: fond Episcopia ... ), inv. 1, 1733 anul, f. 502-504.

25
,,Prottocollaria/synoptica demonstratio operationis Commissionis Regiae ... ", 1769, p. 110-114_
26
27

28

Ibidem.
Ibidem, Colecţia de documente, foi volante, dosar 23, fila 107.
Ibidem.

26°
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şi sistemul constructiv-arhitectural din vestul Transilvaniei, unele case
care au dăinuit pînă în zilele noastre fiind martore în acest sens.
Memoria satelor, ori diferitele însemnări rămase din acele vremi ne
redau atmosfera şi nemulţumirile ţărănimii, care au culminat în ajunul răscoalei lui Horea. Pe scoarţa Triodului editat la Blaj în 1771 şi aflat
în biserica din Ghighişeni, popa Toma scria cu durere: ,,Să se ştie cîţi
ani sînt de cînd au spart domnii casele în vidicu Vaşcohului şi au strîns
tăt satul întu loc: atunce a fost văleatul 1772" 29 •
Operaţiunea de aliniere a vetrelor a fost prilejul unei ample lucrări
de cartografiere a satelor, în 1773, aşa cum urmau a fi configurate. Hăr
ţile şi planurile de tragere la linie a satelor, abstrăgînd servituţile ce urmau să se abată pe capul iobagilor - servesc azi la cunoaşterea şi înţelegerea schimbărilor care au survenit în evoluţia morfologică şi funcţională a satelor. Unele au fost puse în aplicare (pe domeniul Beiuşului
în 48 localităţi), altele au rămas doar mărturie documentară a acelor ani,
cînd plîngerile şi cererile de amînare a măsurilor aspre de strămutare au
culminat cu cele mai diferite forme de revoltă, fuga de pe domeniul feudal, lotria şi aprinderea unor focare unite cu cele de peste munţi, în
pojarul mistuitor al răscoalei lui Horea.
Schiţele de aliniere a satelor oferă multiple posibilităţi de interpretare şi investigare: constituirea satelor de-a lungul drumurilor şi văilor
ca aşezări adunate, structura demografică şi etnică, după caracterul monumentului consemnat pe hartă, sursele economice ale satelor, descifrate
prin notarea morilor, pivelor, caselor de meşteşugari, şi însuşi modul de
viaţă al locuitorilor. Hărţile evidenţiază sistemul agricol tradiţional, cu
cele două hotare, cîmpul arabil (,,campus") şi păşunea străjuită de pă
duri (,,montes sylvae"). Măsurile de comasare, chiar hărţile aflate în arhive explică încă o realitate a culturii populare din vestul Transilvaniei:
puţinătatea, dar nu lipsa totală a edificiilor antedatate legii de tragere
la linie, datorită aceloraşi dure circumstanţe de vieţuire de la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea. Proporţia între casele din bîrne orizontale şi cele
din văioagă sau chirpici se va schimba de atunci înainte, căpătînd extindere tot mai mare construcţiile din paiantă, văioagă, mai tîrziu din cără
midă. Cu toate acestea, unele case solide, din bîrne îmbucate în „cheotori" (în satele Pietroasa, Budureasa, Saca, Leleşti, Totoreni, Hinchiriş etc.)
ne-au stat pînă în deceniul l al veacului nostru drept martori ai unor
tehnici şi planuri de locuinţe tradiţionale, care caracterizau altădată întreaga zonă.
Pe de altă parte, însă, comasarea satelor şi a populaţiei, impunerea
unui anumit tip de construcţie şi gospodărie au dus la configurarea unor
aşezări concentrate, cu forţe şi resurse reale, economice, sociale, tinzînd
spre intensificarea şi diversificarea căilor de comunicaţie între comunităţi, dezvoltînd o adevărată reţea rutieră, întreţinută prin cărăuşit. Simultan a determinat un proces real de dezvoltare a planurilor de locuinţă
şi certe mutaţii în structurarea interiorului. Pe de altă parte, facilitarea
schimburilor economice şi culturale dintre comunităţi a dus la o mai ra29 Lupşa Ştefan,

Istoria parohiei

Ştei, Beiuş,

1942, p. 19.
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pidă

dezvoltare şi specializare a meşteşugurilor, fenomen de pregnanţă
în zona Crişului Negru.
In sec. XIX, planurile satelor bihorene s-au modificat mai mult în
sensul extinderii, ajungîndu-se în ultimii ani la adevărate „salbe" de sate
dintre care dispar hotarele, grăbind comasarea, sistematizarea şi urbanizarea. Azi, habitatul de pe Crişul Negru (valea superioară) cuprinde
105 sate, pe o suprafaţă de 1 883 km.
pînă _azi,

Tehnici de

construcţie

In arhitectura veche bihoreană, temelia clselor se făcea din bîrP.e
de stejar, cioplite în patru feţe, încheiate în „cheotori". Deseori tălpile
depăşeau lungimea planului locuinţei propriu-zise, bordînd „pomnolul".
prispa înaltă, din piatră şi lut, care asigura izolarea termică a casei şi
lărgirea spaţiului aferent diferitelor activităţi gospodăreşti. Sub tălpi se
aşezau bolovani sau lespezi de piatră distanţa dintre ele umplîndu-se cu
pămînt (ciamur). Spre sfîrşitul sec. XIX-XX cîştigă tot mai multă extindere casele cu temelia de piatră, din bolovani clădiţi, fixaţi cu mortar, sau din piatră cioplită de granit.
In ultimii 30 de ani, atît în mediul rural cît şi în cel urban se foloseşte granitul negru, provenit din carierele de la Borz, Urviş, Pietroasa,
înlocuit pe alocuri de fundaţiile din beton.
Tehnica de veche tradiţie pentru construirea corpului casei (azi identificată doar la adăposturile temporare, la construcţiile gospodăreşti), comună nu numai diferitelor zone ale ţării, ci fiind precursoare a „fackwerk"-ului30 pe plan mondial - o constituia construirea unui schelet
din „furci", la colţurile casei şi cîte una la mijlocul pereţilor, ca m<;mtanţi pentru susţinerea împletţturii din nuiele, ,,leasa" bătută cu pămînt.
Nuielele puteau fi înlocuite cu „potici", ,,grădele de cer (specie de stejar)", care se împleteau vertical sau orizontal. Astfel de construcţii au
dăinuit pînă azi pe Valea Tărcăiţei şi pe Valea Mare, la Tărcăiţa, Căr
bunari, Cusuiş etc.
Pădurile mari de foioase şi brad au oferit lemnul bun pentru construirea caselor din bîrne orizontale, în special în aşezările piemontane.
zona Crişului Negru integrîndu-se deopotrivă cu celelalte zone etnografice din ţară ariei vaste de răspîndire a sistemului constructiv blockbau.
Îmbinarea bîrnelor, rotunde sau cioplite în patru feţe se realiza:
- în „cheotori rotunde" (,,româneşte, ,,colibeşte", grinzile îmbinîndu-se „în muşcătură", ,,în coadă de rîndunică", ,,încălchiat");
- ,,în cheotori drepte";
- ,,în şoşo" sau „în stîlpi" (bîrnele orizontale fiind fixate în „părcamul" scobit în stîlpi laterali şi în cei amplasaţi la mijlocul peretelui) 31 •
30

Petrescu Paul, op. cit., 1974, p. 10.
Vuia Romulus, Le viliage roumain de Transylvanie et du Banat, Cluj, 1937,
p. 412; Petrescu Paul, op. cit., p. 10.
31
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Fig. 7. Plan de sistematizare a satului Cîmpanii de Jos (1'773).
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Fixarea montanţilor, ,.a şoşilo~ de la uşi şi ferestre în tălpile casei
preceda ridicarea pereţilor. Casele „bătrîneşti", datînd din secolele
XVIII-XIX şi dăinuind ici-colo în satele de munte aduc mărturia peste
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Fig. 8. Plan de

gospodărie caracteristică

începutului de secol XX.

veacuri a unor construcţii solide, din bîrne groase de peste 40-50 cm
diametru, avînd uşi trainice lucrate din tăblii groase de stejar, sau din
,,lodbe îmbucate", închizîndu-se cu zăvorul masiv din lemn fixat cu ajutorul „clempuşului", cheii, constituită din două beţe articulate31 cu o,
32 In anii 1970-1973 am mai identificat astfel de case, cum era aceea aparţi
nînd Floarei lga din Pietroasa, sau fosta casă-şcoală din comuna Budureasa, datînd
din prima jumătate a secolului al XIX-iea.
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„prinsoare" din curele sau dintr-un cui „vărzărenesc" (confecţionat de
meşterii specializaţi în fierărit, din Vărzarii de Jos).
În planul de construcţie al casei se prevedeau. 2-3 ferestre spre
uliţă, dar cămara şi tinda aveau doar „ocheţi" decupaţi în lemnul pereţilor:, pentru aerisire.
Pereţii din bîrne, ai caselor erau „cercuiţi" cu şipci bătute oblic,
pentru a susţine mai bine „văcăleala", tencuiala casei, preparată din lut
frămîntat cu paie şi pleavă. După tencuitul casei, aceasta era văruită cu
var alb, sau cu var amestecat cu „mierială" (colorant albastru). Acest
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planurilor de

locuinţă

în zona

Crişului

Negru.

tonalităţi de azuriu pînă la albastru intens de
nomâneşti de pe Crişul Negru o atmosferă cromatică specifică, împrumutată în urma contactului şi a convieţuirii şi de

colorant, preparat de la
ultramarin crea în satele
către

satele colonizate, maghiare, Tărcaia, Remetea, Negru, Finiş. De
altfel, coloritul albastru al caselor, supranumit local „culoare de Mîndră
Mărie" constituia pînă în urmă cu cca. 30 de ani o caracteristică a tuturor
satelor româneşti intracarpatice.
https://biblioteca-digitala.ro
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Acoperişul caselor, constituit din „corni" lungi de brad peste care
fixaţi „laţii" din mesteacăn, pe care se sprijineau „jupii" din paie
(fixaţi cu „pozme", nuiele de susţinere) sau şindrila era susţinut de
,,cununi" şi „cusurauă" (cosoroabe), bîrne dispuse orizontal pe zidul casei, cu care se îmbinau „în muşcătură" (în sistemul cheotorii româneşti).
Ca în toate zonele etnografice ale Munţilor Apuseni, pe Crişul Negru

erau

casele erau durate cu acoperişul înalt (în raport de 2/3 faţă de înălţi
mea pereţilor), cu panta înclinată, pentru a permite rapida scurgere a
precipitaţiilor abundente în sezonul rece.
După primul război mondial, arhitectura lemnului ceda treptat locul
construcţiilor în paiantă, făcînd tranziţia spre cele lucrate în exclusivitate din „văioagă", chirpici sau din cărămidă arsă. Acoperişul în „patru
ape" ale caselor tradiţionale din lemn era înlocuit de cel în două pante,
avînd spre faţadă şi spre spatele casei o înclinaţie triunghiulară, ,,fundoiul", deasupra zidului supraînălţat al clădirii, printr-un fronton realizat din împletitură de nuiele, scînduri traforate, zid din văioagă. Acest
fronton se numeşte local „cionc" sau „şut".
Construcţiile actuale, durate din cărămidă, pe fundaţie de piatră de
carieră sau din beton, acoperite cu ţiglă sau azbest impresionează nu numai prin dimensiunile lor - cu 4-10 camere de locuit-, prin decorul
lor nou, cu valorificări tradiţionale, dar şi cu inovaţii inspirate din arhitectura urbană, ci mai ales prin numărul lor mare, atingînd în toate
satele procentul de peste 80-900/0. Acest aspect semnifică indubitabil
schimbarea nivelului de viaţă şi a viziunii localnicilor despre arhitectură.
despre estetica construcţiilor, despre afirmarea personalităţii fiecăruia
în sînul colectivităţii. Reprezintă în acelaşi timp o fază de tranziţie spre
rapida urbanizare şi modernizare a satelor în ultimii 20-30 de ani.

Evoluţia

planului

locuinţei

Caracteristică

zonei Văii superioare a Crişului Negru este locuinţa
pe orizontală, pe un singur nivel. În ultimii 20 de ani a început să se extindă locuinţa cu două nivele, la început pe planul tradiţional, apoi adoptîndu-se planul cu 4-6 încăperi de locuit. O extraordinară transformare în acest sens s-a făcut simţită mai ales în zona minieră a văii Băiţei şi Baiului, sub Munţii Codru Moma, în satele Ponoare,,
Izbuc, Cărpinet, Cîmpanii de Sus, Lunca, Pterileni etc. Dinamica pro~
cesului transformaţional în arhitectura bihoreană a fost resimţită nu numai în mărirea spaţiului de locuit ci şi în direcţia îmbunătăţirii materialului de construcţie, a modernizării şi amenajării interiorului, a schimdezvoltată

bării funcţionalităţii încăperilor.
Construcţiile de tip tradiţional, deşi din ce în ce mai rare chiar în
satele de munte, ne dau putinţa stabilirii evoluţiei tipurilor de locuinţă.
Tipul cel mai vechi este fără îndoială casa cu două încăperi (camera de
locuit şi tinda) cu multiple funcţiuni, intrînd în tipul planurilor asime-
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trice 33 (cu o singură intrare prin tindă, avînd în faţă „pomnolul", prispa
deschisă, ulterior tîmaţul închis.
Casa cu două încăperi se construia pe un plan dreptunghiular evoluat din planul patrulater al locuinţei monocelulare (aşa cum o dovedesc adăposturile temporare, sălaşele din munţi, cu polifuncţionalitate).

Fig. 10. Structura interiorului

tradiţional

pe Valea

Crişului

Negru.

Pe la sfîrşitul sec. XIX şi începutul sec. XX se extindea tot mai
mult planul simetric al locuinţei cu cameră-tindă-cămară.
Sporul demografic intern şi cohabitarea a două familii (părinţii şi
copiii) au determinat transformarea cămării în cameră de locuit, iar spaţiul pentru depozitare a fost tăiat din suprafaţa tindei, spre fund, sau din
lungimea tîrnaţului. Aceeaşi nevoie de spaţiu va duce la scoaterea cuptorului din cameră, apoi din tindă, afară, sub un adăpost improvizat,
care va deveni treptat „căsuţa" (bucătărie şi locuinţă de vară). Adău
garea unui tîrnaţ în faţa căsuţei, apoi a unei cămări n-au fost decît primii paşi spre amplificarea planujii ei pînă la construirea unei noi locuinţe, simetrică cu cea iniţială, ln aceeaşi curte (,,ocol"), existînd două
familii, două gospodării. Astfel de construcţii „gemene" despărţite de
poarta „ocolului" s-au dezvoltat mai ales în aşezările de pe Valea Băiţei,
în satele Cîmpani, Fînaţe, Petrileni, Bunteşti etc.
În deceniile 6-8 ale veacului nostru, transformările social-economice prin care au trecut satele bihorene se reflectă şi în mutaţiile din
cadrul tipologiei caselor, adoptîndu-se planuri de construcţii cu multe
încăperi funcţionale, asigurate cu confort, cu dependinţe, baie, grup sanitar etc. Arhitectura bihoreană actuală reflectă însăşi concepţia estetică
actuală, în permanent proces de înnoire, de transformare, reflectînd modul nou de trai şi de gîndire.
33

Petrescu Paul, op. cit., p. 23.
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Ornamentarea caselor
Posibilităţile de exprimare a decorului diferă în raport cu diversitatea
materiei prime şi a tehnicilor de construcţie, relevînd în acelaşi timp
contextul istoric, cultural, economic.
Elementele decorative aflate în frontispiciul sau pe pinionul caselor datînd din sec. XVIII-XIX demonstrează preocupări artistice mai
reţinute. Apariţia şi extensiunea decorului mai bogat coincide cu sfîrşitul sec. XIX. Schimbarea condiţiilor economice şi istorice în cea de
a doua jumătate a sec. XIX, după desfiinţarea iobăgiei (la 1848) şi împroprietărirea iobagilor în următoarele decenii, dar mai ales după primul
război mondial, viaţa locuitorilor satelor bihorene se resimţea de unele
îmbunătăţiri cu consecinţe asupra aspiraţiilor, manisfestărilor culturale,
artistice. Transformări importante în planurile de locuinţă şi difuziunea
decorului în arhitectura ţărănească s-au făcut simţite mai ales după
marele act al unirii din 1918, cînd contactele economice şi culturale între
toate ţinuturile ţării se intensifică, dovedindu-se marea unitate în tradiţii, cultură, artă. In fine, o altă „vîrstă" a decorului arhitectonic bihorean şi-a manifestat forţa în anii de după 1950, epocă în care condiţiile
vieţii socialiste au prilejuit o adevărată revoluţie în arhitectura, sistematizarea şi urbanizarea satelor 34 •
In ornamentarea caselor, decorul în lemn a fost fără îndoială cel mai
vechi, ,,cinocul" (frontonul) din leasă de mesteacăn, împletită în tehnici
diferite şi subliniată cu fire din nuiele de salcie roşiatică, însemnînd o
primă, dar reuşită realizare artistică. Un astfel de „cionc" împodobea şi
frontoanele construcţiilor gospodăreşti sau ale unor instalaţii, mori,
pive etc.
Cioplitura în lemn, ca tehnică decorativă se aplica mai ales la streşina caselor, prelungirile grinzilor alcătuind „aripi" (console tăiate în
trepte sau concave). Acest gen de decor, mai redus la case, capătă amploare la monumentele ţărăneşti de pe Crişul Negru, de pe Valea Almaşului şi Agrijului, în Ţara Lăpuşului t>ri în Maramureş.
Tehnica crestăturilor în lemn se aplică la pălimarul tîrnaţului pe
friza decorativă de sub streşina caselor, sau pe „meşter grindă" (grinda
de susţinere a plafonului casei, pe care se incizau sau se încrestau motive
fitomorfe, simboluri solare cu sens apotropaic sau invocînd fertilitate şi
f ecundi ta tea.
Decorul sculptat în lemn apare mai ales în ornamentarea stîlpilor
(,,săgeţilor") de la tîrnaţ, tăiaţi din lemn de stejar, de fag sau de pin, în
forme svelte de fus alungit, sau de înşiriuri romboidale, prizmatice; al
căror joc de volume conduc imaginaţia spre „coloana infinitului". Contrafişele (,,brîncările") care fixau stîlpii tîrnaţului (numit local „su'pă
rete") de cununile acoperişului - erau prinse între ele cu cuie de lemn,
cepuri care le adaugă un efect estetic.
34 Blajovici Petre,
Bihorui fşi fnnoieşte
,.Plaiuri bihorene", al ziarului „Crişana".

înfăţişarea,
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Fig. 11. Casă din bîrne, încheiată
în tehnica „în pană şi uluc", cu temelia din piatră de rîu (Cîmp-Moţi,
judeţul Bihor, 1930).

Fig. 13. ,.Şură bătrînă", construită
din bîrne, în cheotori (secolul XIX,
Totoreni, judeţul Bihor).

Fig. 15. Cuptor de pîine,
cu temelia din piatră de
rlu şi bolta în afara casei.

locuinţei

bihorene

Fig. 12.
cu

naţ,

415

Casă cu trei încăperi şi ţîr
fereastră la uliţă (Cărpinet,
judeţul Bihor, 1923).

Fig. 14. Cuptor de pîine şi „ploaptăn" pentru gătit.

Fig. 16. Cuptor de pîine, construit din cărămidă (1970).
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Traforajul (numit local „tăiatul formelor cu firezul") s-a generalizat
pe Crişul Negru în urma contactului strîns cu arii învecinate: Ţara Zăran
dului, sau Crişul Repede, menţinîndu-se ca tehnică decorativă pînă azi
şi substituind chiar vechile elemente cioplite, la friza de sub streşină,
la scîndurile tîrnaţului, la coama acoperişului.

Fig. 17. Construcţie din bîrne, încheiată în cheotori
(sec. XIX, Cîmp-Moţi, judeţul Bihor).

Decorul în aplicaţii de tencuială (stucatură) a cunoscut încă de la
începutul sec. XX o mare răspîndire, determinat de prezenţa tencuielii
pereţilor. La casele de tip arhaic, stucatura se lucra din acelaşi material
cu tencuiala, lut amestecat cu pleavă sau „pozdîrî" (partea lemnoasă) de
cînepă. Modelul relefat se contura pe albul peretelui văruit, datorită jocului de umbre pe faţada luminată mult mai tîrziu datorită culorii diferite a lui (albastru, verde, galben) faţă de fondul alb.
Ornamentul în stucatură era concentrat deasupra ferestrelor sau
formînd chenar în jurul lor. Spre deosebire de zonele din sudul ţării35,
35

Petrescu Paul, Motive decorative celebre, Editura Meridiane,
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Fig. 18. Casă cu scheletul din bîrne, iar pereţii din împletitură şi
,.chirpici". La poartă se vede arborPIL' de Armindeni (Ro'iia, judeţul
Bihor, 1970).

Fig. 20.

Colţ

tradiţional

cu pat, din interiorul
(Pietroasa, judeţul Bihor).

Fig. 22.

Laviţă

cu spate.
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Fig. 19. Case noi, '.::li un n:vel ş1 cu
două, construite din cărămidă (Cîmpanii de Sus, judeţul Dihor, 1976J.

Fig. 21.

Casă

cu

mentată

cu

plăci

judeţul

Fig. 23.

Laviţă

27 - Anuar „Crisia"
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Bihor, 1970).

cu spate

şi „brăţare".

418

Maria

Bocşe

22

satele de pe Crişul Negru, ca şi cele din zona Sălajului se caracterizează
prin prezenţa unui decor adeseori liber desenat, cu motive decorative
tratate izolat, sau în compoziţii cum este: ,,cununa" de spice sau soarele,
flancate de brazi, sau de două spice, pomul vieţii (numit local „oala cu
pene"), roata mare, uneori redată realist sub aspectul scheumorf al roţii
cu spiţe, sau al cadranului de ceasornic, simboluri apotropaice. Cununa
cu brazi şi rosturile ei simbolice în decorul caselor se poate asocia cu
simbolul fertilităţii pe care-l încifrează în viaţa satului cununa de spice,
adusă de la holdă la încheierea secerişului şi păstrată de-a lungul anului
în locuinţă. Deseori, reprezentarea motivelor fitomorfe, arborescente, viţa
de vie, mărul cu poame, bradul etc. caracterizează decorul caselor mai
noi, construite în ultimii 30 de ani. Semnificaţia dendrolatrică a acestora
s-a pierdut, rămînînd pe scara preferinţelor locale doar ca variante ale
,,florii", sau „panei mari" - elemente artistice prezente la toate categoriile artei populare bihorene. Motivul vrejului sau al strugurelui constituie implicit dovezi ale unei străvechi îndeletniciri agricole. Tratat realist, acest motiv se conturează în profil alb pe azuriul peretelui faţadei,
alteori este interpretat într-o paletă cromatică variată.
Decorul cu motive geometrice în structură, pătrate striate înşiruite
pe o friză orizontală, sau ca „stîlpi" verticali constituie o transpunere în
altă tehnică şi în alt material al mai vechilor ornamente cioplite sau
sculptate în lemn.
Ornamentaţia actuală a caselor aduce motive noi, zoomorfe, ,,cerbi"
sau „cai" care încadrează glastra cu flori. Satele de pe valea Băiţei şi a
Boiului, Ponoare, Izbuc, Cărpinet etc., alături de ornamentaţia sobră
(dreptunghiuri segmentate, romburi înşiruite etc.) deseori de înruire urbană, au făcut o adevărată „modă" din decorul realizat din bucăţi de
oglinzi, buchete de garoafe, rozete, roate, ramuri de salcîm etc. pe un
fond gri, sau oranj. Deşi aceste „inovaţii" nu se su,pun totdeauna canoanelor artei populare şi bunului gust, putem afirma că este remarcabilă
căutarea unor expresii plastice cît mai adecvate viziunii estetice actuale,
reconstituindu-se străvechi motive tradiţionale.

Funcţionalitate şi evoluţie

în structura interiorului

locuinţei

Interiorul bihorean a evoluat în strînsă concordanţă cu arhitectura
şi evoluţia planurilor de locuinţă, prin îmbogăţirea pieselor de mobilier
şi realizarea lor artistică, prin organizarea şi combinarea elementelor
decorative, textile, ceramică, pictură pe sticlă, obiecte de uz casnic etc.,
păstrîndu-se de-a lungul vremii, însă, aceeaşi unitate de concepţie care
a caracterizat locuinţa românească: locul vetrei, dispunerea echilibrată
a mobilierului şi a tesăturilor funcţionale şi de decor, repartiţia raţio
nală a spaţiului. Această unitate a organizării interiorului denotă „aceleaşi condiţii de dezvoltare istorică, un mod de trai similar, aceeaşi conhttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 24. Scaun de „furcă", cu
cioplit.

spătar

locuinţei

bihorene
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Fig. 25. Scaun de „habă" (şezătoa
re), cioplit cu simbolul soarelui.

Fig. 26. Ligurar traforat.
21•
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cepţie

de viaţă şi gîndire, datorită unităţii etnice" 36 • Fără îndoială, factorii
social-istorici şi economici, transformările înnoitoare s-au reflectat în
cadrul interiorului, nerespingîndu-se unele împrumuturi din alte· zone
cu care aveau contact, ori din alte medii de cultură. Toate aceste preluări
au fost adaptate concepţiei stilistice a locuitorilor, necesităţilor, modului
lor de trai.
Dinamica transformărilor înnoitoare a ultimilor ani a determinut
mărirea spaţiului, modernizarea mobilierului, remarcîndu-se o schimbare
a raporturilor şi concepţiei estetice în amenajarea şi împodobirea interiorului.
Indiferent de planul său, locuinţa bihoreană se caracteriza prin polifuncţionalitatea fiecărei încăperi. Viaţa întregii familii era polarizată
în jurul vetrei calde, care constituia sursă de căldură, lumină şi loc de
preparare a hranei.
Tinda a fost iniţial o încăpere rece, de trecere spre camera de locuit. Mobilierul simplu (laviţa, lada, ruda de uscat rufe, cuierul de vase)
indicau mai curînd funcţia de depozitare. Ulterior scoaterii cuptorului din
„casa" de locuit (camera) în tindă, .aceasta este transformată în încăpere
caldă, aici desfăşurîndu-se o parte din activităţile cotidiene. Ca şi în alte
zone ale ţării, tinda nu avea plafon, pentru a permite evacuarea fumului
spre „băbură", ,,boboroancă" (coş boltit, împletit din nuiele, lipit cu
pămînt, amplasat în podul casei, pentru captarea reverberaţiilor şi a fumului. După scoaterea cuptorului în tîrnaţ sau colnă (,,cuptorie") tinda
se construia cu plafon din leasă de nuiele, tencuită cu lut.
Camera de locuit oferea adăpost, loc de odihnă şi pentru desfăşu
rarea activităţii întregii familii. ,,Casa" (denumire locală a camerei) avea
un aranjament judicios, fiind repartizată simetric, în patru sectoare cu
rosturi funcţionale şi estetice bine definite. Amplasarea mobilierului se
realiza în baza unor reguli de ordonare, fixe. Această respectare a celor
patru centre de greutate nu se datoreşte nur:nai rigidităţii unor sisteme
fixe de mobilier (laviţa încorporată arhitectonic la construirea casei, cuptorul mare, cu poliţele şi „buduroiul", laviţa de după cuptor, fixă), ci
poate fi considerată o expresie a modului de viaţă a populaţiei, avînd
stabilitate şi perenitate, pe vatra de casă şi vatra de sat, aşa cum se sublinia şi referitor la alte complexe culturale din lume 37 •
Gruparea celor patru sectoare ale interiorului, raţionalizarea spaţiului şi includerea în aranjamentul, în „îmbrăcarea casei", a pereţilor şi
tavanului, ,,meşter grinda" - trădează o viziune artistică în care răz
bate străvechea concepţie a raportului casă-om-cosmos:is. Altfel spus, conform gîndirii tradiţionale, ,,casa este prima lume a fiinţei umane" 39 •
Unnînd un ax imaginar, orizontal, camera era împărţită în două,
partea anterioară destinată activităţilor casnice, cu un mobilier adecvat:
podişorul, colţarul, cuiere, unele fixate pe perete, ]ăsînd un spaţiu mai
mare liber, ca o compensaţie faţă de dezvoltarea volumetrică a cuptoas Bănăţeanu

Tancred, Arta populară bucovineană, Suceava, 1975, p. 93.
Linton Ralph, Le Fondement culturel de la Personnalite, Paris, 1968.
aa Eliade Mircea, Le Sacre et le Profane, Ed. Gallimard, Paris, 1965, p. 21-59.
39 Bachelard Gaston, La poetique de l'espace, Paris, 1974, p. 26.
37
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rului. Spre uliţă, pe peretele lateral se afla patul, deasupra lui „ruda
cu ştergare" alese în război, lîngă pat, lada de zestre. In colţul opus, sub
ferestre se găseau laviţele, dispuse în unghi drept una faţă de cealaltă,
mai tîrziu fiind înlocuite de „lădoaiele .cu spinare") laviţe închise cu ladă
şi prevăzute cu spătar, confecţionate de meşterii tîmplari din tîrguri). Cercetările efectuate în zonele învecinate (Munţii Apuseni, Banat, Sălaj,
Zărand) ne-au condus la concluzia că acest mod de aranjare a mobilierului a constituit într-o anumită etapă, o concepţie unitară de organizare 40 .
Mai tîrziu, după presiunea demografică internă s-au amplasat două paturi
paralele, pătuţul pentru copii, pus în apropierea cuptorului, oferind încă
un loc pentru odihnă. Laviţele erau aşezate între cele două paturi, în
forma unei potcoave cu deschiderea spre uşă.
Meşter grinda, ax al simetriei interioare (avînd semne simbolice
încrestate adînc, uneori cu inscripţii, data construcţiei, numele meşterului
ori al familiei etc.) adăposteşte obiectele mărunte, dar valoroase ale familiei, legate de diferite obiceiuri şi ritualuri, documente de familie,
plante medicinale etc.
Pereţi interiorului, spoiţi simplu, cu var alb, sau cu „mierială" (colorant albastru), avînd în registrul apropiat de pardoseală o dungă lată,
trasă cu humă roşie, ,.oarta la perete", erau împodobiţi de frizele alternative de culoare, lumină, dimensiuni, constînd din „feleguţele de cuie"
(ştergare), ceramică, icoane pe sticlă, .,ruda cu felegi" (ştergare aşezate
deasupra paturilor, blidare, lingurare bogat decorate cu crestături.
Întreaga zestre a casei era concentrată mai ales „în faţa casei", spre uliţă,
ca într-un spaţiu consacrat dimensiunilor spirituale, artei, obiceiurilor.
O dată cu extinderea spaţiului de locuit, camera „curată", ,,casa de
la uliţă", ,,casa de goşti" (camera de musafiri) - preia aceste funcţii estetice şi rituale, grupîndu-se acolo mobilierul mai valoros, ţesăturile decorative, veşmintele de sărbătoare, formînd ansambluri de mare efect
artistic. Dar, tocmai de aceea, camera „la uliţă" va reflecta totdeauna
schimbările de nivel economic-social, schimbările de concepţie, de viziune
estetică a locuitorilor, în vreme ce camera de locuit, unde se vor desfăşura
toate activităţile va pătra timp mai îndelungat caracteristicile interiorului tradiţional.
Cămara situată în planul longitudinal al casei, ori tăiată din lungimea tîrnaţului era destinată depozitării, ca şi podul unde se păstrau
,,buduroaiele" monoxile cu seminţe de cereale.
Tîrnaţul, sau „su'păretele" (,,spaţiu de sub peretele casei") s-a dezvoltat din „pomnolul", prispa deschisă, după îngrădirea lui cu scînduri
traforate, devenind Ioc de muncă, de odihnă, vara, de depozitare a uneltelor etc.
Pivniţa apare în subsolul caselor doar după ce construcţiile au început a se ridica pe fundament de piatră sau beton, folosindu-se pentru
depozitarea unor alimente şi unelte.

•°

Capesius Roswith,

Modalităţi

nordul Transilvaniei, în Studii

şi

stilistice în decarul interiorului ţărănesc din
de istoria artei, tom. 18, nr. 1.

cercetări
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Bihor).

preparare a hranei

De la sistemul general răspîndit la toate popoarele 41 constînd din
vatra ,liberă, în aşezările de pe Crişul Negru s-a ajuns la echipamente
complexe, reflectînd ingeniozitatea şi puterea de adaptare la condiţiile
naturale, geografico-climatice. Sistemele de încălzire în această zonă se
referă la folosirea combustibilului lemnos curat, pentru alimentarea focului din cameră. Doar în cazuri rare (în unele case din Leleşti, Bunteşti)
am surprins amplasarea unor „sobe oarbe" tronconice, cu alimentarea
focului din tindă. Desigur, un astfel de tip de sobă constituie ,un împrumut din zonele de cîmpie ale Banatului, unde, datorită combustibilului
din paie sau tizic este extinsă pe arii intense soba cu alimentare din
tindă, în scopul evitării fumului şi a prafului care s-ar fi provocat în
camera curată.
Locuinţele cu plan tradiţional de amplasare mai păstrează ca „documente" concrete diferitele tipuri de echipamente de încălzit, pe baza
cărora se poate urmări evoluţia şi modernizarea interiorului. Vatră liberă cu băbură
(,,boboroancă", ,,corlan"),
avînd dimensiunile de
1,20/1,40 m, iar înălţimea de 30-40 cm, amplasată pe peretele median
al camerei constituie un tip arhaic ce se poate reconstitui pe baza informaţiilor bibliografice, orale şi mai rar cu ajutorul dovezilor materiale.
Clădită din lespezi de piatră şi de pămînt bătut, vatra era întărită cu
41 Georgeta Stoica, Systeme de chauffage de l'habitation paysanne chez les
1oumains, în „VII Congres International des sciences anthropologiques et ethnologiques", Moscou, vol XI, 1971.
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grinzi de stejar. Deasupra vetrei, în pod era „băbura" (coş mare, de formă
paralelipipedică, sau semicilindrică, lipită cu pămînt. Acest sistem de
încălzire a cunoscut o largă arie de răspîndire în zonele montane din

Fig. 32. Tîrgul de ulcioare 1wntru cununie, la

Vaşcău

(1977).

Haţeg, Pădureni, Munţii Apuseni, construindu-se cu prioritate în camera
de locuit, pe cînd în zone ca Banatul, Bihorul, Oltenia şi Muntenia era
construit în tindă, 42 • Sistemul acesta de încălzire reprezintă o anumită
etapă istorică a civilizaţiei unui vast teritoriu, concluzie plină de justeţe susţinută de etnologul Georgeta Stoica 43 care arăta că vatra cu coş
piramidal deasupra este „element de cultură mediteraneană, pătruns la
42

Ibidem; vezi şi Georgeta Stoica, Interiorul locuinţei ţărăneşti, Ed. Meridiane,

Bucureşti.
43

Ibidem.
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noi prin intermediul grec şi roman. Certe similitudini se observă la bulgari, iugoslavi, albanezi, aromâni 44 , precum şi în Moravia 45 , Slovacia46 ,
Ucraina 47 •

Fig. 33. Blid de cwnmic, care se a~eza
pe perete, deasupra miresei, avînd simbolul solar (Leheceni, 1976).

Fig. 34. Ulcioare de „prunc" (Leheceni,
judeţul Bihor).

După

înlocuirea echipamentului de încălzire din cameră cu un alt
de căhăli", ,,vatra liberă cu coş" a fost scoasă în tindă,
alipită la cuptorul boltit, pentru copt pîinea.
,,Camniţa", iniţial constituia o construcţie cu vatra de foc înaltă,
avînd dea~upra un coş larg, paralelipipedic, din lespezi late, de rîu, lipite
cu pămînt.-Acest coş, susţinut pe două laturi de „brîncări" din lemn,
uneori artistic cioplite - se îngusta, avînd un horn din lut, care dirija
fumul. În satele bihorene, ,,camniţa" din lespezi a fost devreme înlocuită cu cea din „căhăli" (cahle) lucrate de olarii din Leleşti şi LehecenL
Existenţa unui astfel de tip de cuptor a dus chiar la specializarea unor
meşteri în confecţionarea tiparelor din lemn, pentru cahle, aşa cum s-a
semnalat pentru localitatea Ferice, din apropierea Leleştilor.
Această variantă a camniţei o adoptă curînd mai ales satele cu comunicaţie lesnicioasă, sau aflate în vecinătatea centrelor de ceramică. În
satele montane, camniţa de lespezi putea fi întîlnită, deşi destul de rar,
pînă prin deceniul şase al veacului nostru.
tip, cu

44

4 :,
•6

rului

„camniţa

Ibidem.
Ibidem.

cf. Petrescu Paul, op. cit., 1974, p. 32; Stoica Georgeta, Arhitectura interioRîmnicu Vî'lcea, 1974, p. 39-40.

locuinţei ţărăneşti,
47

Ibidem.
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Transformările survenite în locuinţa tradiţională şi îmbunătăţirea
echipamentului de încălzit prin „îmbrăcarea" camniţei de lespezi cu plăci
de cahle au determinat producţia acestora, cu destinaţie nu doar estetică
ci şi una funcţională, prin creerea unui înveliş suplimentar, pentru reţi
nerea căldurii.

Fig. 35.

Bărdac, oală

ln Transilvania existau

pentru
tradiţii

păstrarea seminţelor

de griu.

ale producerii cahlelor în centrele
XVII-XIX) 411 ,
Secuiesc, Dej,

Băiţa (Sălaj), Huedin, Barul Mare şi Marul Mic (sec.
în Braşov, Sibiu, Bistriţa, Cisnădie 49 , la Tg. Mureş, Tg.
48

Siătineanu

Barbu,

Studii de artă populară,

Editura

Minerva,

Bucureşti,

19i2, p. 9.
48 Pascu Ştefan, Meşteşugurile din Transilvania pînă în sec. XVI-lea, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1954, p. 69; Bielz, J. Arta populară
a saşilor din Transilvania, în Studii şi cercetări de istoria artei, III, nr. 3-4, 1956,

Bucureşti.
50 Dnnare

Nicolae, Trei centre româneşti de producători de cahle în Munţii
Apuseni, în „Steaua", nr. 8, Cluj, 1954: Idem, Colecţia de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei, în „Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei", pe

anii 1!157-1958, Cluj, 1958, p. 242.
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Turda, Aiud (sec. XVI-XVIII) 51 , iar mai tîrziu, la Corund şi Mădă
raş.52 Olarii din centrele de pe Crişul Negru au început producţia de cahle
iniţial la comandă, mai tîrziu chiar pentru desfacere, la tîrgurile mari
de ţară din Beiuş, Vaşcău sau Tinca. La 160053, inventarul topitoriei de
aramă existent la Poiana, în apropierea Vaşcăului pomenea un „cuptor
verde" în construcţia administrativă, care, va fi fost numit astfel datorită
cahlelor colorate în verde, cu oxid de cupru, (colorant uşor de obţinut
din zgura colectată de la cuptoarele topitoriei). Fie că acele cahle „verzi"
vor fi fost lucrate în centrele de olărit locale, fie că vor fi aduse din altă
zonă, importantă este în contextul nostru penetraţia unui element nou,
care va transforma sistemul constructiv al echipamentului de încălzit din
locuinţe, constituind în acest sens un factor de progres.
Producţia de cahle s-a dezvoltat cu deosebire în sec. XIX, începutul
sec. XX, la Leleşti, Cărpi:11:et, Leheceni, iar în vecinătatea lor, la Tîrnă
viţa, în Ţara Zărandului 5 4, satisfăcînd nu numai necesităţile localităţilor
din zona Crişului Negru ci şi acelea ale mai tuturor satelor din vestul
ţării.

Cahlele nesmălţuite lucrate la Leleşti, sau cele smălţuite şi nesmăl
produse de centrele Leheceni şi Cărpinet erau colorate cu oxid de
cupru, în verde, sau cu „piatră vînătă", în albastru, ori cu hum~ roşcat
maronie. Cu ajutorul tiparelor cioplite în lemn se imprimau motive decorative în lutul plăcilor, reprezentîndu-se motivul soarelui, al valului,
,,pomul vieţii" etc.
După primul război mondial pe alocuri, ori în deceniile 3-4 ale secolului XX, modificările interiorului locuinţei şi introducerea sobelor de
fontă au dus la încetarea producţiei de cahle în centrele bihorene.
Vatra cu camniţa de lespezi sau din cahle avea o polifuncţionalitate,
în raport cu repartizarea judicioasă a destinaţiei fiecărei piese din structura interiorului: pe „guriţa" (policioare încastrată deasupra gurii de
alimentare a cuptorului, sau la marginea coşului exhaustor - se păstrau
oalele de lapte, diferite ustensile casnice, amnarul şi cremenea pentru
aprinsul focului, făclijle pentru iluminat etc. Grinzeaua care susţinea
coşul camniţei sprijinea şi „ruda" pentru uscarea rufelor „la faţa focului".
O altă etapă în evoluţia şi modernizarea echipamentului de încălzit
a reprezentat-o „soba cu fiteu", după adoptarea căreia, camniţa fusese
scoasă din camera de locuit, în tindă, instrînd în componenţa structivă a
cuptorului de pîine.
,,Soba cu fiteu'', numită local „căndălău" (la Budureasa, Pietroasa,
Curăţele), ,,spreheiu" (pe Valea Roşiei) se construia din lespezi de

ţuite

51 Viski Karoly, Szekely tozhelyek, în „Ertesit6", XXIII, 1, Budapest, 1931,
p. 16-17; K.os Kâroly, Cahlele din Ciuc, in „Studii şi cercetări de istoria artei", I,
nr. 1-2, Bucureşti, 1954, p. 49-57.
52
Prodan David, op. cit., voi. II, 1968, p. 856.
53
Dunăre Nicolae, op. cit.;
Bănăţeanu Tancred, Arta populară în satele
specializate din sudul raionului Beiuş, reg. Crişana, în „Studii şi cercetări de istoria artei", nr. 1-2, Bucureşti, 1954.
54
cf. Descoperirile arheologice efectuate de colectivul Muzeului Ţării Crişu
rilor din Oradea.
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cărămidă nearsă (,.văioagă"), mai tîrziu chiar din tablă, dirija fumul în afara acoperişului casei. Fără îndoială, aceste schimbări esenţiale
au determinat importante mutaţii în cadrul interiorului: înzestrarea camerei cu un mobilier nou, realizat artistic, cu textile bogat ornamentate,

Fig. 36.

Ştergar

de rud[1, cu motivul „furca"

(Dumbrăveni,

Bihor).

care nu mai erau expuse fumului.. Nivelul de trai era îmbunătăţit, condiţiile de igienă ale interiorului erau sporite.
"'
O fază de tranziţie spre soba de provenienţă industrială a fost
„broasca", soba scundă din fontă sau tablă, fără picioare, aşezată direct
pe soclul sobei, clădit din cărămidă nearsă. Acest tip a fost mult răs
pîndit în urmă cu 30-40 de ani şi în zonele învecinate, Sălaj, cîmpia de
vest, Crişul Repede, Barcău etc.
„Soba cu ţîoaie", ,,soba cu Ier" (cu rolă), de fabricaţie industrială a
fost adoptată după 1940, folosită şi azi ca principal sistem de încălzire
şi prepararea hranei, în aproape toate gospodăriile; De la aceasta pînă
la introducerea sobei moderne, emailate, apoi a aragazului n-a fost decît
un pas. Interiorul bine utilat, cu mobilier nou, de factură orăşenească
are azi .ca echipament pentru încălzit soba de teracotă, mult răspîndită
în ultimii 10-15 ani.
Concluzionînd asupra acestui aspect al structurii interiorului, subliniem procesul de evoluţi~ a sistemului de încălzire, ca reflectare a condiţiilor social-economice.
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Cuptorul pentru copt pîinea, construit separat sau prin adjuncţie cu

sau cu camniţa, mai tîrziu chiar cu „soba cu plită" - a fost
vreme, prin funcţia sa şi prin structura volumetrică, una din cele
mai importante elemente ale locuinţei. Tipul cel mai răspîndit şi mai
vechi în aria studiată este cuptorul cu boltă, semisferică sau tronconică,
fără horn, cu o singură cavitate de alimentare. Vechimea acestui tip de
cuptor în ţinutul Crişurilor este atestată de cuptoarele feudale, datînd
din sec. X-XI, descoperite în săpăturile arheologice efectuate la Salca,
de către Muzeul Ţării Crişurilor 55 .
Cuptorul cu boltă se clădea pe un fundament din lespezi de stîncă
sau piatră de rîu, cărămidă, arsă sau nearsă (,,văioagă"), pentru ridicarea
calotei realizîndu-se în prealabil un cofraj semisferic sau tronconic, uneori
paralelipipedic, peste care se lipea strat după strat, cu „pămînt călcat"
(frămîntat din argilă, paie, pleavă şi pietriş), rezultînd un perete gros
de cca 20-30 cm. După terminarea construcţiei se aprindea în interiorul
calotei focul care „mistuia" cofrajul din lemn, peretele din argilă întă
rindu-se şi căpătînd rezistenţă prin ardere 56 . Ultima operaţiune o constituie lipitul şi „văcălitul" cuptorului pe dinăuntru şi pe dinafară. Pe vatra
largă a acestui cuptor amplasat în tindă (cu băbura deasupra) se gătea
în ceaunul suspendat de un lanţ, de gujbă, ori pe „caii de vatră", pirostrii
deseori deosebit de artistic lucraţi din fier forjat. În unele cazuri, cuptorul de pîine era adăugat la camniţa cu „căhăli", bolta mare sporind
posibilităţile de încălzire a casei.
Un tip interesant era cuptorul cu „gura" de alimentare în casă, în
tindă sau în „bucătăria de vară", iar bolta se construia în afara planului
casei, spre grădină.
Un tip dP cuptor mult îmbunătăţit ca material şi tehnică de construcţie era cel construit din cărămidă arsă, sau nearsă, cu un horn larg,
deasupra vetrei. Alături de cuptor se clădea „clătanul" pentru căldarea
mare de fiert şi tot în vatra largă era încastrată uneori rîşniţa pentru
măcinatul boabelor de porumb.
Deseori cuptoarele erau ornamentate cu motive simbolice, realizate
în stucatură (motivul „cununii", al „şarpelui" etc.), apărînd uneori şi
data construcţiei. ,,Camniţa cu căhăli" crea un colţ ornamental deosebit,
prin coloritul cahlelor nesmălţuite, albastre sau verzi, ori prin luciul celor
smălţuite. Cuptoarele de cărămidă se văruiau albe, ,,mierii" {albastre),
iar mai tîrziu erau pictate la fel cu pereţii încăperii în care erau amplasate.
După înlocuirea sistemelor tradiţionale de încălzire cu altele moderne, cuptorul de copt pîine a fost scos în curte, acoperit de o colnă sau
„horincă", care a devenit treptat o cuptorişte, sau o „cohe de vară", în
care se muncea, se gătea, se locuia pe timp de vară.
vatra

liberă,

multă

55 Vezi Bocşe Maria, Alimentaţia cu pîine şi tipologia cuptoarelor în aşezările
din bazinul superior al Crişului Negro,
în Contribuţii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişurilor, 10, Oradea, 1971.
5 ~ Zippelius Adelhart, Arta
populară din Renania, Di.isseldorf, 1970, p. 8.
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Sisteme de iluminat
Principala sursă de lumină o constituia în locuinţa arhaică, focul din
vatră. In nopţile lungi de iarnă, cînd se muncea în jurul vetrei, femeile
torcînd, iar bărbaţii cioplind sau împletind coşuri şi frînghii din rafie

Fig. 37.

Faţă de
judeţul

perma
Bihor).

(Leleşti,

Fig. 38. Faţă de masă, aleasă cu
motivul „roata", simbol solar (Budureasa, judeţul Bihor).

şi cînepă,

o lumină slabă şi intermitentă se obţinea cu ajutorul „fachiilor",
lungi, din lemn de brad, înfipte în crestături aplicate în „brîncă
rile" (suporţii, stîlpii de susţinere ai camniţei), care se aprindeau rînd pe
rînd, pînă la încetarea activităţilor casnice. Deseori, femeile confecţionau
luminări din seu de oaie, sau din ceară de albine, drept forme folosind
tulpinile goale de leuştean, sau de soc.
Un mijloc arhaic folosit pentru iluminat a fost şi opaiţul din lut alimentat cu seu în care ardea o „feştilă" din cînepă. De prin sec. XVIIIXIX s-a întrebuinţat frecvent şi opaiţul din fontă sau fier, ,,şterţul",
lucrat de fierarii din satul specializat pe fierărit, Vărzarii de Jos.
Faza evolutivă care a succedat epoca folosirii opaiţelor a fost aceea
a lămpaşelor şi lămpilor elimentate cu petrol, care au dăinuit pînă în deceniul şase al veacului nostru, cînd procesul electrificării s-a generalizat
în toate localităţile din zonă, facilitînd însăşi schimbarea mentalităţii şi
a condiţiilor de trai, pătrunderea mijloacelor mass-media, cu roluri deosebite în procesul de educare şi culturalizare a satului nou.
aşchii
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a interiorului

ln interiorul românesc, criteriul estetic se impune de la sine alături
de cel funcţional, nu numai în ce priveşte mobilierul, ci mai cu seamă
în gruparea obiectelor după culoare, ornamentaţie, categorii de materie
primă.

Lemnul, lutul, fierul, tăiate şi modelate pentru a deveni mobilier,
unelte de muncă, ustensile casnice apar în ansamblul decorativ al locuin~
ţei ca elemente care susţin, dozează, alternează, potenţează sărbătoarea
culorilor textilelor folosite pentru împodobirea pereţilor, a patului, mesei
sau a „rudei" cu zestre, fixată deasupra patului.
Armonia coloristică (ocru-maroniul lemnului patinat de vreme, ală
turi de roşu-ruginiul sau verdele „bradului", care dau tonalităţi specifice ceramicii bihorene, împrumutînd lumină şi viaţă lîngă neasemuita
tricromie de roşu-alb-negru a textilelor) este în perfectă concordanţă cu
unitatea stilistică şi ornamentală a tuturor elementelor din cadrul locuinţei.

Gruparea şi etalarea textilelor în interior se face după criteriul funcdar şi după cel estetic, piesa pe care se expuneau cele mai numeroase textile fiind patul. în camera de locuit a familiei, un „lepedeu",
cearceaf alb, ţesut din cînepă sau in, acoperit de un ţol învărgat sau
ţesut „în tăblii" negre-albe, înviorat de roşul motivelor alese în război,
la „căpătîiul perinilor" - formau aşternutul simplu de odihnă.
în „casa de la uliţă" asistăm la o adevărată concentrare a ţesăturilor
alese, a zestrei casei: cele două paturi simetrice cu saltea din cînepă,
erau aşternute .cu cîte 5-6 lepedee alternative, din in, iar altele din lînă,
ţesute în război, cu o bordură de alesături decorative, între care, motivele geometrice realizate cu „fitău" (bumbac) roşu-negru se combină
uneori cu motive cusute, inspirate din floristica bogată a plaiurilor bihorene. Peste „pricoviţă", sau cuvertura din lînă se aşezau cîte 3-4 rînduri de perini, dispuse orizontal, cu căpătîiele artistic alese în război. ln
concordanţă şi armonie cu textilele decorative ale patului erau „feleguţele", ştergarele aşezate pe ruda fixată la grindă, formînd o friză decorativă de un efect deosebit. Masa era acoperită cu „felega de masă" (faţa
de masă) ţesută din in, cînepă sau bumbac alb, din cîte 2 laţi cusuţi şi
înnădiţi cu cusătura decorativă a „cheiţei", sau cu dantelă croşeta.tă. Motivele decorative alese în război, ornamentele ritmate ale ştergarelor de
rudă, sau ale celor puse pe perete pentru încadrarea blidelor, a icoanelor sau a oglinzii sînt adevărate spaţii cromatice care înviorează şi conferă
lumină şi căldură interiorului. Sublinierea spaţiilor repartizate funcţio
nal în cadrul interiorului şi combinarea mobilierului simplu, cioplit, încrestat, uneori incizat cu motive decorative cu bogăţia de textile şi de
ceramică constituie o caracteristică deosebită a locuinţei tradiţionale româneşti în general şi a Bihorului în mod deosebit. Viziunea cu adevărat
picturală prin combinaţia de forme, culoare, simetrie şi armonie definesc
însăşi monumentalitatea locuinţei şi caracterul ei expoziţional, într-un
tot sincretic al genurilor de artă plastică populară.
ţional,
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Ca o trăsătură generală a sitlului interiorului bihorean, remarcăm
dispunerea orizontală, simetrică şi alternativă a elemente1or artistice şi
cromatice, integrîndu-se perfect unităţii stilistice a locuinţei româneşti.

Semnificaţii

cu valoare rituală şi
ale structurii interiorului

socială

Interiorul perfect e>rganizat şi echilibrat, în care fiecare element îşi
are locul şi rostul său funcţional şi estetic degajă însăşi concepţia şi modul de viaţă al unei populaţii, organizarea riguroasă şi temeinică a unei
vieţi statornicite de milenii în aceste locuri, trăind din truda pămîntului
şi din rodul acestuia.
Spre deosebire de vestul Europei, unde primatul economic, funcţio
nal, subjugă simbolurile estetice în organizarea interiorului 57 , în casa românească podoaba şi pitorescul formau în exprimarea poetică a lui Lu
cian Blaga - ,,pervaz firesc al vieţii 58 , constituind o dominantă caracteristică. Setea de .culoare, belşugul de forme şi motive izvorîte din fantezia,
din folclorul bihorean definesc complexul stilistic al locuinţei bihorenP,
trăsături care guvernează în sens creator toate domeniile de manifestare
ale vieţii spirituale, în cele din urmă.
1n memoria localnicilor s-au păstrat cîteva obiceiuri şi practici IPgate de protecţia şi „statul casei" (în sens arhitectural şi social), de aranjarea şi compoziţia interiorului, de viaţa şi igiena familiei, de convieţui
rea socială în cadrul aceleaşi comunităţi. Respectarea acestor norme a
dus treptat de la proiectul conştient, cu un sens bine definit într-o
fază îndepărtată, la „răspunsuri generalizate, trecînd de la obişnuinţele'
individuale, la cele sociale, la sisteme perpetuate"59 . Aceste sisteme sp
mai păstrează chiar şi atunci cînd se referă ~a un simplu element al
ansamblului, sau atunci cînd valoarea vechilor semnificaţii s-a şters din
memoria colectivă, nemaifiind considerate apte de a influenţa în vreun
fel viaţa de familie, ori a colectivităţii. Azi, în urma mutaţiilor survenite'
în modul de viaţă al locuitorilor, ca şi în modul lor de gîndire, doar femeile vîrstnice îşi pot reconstitui unele practici şi semnificaţii cu valoare
rituală sau socială ale compoziţiei interiorului, dar însele nu mai cred în
rostul acestora, memorîndu-le şi redîndu-le ca pe nişte „daturi" din
bătrîni.

Locul vetrei de foc se alegea cu grijă, niciodată acolo unde înainte
de construirea casei va fi fost un pom roditor, sau o vatră a unei case
mai. vechi. Sub talpa casei, în locul predestinat cuptorului se punea o
legătură cu cărbuni, sau o „ulcică cu mangal", ca o invocare a norocului,
rezistenţei casei şi familiei, a „statului" (durabilităţii) gospodăriei. Avînd
Blaga Lucian, Trilogia culturii, Editura pentru litPratura
1969, p. 190.
Linton, op. cit.
59 Inf. Laza Florian, n. 1898, Budurcasa, jud. Bihor.
57

reşti,

58
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pe plan social şi spiritual valori majore, similare cu vatra casei, cu casa
însăşi, stabilirea vetrei de foc în casa nouă şi construirea cuptorului sau
a „camniţei" (coşului exhaustor) impunea o suită de rituri şi tehnici bine
îndătinate

în

viaţa colectivităţii:

lipitul vetrei

şi

al cuptorului o

făceau

bătrînii din familie, sau din cadrul comunităţii. Tot aceştia aprindeau
şi primul foc în casă, căci „focul cere viaţă", cel care-l aprindea era sortit să moară, conform unei vechi credinţe de mare circulaţie universală 60 •
Dar focul, vatra, în concepţia populară nu erau considerate doar elemente
purificatoare, ci, datorită caracterului lor dihotomic puteau deslănţui „secul, seceta, uscăciunea, boala", în cazul în care s-ar fi ars obiecte utilitare
ale familiei, sau mobilier (cofa, şuştarul, nucile, furca de tors, leagănul
etc.). Atunci cînd în casă se afla un nou născut, nu se împrumuta nici
ustensile de la vatră, ,,pentru că s-ar fi dat sănătatea, norocul, viaţa
însăşi a familiei " 61 , conform credinţelor populare.
Vatra (cuvînt autohton 62 adoptat şi de slavii din sud şi nord, ca şi
de maghiari) avea o semnificaţie socială covîrşitoare, însemnînd statornicirea casei, a familiei, a satului în cele din urmă, însăşi perenitaka
neamului, iar „vîrsta" acestei credinţe este confirmată de marea ei răs
pîndire, deopotrivă în folclorul altor popoare europene, francezi, velşi din
Ţara Galilor, spanioli 63 etc.
Obiceiul naşterii pe pămînt, ori lîngă vatra cuptorului existent pînă
tîrziu, în zona Crişului Negru, a constituit un obicei răspîndit nu numai
în toate zonele spaţiului carpato-danubian 6 4, dar şi în alte numeroase arii

pe mapamond, dintr-un trecut îndepărtat. 65 Acest obicei intrat în sfera
riturilor de familie constituie implicit un rit de fertilitate, de stabilitate
a casei, a familiei, a comunităţii sociale, derivat din străvechi credinţe
despre pămînt şi cosmos.
În aceleaşi dimensiuni se integrează obiceiul închinării copilului,
după naştere, focului şi vetrei, ca şi acela de a-l trece pe noul născut de
trei ori, prin gura largă a „camniţei", sau a hornului, ,,ca să-i fie arse
bolile şi necazurile" 66 . Această „profilaxie" avea un sens analog cu „luatul copilului pe fereastră", _apoi fiind înapoiat mamei prin intrarea casei,
ori chiar cu schimbarea numelui dat iniţial, cu alte nume-poreclă derivate din denumiri naturale (Pădureanu, Crenguţa, Ursu, Focaru, Lupu etc., însemnînd o investitură rituală a omului cu forţa şi trăinicia
elementelor naturale.
Inf. Ilea Marta, n. 1895, Tărcăiţa, jud. Bihor.
Russu I. Ion, Elemente autohtone în terminologia aşezărilor şi gospodăriei,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe 1962-1964, Cluj, 1966, p. 81.
62 Eliade Mircea, op. cit., p, 28-30; Owen M. Trefor, Folk Museum St. Faqans,
England, 1978; Idem, Welsh folk customs, National Museum of Wales Welsh Folk
Museum, Cardiff,
63 Inf. Mara Gheorghe, n. 1900, Urviş, jud, Bihor, nr. 92; Marian, Simion Florea, Naşterea la români, 1896, Bucureşti, p. 53, 191; Mironescu Nicolae, Naşterea pe
pămînt, în voi, ,,Despre medicina populară românească", Bucureti, 1970, p. 239-245,
st Pascu ŞtPfan (sub redacţia), Istoria gîndirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice
româneşti, voi, I, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982,
65 Inf. Bar Eva, n. 1907, Delani, nr. 24, Bihor; inf. Sala Ioan, n. 1924, Ferice,
jud. Bihor.
611 Dietrich A, Mutter Erde, Berlin-LPipzig, 1913.
60

61

28 - Anuar „Crisia"
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Credinţele în puterea transmiterii fluxului vital, regenerator, în contact cu vatra casei, sau cu focul şi vatra de foc au o arie mult mai vastă,
însă, cunoscute încă în mitologia abtică romană, iar mai tîrziu la popoarele
din nordul şi Centrul Europei 67 , în tot spaţiul carpato-balcanic68 , pînă în
Extremul Orient şi China69 •
Primul foc în casă se aprindea cu ,,lemnul" care străjuise poarta
la Armindeni, o tulpină de brad, mesteacăn, salcie, plop etc., după specificul fitogeografic al satului. ,,Lemnul de Armindeni", ca simbol al vegetaţiei şi regenerării naturii, ca simbol al fertilităţii şi belşugului casei se păstra la poartă un an întreg, un ciclu biologic întreg. După ce se
usca, în anul următor, cînd urma iarăşi ritualul de Armindeni şi se punea la poartă un nou simbol al vegetaţiei, un nou „arminden", din cel
vechi se confecţiona „ţovul" (băţul steagului de nuntă) prin acest lucru
încercîndu-se transmiterea virtuţilor benefice ale acestui simbol dendrolatric, de la riturile calendaristice la riturile de familie. Din acelaşi lemn
se confecţiona „ruda" pentru ştergare, prăjină fixată deasupra patului
din locuinţă, utilizată ca pandant de expunere a ştergarelor decorative
pentru interiorul tradiţional. Nu rareori, ,,sfîrdoiul" (proţap pivotant
prins la grindă şi prevăzut în partea inferioară cu un jug de susţinere a
copilului care învăţa primii paşi (era confecţionat tot din „lemnul de
armindeni, fiind încărcat de investitura simbolică a unui rit de profilaxie şi de propiţiere.
Ingrijirea casei, curăţenia locuinţei şi a cuptorului de pîine (care
trebuia lipit şi spoit măcar de două ori pe an) aveau un rol covîrşitor în
legătură cu buna convieţuire în cadrul comunităţii tradiţionale. ,,Delă
&area casei şi a cuptorului", dar şi măturatul casei de la ferestre spre
w1 ă „ca să scoţi norocul din casă" 70 , ori măturatul casei înainte de plecarea la tîrg, sau de sosirea peţitorilor erau satirizate de opinia satului
în cadrul străvechilor obiceiuri juridice, la „strigarea peste sat" 71 (în cadrul riturilor calendaristice de primăvară), cu ocazia unor manifestări folclorice, la joc, la şezători etc. Aceeaşi credinţă privitoare la rolul important al curăţeniei în casă, nu numai pe plan igienic ci şi social o reflectă
versurile colindului laic cules la Ponoarele (Călugări) în 1940 de folcloristul Gheorghe Pavelescu:
„Scoală-ţ, gazdă, slijnicile
S-aprindă luminile
Şi să mături sobele 12
Cu mătură de mătasă,
Să iasă rău' din casă" 73 •
67
Fiazer, J. C., Le rameau d'or, Paris, 1923; Pavelescu Gheorghe, Cercetări
asupra magiei la românii din Munţii Apuseni, Bucureşti, 1915; Muşlea Ion, Bîrlea
Ovidiu, Tipologia folclorului, Bucureşti, 1970.
68
Granet Marcel, Le dep6t de l'enfant dur le soi. Rites anciens et ordalies
mythiques, în „Revue archeologique", Paris, 1921.

19

Inf. Bocşe Florica, n. 1909, Sudrigiu, nr. 34, jud. Bihor.
Inf. Mara Gheorghe, n. 1900, Urviş, nr. 92, jud. Bihor.
Pavelescu Gheorghe, Cercetări folklorice în sudul jude~ului Bihor, Sibiu, 1945.
72
Noţiunea generală de „rău", în accepţiunea locală se referă la boli, necazuri, moarte. Vezi şi Pavelescu, op. cit.
7
a Vezi şi Capesius, op. cit., 1969, p. 115.
70

71
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Organizarea interiorului, aşa cum s-a mai amintit se realiza în baza
unor legi fixe, respectate întodeauna. Modul de aranjare şi de amplasare
a mobilierului, a obiectelor, ustensilelor de interior ne indică apartenenţa
etnică şi regională, ocupaţiile locuitorilor. Interiorul reflectă, aşadar, pe
lingă starea economică şi socială, universul spiritual al locuitorilor, relaţiile în cadrul familiei, raporturile stabilite cu ceilalţi membri ai comunităţii în care trăiesc.
Repartiţia funcţională a interiorului pe ax transversal, iar cea estetică pe ax longitudinal7 4 ca normă nescrisă dar respectată în baza unor
străvechi cutume care definesc însăşi apartenenţa etnică şi artistică la
marele spaţiu unitar, carpato-dunărean, este transmisă din generaţie în
generaţie prin folclor, prin oralitate, prin tradiţie. Un vechi colind local
spune:
„Şi-n casă dacă-ţi intra
îţi afla
Măşi întinsă
Lumini aprinsă

Su'ferestre

Scanduri cu spate
Paturi împerinate ..

_7 5

Partea dinspre uliţă, sau dinspre grădină, cu ferestrele împodobite
ştergare şi perdele ţesute şi alese în război era locul destinat desfă
şurării evenimentelor ceremoniale, a nunţilor, meselor de botez, era locul
de primire a musafirilor etc. Însăşi şederea în jurul mesei se făcea într-o
ordine de mult impusă şi cu adînci semnificaţii sociale. Locul de onoare
era considerat spaţiul de sub ferestre, cu laviţele cioplite cu ornamente
de

geometrice, cu „lădoaiele" cu spinare", musafirii aşezîndu-se cu faţă spre
uşă şi spatele la perete. Păstrarea acestei reguli peste timp şi generaţii,
spre deosebire de obiceiurile organizării interiorului în Europa Cen 7
trală 76 conform relatărilor lui Braudel - reflectă însăsi mentalitatea unui
popor bazat pe comuniune, legături strînse şi respect în cadrul familiei,
a vecinătăţilor, a comunităţii sociale. Acest loc de onoare din cadrul locuinţei era acordat oaspeţilor de seamă, bătrînilor, mirilor şi naşilor în
cadrul ritualului nupţial. Stăpînii casei se aşezau totdeauna cu spatc>le
spre uşă, femeia în apropierea vetrei focului, pentru a servi oaspeţii,
bărbatul, la stînga ei, ajutînd-o. Copiii, care mincau la măsuţa mică de
lîngă vatră sau din tindă erau admişi la masă doar după vîrsta intrării în
joc (15-18 ani), cînd erau consideraţi apţi de a participa la viaţa socială
a comuni~ăţii. În unghiul format de cele două laviţe aşezate sub ferestre se păstra de obicei coşul sau ştergarul cu pîinea. De aceea, în locul
pîinii, loc sacru, în concepţia populară, nu se aşeza nimeni pe laviţă.
Masa avea locul bine stabilit în cadrul interiorului, cu semnificaţii
distincte, rituale şi sociale. În această comuniune dinamică a omului cu
Inf. IJ1e Ioan, n. 1945, Tărcăiţa, jud. Bihor.
Vezi Braudel Fernand, Structurile cotidianului:
val. II, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 43-57.
76 Inf. Jurca Catiţa, n. 1927, Curăţele, jud. Bihor.
74

75
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sa, căutarea şi etalarea artei, a universului spiritual prin plăs
muiri sculpturale şi picturale nu rămîn în sfera metaforică, ci capătă
viaţă, imagine, prin forma obiectelor, prin simbolurile ornamentelor, prin
culoare. Masa devine astfel unul din punctele de mare importanţă estetică, în cadrul interiorului, pe ea fiind aşternute cîte 2-3 „felegi" ţe
sute în război şi alese cu motivele „roata", ,,capra", ,,dinţii", în perfectă
concordanţă cu motivele incizate pe picioarele şi „pavăza" (marginile
mesei). Motivele cele mai răspîndite în arta moblierului sînt cele solare
(,,roata cu steauă"), cele reprezentînd elementele naturii' (,,valul", ,,cocîrla") sau cele vegetale cu adî~ci semnificaţii legate de ritul fertilităţii şi
a bunăstării casei şi familiei. In cadrul obiceiurilor populare, de altfel
însăşi masa este investită cu valori rituale, ,,cinstirea" ei putînd atrage
beneficul, fertilitatea, fecunditatea asupra familiei. Iată de ce, la aducerea „cununii secerişului" în casă, fecioara care o purta înconjura masa
de trei ori, apoi aşeza cununa pe masă, unde era păstrată pînă la coacerea
primei pîini din grîu nou, apoi era aşezat pe meştergrindă, sau într-un cui,
deasupra ferestrei, la loc de cinste, pînă la recolta viitoare.
Semnificaţia mesei, ca „loc al rodului", al pîinii, ca loc al marilor
ceremonii tradiţionale legate de viaţa omului şi a familiei reiese şi din
obiceiul de a se pune sub talpa casei, la construirea ei, pe locul destinat
mai tîrziu mesei, ,,o legătură cu boabe de grîu", sau o ulcică cu grîu 77 .
Aşezarea miresei la masă era îngăduită după ce înconjura masa de trei
ori, cu colacul pe cap, invocîndu-se fertilitatea, norocul, conform principiului analogiei şi contiguităţii. Intregul alai nupţial cînta splendida
metaforă:

„De trei ori pe

după masă

Să scoatem floarea
Să rămînă binele,
Să roiască-albinele

din

casă,

. .. " 78

Aceleaşi invocări şi valori semantice se împrumută gestului de a
pune noul născut pe masă, sau chiar sub masă, pe pardoseală 79 , ca „să devină cinstit ca masa şi ca pîinea ciştigată prin muncă şi „căpătătoriu"
(muncitor, ,,strîngător").
Masa constituia un loc important şi în cadrul riturilor premaritale.
Pentru a-şi prevesti norocul, pentru „a-şi ghici ursita", fetele puneau la
Anul Nou, pe masă, sub ştergar, mărgelele şi oglinda, crezînd că astfel
vor visa viitorul. De asemenea, după ritualul nupţial, cununa miresei şi
,,clopotul cu partă", al mirelui erau păstrate în „casa curată", pe masă,
timp de 40 de zile (timp fatidic) ca rit de invocare a ,norocului, bunăstării,
fertilităţii, prin analogie.
Caracterul dihotomic universal se face simţit, în concepţia tradiţio
nală şi privitor la masă: ,,dacă nu cinsteşti masa, multe necazuri păti
meşti", se credea în toate satele din zonă. De aceea, ,,clopul (pălăria) nu

78

Tripon Aurel, Monografia almanah a
Inf. Jurca Catiţa, Curăţele, jud. Bihor.
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Ibidem.
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Crişanei,
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se punea niciodată pe masă, că se fac muşuroi (de furnici, sau de cirtiţe)
pe ţarină" 80 , sau „zadia şi brîul nu se pun pe masă, că se îmbolnăvesc
vitele", iar „dacă pui sita sau furca de tors pe masă, se îmbolnăveşte
stăpîna casei" 81 .
În aceste credinţe şi semnificaţii legate de interiorul locuinţei se
remarcă o permanentă untrepătrundere
a concepţiilor despre familie,
despre muncă, sau modul de gîndire şi practicile rituale ale unei străvechi
populaţii de agricultori 82 .
În cadrul locuinţei tradiţionale, mobilierul destinat odihnei avea
locul de amplasare fix. Singurele mobile care puteau fi mutate, schimbate erau scaunele de tors, aşezate lingă vatră, în apropierea patului, în
tindă, tîrnaţ etc. Marea diversitate a acestor scaune, valoarea lor estetică,
particularitate deosebită a casei bihorene, a zonei însăşi. Inegalabilele
forme dăltuite în spătarul acestor scaune (antropomorfe, cosmice, skeumorfe) redau nu numai valenţe ale creativităţii, ci, în acelaşi timp, universul spiritual al localnicilor, aceste piese de mobilier devenind reale
mesaje ale afecţiunii celui care le confecţiona şi le dăruia mamei, surorii,
logodnicei, soţiei. Folosirea unui astfel de scaun însemna nu numai preţuirea lui utilitară şi artistică, dar şi semn al receptării şi acceptării tainicului mesaj încifrat, turnat în plastica formelor lui. Un astfel de scaun,
dus la şezătoare de către o fată care-l primise în dar de la un flăcău,
încifra o reală declaraţie a reciprocităţii sentimentelor de afecţiune în
faţa întregii colectivităţi.
În cadrul obiceiurilor tradiţionale, scaunul avea deseori menirea de
a asigura „protecţia" simbolică a familiei. La intrarea alaiului nupţial în
casa mirelui, mireasa înconjura de trei ori scaunul aşezat în mijlocul
curţii pe care se afla o doniţă cu apă, apoi îl răsturna dintr-o singură lovitură de picior, ,,ca să n-i fie potrivnică firea, să poată naşte uşor" 83 .
Dimpotrivă, în cadrul ritualului funerar, răsturnarea scaunelor după ridicarea sicriului din curte, însemna „alungarea morţii, a nenorocirii, a
maleficului de la casa respectivă".
Patul constituia în interiorul bihorean centru de greutate privind
realizarea estetică a interiorului. Deasupra lui se punea „ruda" cu şter
gare, iar alături, suspendat la grindă se află „leagănul cu torzi", pentru
asigurarea protecţiei fizice şi magice a pruncului, conform unei vechi
credinţe populare. Din aceleaşi credinţe izvora şi interdicţia de a se arde
patul, sau leagănul, după ce îşi pierdeau utilizarea din locuinţa tradiţională, fiind înlocuite de un mobilier modern.
O practică îndătinată în Bihor era aceea de a se pune la temelia
casei, sub tălpile de lemn, în locul unde urma a fi aşezat patul, un ban
de argint şi o oală cu griu ca rit de fertilitate şi fecunditate transmis de la
obiceiurile agrare la obiceiurile de familie.
80
81
82
83
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Ibidem.
Ibidem.
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Lada de zestre, ca piesă de mobilier strîns legată de ritualul nupavea o valoare estetică, funcţională şi simbolică deosebită, în cadrul
locuinţei tradiţionale. în preajma nunţii, părinţii cumpărau fetei lada de
zestre, la tîrgul Beiuşului sau Vaşcăului, lucrată de meşterii lădari din
Budureasa sau din Criştiorul de Sus. în ladă se aduna zestrea, ştergare
şi ponievi ţesute, cusute, straiţe, piese de port etc., rod al muncii şi hăr
niciei fetei. În ziua nunţii, un moment important al ritualului nupţial îl
constituia tocmai purtarea acelei lăzi, de către „corintei" (,.oastea", alaiul
miresei), spre casa mirelui, în văzul şi admiraţia întregii obşti. De aceea,
înşeşi dimensiunea, ornamentele de pe ladă trebuiau să fie expresia stării
materiale, a vredniciei familiei, a gustului pentru frumos.
În sfîrşit, o altă piesă din interiorul locuinţei investită cu semnificaţii rituale este oglinda, aşezată la loc de cinste, între ferestrele de la
uliţă. 1n cadrul ritului de intrare în casa mirelui, mireasa trebuie să să
rute oglinda ca să „fie primită în apa ei" şi să nu-i reflecte chipul în afara
casei, îndepărtînd-o de familie 84 . În schimb, în cazul unui deces, oglinda
era acoperită, pentru a nu „fixa" şi readuce nenorocirea în familie. 85
ţial

•

•

•

Prezentarea acestor semnificaţii legate de organizarea interiorului
aparenta extrapolare a problematicii legate de categoriile
artei populare aferente locuinţei s-a făcut în intenţia reflectării cit mai
vii a complexităţii acestui domeniu, cu multiplele lui funcţii, care-l definesc ca adăpost, cadru material şi univers spiritual, ambianţă şi viziune
stilistică, expresie artistică şi semantică, mărturie istorică şi sistem de
comunicare (etnică, artistică, socială şi rituală). Acest real sistem cultural
ni se dezvălui după multiple investigaţii şi după înlăturarea unor dificultăţi privind înţelegerea sistemului de gîndire a comunităţii tradiţio
nale. Mesajele, semnificaţiile emise şi receptate odinioară în cadrul aceleaşi colectivităţi rămîn azi fără replică, generaţiile tinere nu le mai cunosc, nu le împărtăşesc. Aceste mutaţii esenţiale în sistemul de gîndire
şi în cel comportamental nu sînt generate numai de condiţiile noi de trai,
ci şi de viziunea nouă. Stilul nou, urbanistic pătrunde făcînd modă, că
pătînd ascendent faţă de orice preferinţă sau stil al trecutului. Chiar
dacă unele piese mai sînt păstrate o vreme (patul, lada, scaunele) ele
sînt mesageri ale unei etape, ale unui stil care, aparent depăşite continuă
să trăiască încă, să reînvie în noi creaţii şi genuri ale artei contemporane.
Mobilierul tîmplăresc, lucrat de meşterii săteşti sau din centrele Beiuş,
Vaşcău, Tinca reproduce în unele profile, ornamente (pe tăbliile paturilor, pe spătarul scaunelor, pe lăzi) vechile motive ornamentale de pe mobilierul dulgheresc de altă dată.
In noile ansambluri de locuinţe, policelulare şi multifuncţionale,
confortul, modernizarea, bunul gust sînt principii tot mai pregnante în
viaţa satului contemporan, dovedind schimbarea nivelului economic şi al
mentalităţii individuale şi colective.
tradiţional şi

84

85

Ibidem.
Ibidem.
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TRADITIONNEL ET CONTEMPORAIN DANS L'ORGANISATION
DE L'INTERIEUR DE L'HABITATION DE BIHOR
(LA ZONE DE LA V ALLEE SUPERIEURE
DE LA RIVIERE CRIŞUL NEGRU)

(Resume)

Dans l'ensemble des manifestations artistiques du peuple roumain, l'interieur de l'habitation paysanne apparaît comme une entite dcfinie et determinee par de nombreux facteurs tels celui spatial, economique, social, fonctionnel,
esthetique. Lie a l'architecture de la maison paysanne, l'interieur est l'expression
des exigences de la vie et d'une longue tradition historique. II represente, en meme
temps, la totalite des genres d'art populaire. On le retrouve dans des alternances et
combinaisons configurant les dimensions memes de l'art populaire roumain: l'ameublement, les outils et les objets usuels, la poterie, les textiles, les creations artistiques en fer, cuir, os.
L'interieur des habitations de la zone dont on parle reilete non seulement la
vision esthetique des habitants, leur sens des proportions, de la symetrie, le dosage des couleurs, mais, en meme temps, l'etat social de la famille, de la collectivite aussi, les relations entre la vie privee et celle sociale du village, l'echange
de valeurs culturelles avec d'autres collectivites, zones, regions plus proches ou
plus lointaines.
Ayant pour point de dcpart ces considerations, l'auteur de l'etude analyse des
problemes lies aux: Techniques de construction, Evolution du plan de l'habitation,
Ornamentation des maisons, Fonctionnalite et evolution dans la structure de l'interteur de l'habitation, Systemes de chauffage ct preparation des repas, Organtsation artistique de l'interteur, Stgnifications d valeur rituelle et sociale de la structure de l'interieur, des aspects analyses au niveau de la tradition qui existait sur
ce plan Pt des mutations engendrees par l'epoque contemporaine dans l'organisation de l'interieur de !'habitat.ion paysanne de la Vallee superieure de Crişul
Negru.
On en a fait une presentation dctaillee dans l'intention de refleter, le plus
clairement possible la complexite de ce domaine aux multiples fonctions qui le
detinissent comme abri, cadre materiel et univers spirituel, ambiance et vision
stylistique, expression artistique et semantique, temoignage historique et systeme
de communication (ethnique, artistique, sociale et rituelle). Ce veritable systeme
culturel nous este devoile apres de longues recherches et apres avoir ecarte Ies difficultes concernant la comprehension du systeme de penser de la communaute traditionnelle. Les messages, Ies significations emises et receptees jadis dans le cadrl!
de la meme communaute restent de nos jours sans replique, la jeunesse ne Ies
connaît et ne les accepte plus. Ces transformations essentielles dans le systeme de
pl'nser et dans celui du comportement ne sont dues seulement aux nouvelles conditions de vie, mais aussi a une nouvelle vision. Le nouveau style urbain est la
mode et remplace Ies preferences ou le style du passe. Bien qu'il y ait des pieces
qu'on garde toujours (le lit, la grosse caisse a linge, les chaises), elles ne sont plus
que des temoins d'une etape, d'un style gui, apparemment depasses continuent a
vivre encore, ă revivre dans les nouvelles creations et Ies genres de l'art contemporain. L'ameublement fait par Ies menuisiers des villages ou des centres de Beiuş,
Vaşcău, Tinca etc., reproduit souvent (ornements sur les dos des lits et des chaises,
sur Ies caisses) les motifs ornamentaux anciens de l'ameublement fait par les charpentiers d'autrefo1s.
Dans les nouveaux ensembles d'habitations polycellulaires et multifonctionndles le bien-etre, la modernisation, le bon goO.t sont des principes toujours plus
ancres dans la vie du village contemporain, prouvant la transformation du niveau
t•eonomique et de la mentalite individuelle et collective.
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