CONSIDERATU ASUPRA TIPOLOGIEI GOSPODĂRIILOR
TRADIŢIONALE ŢĂRĂNEŞTI DIN LOCALITĂŢILE
COMUNEI POMEZEU (BIHOR)
MELANIA Ţ ĂRĂU*
CONSIDl~R/\TIONS SUR LA TYl'OLOGIE DES FOYERS TR/\DITIONNELS l'/\YS/\NS DES
LOC/\LITf.:S DE LA COMMUNE POMEZEU (LE DISTRICT DE 1311 IOR)
Rl~SUML~

Dans l'ctude ci-dessous on a cssayc de faire une analysc du mode ci des tcchniques de construction des maisons paysanncs ainsi que du mode el des criti:res d'organisation des leu rs foycrs'.
Notre rcchcrche s·cst conccntrcc sur Ies villagcs de la commune Pomezeu, parce que celte
zone. placce lalcralement de I' artere roulii:rc qu i unii Oradea avec Deva.. a con nu une certai ne isolalion. posilion qui lui a assurc une rncillcurc conscrvation du modele urbanistique traditionnel. Ccpcndant,
dans chacun de ccs villagcs Ies innovations occidenlales y translerees grâcc au phenomcne d' cm igralion
de la jcuncsse locale dans des pays occidcnlaux commc Italic. Espagnc ci lrlandc 0111 commcncc ii se
l11ire connues.
Ccpendant. on peut cncore trouver sumsantes maisons construites suivanl Ies modi:les du
XIX-c sii:cle. ayanl la struclurc formce. cn general. d'une veranda. d'une galerie ouvertc ci deux chamhrcs.
ou sculcmcnt d'une galerie ouvcrte. cquipce avcc un four ii pain et unc chamhrc.
Les anncxcs du foycr sont placecs. dans la majoritc des cours. sur Ies parlics qui fonnes lcur
perimclrc. L'etablc csl disposce parallclcmcnt avec la rucllc. scparant ainsi la cour du jardin. Elle est
formce d"une petite chamhre destince aux hommes de la maison pour veillcr pcndant la pcriode de
velagc. La chamhre pour Ies ha:ufs est prcvuc avec unc sortie vers la cour ci avcc une auire pour
l'climina1ion du fumicr vers Ic jardin. Dans Ies cours ii y avait cncorc la porcherie, Ic poulailler. le
grenicr ci la remise pour garer Ies attelages el Ies machincs agricolcs.
Toules ces constructions sont ainsi corn;ues pour oITrir le maximum d'cllicacilc ii faible coi11.
Ccs1 la raison pour laquellc pour la construction de ces ediliccs on a u1ilisc Ies matcriaux autochtones
olTerts par I' environnemcnt local: du hois. du roscau, de la picrrc el de I' argile. I.' usinagc Lle la majorite
de ccs materiaux est artistique el rcfli:tc Ic stylc spccitique de la zone, mais aussi conlienl des elements
d'originalitc.
Mots clef: des foyers, paysans. Pomczeu

I. Repere istorice
Comuna Pomezeu este situată în partea de sud a judeţului Bihor, în Depresiunea
Beiuşului, pe traseul micro-golfului săpat de Valea Videi în piemontul versantului sudic
al masivului Piatra Craiului. Localităţile sale componente, Câmpani de Pomezeu,
Coşdeni, Hidiş, Sitani, Spinuş de Pomezeu şi Vălani de Pomezeu sunt plasate pe terase
• Muzeul
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cu o altitudine cuprinsă între 200-500 metri. Peisajul local nu diferă prea mult de nota
generală a aşezărilor din depresiunea amintită, majoritatea acestora fiind dispuse în
locaţii asemănătoare ori în luncile create de reţeaua hidrografică a Bazinului Crişului
Negru.
Până

în anul 1968 au existat trei
centre administrative, la Câmpani. la
Pomezeu şi la Coşdeni, acestea fiind
unificate la Pomezeu odată cu prima
reorganizare administrativ-teritorială
întreprinsă de regimul Ceauşescu, pentru
ca în 1989 să fie rearondate centrului de
la Răbăgani.
Evoluţia istorică a satelor
aparţinătoare arealului în discuţie a unnat
aceeaşi cale ca şi a celorlalte din zonă.
Până către sfărşitul secolului al XV-iea

Fig. I. Ruinele castelului fortificat de la l'omezcu

aici au rezistat entităţi autonome româneşti, mărturie în acest sens fiind localitatea
Pomezeu, atestată documentar în anul 1492, sub numele „Papmezzeye" 1, toponim care
în româneşte s-ar traduce prin formula „Câmpia Popii" 2, nume legat de regimul juridic
de care credem că s-a bucurat în trecut aşezarea, aici putând subzista una dintre
pertinenţele româneşti (pertinent ia valachorum) specifice sudului Bihorului. Dealtfel,
în 1900, monografistul Bunyitay Samu dă ca sigură existenţa în localitate a unei „biserici
româneşti de zid, în stil romanic" încă din secolul al XV-lea 1 , afirmaţie pe care istoricul
Jak6 Zsigmond o consideră veridică în 1940 „câtă vreme aici se găsea şi un castel
fortificat" 4 •
Tot în anul 1492 sunt atestate documentar satele: Câmpani - amintit împreună
cu satul vecin Pomezeu - după care, în 1600, este pomenit cu două toponime distincte,
Câmpanii de Jos (A/so Kompantth) şi Câmpanii de Sus (Felseo Kompantth), cu
specificarea faptului că locuitorii acestora ,,se ocupau cu extracţia minereului de cupru"s
şi Spinuş, sub toponimul „Thyws", în româneşte „Spinărie" sau „Spinuş", aparţinând
familiei Thelegdy''.

'Jak6 Zsigmond. Biliar megye a torok pusztitas elăll, Sylvester Nyomda RT, Budapesl, 1940, p. 316
Localitatea a mai fost pomenită documentar sub toponimele: Papmezew ( 1508), arx Papmezo ( 1594 Cetatea Pomezeului), Kispapmezo (1913 - Pomezcu Mic) în Coriolan Suciu. Dicţionar istoric al
localităţilor din Transilvania. voi. II, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1966, p. 54
'Borovszky Samu, A Biharvarmegye
Nagyvarad. Budapcsl, 1900, p. 377
• Jako Zsigmond, op. cit.. p. 3 16
• Ibidem, p. 279
• Ibidem, p. 359
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Celelalte aşezări sunt atestate în anul 1508 în diferite acte regale de înzestrare
a familiei Thelegdy cu averi funciare, toate „nova donatio". Astfel, satul Coşdeni este
amintit cu numele ,J(osdanfa/wa" într-o novaţie regală acordată familiei Thelegdy asupra
unei porţiuni de posesie', satul Vălani, sub numele ,Alsopathak", adică „Valea de.Jos",
tot ca novaţie acordată familiei Thelegdy8, iar satul Hidiş, cu numele ,.,Alsohydassef',
care s-ar traduce prin „Delurenii de Jos", de asemenea într-o novaţie acordată de regele
Vladislau familiei Thelegdy9 •

l'ig. 2. Sigiliu Pomczcu

Fig. 3. Sigiliu Câmpani

Satul Sitani este pomenit sub o dublă toponimie. anume „Zythaanfalwa,
Thwrbolyafalwa", particularitate care evidenţiază existenţa a două comunităţi umane
distincte, Sitani şi Turbureşti, dar care vieţuiau pe întinsul unui hotar comun la extrema
competenţei teritoriale a domeniului Thelegdy 10 • Administrativ, toate satele au fost
arondate districtului fiscal al târgului Ceica şi domeniului feudal al familiei Thelegdy.
În conscrierea ordonată de Coroană în anul 1552, localităţile supuse analizei
noastre au fost inventariate laolaltă cu celelalte sate ale unităţii fiscale 11 , toate acestea
însumând un număr de I 09 porţi fiscale, 59 ale lui Nicolai Thelegdy şi 50 ale lui
Michaelis Thelegdy, adică 218 gospodării iobăgeşti cu un minim de 654 de sutlete 12 •
În 1660 Oradea şi partea centrală şi de sud a Bihorului au intrat sub stăpânirea
turcească, iar la Pomezeu se înfiinţează un sangeac, vechea cetate servind ca sediu al
7
Ibidem. p. 283
'Ibidem. p. 377
'' Ibidem, p. 256
"'Ibidem. p. 357
11
Localitatile Districtului Ceica au fost: Albeşti, Bicăccl. Brozkwlya (aşezare dispărută), Bucium.
Bucuroaia. Ceişoara, Drăgeşti. Dicăncşti, Dobrcşli. Duşeşli, Lupoaia, Forosig, Goila, Gruilung. Hidiş.
llidaş (aşezare dispărută), Ogeşti. Cârpcştii Mari. Coşdcni, Cotiglct, Crângcşti. Midişcl. Nyircs (aşezare
disparută), Pomezeu, Vălani, Rotărcşti, Sitani, Sâmbăta. Spinuş, Stracoş, Topa de Jos. Topa de Sus,
Topeşti şi Vărăşcni. în Liviu Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din 1552. în Crisia XXIV. Oradea.
1994. p. 283
" Ibidem, p. 255
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noii administraţii străine. După 1692, odată cu alungarea otomanilor şi cu instalarea
austriecilor, curtea imperială ordonă o nouă conscriere pentru a-şi fonna o imagine a
potenţialului uman şi economic al comitalului. Cele şapte sate ale Pomczeului sunt
menţionate ca fiind pustiite şi depopulate complet 13 • Totuşi, populaţia va reveni în curând
la vechile vetre, iar viaţa economică va reintra treptat pe un făgaş ascendent 14 •

II. Tipologia gospodăriilor ţărăneşti
II. I. Alcătuirea gospodăriilor

tradiţionale

Gospodăriile întâlnite în satele comunei Pomezeu sunt în general modeste ca
întindere, din pricina morfologiei terenului pe care sunt aşezate, fie la poalele dealurilor,
fie în apropierea albiilor pâraielor, care nu permite extinderea lor longitudinală. De
aceea, cele mai multe dintre ele au un front stradal mai larg şi se desfăşoară în paralel
cu uliţele de care sunt mărginite. Tipologic ele se încadrează în clasa „gospodăriilor
organizate în unghi" într-o singură curte, specifice zonelor deluroase din Transilvania 15 •
Regula alcătuirii gospodăriilor constă în prezenţa, în cadrul curţii, a casei de
locuit, apoi a grajdului, a coteţelor pentru porci şi a celor pentru păsări, a spaţiului
acoperit pentru adăpostirea căruţei şi a depozitului pentru păstrarea ştiuleţilor de porumb,
dispunere întâlnită şi în alte sate din zona Beiuşului 16 • Unele gospodării nu dispun însă
de întreg acest inventar imobil. Cel mai adesea sunt absente copertina destinată adăpostirii
căruţei şi depozitul de porumb ştiuleţi. În alte gospodării proprietarii au optat pentru
gruparea sub acelaşi acoperiş a unora dintre aceste destinaţii.
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Fig. 4.

Reparaţia obişnuita

a cons1ruc1iilor în cadrul unei gospodarii cadru

Mezosi Kărolyi. Bi/rar varmegye a tărok ura/om megszunese idejeben (1692). Magyar
Torteneltudomânyi lntczet. Budapcst. I 943. p. I 02
" Ana llea. Gheorghe Mudura. Veronica Covaci. Conscrierea Dome11i11illi Beiuş la anul 1721. în Crisia.
Oradea, 1980, passim
" Valer Butura, Străvechi mărlllrii de civilizaţie românească. Transilvania - Studiu etnografic. Editura
Ştiinlifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1989. p. 71
16
• • • llabitatul. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, voi. II. Banat, Crişana,
,'vfaramureş. Editura Etnologica, Bucureşti. 2010, p. 370-371. În Budurea.o;a, culegător: Gheorghe Aldea.
IEF Bucureşti (1978); în Gurani. culegători: Monica Budiş, IEF Bucureşti (1980), Aurel Chiriac. MŢC
Oradea ( 1980); în Roşia. culegător: Maria Bocşe. MET Cluj ( 1980); în Sălişte de Vaşcău. culegător:
Boris Zdcrciuc. IEF Bucureşti ( 1978)
13
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Poziţionarea casei în cadrul gospodăriei este orientată de obicei perpendicular
pe frontul stradal, de-a lungul împrejmuirii ce delimitează proprietatea vecină. În unele
cazuri locuinţa este edificată direct pe linia frontului stradal, din raţiuni de economie
legate de cheltuielile materiale şi de forţă de muncă reclamate de porţiunea de gard pe
care o înlocuieşte, iar în alte cazuri între împrejmuirea de la stradă şi zidul casei este
păstrată o distanţă de aproximativ un metru. Am întâlnit însă şi situaţii în care proprietarul
a optat pentru desfăşurarea planului locuinţei de-a lungul liniei frontului stradal, tot din
raţiuni economice.
În schimb, casele ridicate la pragul dintre secolele XIX şi XX nu respectă acest
tipar, ele fiind edificate mai adânc înspre interiorul curţii. O atare opţiune a fost
îmbrăţişată şi mai târziu. în perioada interbelică şi chiar în prima parte a anilor '50.
Cliidirca grajdului (iştalău) dimpreună cu încăperea destinată ocupaţiilor agropastorale ale bărbaţilor familiei (coptorişte) este dispusă aproape întotdeauna paralel
cu frontul stradal, delimitând curtea interioară a gospodăriei de grădină. În felul acesta
curtea este oarecum închisă, o latură a acesteia fiind străjuită de edificiul casei, cealaltă
fie de o împr~jmuire cc delimitează proprietatea vecină, fie de clădirea coletelor, de cea
colniţei ori de pătulul pentru porumb (coşară).
Proprietarii care au dispus de un spaţiu intravilan mai larg au preferat să-şi
edifice grajduri cu o lungime mai mare, încăperea alocată animalelor şi cea destinată
ocupaţiilor agro-pastorale ale bărbaţilor fiind
plasate pe flancuri, între ele situându-se un
acces larg către grădină, spaţiu ce serveşte şi

la protejarea de intemperii a atelajului.
Coteţele porcilor şi cele ale păsărilor
nu cunosc o poziţionare specială, decât în
puţine cazuri, aceste acareturi fiind plasate în
funcţie de oportunităţile oferite proprietarului
de amplasamentul altor edificii aflate în curte,
spre a cheltui cât mai puţin cu ridicarea lor.
În ce priveşte soarta uneltelor agricole,
în special al atelajelor şi maşinilor agricole
folosite de gospodari, aceştia dovedesc mare
grijă pentru a le feri de intemperii, păzindu-le
fie sub copertine special amenajate în acest
scop, fie în spaţiile de acces către grădină ale
grajdurilor.
Pătulul pentru păstrarea ştiuleţilor de
porumb (coşară) sunt destul de puţine la
număr şi sunt reduse ca dimensiuni, cei mai
multi gospodari preferând să-l depoziteze în
podul casei sau în cel al grajdului.

Fig. 5. Casă ridicată perpendicular pc linia
rrontului stradal. dar la distanlă de gard
Sitani nr. 33

Fig. 6.

Casă ridicată
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Câteva gospodării, în special cele mai
vechi, păstrează pe mai departe cuptoarele
de copt pâine.
Împrejmuirea frontului stradal este
realizată la marea majoritate a gospodăriilor
din zidărie de lespezi de piatră legate între
ele printr-un liant de argilă. Acestea pot fi
monolite sau cu stâlpi, ,,ochiurile" dintre
aceştia fiind închise cu reţele din leţuri de
brad.
Gospodăriile mai vechi, ori cele
izolate, sunt împrejmuite cu garduri
confecţionate din stâlpi (furci) înfipţi în
pământ, intre care sunt fixate pe orizontală
bârne de lemn nefasonat (jorde ), iar pe acestea
sunt prinse leţuri obţinute prin crăparea
longitudinală a unor segmente de material
lemnos, tehnică răspândită în toată partea de
vest a ţării 17 •

(6)

Fig. 7.

Casă ridicată

înspre interiorul cur,ii
Va.Jani nr. 133

Fig. 8. Grajd clasic - Sitani nr. 9

II. 2. Detalii tehnice şi arhitectonice
Planul caselor din zonă îmbracă trei forme de bază, reprezentative pentru
tipologia caselor tradiţionale româneşti: case cu tindă şi o cameră, case cu tindă o
cameră şi târnaţ şi case cu tindă, două camere şi târnaţ, sistem cu rădăcini preromane,
larg răspândit şi în arealul Balcanilor 18 • Diferenţele au fost dictate de puterea economică

7

Fig. 9. Fonne de

.,.,,...--------.,...---Radu Octavian Maicr, Arhitectura

bază

ale tipologiei

locuinţelor

în vestul ţării, Arad, 1979. p. 25
'" Ioan Godea, Arhitectura la români. De la obârşii la români, Editura Primus. Oradea, 2007. p. 126

17
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a proprietarului care a ridicat fiecare locuinţă.
De la tiparele mai sus enumerate există
şi abateri traduse prin adăugarea unor elemente
de confort, cum ar fi închiderea uneia sau a
ambelor extreme ale târnaţului pentru obţinerea
unor spaţii de depozitare suplimentare - în
cazul variantei cu tindă şi două camere proiectarea unui semi-târnaţ şi astfel extinderea
pe laterală a camerei- în cazul variantei cu
tindă şi o singură cameră 19 •
De asemenea, acolo unde locuinţele au
fost construite pe suprafeţe cu diferenţe
marcante de nivel, în partea opusă vârfu lui
unghiului pantei au fost amenajate pivniţe sub
case, însă nu în toate cazurile, majoritatea
gosporlarilor limitiinrl11-se la s11praînă Itarea
zidăriei fundaţiei, pentru a putea aduce talpa
casei la nivel orizontal.
Am întâlnit o singură construcţie cu
caractere atipice în Sitani, parţial însă, în care
stilul tipic bihorean împrumută elemente din
arhitectura ţărănească a nordului Munteniei,
datorită gustului proprietarului care a trăit
câţiva ani în sudul ţării.
Ca tehnică de construire, toate se
încadrează însă în clasa „Blockbau", specifică
Europei Centrale şi celei de nord, pereţii fiind
confencţionaţi din cununi de bârne orizontale20 .
Fundaţiile tuturor caselor sunt tăcute
din zidărie de lespezi de piatră legate între ele
printr-un liant de argilă nisipoasă (tină).
Structura caselor este confecţionată din
lemn: talpa din gorun, stâlpii (şoşii), căpriorii
(coarnele), grinzi le (grinzelele), tavanul
(podelele) şi şipcile şarpantei (leţurile) din brad.
Sistemele de fixare a elementelor
structurii lemnoase a caselor se limitează la
cuiele de lemn, completate în unele cazuri cu
19 Vlllr.r R11111rn, "fi rit, p. 101
20

Radu Octavian Maier, op. cit., p. 24
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Fig. 10. Casa cu tindă, o cameră şi tâma\
Sitani nr. 140

1~

Fig. 12.

Casă

•

cu pivni\ă la demisol.
camere, cerdac şi camară
Sitani nr. 116

Fig. 13. Sistem ele îmbinare cu
şi scoaba metalică
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scoabe de metal la îmbinarea stâlpilor prispei
cu grinda transversală a acestuia . În trei
situaţii. la Bungău, Sitani şi Hidiş am întâlnit
utilii.area îmbinării cu „cheotori" între buştenii
sau fostele pereţilor.
Pereţii,
exteriori
şi
de
compartimentare, sunt confecţionaţi în
majoritate din bârne lemnoase (fosle) fixate la
capete în canalele cioplite longitudinal în stâlpi
Fie 14 Sis1c,m cli, îmhin,m, .. in cnu,.,··
(şoşi) şi înnădite în jurul unor stâlpişori
intermediari Uorde) dispuşi vertical pe
lungimea peretelui, iar alte locuinţe peretii sunt
confecţionaţi din buşteni sau fosle îmbinate în
„cheotori", ori fosle fixate în canalele stâlpilor
intermediari. Câteva case au pereţi din zidărie
de cărămidă din lut nears (văioagă).
Tencuiala pereţilor este realii.ală din
liant de argilă, în compoziţia căruia se adaugă
fragmente de paie (pleavă) şi bălegar de vite,
Fig. 15. Sistem de îmbinare a foslclor în
spoit ulterior cu var, pentru spoiala exterioară
canalele verticale ale stâlpilor
adăugându-se pigment de oxid de cupru (piatră
vânătă) pentru obţinerea nuanţei cerului senin
(mieriu).
Şarpantele sunt gândite în două ape,
acoperite iniţial cu o învelitoare din paie, iar
de pe la mijlocul anilor '60 înlocuite cu ţiglă
dreptunghiulară. Tot în aceeaşi perioadă forma
unor şarpante a fost modificată prin
transformarea calcanelor în semi-ape. Sunt
puţine case cu acoperişul în trei sau patru ape.
Fig. 16. Sistem de împletire a foslclor
Accesul în podul casei se făcea fie din
prispă, prin intermediul unei scări mobile, fie din tindă ori prin exteriorul casei prin uşa
tăiată în calcanul dinspre grădină.
Prispele sunt sprijinite pe 5, 6, 7 sau 8 stâlpi ce susţin grinda transversală direct
sau prin intermediul unor fragmente de grindă cu cioplituri în retrageri succesive spre
bază (perini) menite să distribuie forţele de forfecare ce solicită punctele de îmbinare
ale stâlpilor cu grinda. Partea inferioară a prispei poate fi închisă fie cu scânduri verticale,
fie cu zidărie din chirpici (văioagă), accesul spre curte reali7ându-se pe o portiţă (roşiei).
Clădirile grt,jdurilor, dimpreună cu cele ale „coptoriştilor", sunt edificate după
două tipare. Primul, cel mai des întâlnit este alcătuit dintr-o cameră destinată activităţilor
https://biblioteca-digitala.ro
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ale tipologici grajdurilor

agro-paslorale ale bărbatilor din familie, despărtită printr-un perele de încăperea vitelor,
sistem întâlnit în majoritatea satelor bihorene!'. În Sitani am întâlnit un caz în care cele
două încăperi comunicau între ele printr-o uşă.
Grajdurile în sine sunt prevăzute în majoritate cu o singură iesle, fixată pe
peretele lateral exterior. Accesului în grajd îi
corespunde în partea opusă o uşă destinată
evacuării bălegarului şi a paielor uzate din
aşternutul vitelor. În pod se poate urca prin
uşa decupată în calcanul clădirii, prin
intermediul unei scări mobile.
Al doilea tip de grajd este identic celui
mai devreme descris, cu diferenta că între cele
două încăperi se află un larg spatiu de acces
f-ig. 18. Grajd cu cop1oriş1c şi acces spre
grădină (cu rol de colnită)
înspre grădină. Acest spaţiu serveşte şi la
Hid iş nr. 25
adăpostirea atelajelor pentru a fi ferite de
intemperii. Tot din acest loc se poate urca în
pod. În variantele mai noi, pereţi i grajdului
sunt supraînălţaţi, diferenţa de înălţime fiind
închisă prin reţele de nuiele ori de şipci de
lemn, cu scopul dea asigura ventilaţia fanului
depozitat în pod.
Aceste construcţii sunt edificate pe o
fundaţie din pietre nelegate sau legate între
f-ig. I 9. Grajd cu coptoriştc şi acces spre
ele printr-un liant de argilă nisipoasă (tină).
grădină zidit complet din piatră Structura anexelor este confecţionată din lemn:
Sitani nr. 150
11

...

IEF

Habitatul ... , p. 370. În Capâlna. culcga1ori: Gheorghe Aldea (1978) şi Maria Elena Enachescu,
( 1980)

Bucureşti
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talpa din gorun, stâlpii (şoşii), căpriorii
(coarnele). grinzile (grinzelele), tavanul
(podelele) şi şipcile şarpantei (leturile) din brad.
Sistemul de îmbinare a elementelor structurii
este asigurat prin cuie de lemn.
Pereţii,
exteriori
şi
de
compartimentare, sunt confecţionaţi în sistemul
„Fachwerk" 22 , din bârne (fosle) fixate la capete
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi
înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 1•
dispuşi vertical pe lungimea peretelui. Există
Fig. 20. Grajd supraînăllat. cu coptoriştc şi
însă grajduri zidite integral din piatră.
acces spre gra d ina
Bungău nr. 49
Tencuiala pereţilor este realizată din
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia se adaugă fragmente de paie (pleavă) şi
bălegar de vite, spoit ulterior cu var. Şarpantele sunt croite în două ape, au fost acoperite
iniţial cu învelitoare din paie, iar de pe la mijlocul anilor '60 au fost înlocuite cu ţiglă
dreptunghiulară.

Împrejmuirile sunt realizate în majoritate din zidărie din lespezi de piatră,
legate între ele printr-un liant de argilă 23 • Unele sunt tencuite cu un mortar alcătuit din
argilă, pleavă şi bălegar, după care sunt spoite
cu var, altele nu sunt tencuite. Se disting două '
tipuri de astfel de împrejmuiri, primul este
monolit, eventual acoperit cu o şarpantă într-o
apă, realizată direct cu ţigle fără suport lemnos,
iar al doilea, mai estetic, este realizat din
stâlpişori peste care se aşează o şarpantă dublă.
„Ochiurile" ce se formează între stâlpi sunt
închise cu panouri din şipci verticale sau ţesute
oblic, denumite şi „tăblii" 24 •
Porţile de acces în curte sunt înalte,
susţinute de stâlpi zidiţi din piatră, tencuiţi sau
nu. Poarta este şi ea protejată de o şarpantă în
două ape. Părţile mobile sunt confecţionate din
lemn, unele traforate cu motive populare, altele
sunt acoperite cu foi de tablă zincată pentru a Fig. 21. Împrej muire din zidărie de piatră
netencuită. cu ,.ochiuri'" -Sitani nr. 33
rezista mai mult intemperiilor.

"Radu Octavian Maicr. op. cit., p. 24
n • •• llabitat11/ ...• p. 3 70. În Budurcasa, culegatori: Gheorghe Aldea şi Paul Petrescu, IEF Bucureşti
(1978)
24
Radu Octavian Maicr, op. cit .. p. 117
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O primă concluzie ce se s-ar putea trage
în urma cercetării pe teren a stării de lucruri
existente ar fi aceea că, spre deosebire de alte
zone ale judeţului, în comuna Pomezeu se mai
păstrează încă multe gospodării de tip
tradiţional ţărănesc, chiar dacă şi aici semnele
modernităţii şi-au pus din plin amprenta în
ultimii ani. Una dintre cauze poate rezida în
relativa izolare a zonei faţă de artera principală Fig. 22 _ Împrejmuire din zidărie monolit de
de trafic rutier, drumul naţional Oradea-Deva,
piatră tencuită - Spinuş nr. 25
ce traversează tangenţial hotarele comunei, iar o altă cauză poate fi pusă pe seama
reliefului local, în general impropriu desfăşurării unor lucrări edilitare de anvergură.
Cele mai multe case şi gospodării tradiţionale se găsesc în satul Sitani, multe
dintre ele fiind locuite. Acest lucru se datorează în primul rând interdicţiei impuse de
regimu I comunist în anii '80 de a se mai construi aici, guvernanţii de atunci intenţionând
să ridice în amonte un baraj de acumulare care ar fi adus după sine strămutarea satului.
Localitatea nu şi-a schimbat prea mult înfăţişarea nici după Revoluţia din 1989, chiar
dacă proiectul barajului a fost abandonat. odată datorită mijloacelor materiale modeste
de care au dispus localnicii şi apoi datorită infrastructurii cu totul deficitare.
Cu toate acestea ici, colo încep să-şi facă simţită prezenţa roadele anilor de
muncă petrecuţi de tineretul satului în Spania şi care în următorii ani vor schimba
ireversibil faţa localităţii, cu atât mai mult cu cât lucrările de reabilitare a drumului ce
duce până aici sunt în plină desfăşurare.
Destul de multe gospodării tradiţionale se mai păstrează şi în satul Vălani. Spre
deosebire însă de cele din Sitani. aici cele mai multe sunt părăsite de către stăpânii lor
şi lăsate să se degradeze, puţine fiind cele care mai sunt astăzi locuite şi acelea aparţinând
unor oameni lipsiţi de mijloace de trai şi cu vârste foarte înaintate. Cu alte cuvinte,
putem afinna în legătură cu situaţia din Vălani că aici factorul uman acţionează distructiv
prin nepăsare şi neglijenţă. Modificări de esenţă în arhitectura satului nu se întrevăd
însă, cu toate că şi aici se desfăşoară lucrări de reabilitare a drumului principal, din
pricina reliefului foarte accidentat pe care şerpuiesc uliţele.
În Coşdeni se păstrează cea mai valoroasă piesă din zonă, este vorba despre
vechea casă parohială, ridicată pe la mijlocul secolului al XIX-iea şi lucrată cu multă
fineţe şi migală. Alături de ea mai pot fi evidenţiate 4-5 gospodării de tip tradiţional
care se mai păstrează încă în condiţii destul de bune. Modernitatea s-a tăcut simţită aici
prin anii '80 şi prea puţin după 1989, în special în vatra satului de pe deal, pentru că în
modulul de la şosea este cu totul alta realitatea.
Spinuşul este şi el depozitarul câtorva piese ce merită atenţia cercetătorului
dar, la fel ca şi în cazul Vălanilor, aici gospodăriile tradiţionale au fost lăsate în părăsire
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Cele mai multe dintre acestea se află în „grija" rudelor, a căror
preocupare se limitează la culegerea roadelor din grădinile aferente gospodăriilor lăsate
în custodie. Pericolul dispariţiei lor viitoare vine tot din partea tineretului plecat la
muncă în străinătate, majoritatea bărbaţilor tineri ai satului fiind şoferi de transport
internaţional. Reabilitarea drumului comunal şi noua reţea de apă potabilă va contribui
din plin la acest lucru.
Cele mai sărace gospodării tradiţionale sunt în satele Hidiş, Câmpani şi Pomezeu.
În Hidiş aspectul satului a fost preschimbat prima oară prin anii '70- '80 de către tineretul
acelor timpuri. navetist pe şantierele judeţului sau la exploatarea minieră de la Dobreşti.
De curând la marginea satului au apărut şi efectele emigraţiei din Spania şi Italia. Din
cele trei gospodării tradiţionale câte au mai rămas, doar una mai este locuită şi păstrată
în bune condiţii.
În Câmpani am întâlnit doar o singură gospodărie care mai putea fi încadrată în
criteriile tradiţionalităţii. Altele, chiar dacă mai păstrau câte ceva din acest caracter, au
adoptat un stil eclectic, dus de multe ori până la kitch. Pomezeul are cele mai puţine
clădiri de tip tradiţional, două-trei la număr. dar şi acestea cu inovări aduse stilului.
Una dintre acestea, construită în anul 1946, a fost înregistrată fără nici un motiv întemeiat
în lista monumentelor istorice, aducând numai necazuri proprietarilor de pe urma acestui
act nejustificat.
De pe urma acestei succinte analize putem trage o a doua concluzie, anume că
toate aceste case traditionale semnalate în studiul nostru, sau cea mai mare parte a lor
vor dispărea în următorii I 0-20 de ani. Tineretul plecat în emigraţie, de îndată ce se va
întoarce acasă va importa şi exigenţele confortului întâlnit în Occident şi va dispune de
resursele financiare pentru a-l transpune în viaţă. Apoi, cu toate dificultăţile generate
de recenta cri7.ă economică, procesul de moderni7.are a infrastructurii nu mai poate li
stopat şi se va derula „mai agresiv" de la an la an. Aceste facilităţi atrag deja, şi vor
atrage cu atât mai mult în viitor, lume nouă în sate, oameni cu bani care vor investi în
reşedinţe de vacanţă şi care vor spori contribuţiile la bugetul local, atraşi de peisajul
mirific al zonei.
Acest ultim aspect ar fi poate cel mai important element care ar motiva păstrarea
şi conservarea celor mai reprezentative gospodării tradiţionale din comună. Un atare
demers reclamă însă implicarea financiară a structurilor centrale şi locale ale
administraţiei statului. Conducerea actuală a comunei este deschisă iniţiativei înfiinţării
unui centru muzeistic care să-i degreveze pe proprietari de „povara" acestor artefacte
şi care să le grupeze apoi într-un areal protejat.

https://biblioteca-digitala.ro

