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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

CUVÂNT ÎNAINTE
În paginile prezentei lucrări, Maria Lobonţ-Puşcaş ne propune o
istorico-etnologică

incursiune

într-un

ţinut

cercetat vreme de mai bine

de 12 ani. Aria geografică de referinţă pe care a abordat-o autoarea a fost
motivată

care de mai bine de
relaţii

istorică

de o realitate

două

în primul rând: sunt aici câteva

oraşe

secole sunt legate între ele foarte strâns prin

economice, culturale, administrative: Sighetu

Marmaţiei,

Baia

Mare, Zalău şi Satu Mare. Între aceste oraşe se află ţesătura de drumuri
- veritabile vase comunicante ale timpului
râuri,

văi şi

scaldă

pâraie ce

şi spaţiului

-

şi

„hinterlandul" cu satele lui preocupate

în principal de trei mari aspecte: rodul

pământului

de

suprafaţă

şi

raporturile interumane (cu noianul lor de

(cu roadele lui

ori cu cele ale minelor din adâncuri), nevoia

interferente etnoculturale,

traseele de

artă populară până

mentalităţi,

comerţului

obiceiuri,

la sistemul relativ unitar

de locuire).
Aşa

rezultă

cum

din titlul

lucrării două

au fost liniile de

forţă

avute în vedere dintr-un larg evantai problematic ce i-ar fi putut fi la
îndemână: locuinţă

(ca „un ansamblu de fenomene legate de arhitectură,

habitat, organizarea
mutaţiilor

Oaş,

mentalitare din

Codru

şi Sătmar;

şi

alteritate, cele

în

zonă.

Locuinţa
rămân

spaţiului") şi

două

mentalitate, insistând de fapt asupra

Maramureş

în România

accentele de fond au fost

şi

urmărite

paradigme ce compun drama

ca atare dar

şi

în Ucraina,

Sălaj,

prin identitate

multiculturalităţii

sistemul de locuire nu sunt daturi ce

împietrite în secole de existenţă uşor de explicat printr-un demers

evolutiv de la simplu şi sărac la complex şi bogat. Înaintarea în timp
nu presupune
recentă

nu

neapărat

înseamnă

ultimă istanţă

ea nu

un progres absolut. Istoria

recentă

sau foarte

în fond un progres al sistemului de locuire, în

răspunde

unui nivel de

viaţă
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superior ci doar, unei

Locuinţă,

mentalităţi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

de import fără rădăcini în habitatul

Conţinutul şi

modul de punere în

tradiţional.

pagină

a unor

realităţi

sunt

extrase de autoare din două izvoare de informare - o cercetare bibliografică
prin analiza
de teren,

critică

a mai vechilor

amplă, temeinică şi

care

publicaţii

să

în domeniu

şi

o cercetare

fie de fapt aluatul demersului

său

ştiinţific.

Desigur, un mare avantaj s-a dovedit a fi activitatea sa în unul din
muzeele de prestigiu ale României, cel din Satu Mare, unde mentorul
său

- prof. dr. Viorel

din stânga

şi

- i-a înlesnit contactul direct cu satele

din dreapta Tisei

de pe Iza, Mara,
să aibă finalităţi

achiziţionarea

Ciubotă

(adică

Transcarpatia, Ucraina de azi),

Vişeu şi Someş. Cercetările

sale de teren trebuiau

precis delimitate dar care, evident se

de obiecte spre a fi tezaurizate în

sătmărean şi cunoaşterea ştiinţifică

ofere suportul de

analiză

apreciez calitatea cu totul

a

realităţilor

pentru redactarea
excepţională

întrepătrund:

colecţiile

muzeului

lumii rurale care

lucrării.

să-i

Este aici locul

să

a zecilor de interviuri pe care

autoarea le-a cules de la informatorii din teren.
Tactul deosebit, utilizarea unor chestionare, stilul cumpătat, atent
şi

grijuliu, responsabilitatea în vocabular

sau intelectualul spre a
etc.
o

denotă

o

obţine

un maximum de

pregătire profesională

pregătire universitară bună

sociologia, antropologia

şi relaţia directă

de

excepţie

cu

ţăranul

informaţie adevărată

a autoarei

bazată

pe

în domenii precum istoria, etnologia,

culturală şi

istoria arhitecturii, mai ales a celei

din mediul rural.
Prof. univ. dr.IIoan Godeal
Oradea, 15 septembrie 2014
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

INTRODUCERE
datorează

Alegerea temei de cercetare se

atât

realităţii

oferite de

teren, cât şi dorinţei de a contribui la o cunoaştere mai bună a aspectelor
ce ţin de arhitectura şi mentalitatea rurală din nord-vestul Transilvaniei.
arhitectură.

Termenul
locuinţă,

trimite la un ansamblu de fenomene legate de

habitat, organizarea
şi

economice

politice,

manifestările

în general este creatoare de
intermediul

spaţiului,

semnificaţiilor

spaţii şi

creaţia materială şi

creaţie materială tradiţională

de

şi

formele socio-

religioase. Arhitectura

relaţii spaţiale,

tradiţională
spirituală.

cea

comunicând prin

românească,

regăsim
condiţiile

puterea de adaptare la

analizăm

tără.nească

Arhitectura

- este domeniul în care cele

se împletesc, fiind locul în care
măiestria,

simbolice

viaţă,

simbolice 1 •

Referindu-ne la cultura
de fapt

modul de

două

-

paliere

tehnică şi

„ingeniozitatea

şi

naturale, social-istorice

economice, grija pentru confort, dragostea pentru frumos ale unui lung
şir

de generatii" 2 •
Considerăm că

atenţie deosebită

o

arhitectonice moderne, materialelor
construieşte,

modului de

percepţie

a

şi

trebuie

acordată

elementelor

tehnicilor noi cu care se

spaţiului şi

Jocului,

influenţelor şi

împrumuturilor culturale din zona pe care ne-am propus-o spre studiu

şi

a disoluţiilor care apar în cadrul arhitecturii vernaculare.
Majoritatea
indiferent de zona
precădere

mai

puţin

1
2

geografică

care au studiat arhitectura

sau

asupra planurilor de

etnografică, şi-au

ţărănească,

îndreptat

atenţia

cu

construcţie şi

a materialelor, insistând

Fară.

a minimaliza importanta

asupra aspectelor mentalitare.

cunoaşterii
merită să

specialiştilor

planurilor, care ne dau structura casei şi funcţiile încăperilor,

ne

îndreptăm atenţia şi

asupra elementelor arhitectonice cu

Antongini G., Spini T., „Arhitectura': în Dicţionarul de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 80.
Georgeta Stoica, Arhitectura populară românescă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p. 20.
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Locuinţă,

valoare

simbolică,

asupra

influenţelor şi

a modului de

zonă multiculturală

percepţie

a

spaţiului şi

locului, dar

şi

cercetată,

o

împrumuturilor culturale din zona
trăiesc alături

(în care
şi

ucraineni, evrei, rromi)
şi străinătate

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

care a atras

(timp de trei ani

de români: maghiari,

atenţia cercetătorilor

cercetători

şvabi,

din

ţară

români, germani, ucraineni,

maghiari au efectuat cercetări pluridisciplinare vizând cultura materială
şi spirituală

din Bazinul Tisei Superioare, cu

atenţie deosebită

asupra

influenţei populaţiei germane asupra culturii celorlalte etnii din regiune).

Este vorba de nord-vestul Transilvaniei, care include Ţara Oaşului, zona
Codru (în organizarea
Mare,

administrativă

Sălaj, Maramureş),

în stânga (România)
Delimitarea

şi

zona Câmpia

arie

unităţilor

problemă

zonarea

etnografice se face de

folclorişti,

zonă

gospodăriilor şi

istoric

către specialişti

cu

3

şi consideră noţiunea

„trăsături

comune în tipologia

de

Butură

în

vede

cercetările

zonă etnografică

aşezărilor,

planului

caselor" • Georgeta Stoica consideră zona etnografică „un
puţin

precis delimitat care prezintă caractere
tradiţia istorico-socială, cristalizată

aşezărilor, ocupaţiilor, locuinţei,

adaugă manifestările

explică

bază

etnografică

4

etnografice unitare, determinate de

Ţară

Zonarea

de ceva vreme. V.

un „principiu metodologic de

teritoriu mai mult sau mai

se

Satu

antropologi) utilizând termenii:

caută soluţii

la care se

etnografică

ca fiind o

se

judeţe:

Someşului, Maramureşul

microzonă etnografică.

sau

monografice sau tematice"

în felul

în trei

etnografică, ţară, ţinut, zonă etnografică, zonă etnoculturală,

culturală, subzonă

este o

află

dreapta Tisei (Ucraina).

(istorici, etnologi, etnografi,
regiune

de azi, se

culturii spirituale

este termenul istoric care

faptul

că

portului, artei populare, la care
şi

modul de

defineşte

o

viaţă" 5 •

zonă etnografică, aşa

„cele mai multe zone etnografice au primit încă din

evul mediu denumirea de

ţară,

desemnând o unitate

istorico-politică" 6 •

Astfel sunt cunoscute câteva zone etnografice în aria studiată de noi sub
3
Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978, p. 38.
' Ibidem, p. 34.
'Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de artă populară, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, p. 495.
6
Ibidem.
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Locuinţă,

numele de:

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Ţara Oaşului, Maramureşului,

Codrului.

Am optat pentru studierea acestei arii geografice

şi

etnografice

din mai multe motive:
în primul rând zona

1.

şi

din Bazinul Tisei Superioare
dovadă

alesă

spre studiu este o zona

datorită poziţionării

care

de foarte multe elemente unitare în ceea ce

materială şi spirituală,
şi tradiţiile

geografice

priveşte

dă

cultura

formele de aşezare şi modul de habitat, obiceiurile

etc;
despre

2.

s-a scris

întinsă

schimbările

intervenite în arhitectură şi mentaliate

puţin;

prin natura meseriei am avut şansa să efectuez cercetări de

3.

teren începând cu anul 2002,

familiarizându-mă

studiul comparativ privind

4.

cu

această zonă;

locuinţa şi

vestul Transilvaniei, contribuie la cunoaşterea

locuirea în nord-

şi înţelegerea

mai bună a

zonei.
Problematica
cu

schimbările

studiată

o analizăm

şi prezentăm

economice, sociale, istorice

începând cu secolul al XIX -lea

şi până

şi

evolutiv în raport

chiar politice survenite

în prezent.

Arhitectura ţărănescă, „arta sacră" 7 , reprezintă un ciclu de condiţii
care nu pot fiinţa independent. Astfel, arhitectura ţărănească este strâns
legată

de factorii geografici

tipurile de materiale de

şi

climatici, care

construcţie,

influenţează

calitatea

şi

toate aceste elemente determinând

o tehnică de lucru adecvată. Pe de altă parte, arhitectura ţărănească
este rezultatul mentalităţii tradiţionale care are la bază dorinţa de
perfecţiune.

Aceste aspecte contribuie la capacitatea

ţăranului

de a

folosi toate resursele necesare oferite de cadrul specific zonei în care
trăieşte.

Văzută

de

către

antropologi ca fiind „cheia

umane" 8 , arhitectura tradiţională
7

8

înţelegerii

oferă specialiştilor observaţii

Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995, p. 97.
Florin Biciuşcă, Centrul lumii locuite, Bucureşti, Ed. Paidea, 2000, p. 13.
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naturii

în

Locuinţă,

legătură

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

cu comportamentul uman în

spaţiul

locuit.

Arhitectura, singura artă care are o finalitate
a cunoscut de-a lungul timpului o
de

arhitectură

finalităţi

- casa sau

locuinţa

practice, dar şi spirituale.

pragmatice, ci ele sunt simbolice
mare

importanţă

construcţia
şi

valori,

-

obligatorie,

evoluţie semnificativă.
capătă, datorită

Funcţiile
şi

practică

Obiectul

nevoilor umane,

casei nu sunt doar utilitare,

estetice. Amos Rapoport

acordă

tradiţionale,

caracterului formativ al arhitecturii

o

unde

era „un canal de comunicare şi un păstrător al sistemului de

nu un simplu adăpost" 9 •

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea fenomenul
de

disoluţie

în arhitectura

vernaculară

(vernacullus în

indigen, domestic), este întâlnit mai ales în satele din
Maramureşul

latină

-

Ţara Oaşului şi

istoric (zona Transcarpatia-Ucraina). Aici, casa palat 10 este

elementul de bază al identităţii „oşeneşti" 11

(Ţara Oaşului) şi „româneşti"

(Maramureş-Transcarpatia).

Simbol major al

apartenenţei

etnice sau regionale, casa a devenit

emblemă şi pentru etniile conlocuitoare. În acest context obiceiurile şi

riturile de
Casa,
este

construcţie

locuinţa,

sunt expresie a tiparelor mentalitare.

asemeni celorlalte componente ale

supusă schimbării, evoluţiei.

decât

să

deseori

Dar

vieţii

această evoluţie

submineze substratul spiritual al

individului,

nu face altceva

vieţii tradiţionale,

disoluţii.

Satul, în postcomunism, a cunoscut sistematic

transformări

i-au schimbat structura

socială, demografică şi economică

directe asupra normelor

şi

valorilor culturale

individuale şi de grup. Arhitectura rurală,
alături

impunând

şi

sociale, a

producţie

cu efecte

mentalităţii

a culturii materiale,

de alte manifestări ale culturii (costumul tradiţional,

obiceiurile etc.), a cunoscut cel mai puternic aceste

care

alimentaţia,

transformări.

'Amos Rapoport; apud: Florin Biciuşcă, op.cit, p. 15.
10
Alina Creangă-Astaloş şi Liuba Horvat, „Prestigiul social în arhitectura contemporană din Oaş': în Studii şi
cercetări etnoculturale, nr. VI, Bistriţa Năsăud, 2001, p. 232.
11
Ibidem, p. 242.
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În cadrul discursului, expresiile arhitectură tradiţională şi
arhitectură vernaculară

le înlocuim cu cea de

arhitectură rurală.

Facem

acest lucru din două motive: un prim motiv este faptul că în terminologia
consacrată

vernaculară 12

arhitectura

proiect desenat,
specializată şi

făcută

este arhitectura

direct de utilizatori, eventual cu

este transpunerea

directă

cu terenul, adaptabilitatea
că

şi

mână

comunităţi,

diversităţii

expresia

arhitect,

fără

de lucru

în forme a modului de

specific. Este deasemenea expresia culturii unei
alt motiv ar fi faptul

fără

viaţă

este relaţia

lumii culturale. Un

începând cu anii 1960-1970 în

comunităţile

rurale, este introdusă de stat, obligativitatea folosirii unui proiect pentru
construirea caselor, deci nu mai vorbim despre arhitectura
deşi

avem în vedere arhitectura

rurală ca formă contemporană

este faptul

că,

locală,

vernaculară

ci vom vorbi despre arhitectura

a arhitecturii vernaculare. Al treilea motiv

începând cu anii 1980-2000, când confuzia era cuvântul

cel mai frecvent folosit pentru a descrie arhitectura din zona

rurală

din

nord-vestul Transilvaniei, se impun ca reacţie a uniformizării alarmante
a modelelor arhitecturale, noi idei despre arhitectura casei în mediul
rural.
Arhitectura

tradiţională rurală şi

istorice, a cunoscut diferite faze de

cea

evoluţie

cultă,

ca

de-a lungul epocilor

răspuns

la

schimbările

majore din societate, ea ilustrând modul de viaţă şi necesităţile societăţii.
Arhitectura nu este un fenomen static, ci reflectă „realitatea mijloacelor
tehnice, economice şi sociale, obiceiurile, nivelul de
estetică

într-o

ale unei

colectivităţi, naţiuni,

anumită perioadă

cultură şi

stat, într-un anumit moment sau

a istoriei sale. Arhitectura nu face

unei epoci, ci ea este rezultatul unei
rurală

civilizaţia

civilizaţii" 13 •

Pornind de la acestea, vom prezenta
intervenite în arhitectura

apreciere

şi

analiza

schimbările

a secolului XXI, folosindu-ne atât de

12
Amos Rapoport, Une anthropologie de la maison, 1969; apud: Cristian Cuteanu,
Arhitectura Vernaculara vs. Arhitectura Neovernaculara, www.scribd.com, 23.08.2008.
13
Cătălina Cristina Pănculescu, Arhitectura modernă şi contemporană, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de

mâine, 2004, p. 17.
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oferite de teren, cât

Datorită realităţilor
mutaţiilor
Oaşului şi
dovadă

şi

mentalitare

de cele bibliografice, de

asupra

evoluţiei

etc.

arhitecturii rurale din
şi

Zona Codru

Câmpia

de mai mult conservatorism în acest sens,

condiţiilor

geografice, economice dar

de români

trăiesc

Structura

arhivă

din teren, vom insista mai mult asupra

Maramureş,

din

şi

aici maghiari
multietnică

şi

Someşului,

datorită,

Ţara

dând

spunem noi,

a structurii multietnice

(alături

şi şvabi).

a zonei studiate ne

obligă să

fim

atenţi

la fenomenele socioculturale specifice unor astfel de zone supuse
fenomenului de globalizare, uniformizare. Globalizarea asupra entităţilor
sociale mai mari, dar
scară microsocială,

numeroase

şi

multiplele modele de

reorientări.

şi

paradigme care se întrepătrund, cea a
societăţilor

fac ca studiul

de la coordonata

multietnice

să

interculturalitate, cu cele

identităţii şi

etnografică, antropologică

este

în care etnicitatea nu mai este

asimilabilă

unei

realităţi

generată

relaţiilor

completată

de

interetnice, în

un „dat" etern, ci

dinamice. Conlocuirea

de comunitatea habitatului este

alterităţii,

etno-sociologică,

spre cea

considerată

cea a

atenţia cercetării

deplaseze

sau de la teoria grupului etnic spre teoria
condiţiile

la

au făcut ca cercetarea terenului etnografic să suporte

Fenomenele de multiculturalitate
două

convieţuire interetnică

etnică, generată

convieţuirea etnică,

de comunitatea atitudinilor comportamentale, a cutumelor, a

manifestărilor

spirituale 14 •

Părerea Steluţei

secolului al XX- lea,

Fârâu este aceea

păstrarea identităţii

că „dacă

pentru începutul

se manifestă - evident şi logic -

ca un modus vivendi, la toate nivelele vieţii unei comunităţi, în perioada
actuală asistăm

la un alt mod de a privi şi a recepta problema identităţii" 15 •

În fapt, păstrarea identităţii se face prin acte de recuperare a
"Steluţa

Pârâu, „Identitate versus integrare într-o zonă de locuire

interetnică",

etnologic şi integrare europeană, nr 2 I 2006, Oradea, 2007, p. 25.
15
Ibidem, p. 26.
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memoriei culturale, prin diverse forme de manifestare: reânvierea unor
tradiţii,

mediatizarea unor

tradiţii

coetnicităţii

locale. Mecanismele

presupun activarea unui raport dinamic între identitatea
integrarea

culturală,

globalizării,

Dacă

cele de

valenţelor

fapt care conduce la recontextualizarea

patrimoniului cultural
al

culturală şi

dar şi al

şi

la prezervarea acestuia, în contextul mai larg

aculturaţiei 16 •

fenomenele de conlocuire

convieţuire etnică

etnică

se

raportează

presupun punerea în

paradigme diferite, polarizate pe secvenţe

şi

la habitat,

mişcare

a

două

perechi de tipul: acceptare/

respingere, insider/outsider, localnic/străin, favorabil/nefavorabil. Astfel,
plecând de la caracteristicile habitatului, de la etapa
vieţii

modul de receptare al
economică şi culturală
diferenţe, aculturaţie,

cotidiene, se poate defini o

a zonei,

transpusă

multietnică

comunităţii

o consemnare a ceea ce

transformări
să

acestei

şi

vestul Transilvaniei
Am încercat

lucrări

înseamnă

locuire într-o

zonă

este rezultatul

utilizării

metodelor

antropologiei culturale: cercetarea de teren pe care
localităţi

din nord-

şi

studiul bibliografic.
să respectăm metodele

observaţia

directă,

semistructurate (în ceea ce
chestionarelor structurate

1
•

deosebite

facem o prezentare

am efectuat-o pe parcursul a 12 ani, în peste 45 de

17

funcţie

cu multe elemente unitare.

specifice istoriei

întrebărilor

socio-

la fenomenele de coetnicitate 17 •

sistemul de locuire trece prin

Conţinutul

specifice:

evoluţie

în fenomene de similitudine,

de-a lungul epocilor istorice, noi ne propunem
evolutivă şi

sau de la

asimilare, pluralism sau etnocentrism, în

de raportarea membrilor
Locuinţa şi

istorică

şi

participativă;

priveşte

(fişa

tehnicile de cercetare

folosirea chestionarelor

obiceiurile,

analitică

de

tradiţiile)

15
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construcţie)

mai puţin formale, care oferă o mare parte din

Ibidem.
Ibidem, p. 27-28.
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teren; înregistrarea audio a interviurilor; fotografiere.
La baza studiului bibliografic stau
diverselor

ştiinţe:

lucrările

de specialitate ale

istorie, antropologie, etnologie, sociologie pe care le-

am consultat (conform bibliografiei). Amintim câteva nume ale celor
lucrările

care au semnat parte din

care au contribuit la

obţinerea

unei

viziuni de ansamblu asupra temei şi zonei cercetate: Gaston Bachelard 18 ,
Tancred

Bănăţeanu 19 ,

Ernest Bernea 20 , Lucian Blaga 21 , Monica

Camelia Burghele 23 , Valer
Gheorghe

Focşa 27 ,

Butură 24 ,

Dă.ncuş 25 ,

Mihai

Toşa 39 ,

Rirâu 35 , Gheorghe
Romulus

Ritraşcu 36 ,

Vulcănescu 40 ,

Lucrarea este
abordarea

Mircea Eliade 26 ,

Teodor Octavian Gheorghiu 28 , Ioan Godea 29 , Grigore

Ionescu 30 , Cornel Irimie 3 1, K6s Kâroly 32 , Ion
Steluţa

Budiş 22 ,

Petraş 37 ,

Bruno Zevi41

structurată

teoretică şi

Irina

Muşlea 33 ,

Andrei Rinoiu 34 ,

Paul Petrescu 38 , Ioan

şi alţii.

pe 5 capitole, care

conţin alături

de

descrieri de case, tabele statistice, glosar de

termeni, lista informatorilor (peste 50 de persoane), bibliografia generală
şi

anexe de

hărţi,

sinteză

fotografii

şi

(unde avem

fişele

analitice ale caselor prezentate,

relevee).

Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003.
Tancred Bănăţeanu, Arta populară din Nordul Transilvaniei, Baia Mare, Casa Creaţiei populare a
Judeţului Maramureş, 1969.
20
Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997.
21
Lucian Blaga, Cultura minoră şi cultura majoră, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992.
22
Monica Budiş, Microcosmosul gospodăresc. Practici magice şi religioase de apărare, Bucureşti, Ed. Paidea, 1998.
23
Camelia Burghele, Repere de cultură tradiţională sălăjeană, Ed. Porolissum a Muzeului Judeţean de Istorie
şi Artă Zalău, Zalău, 2006.
24
Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească, Bucureşti, Ed. Ştinţifică şi Enciclopedică, 1989.
25
Mihai Dăncuş, Zona etnografică Maramureş, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1986.
26
Mircea Eliade, Comentarii la Legenda Meşterului Manole, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004.
27
Gheorghe Focşa, Ţara Oaşului. Studiu etnografic, voi.II, Bucureşti, Ed. Muzeului Satului, 1975.
28
Teodor Octavian Gheorghiu, Locuire şi neAşezare, Bucureşti, Ed. Paidea, 2002.
29
Ioan Godea, Arhitectura la români de la obârşii la Cozia, Oradea, Ed. Primus, Oradea, 2007.
30
Grigore Ionescu, Arhitectura populară în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971.
" Cornel Irimie, Florea Dumitrescu, Andrei Paleologu, Arta lemnului Ia români, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1975.
32
K6s Karoly, Locuri, sate, obiceiuri, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1976.
"Ion Muştea, Cercetări etnologice zonale, Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2004.
34
Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977.
35
Steluţa Pârâu, Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de locuit la români,
Galaţi, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos''. 2001.
36
Gheorghe Pătraşcu, Arhitectura şi tehnica populară, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1984.
37
Irina Petraş, Despre locuri şi locuire, Bucureşti, Ed. Ideea europeană, 2005.
38
Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1974.
39
Ioan Toşa, Casa în satul românesc de la începutul secolului XX, Cluj Napoca, Ed Supergraph Tipo, 2002.
40
Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1985.
41
Bruno Zevi, Cum să înţelegem arhitectura, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1969.
18

19
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PE3IOME
APXITEKTYPA BKJIIQqA€ XATY;
XATA 03HAqA€

IIPO'.IKHBAHH~;

JllO,lJ,HHA € TBOPIJ;EM I JiEHE<l>IIJ;IAPOM APXITEKTYPH
BH6ip TeMH JJ:OCJii;:pKeHH.11 noa '.11JaHHH 3 peaJibHOIO CHTyau;ieIO, .111<a
CKJiaJiac.11 ni)]. qac IlOJibOBHX )J.OCJii)J.)l(eHb Ta 6a)l(aHH.llM BHeCTH CBiH BHeCOK
y Kparn;e nopo3yMiHH.ll IlHTaHb, noB '.113aHHX 3 apxiTeKTypoIO Ta ciJibCbKOIO
MeHTaJibHiCTIO B niBHi11Ho-JaxiJJ:Hiii TpaHciJibBaHiî. TepMiH apxiTeKTypa
Bi)J.HOCHTbC.11 )J.0 cy1<ynHOCTi .llBHrn;, noB '.113aHHX 3 )l(HTJIOM, cepe)J.OBHrn;eM
npO)l(HBaHH.11, npoCTOpOBOIO opraHiJau;ieIO, cnoco6oM )l(HTT.11, cou;iaJibHOeKOHOMi'IHHMH i noJiiTH'IHHMH qiopMaMH, CHMBOJii'IHHMH Ta peniriHHHMH
npo.11saMH.

ApxiTeKTypa

B u;inoMy

crnopIOe

npocTip

i

npocrnposi

Bi)J.HOCHHH, cniJIKYIO'IHCb 11epe3 CHMBOJii'IHi 3Ha'leHH.ll.
KoJIH rosopHMO npo PYMYHCbKY TpaJJ:HIJ;iHHy KYJII>Typy, HacnpasJJ:i
aHaniJyeMo MaTepiaJibHe Ta JJ:YXOBHe TBopiHH.11. TpaJJ:Hu;iiiHa apxiTeKTypa
- MaTepiaJibHe TpaJJ:HIJ;iHHe TBOpeHH.11, ue raJiy3b, )J.e )].Ba piBHi noB '.113aHi
Mi)I( co6oIO, Micue, )J.e MH 3HaXO)J.HMO «TeXHi'IHY BHHaXi)J.JIHBiCTb Ta
MaHCTepHiCTb, CHJIY a)J.anrnuiî

)].O

npHpOJJ:HHX, cou;iaJibHO-icTOpH11HHX Ta

eKOHOMl'IHHX yMOB, nparHeHH.11 )J.0 KOM<i>opTy, JII06osi

)].O

KpacH )J.OBroî

cepiî IlOKOJiiHb».
MH BBa)l(a€MO, rn;o oco6JIHBY ysary noBHHHi npHJJ:iJIHTH cy11acHHM
apxiTeKTYPHHM

eJieMeHTaM,

MaTepiaJiaM Ta HOBHM TeXHOJiori.11M,

3a

JJ:OnoMoroIO .llKHX 6yJJ:y€TbC.ll cnpHHH.llTT.11 npoCTopy Ta Micu;.11, KYJibTYPHHX
BnJIHBiB Ta KYJibTYPHHX 3anoJH11eHb perioHy, npo .111<i 6yJJ:eMo rosopHTH B
KHH3i Ta )J.erpa)J.auiî, rn;o BiJJ:6ysa€TbC.ll B HapOJJ:Hiii apxiTeKTypi.
He npHMeHIIIYIO'IH Ba)l(JIHBicTb JHaHH.11 nnaHiB, .111<i CKJia)J.aIOTb
CTPYKTYPY

xaTH

Ta

<i>YHKu;iî KiMHaT,

Harnoî ysarn

JacnyrosyIOTb

1

apxiTeKTypHi eJieMeHTH 3 CHMBOJii'IHHM 3Ha1JeHH.llM, cnoco6H cnpHHMaHH.11
npocTopy Ta Micu;.11 npO)l(HBaHH.11, KYJII>TypHi BnJIHBH i JanoJH'leHH.11 Ha

17
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.uocni.u:>KysaHiM Tep1uopiî 6araTOHau;ioHaJibHoro perioHy (.ue nopyLJ 3
pyMyHaMH npO:>KHBalOTb yropui, urna6H, yKpaîHu;i, rnpeî, QHraHH) i HKa
npttsepHyna ysary .uocni.UHHKiB PyMyHiî Ta 3apy6i:>KHHX KpaîH (npoTHOM
Tphox poKiB PYMYHChKi, HiMeQhKi, yKpaîHChKi Ta yropcbKi .uocJIÎ.UHHKH
nposeJIH Mi:>K.UHCU:HnniHapHi .uocni.u:>KeHHH MaTepiaJihHOÎ Ta .uyxoBHOÎ
KYJihTYPH 6aceHHY BepXHhOÎ TttcH, aKu;eHTYJOLJH ysary, B neprny qepry, Ha
snJIHBÎ HiMeQhKOÎ KYJihTYPH Ha KYJihTYPY iHrnHx Hau;ioHaJibHHX MeHllIHH
perioHy).
Mosa i:i.ue npo nisHiLJH0-3axi.uHy TpaHciJihBaHiJO, HKa BKJIJOLJac
Qapa Oarnynyi:i (KpaîHy Oarn), pai:ioH Ko.upy (a.uMiuicTpaTHBHa O.UHHHUH,
HKa cboro.um

3HaXO.UHThCH

B Tphox

nosiTax:

CaTy Mape,

Cana:>K,

MapaMypern), paHOH piBHHHH CoMern, icTOpHLJHa MapaMopOlllHHa - 3
nisoro Ta 3 npasoro 6oKy p. THca.
Tpa.uttuiH 6y.uysaHHH Tpa.uHUiHHHX 6y.uiseJib y 6acei:iHi BepxHhOÎ
THCH, y nisHiLJHo- 3axi.uHiH TpaHciJihBaHiî i y BChOMY KapnaTO-.UyHaHChKOnpHLJOpHoMopcbKOMY npocTOpi, .uy:>Ke .uasHH. )],epeso 6e3nocepe.UHhO
BnJIHBa€ Ha noHBY cnpaB:>KHbOÎ UHB1JII3au;iî .uepesa - QHB1JII3au;iî 31
cneumpiLJHHMH yHiTapHHMH oco6JIHBOCTHMH HapO.UHOÎ apxiTeKTypH.
AHaJii3 Hapo.UHHX 6y.uiseJib Ta cyLJaCHHX apxiTeKTYPHHX eneMeHTiB,
MaTepianiB

i

HOBHX TeXHOJioriU

6y.uiBHHQTBa, cnoco6y cnpHHHHTTH

npocTOpy Ta Micu;H, KYJibTYPHHX BilJIHBiB i 3an03HLJeHb y perioHi, HKHH
MH Ma€MO Ha ysa3i .UOCJii.UHTH Ta .uerpa.uau;iH, HKa si.u6ysa€TbCH y
Hapo.uHiH apxiTeKTypi, 3aseprnyc 3araJibHY KapTHHY lllO.UO apxiTeKTypH,
npo:>KHBaHHH (:>KHTJIOBOIO) Ta Tpa.UHUiHHHX nornH.UiB.

y QbOMY KOHTeKCTi 3BHLJaÎ Ta o6pH.UH 6y.uiBHHQTBa Ta :>KHTJia
c BHpa3oM Mo.ueni MHCJieHHH. IH<i>opMau;iî, 3.Uo6yTi ni.u qac noJibOBHX
.uocni.u:>KeHb Ta <t>oTOrpa<l>iî, ni.uTBep.U:>KYJOTh Harni i.uei".
BHCHOBKH npo eBOJIIOQilO Ta 3MiHH, HKi si.u6ysaJOTbCH B Tpa.uHu;iHHiH
Hapo.uHiH apxiTeKTypi, HacTynHi: .uerpa.uau;iH Tpa.uttu;ii:iHoî apxiTeKTYPH
BHKJIHKaHa B neprny qepry eKoHoMiLJHOJO eson10u;ic10 (3a paxyHoK Tpy.uosoî
Mirpauii"), cou;iaJibHOIO eBOJIIOUiCJO, eBOJIIOQiCIO nornH.UÎB (MeHTaJiiTeT)
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HaBiTh noJiiTH':IHOIO eBOJIIOQ1€IO (TYT Ma€MO Ha yeaJi KOMYHICTHqHoTOTaJiiTapHy rn eraniTaptty cHcTeMH, a noTiM, nepio.u rnponefaau;iî).
EKOHOMiqHa eBOJIIOQiH Bi,z:1,1:1yea€TbCH B Micu;eeiH apxiTeKTypi H
y 3MiHax B MeHTaJiiTeTi. :Oy.uiBHHQTBO xaTH o6yMOBJieHe eKOHOMiqHOIO
CHTyau;i€IO i npartteHHHM OKpeMoro iH.UHBi.ua. Xarn B perioHi .uocni.u:>KeHHH
€ CHMBOJIOM, i.ueHTHqHOIO MapKolO; ni.uTpHMY€ Ta ni.uKpeCJIIO€ JIIO,UCbKHH
cou;iaJibHHH npeCTH)I( (ciM'î) B cycniJibCTBi (6e3 nepe6iJibllleHHH MO:>KHa
a.uanTyBaTH KJiaCH':IHe npHcJiiB'H i CKa3aTH: «CKa:>KH MeHi, B HKiH xaTi
:>KHBelll, a H CKa:>Ky To6i, XTO TH").

y u;iH po6oTi IlHTaHHH BHBqa€TbCH

aHani3y€TbCH y 38 'H3KY 3

eKOHOMiqHHMH, cou;iaJibHHMH, lCTOpHqHHMH i HaBiTb 3 noJiiTHqHHMH
JMiHaMH, HKi BHHHKaJOTb noqHHal04H 3 XIX cToJiiTTH no TenepiUIHiH qac.
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SUMMARY
Architecture implies dwelling;
Dwellings are to live in them;
Man is the creator I beneficiary of architecture.

The topic of this research comes from the reality provided by
land research as well as by the wish to give a better understanding of
the issues related to architecture and rural mentality in the northwest of
Transylvania. The term architecture refers to a set of aspects related to
house, habitat, space organization, lifestyle, socio-economic and poli tical
forms, symbolic and religious manifestations. Architecture creates space
and space relationships by communicating through symbolic meanings 42 •
As we refer to the Romanian traditional culture, we are submitting
to analysis the material and spiritual creation. The rustic architecture - a
traditional creation - is where two levels meet, where we find „technical
ingenuity and craftsmanship, it is the power to adapt to the weather, to
the socio-historical and economic conditions, the concern for comfort,
Iove for beauty of a long series of generations" 43 •
We believe that particular attention should be paid to the modern
architectural elements, materials and new techniques in building, to the
view of space and place, to the cultural influences and borrowings from
the area that we proposed to studying and the dissolutions occurring
within the vernacular architecture.
Without minimizing the importance of knowing the plans that
give us the house structure and functions of rooms, it is worth turning
our attention to the architectural elements with symbolic value, to

"Antongini G., Spini T., „Arhitectura': în Dicţionarul de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 80.
43
Georgeta Stoica, Arhitectura populară românescă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p. 20.
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the perception of space and place and to the cultural influences and
borrowings in the area under research. This is a multicultural area (where
alongside Romanians there also live: Hungarians, Swabian, Ukrainians,
Hebrews and Gypsies) that has made an impression on the researchers
from Romania or from abroad (for three years Romanian, German,
Ukrainian and Hungarian researchers conducted multidisciplinary
investigations regarding material and spiritual culture in the Upper
Tisza Basin, paying particular attention to the influence of the German
population on the culture of other ethnic communities in the region).
We refer here to the north-western Transylvania that includes
Oaşului,

Ţara

the Codru area (that in today's administrative organization

covers three counties: Satu Mare,
the historical

Maramureş

Sălaj, Maramureş),

the Plain of Someş,

on the left (România) and the right side of the

Tisa river (Ukraine).
The tradition of rural, wooden buildings in the Upper Tisza
Basin, in north-western Transylvania andin the Carpathian-DanubianPontic area is very old as the wood itself has brought up a real wood
civilization - a civilization that has unitary elements particular to the
vernacular architecture.
This analysis comes to complete the overall picture of architecture.
It refers to vernacular buildings and elements of modern architecture,

the perception of space, the cultural influences and borrowings from the
area under study here and to the dissolution that occur in the vernacular
architecture.
In this context, the customs and rites of construction and housing
are patterns of expressing visions. Land information and photos come to
confirm the earlier.
The conclusions on the evolution and changes in the traditional
rural design are: the dissolutions of the traditional architecture that
have as leading cause the economic (due to labour migration), then
social, politica! and mentality developments (we refer here to the
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communist - totalitarian and egalitarian system and then to the moment
of Europeanization). The economic evolution is found in the local design
as well as in the changes of mentality. Building a house depends both
on the economic situation and on the aspirations and personality of the
individual. The house from the area under this study is a symbol, an
identity brand as it feeds and emphasizes the social prestige of man
(family) in society (to this, we would like to quote a classic proverb that
says „Tell me what house you live in and I will tell you who you are").
This study presents the stages of the topic in its evolution by the
economic, social, historical and politica! changes since the 19th century
until today.
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CAPITOLUL I
CADRUL ANTROPOGEOGRAFIC
AL ZONEI STUDIATE
DATE GENERALE

ŞI

ORIENTATIVE

Partea de nord-vest a teritoriului României cuprinzând

judeţele

Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, face parte dintr-o arie geografică mai mare
cunoscută

aparţin astăzi

şi

teritorii situate în România, Ucraina, Slovacia

zonă caracterizată

legături

şi

în literatura de specialitate zona Tisei Superioare
şi

de-a lungul mileniilor prin puternice

la care

Ungaria,

statornice

economice, sociale, culturale, spirituale etc. Zona cuprinzând

aproape 20.000 de km 2 este traversată dinspre nord spre sud de râul Tisa,
iar în cea mai mare parte este
Carpaţi,

toate acestea oferind

omeneşti

alcătuită
condiţii

din culmi

de

viaţă

aparţinând Munţilor

favorabile

comunităţilor

care s-au succedat aici de-a lungul vremurilor.

În preistorie cele mai vizibile urme le-au lăsat dacii care în
secolele I î. Ch.
şi

apoi

şi

şi

Id. Ch. anexau aceste

al lui Decebal,

ţinuturi

dovadă rămânând până

Zemplin din Slovacia, Slatina din Ucraina,
mai

spectaculoasă

situată

regatului lui Burebista

azi

Onceşti

cetăţile

dacice de la

din România

şi

cea

dintre toate cea de la Malaia Kopania din Ucraina

la circa 7 km. de

graniţa judeţului

Satu Mare cu Ucraina 1

•

Elemente comune culturale le întâlnim şi în mileniul Id. Ch. când
aici

găsim

constituite voievodate româno-slave pomenite în primele

izvoare scrise

păstrate:

Cronica lui Nestor, Cronica notarului anonim al

regelui Bela al Iii-lea etc. 2
Evenimentul cel mai important care a bulversat formele de
organizare autohtone în mod fundamental a fost
1

2

năvălirea

maghiarilor

Viorel Ciubotă (coordonator), Ma/aia Kopania, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, passim.
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, ed. a II-a, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1972, p. 24-30.
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şi

în veacul al IX-lea în Europa
maghiar de

către

dezvoltărilor

Arpad

şi

mai ales întemeierea statului feudal

apoi de

către

fiul

său Ştefan

care a pus

capăt

locale, întemeind una dintre puternicele monarhii ale

Europei medievale 3 •
Cu toate eforturile
ale

populaţiei

păstrându-se

regalităţiii

dispărut

autohtone nu au

în unele

maghiare formele de organizare

localităţi

pe tot parcusul Evului Mediu

inclusiv în veacul al XVIII-iea. Aceste

forme de organizare în cnezate, voievodate, districte apar pomenite în
documente începând cu veacul al XIII -lea, întinzându-se de la râul Turia
din Ucraina

până

la culmile Codrului în România.

În acest sens o mărturie de-o valoare excepţională o întâlnim
într-o lucrare a profesorului V. Scurtu care în perioada
găsit

un informator în

amintirea bunicului
tatii,

Ştrangu

vârstă

său

de 78 de ani care

din

Sătmar

localităţi româneşti:

a

în memorie

care fusese voievod la curtea nobilului: „Tata

la grofi, c'o fost a grofului. Iel scot!C pe iobagi
ca

încă păstra

Mfi.ihai cel Mare, o fost voivod, iel o scos

Localităţi

interbelică

să

D'erţa-Mfi.ică

di

lucre la domfi.i" 4 •

sunt amintite de documentele vremii

Batarci „possesio valacharis" la 1405,

„possessiones valahales" la 1424,

Măriuş

Bicău

„possessio valahalis" la 1424,

Pomi „ possessio valahalis" la 1461, Tătăreşti „possessio valahis" la 1424,
Valea Vinului „possessios Valachalis" la 1492,

Babţa

villa olachalis la

1383, Corund „olah Korond" la 1547, Turţ „villa Walachalis" la 1378.
Această

unitate a zonei amintite o întâlnim

religioasă

a

populaţiei româneşti.

de la Peri

situată

în Maramureş

Amintim faptul

primeşte

că

în organizarea

la 1391

mănăstirea

dreptul de Stavropighie asupra

unor teritorii întinse care se suprapun peste zona
Maramureş, Sălaj,

şi

geografică studiată:

Ardud, Ugocea etc. Este interesant faptul

că odată

organizarea episcopiei ortodoxe de la Muncaci, începând cu

jumătatea

Pal Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006,
passi; Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler (coordonatori) Istoria Transilvaniei (până la 1541), voi I,
Institutul Cultural Roman, Cluj-Napoca, 2003, passim.
4
Vasile Scurtu, „Cercetări folklorice în Ugocea Românească~ în Anuarul arhivei de folklor, nr. VI,
Monitorul oficial şi Imprimeriile Statului, 1942, p. 214.
3
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secolului al XV-lea printr-un proces îndelungat, zona Tisei Superioare
intră

sub

jurisdicţia

acestei episcopii, mai ales

după

episcopul Tarasovic acceptă unirea cu Biserica Romei:
Maramureşul

la 1732 etc

Prezenţa

5

Sătmarul

la 1690,

•

bisericilor de lemn din

Maramureş (Apşa

Mijloc, Moisei, Repedea, Poienile de sub Munte,
(Sălăţig,

ce în anul 1646

Ulciug, Poarta Sălajului,

Noţig, Chechiş

Apşa

de Jos,

Crăciuneşti

etc.),

de

Sălaj

etc.), Satu Mare (Corund,

Soconzel- biserica a ars în totalitate în urma incendiului din anul 2009,
Stâna, Văgaş,
încă

Lechinţa), adevărate

capodopere de creaţie artistică,

confirmă

o data unitatea în cultură şi evoluţie a ariei avute în vedere.
Unitatea zonei studiate este evidenţiată şi de terminologia activităţilor

de

cultură materială folosită

cea alimentară - caş,
brazdă,

brânză,

de locuitorii acestei zone, fie

pâine,

mălai

că

vorbim de

etc; de cea agricolă - ţarină, ogor,

plug; sau de cea arhitecturală - casă, pod,

grindă,

topor.

Un factor important de influenţare a culturii materiale şi spirituale
a întregii zone l-a constituit
XVIII-lea a unei

populaţii

fără îndoială,

de etnie

germană,

colonizarea în secolul al

de marii nobili maghiari sau germani, cum ar fi cazul
şi

Perenyi în

Sătmar şi

Ugocea,

conţilor

Schonborn în zona Mukacevo sau de
în zona

de cultivare a pământului,
sisteme de

construcţie şi

mondial, a

populaţii

emigrării

cazul satelor

Sălaj,

atât

Kârolyi

contelui

stat (Erariu) cum este cazul

au adus cu ei tehnici avansate

creştere

a vitelor, de organizare a gospodăriei,

locuire,

hrană şi alimentaţie,

factor de progres în zonele amintite. Din
parte a acestei

conţilor

Wesselenyi în

către

Maramureşului. Aceşti colonişti

întreprinsă

colonizare

a

dispărut,

păcate astăzi

cea mai mare

în urma celui de al doilea

voluntare în Germania

şvăbeşti sătmărene

constituind un

unde

şi

şi

a

maghiarizării

azi mai

trăiesc

război

cum este

aproximativ

20.000 de etnici germani care nu-şi mai cunosc limba6 •
5

Ovidiu Ghitta, Naşterea unei biserici. Biserica greco-catolică din

Sătmar

în primul ei secol de

existenţă

(1667-1761), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001, p. 33.

•Vezi pe larg Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celor/altor etnii din regiune, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2003 passim.
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bună înţelegere

a fenomenelor de ordin istoric

antropologic vom analiza cele patru zone din care provin
obţinute de-a lungul

Maramureş,

şi

informaţiile

celor doisprezece ani de cerecetare: Satu Mare, Sălaj,

Transcarpatia. Aceasta cu atât mai mult cu cât unele din

datele prezentate au un caracter inedit sau provin din
în limba maghiară, mai

puţin

accesibile

cercetătorilor
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1. SĂTMARUL

cunoaştem

Ceea ce
altădată

sub

această

generică

denumire

cuprindea

un teritoriu de peste 6.500 km care se întindea de la poalele
2

munţilor Maramureşului

(zona Baia Mare şi Baia Sprie), până în Ungaria

de azi (zona Csenger, Mâteszalka, Fehergyarmat), fiind

mărginit

spre

est de culmile Meseşului. În sud era despărţit de comitatul Bihor, de
o

pădure uriaşă

Sălaj şi

care venea dinspre

ajungea la Tisa,

lată, după

spusele primului monograf al comitatului Satu Mare, Bel Matyas, de
una - două mile maghiare 7 •
Organizarea

administraţiei

statale medievale

datează

din secolul

al X-lea, cercetătorii susţinând că Satu Mare 8 a fost unul dintre comita tele
înfiinţate încă

sub domnia regelui

creat în jurul

cetăţii

de

pământ

Ştefan

a

I al Ungariei. Comitatul a fost

Sătmarului, menţionată

în cronica

Notarului Anonim sub denumirea de castrum Zothmar. Potrivit
cronicarului cetatea a fost apărată de Menumorut şi a fost luată de oastea
maghiară prin asediu. Încă din acele vremuri au existat colonizări de
populaţie

pe teritoriul comitatului, îndeosebi de

mai relevant exemplu fiind cel al Mintiului,

populaţie germană,

astăzi

cel

parte a municipiului

Satu Mare.
Cea de a doua
printr-o dezvoltare

jumătate

a secolului al XIX-lea se

economică spectaculoasă şi

Se construiesc liniile de cale

ferată

în

judeţ,

caracterizează

în teritoriile

iar în

oraşe

sătmărene.

apar

unităţi

industriale mari, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii urbane.
În perioada interbelică au loc modificări importante ale
configuraţiei
încorporată

teritoriale a zonei: partea vestică a fostului comitat rămâne

Ungariei, regiunea sudică, inclusiv Careiul, revine judeţului

Sălaj, iar noul centru al judeţului devine oraşul Satu Mare. În urma
1 milă = 8,36 km, Apud: K:iv:issy S:indor, Ismertetesek a regi Szatmârr61 (Prezentări ale Sătmarului de o
în „Szabolcs-Szatmar megyei helyti:irtenetiras", Nyiregyh:iza, III-IV, 1982, p. 25.
' Vasile Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramureş până în Banat, Cluj, Insitutul de Arte Grafice
„Ardealul~ 1929, p. 26-36.
7

<linioară),
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reformei agrare din 1921, marile domenii, printre care
ale familiei Kârolyi, sunt expropriate.

Situaţia

se

cedată

război

Ungariei. Cel de al doilea

modifică

judeţul

anul 1940, când Transilvania de nord, inclusiv

uriaşele moşii

din nou în

Satu Mare, este

mondial a fost

resimţit

mai

puternic decât primul pe meleagurile sătmărene. În anul 1950, în urma
reorganizării

de

judeţ,

Noua

pierde rangul de

teritorial

mult timp, în 1968 o

administrativă

nouă reformă

nu se

stabilind

păstrează însă

Dominaţia comunistă debutează

Satu Mare.

desfăşurat

prin

al

judeţului, şi

concentrată

urbanizarea

în special în

accentuată,

a

înfiinţarea,

Producţie,

pe parcursul anilor 1950-1960. Caracteristice sunt,

pentru Satu Mare, industrializarea
reşedinţă

pentru

configuraţia actuală

în aproape fiecare localitate, a Cooperativelor Agricole de
proces

reşedinţă

devenind în schimb centrul unui raion al Regiunii Baia Mare.

structură

judeţului

îşi

administrative, Satu Mare

oraşul

şi

de

inclusiv prin crearea

noilor centre orăşeneşti Tăşnad şi Negreşti-Oaş. În 1970, inundaţiile
Someşului afectează

grav

localităţile

situate pe valea râului. Unele sate

sunt distruse în totalitate, iar municipiul Satu Mare

cunoaşte

cele mai puternice calamităţi din întreaga sa istorie

modernă.

Actualul
al

Sătmarului,

Ungaria (partea
satele

judeţ

cuprinde cea mai mare parte a fostului comitat

lipsind

însă

vestică),

înconjurătoare,

una dintre

teritorii însemnate incluse în prezent în

în

Maramureş

care au

aparţinut

(Baia Mare

şi

Baia Sprie, cu

comitatului Satu Mare

până

în

1926, precum şi Chioarul, care a făcut parte din comitat între 1876 şi
1926). În schimb, judeţului de astăzi i-au fost arondate unele părţi ale
Sălajului (Tăşnadul şi

Ugocea (Halmeul
căpătat

şi

împrejurimile)

partea

aflată

aspectul actual în urma

şi

teritorii din vechiul comitat

la nord de râul Tur). Satu Mare
reorganizării

şi-a

administrative din anul

1968.

În spaţiul ce aparţine din punct de vedere administrativ
judeţului

Satu Mare sunt cunoscute trei zone etnografice 9 distincte:

•Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească, Bucureşti, Ed. Ştinţifică şi Enciclopedică, 1989,
p. 21; Nicolae Dunăre, Civilizaţie tradiţională în Curbura Carpatică Nordică, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi
enciclopedică, 1984, p. 1O.
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şi

Zona Codrului

Câmpia

şi civilizaţiei

aspecte caracteristice culturii, artei
româneşti,

etniilor conlocuitoare:
trăsături

specifice, dar

şi

de

Someşului,

populare, specifice

maghiare, germane, ucrainene cu

influenţă reciprocă. Iăstrători

ai unor valori

etnoculturale autentice, locuitorii acestor zone etnografice au
transmită

din

generaţie

limba, portul, modul de

generaţie

în

viaţă şi

Situat la marginea

ceea ce are mai de

preţ

reuşit să

un popor:

obiceiurile.

nord-vestică

Carpaţii

Câmpiei Tisei cu

găsesc

în care se

Orientali

a României, în zona de contact a

şi Podişul Someşan,

între 47°23'

şi

48°06' latitudine nordică şi 22°18' şi 23°37' longitudine estică, Satu Mare
judeţul Maramureş,

este delimitat spre est de
Sălaj,

spre sud de

iar spre nord de
este

favorabilă,

judeţul

graniţa

Bihor, spre vest de

de stat cu Ucraina.

aceasta situându-se la

spre sud-est de

graniţa

judeţul

de stat cu Ungaria,

Poziţia geografică

intersecţia

a regiunii

unor importante

drumuri europene.
Forma
Câmpia

dominantă

Someşului

centrală şi vestică
munţilor

Inferior, sau Câmpia

a judeţului.

vulcanici ai

Această

Oaşului şi

până

revărsare,

format pe un mare con de

colţului

nord-estic al

în ansamblul
retragerii
Câmpia
agricol.

de

său

Mării

ocupă

partea

câmpie se întinde de sub poalele

de vest

şi

are aspectul unui întins
dejecţie

Someşului

şes

de

cuaternar corespunzând

Pannonice. Unitatea de relief care
Inferior a

forma de relief cea mai

apărut

formează

ca urmare a

importantă

sub raport

câmpie, cu un aspect monoton caracteristic zonelor de

înclinată uşor

Someş.

care

Pannonice. Pe formaţiunile geologice existente a evoluat

Această

pădure,

Mării

Câmpia

Someşului,

acumulare
râul

graniţa

Sătmăreană,

ale dealurilor piemontane ale Culmilor

Codrului,

la

denumită

de relief este cea de câmpie,

de la sud-est spre nord-vest, este

Pe alocuri Câmpia
resturi ale fostelor

mare parte a zonei. Acest

Someşului
păduri

spaţiu

Inferior mai

drenată

prezintă

de

pâlcuri

care acopereau în trecut cea mai

geografic, constituie nucleul

administrative a judeţului Satu Mare.
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Menţionăm că această configuraţie

s-a

obţinut

în ultimii 100-120

de ani prin mari lucrări de desecare, îndiguire, tăiere de păduri (defrişări)
etc. Unii geografi folosesc
printre care
unitate

şi

într-un sens mai restrâns,

alţii,

V. Mihăilescu, sub noţiunea Câmpia Someşului înţeleg o

geografică

cuprinde

noţiunea

mai mare, sectorul nord-estic al Câmpiei Tisei, care

următoarele subunităţi

Sătmăreană,

fizico-geografice: Câmpia

Câmpia Ecedului, Câmpia Crasnei, Câmpia Careiului, Câmpia Nirului,
Câmpia Eriului 10 •
Această

mare unitate

Oaşului şi

vulcanic al

geografică

zona de

confluenţă

şi

Conform

între masivul

a Eriulul cu

punct de vedere geomorfologic putem deosebi
câmpii înalte

cuprinsă

este

două

Barcăul.

categorii de

Din

unităţi:

câmpii joase.
recensământului

din 2002

populaţia totală

a

judeţului

este: 365.975 locuitori, 48% din populaţie trăieşte în zona urbană iar 52%
din

populaţie trăieşte

41 de

judeţe

naţionalităţi

în mediul rural.

este

următoarea:

români - 58,8%, maghiari -35,2%, germani

naţionalităţi

- 0,6%

11

•

etnografică Ţara Oaşului

Ţara Oaşului,

cu

locul 29 din cele

ale României. Densitate: 82,8 locuitori pe km 2 • Structura pe

-1,7%, rromi - 3,7%, alte

Zona

Judeţul ocupă

acelaşi

Oaşului

nume

„au

făcut

plase diferite,

şi

cu subzona etnografică Ugocea 12 ocupă depresiunea
nord-vestul României. Cele

două părţi

ale

Ţării

parte de-a lungul timpului din comitate, domenii

până

în anul 1950 când au fost incluse în

aceeaşi

şi

unitate

administrativă. În ciuda acestor aspecte, independent de sistemul

administrativ teritorial, în aceste

două

regiuni s-a dezvoltat

şi

conservat

Virgil Mihăiescu, Dealurile şi câmpiile României, Bucureşti, Ed. Academiei, 1975, p. 132.
Informaţiile provin de la Direcţia judeţeană de statistică Satu Mare.
12
Nicolae Dunăre, op.cit, p. 10; Gheorghe Focşa, Ţara Oaşului, Studiu etnografic, voi. II, Bucureşti, Ed.
Muzeul Satului, 1975, p. 8; Ilieş Marin, Ţara Oaşului. Studiu de geografie regională, Cluj Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujană, 2006, p. 21.
10
11
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Locuinţă,

o

singură

Mare,

naturală

oşenească" 13 • Localităţile Turţ,

comunitate

Gherţa Mică,

atestată încă
tradiţionale,

din epoca

remarcabilă

o

neolitică

este

portului popular, artei

strigăturilor şi

muzicii,

uscătorul

dansului

tradiţionale

ţâpurituri, strigături

arhitectonică alături

etc. Portul

şi ornamentaţie.

manifestările
româneşti

şi

alte

sărbători.

tradiţionale şi

artistice

oşenesc abundă

de

cântă

în

exprimă

nunţi, danţuri, şezători,

Nicolae

Dunăre consideră că

contemporane „ale acestei

nord-vestice constitue un tip de

etnoartistic ce

se distinge

satirice, de dragoste, de veselie care se

torturilor

de toate

şura, coteţele,

oşenesc

Folclorul

special cu ocazia unor evenimente deosebite:
lăutul

- ceramica de Vama, a

- oborocul, poiata,

vraniţa

de fructe, fântâna,

arhitecturi

oşeneşti.

gospodăriei tradiţionale

prin originalitate, colorit

sâmbre,

Gherţa

antropogeografică" 14

unitate

cunoscută datorită

Casa oşenească este adevărată operă
elementele

Batarci,

Tarna Mare sunt considerate a fi „ugocene." „Cetate

adăposteşte

ce

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

răspuns

entităţi

etnocultural

şi

o mare putere de încorporare creatoare" 15 •

Gheorghe Focşa o vedea ca fiind „una din cele mai originale „ţări"
de pe teritoriul României" 16 • Ea este

atestată

deja într-un document

din anul 1271 iar la începutul secolului al XIV - lea este

amintită

ca

„districtus Owas".
Cele

şapte localităţi1 7

cercetări

sunt următoarele:

Negreşti

- Oaş

Localitatea este
de Felshewfalw, satul

din zona

atestată

Oaşului

în care s-au efectuat

documentar din anul 1490 sub numele

aparţinând

de cetatea Seini.

"Ilieş

Marin, op.cit., p. 28.
Nicolae Dunăre, op.cit, p. 11.
15
Ibidem, p. 13.
16
Ibidem.
17
Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
14
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Locuinţă,

Certeze
Comuna Certeze este

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

atestată

documentar din anul 1205.

Moişeni

Diplomele maramureşene 18 arată că locuitorii satului Moişeni sunt
descendenţii

Satul

lui «Toma

Moişeni

Moiş»,

originar din satul
înfiinţat

este un sat mai recent,

Berbeşti Maramureş.

în secolul al XVIII -lea.

Călineşti

- Oaş
Satul Călineşti-Oaş apare pentru prima dată în documente, sub
forma Kalynhaza, în anul 1490. În 1569, aparţinea domeniului Ţării
Oaşului,

fiind menţionată ca portiones valachicae (posesiuni româneşti).

GherţaMică

Cele mai vechi atestări documentare ale

localităţii Gherţa datează

din anul 1342 (Gerche), 1393 (Gerch, Geerche Maior et Minor).

Bixad
Bixadul a fost atestat documentar pentru prima
primii stăpâni ai

localităţii

fiind cei din familia M6ric de

oară

în 1478,

Medieşu

Aurit.

Turţ

Prima atestare

documentară

a

localităţii

este din anul 1378, când

satul este amintit ca „villa walachalis Thwrch".

Zona

etnografică
Zonă

18

Codru
etnografică Codru (care din punct de vedere administrativ

Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene,

(ediţia a II-a), voi.

I, Cluj Napoca. Ed Dragoş Vodă, 2000, p. 504.
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Locuinţă,

se

regăseşte

pe teritoriul

are denumirea de la
spre
ca
şi

şi

sfârşitul

judeţelor

pădurile

Bogăţia şi

vitalitatea de care a dat

populare.

Satu Mare,

de fag

şi

Sălaj, Maramureş)1 9 , îşi

de stejar existente aici

secolului trecut. Locuitorii acestei zone, sunt

„codreni".

desfăşurată

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

neântrerupt în

dovadă,

sunt datorate

această zonă, şi

populară.

dimensiuni monumentale, cu

porţi

vieţi

umane intense

a unei îndelungi

a acestei zone se face

tradiţii

remarcată

Aici întâlnim originalele

şuri

de

decorate prin traforaj în relief cu

elemente geometrice, florale, zoomorfe
Localităţile 20

cunoscuţi

diversitatea folclorului codrenesc, precum

Creaţia materială şi spirituală

îndeosebi prin arhitectura

până

şi

antropomorfe.
informaţiile

din care provin

de teren sunt

următoarele:

Pomi

Prima atestare

documentară

a

localităţii datează

din anul 1407.

Valea Vinului
Prima menţiune

scrisă

a satului

datează

din anul 1399.

Măriuş

Prima

menţiune scrisă

a

localităţii datează

din anul 1424 când

este amintit ca posesiune românească.
Iegherişte

A fost

menţionată

pentru prima

anul 1272 pe malul stâng a râului
zona Câmpiei
19

20

dată

Someş,

în documentele scrise în

la limita dintre zona Codru

Someşene.

Viorel Rogoz, Familia în credinţe, rituri, obiceiuri, Satu Mare, Ed. Solstiţiu, 2002, p. I.
Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Tătărăşti

Satul

Tătăreşti

este atestat documentar pentru prima

dată

în anul

1406, într-o hotărnicire care nu-i menţionează însă numele, doar faptul
că

era locuit de o

populaţie românească,

iar apoi în 1423 ca posesiune

românească.

Hodod (denumirea maghiară. Hadad, denumirea germană Kriegsdorf)
Prima

apariţie

în documente a satului Hodod

însă datorită importanţei

datează

din 1368,

zonale dobândite de localitate în scurt timp,

putem presupune o existenţă mai timpurie a aşezării.

Chilia
În 1370, localitatea e menţionată ca aparţinând mănăstirii de
călugăriţe

din Satu Mare.

Bogdand (denumirea maghiară. Bogdti:nd)
Numele localităţii Bogdand este atestat documentar

încă

din

1383.

Zona

etnografică

Câmpia

Zonă etnografică,

respectiv centrul

şi

Someşului

ce cuprinde cea mai mare parte a

nord vestul acestuia, este

Someşului. Datorită influenţelor

din mediul urban,

acestei zone s-au pierdut treptat,
elemente de

arhitectură,

Localităţile 21

21

folclor

şi

situată

păstrându-se

judeţului,

în Câmpia

tradiţiile

specifice

în unele sate câteva

port popular, specifice.

din care provin informaţiile de teren sunt următoarele:

Datele despre toate localităţile prezentate provin de la

Primăriile

locale.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Apa
Este

amintită

dată

pentru prima

într-un document din 1215

în Registrul de la Oradea, când una dintre locuitoare este

acuzată

de

complicitate la comiterea unei crime.

Odoreu (denumirea

maghiară.

Prima atestare

Szatmarudvary)

documentară

a satului

atunci, Odoreul era centrul domeniului
Petreşti (denumirea germană Petrifeld,

datează

Oaşului,

care

din anul 1214. Pe
aparţinea

regelui.

în traducere „Câmpul lui Petru",

denumirea maghiară. Mezăpetri)
Localitatea Petreşti este atestată documentar pentru prima dată în
Registrul de la Oradea în anul 1215, sub numele de „Petus", iar în 1316
apare denumirea „Mezeu Petri".
Cămin

Prima atestare

scrisă

a satului

datează

din 1335, ca domeniu al

neamului Gutkeled, ulterior a familiei descendente, Bâthori.

Micul a
În anul 1325 este atestată documentar. A fost parte a domeniului
regal, ulterior

dăruită

Localităţile

lea domeniului

comitelui Merch.

Apa, Odoreu

Medieşului

şi

Micula

aparţineau

în secolul al XVI-

Aurit, pomenit de cele cinci scrisori papale

datând din anul 1377, domeniu pe care nobilul maghiar

Mauriţiu

dobândise din „mâinile românilor schismatici" 22 •
Aloisie L. Tăutu, Acta Gregarii P.P. XI 1370-1378, Roma, Ed. Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae,
1966, p. 434-450.

22

37
https://biblioteca-digitala.ro
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Localităţile Petreşti şi Cămin

însemnat colonizarea şvabilor în

sunt

Sătmar

două

exemple a ceea ce a

în secolul al XVIII-iea mai ales

din punct de vedere economic, ele constituind şi azi un exemplu pentru
comunităţile româneşti şi

maghiare învecinate 23 •
2. SĂLAJ UL24

Denumit
încă

altă dată

comitatul Solnocu de Mijloc el este atestat

din secolul al XIII-iea când

din zona Dejului

până

alături

de teritorii care se întindeau

în Ungaria la Tisa, formau unul dintre cele mai

mari comitate ale Ungariei Arpadiene 25 • În mod tradiţional el a aparţinut
de Transilvania fiind încorporat Ungariei abia în anul 1861, împotriva
voinţei

românilor,

populaţia

majoritara a acestor ţinuturi2 6 •

Din punct de vedere al
judeţul Sălaj

organizării

teritorial-administrative,

cuprinde fostul judeţ Sălaj, organizat în 1876 şi fostul judeţ

Solnocu de Mijloc cu reşedinţa la Zalău şi apoi la Şimleu! Silvaniei, prin
unirea comitatelor Solnocu de Mijloc cu comitatul Crasna 27 •
Judeţul Sălaj
suprafaţă

este situat în partea de nord-vest a României

şi

are o

de 3864,4 km 2 , reprezentând 1,6% din teritoriul României. Se

învecinează

la nord cu judeţele Satu-Mare

vest cu judeţul Bihor iar la sud-est cu

şi Maramureş,

judeţul

la vest

şi

sud-

Cluj.

Din punct de vedere geografic, judetul Sălaj este o zonă de dealuri
şi

depresiuni situate pe cursul

văilor Almaşului,

Agrijului,

Someşului,

Crasnei şi Barcă ului. Zona montană este reprezentată în partea de sud-vest
prin

două ramificaţii

şi Plopişului.
şi reprezintă

nordice ale

Depresiunile au o

munţilor

largă

Apuseni: culmile

Meseşului

raspândire pe teritoriul

importante zone agricole de concentrare a

judeţului

aşezărilor.

Ernest Hauler, Istoria nemţilor din Regiunea Sătmarului, Satu Mare, Ed. Lamura, 1998, passim.
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967,
voi. I - II; lucrare consultată pentru toate localităţile din judeţul Sălaj.
25
Vasile Merutiu, op.cit„ p. 37-49.
26
Ioan Ardelean senior, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938, passim.
27
Petri Mor, Szilagy varmegye monograjiaja (Monografia comitatului Sălaj), voi. III-IV, Budapest, 1902, p. 28.
23

24
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Locuinţă,

Sălajul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

are figuri reprezentative care au luptat pentru independenta

şi

unitatea românilor, printre care enumerăm: Simion Barnutiu, Alexandru
Papiu Ilarian, Iuliu Coroian, George Pop de

Băseşti,

şi alţii.

Iuliu Maniu

Populatia stabilă la 01.07.2003 era de 249.194 persoane, structura
pe etnii: - români: 176.671 (71,2%); maghiari: 57.167 (22,6%); rromi:
12.544 ( 5,05%); slovaci: 1.366 ( 0,7%); alte etnii: 267 (0,5%) 28 •

Zona

etnografică

Problema

Codru

zonării

şi

etnografice este dintre cele mai dificile

mai

sensibile. În cazul zonei etnografice Codru, punctul de plecare este oferit de
profesorul Dumitru Pop, care, în 1978, încerca o delimitare cât mai
a acestui areal cultural cu specific aparte
a Codrului sunt,

însă,

29

ceva mai permeabile

administrativ-teritoriale ale judeţelor Sălaj,
Cercetările

ale Codrului"
două
şi

privind cultura

în satele

enclave: una

valea

Someşului,

Aluniş, şi
Sălaj,

şi

consideră
Nadiş,

o

Silvaniei,

graniţele

nu

respectă

Maramureş şi

deloc

Satu Mare.

vorbesc despre „prelungiri

Este vorba, în principal, despre

în nordul

judeţului,

până

în amonte de

Sălajului

Sălăţig, până

la

la Bulgari, iar alta, la fel, în nordul judeţului
Zalăului.

Satele cuprinse între aceste

de trecere între Codrul

sătmărean şi

etnografică Sălaj: Aluniş, Biuşa, Sălăţig,

Horoatu Cehului, Ulciug,

Chilioara, Archid,

şi

geografic vorbind, între valea

zonă

a fi zona

sălăjeană

cuprinsă,

mai la sud,

formează

Marcajele în partea

populară

nord-sălăjene.

spre partea superioară a văii

limite

•

exactă

Motiş,

Coşeiu, Dioşod,

Bulgari, Mineu,

Valea Pomilor,

ceea ce se

Deja, Notig,

Bocşiţa,

Şamşud,

Deleni,
Sighetu

Chieşd, Derşida.

Localităţile 30

din care provin

informaţiile

de teren sunt

următoarele:

28
Informaţii obţinute de la Consiliul Judeţean Sălaj.
" Dumitru Pop, Folclor din Zona Codrului, Baia Mare, Centrul de lndrumare a Creaţiei Populare şi Mişcării
Artistice de Masă al judeţului Maramureş, 1978, p. 12.
30
Datele despre toate localităţile prezentate privin de la Primăriile locale.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Bulgari

Primele

atestări

documentare sunt din secolul al XIV-lea

(Sălăţig

- 1329 sub denumirea de Zylagzegh; Bulgari - 1377, Deja - 1343, Mineu
şi Noţig

- 1387).

Aluniş

- prima atestare

- 1335
Aluniş

denumirea de Szeplok (de
cunoscută

cu numele de

documentară

este în anul 1246 sub

lângă Someş)3 • fănă
1

în anul 1926 este

Săplac.

Bi uşa

Satul

Biuşa

documentară

prima atestare

în anul 1388 sub

denumirea de Beushaza.
3.

Vechea

Ţară

a

MARAMUREŞUL32

Maramureşului, ţara

români este poate cel mai eclatant exemplu de
de-a lungul veacurilor în

faţa

veacul al XIV-lea ea a fost
care au

lăsat

o

urmă

de

neşters

aici de primele texte în limba
mănăstiri româneşti,

cuceritorilor

leagănul

Perii

a

şi

cnezilor

rezistenţă românească

străini. Atestată încă

nenumărate

în istoria

română şi

a voievozilor

procese istorice

noastră naţională,

implicit de

în

amintim

existenţa

Maramureşului, atestată

primei

documentar la

1391 33 •

Actualul judeţ Maramureş este alcătuit din patru zone etnografice
distincte:

Ţara

(jumătatea

de sud a

Chioarului,

Ţara

Maramureşului

Lăpuşului,

istoric)

Ţara

şi Ţara

Maramureşului

Codrului (partea de

"Petri Mor, op.cit, p. 382.
32
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967, voi. I - II;
lucrare consultată pentru toate localităţile din judeţul Maramureş.
"Vasile Meruţiu, op.cit, p. 20-25.
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Locuinţă,

est), la care se

adaugă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Zona Baia Mare.

Judeţul Maramureş

este situat în partea de nord a

apropierea paralelei 47'55" latitudine
longitudine

estică,

Este delimitat de

nordică şi

ţării,

în

a meridianului 23'55"

deci foarte aproape de centrul geografic al Europei.
judeţele

Satu-Mare,

Sălaj,

Cluj,

Bistriţa-Năsăud şi

Suceava, respectiv la nord fiind delimitat de frontiera cu Ucraina, având
o suprafată de 6.215 km 2 (2,6% din
Depresiunea Maramureş
Maramureşului)

şi

zona

montană înconjurătoare (Ţara

jumatătea nordică

se suprapune peste

judeţ Maramureş. Această

km 2

şi

suprafaţa ţării).

regiune are o suprafaţă de aproximativ 3400

un relief variat ca morfologie

şi

complex din punct de vedere

montană aparţinând Carpaţilor

geologic. Zona

a actualului

Orientali

reprezintă

43%, zona colinară (dealuri, podişuri şi piemonturi) circa 30%, iar

zona

joasă

judeţului.

(depresiuni, lunci
Principalele

unităţi

şi

terase) restul de 27% din

montane sunt:

înalţi), Munţii Maramureşului şi lanţul

Munţii

vulcanic

La nivelul judeţului Maramureş de astăzi,

suprafaţa

Rodnei (cei mai

Igniş-Gutâi-Ţibleş.

populaţia

este alcatuită

din români - 81 %, maghiari - 10,5 %, ucraineni - 6,8 %, rromi - 1,3 % ,
germani - 0,6 %.
Zona

etnografică Ţara Maramureşului

Vatră

talentele

şi

de

străveche cultură şi civilizaţie

în care vreme îndelungată,

aptitudinile oamenilor acestor locuri s-au valorificat

îndeosebi în cadrul

creaţiei

de tip

tradiţional,

este principalul domeniu prin care
stânga Tisei) se

afirmă

în peisajul

popular. Cultura populară

Maramureşul

civilizaţiei şi

(din dreapta

şi

tradiţionale,

cu

culturii

produsul cultural specific etniilor conlocuitoare (maghiari, ucraineni,
ţipţeri,
şi

evrei). Arhitectura

deosebitele sectoare ale

Talentul
de

populară şi

maramureşanului

creaţia casnică

creaţiei

interiorul caselor tărăneşti, portul

folclorice

oferă

suficiente

mărturii.

exprimat în arta lemnului este

a textilelor

tradiţionale

dovada bogatei
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etnoestetice zonale 34 •
etnografică

Zona
etnografice

Ţara

Maramureşului

a

Ţara Lăpuşului, Ţara

Chioarului,

de est) sunt zonele care au
într-o

măsură

Maramureş,
că „ţara

reuşit să

conserve

de zonele

Codrului (partea

tradiţiile

populare

mult mai mare decât zona Baia Mare din actualul

cu toate acestea etnograful Mihai

lemnului"

caracterizează

alături

istoric

şi „civilizaţia

Maram ureşul

Localităţile 36

35

Dăncuş

este de

judeţ

părere

lemnului" sunt sintagme care nu mai

•

din care provin

informaţiile

de teren sunt

următoarele:

Vişeu

de Sus (denumirea
Oberwischau)

maghiară.

Fels6vis6, denumirea

germană

În Diplomele maramureşene sunt amintite ambele „Vişae" la 2
februarie 1365 37 • Această primă menţionare a Vişeului ca localitate apare
în Diploma numărul 29 a regelui maghiar Ludovic.

După alţii

localitatea

este atestată din anul 1549 cu denumirea de „Vişeul Nou" sau ,,Între
Râuri", fiind

situată

la

confluenţa

celor

două

râuri - nume întâlnit

până

la începutul secolului XX.

Câmpulung la Tisa (denumirea
ucraineană

maghiară.

Hosszumez6, denumirea

lfosze llone)

Localitatea este

menţionată

în Diplomele

maramureşene

1329 38 cu denumirea maghiară Hosszumez6.

Nicolae Dunăre, op.cit, p. 15.
Mihai Dăncuş, Zona etnografică Maramureş, Bucureşti, Ed. Sport -Turism, 1986, p. 192.
" Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
37
Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 56.
38
Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 8.
34

35
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Crăciuneşti
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(denumirea maghiară Tiszakarocsonyfalva, Karocsonyfalva)

În Diploma 84 din 31 mai 1407 este menţionată cu numele
maghiar Karachonfal va 39 •

Rusco va
Prima

menţiune

Poenile de sub

munţi,

este

făcută

Leordina

şi

în anul 1373

Crăciuneştiu şi

populaţii

atestată

denumirea germană Rohnen)

documentar prima oară în anul 1353 4 1.

reprezintă două

Ruscova

de comunele

Repedea 40 •

Coştiui (denumirea maghiară R6naszek,

Localitatea a fost

alături

exemple de penetrare a unei

de origine slavă în mediul românesc, începând încă cu secolul

al XIII-lea.

Astăzi

comunităţi

ucraineiene din partea de nord-vest a României, fiind un

izvor nesecat de

colonişti

Mare - mai ales în
îndepărtate

două localităţi

cele

constitue cele mai puternice

care se aşează atât în judeţele învecinate (Satu

localităţile

Micula, Satu Mic) dar

şi

în

judeţe

mai

- Bihor, Arad, Banat42 •

Vişeul

de Sus

şi Coştiuiul

de germani din Austria

şi

sunt

două

exemple de

colonizări

Zips-Slovacia, pe care statul austriac le-au

întreprins în secolul al XVIII-lea în vederea punerii în valoare a bogăţiilor
solului
Sarea

şi

subsolului: sare,

miocenă

a fost în trecut

prin mai multe ocne. Salina,
definitiv

păduri

închisă

seculare, minerale neferoase etc.

exploatată

între

deschisă încă

în anul 1934, din cauza

Coştiui şi

Rona de Sus

din secolele XIV-XV, a fost

nerentabilităţii.

ocnei Apafi, toate vechile ocne sunt prăbuşite

şi

39

Cu

umplute cu

excepţia

apă.

Ibidem, p. 150.
Alexandru Filipaşcu de Dolha şi de Petrova, op.cit., p. 67.
41
Ibidem, p. 32.
42 Liuba Horvat, „Aspecte socio-demografice privind populaţia ucraineană din nord-vestul României în
secolul al XX-iea'; în Studii şi comunicării, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, p. 309-312.
•

0
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Codru

Asuaju de Sus
Prima atestare
Oarţa

documentară

în anul 1391.

de/os
Prima atestare a comunei Oarta de jos

datează

din anul 1391

însă

aceste meleaguri au fost locuite din cele mai vechi timpuri, descoperirile
arheologice de pe teritoriul comunei

scoţând

la

lumină

obiecte datând

din neolitic cu o vechime de peste 4 milenii.
4. REGIUNEA TRANSCARPATIA, UCRAINA

Regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei este aşezată la graniţa
dintre Slovacia, Polonia, România

şi

Ungaria. Zona

înainte de 1918 de comitalul istoric al
comunitate

puternică românească

Maramureşul

determină

o

populaţie

majoritar

ucraineană

apartenenţa

a

sa

Maramureşului

fiind

a

aparţinut

locuită

de o

•

străbătut

ruptură administrativă,

ale sec. XX, prin
făcut

este

43

studiată

şi

delimitat de râul Tisa, care

deloc

resimţit

statală.

spirituală.

Partea

nordică,

cu

direct evenimentele istorice

Astfel, între anii 1920- 1939 a

parte din Cehoslovacia iar între 1939- 1945 a

aparţinut, împreună

cu sectorul sudic al Maramureşului şi cu Transilvania de nord, Ungariei.
După

1945, la nord de Tisa s-a întins URSS-ul iar după dezmembrarea

acestuia, sectorul nordic al

Maramureşului

a

Ucrainei - regiunea Transcarpatia. Aici sunt un

rămas

în componenta

număr

de 13

localităţi

locuite de etnici români, unele dintre ele având populaţie mixtă (românomaghiară).
43

Vasile Marina,

„Minorită!ile

materială şi spirituală

na!ionale din Transcarpatia: actualitate, tendin!e

din Bazinul Tisei Superioare.

Influenţa populaţiei germane

etnii din regiune, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2003, p. 129-142.
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şi

perspective", în Cultura
asupra culturii celor/altor
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Localităţile

Diplomele

locuire şi mentalitate in zona de graniţă

populaţia românescă

locuite de

maramureşene

în lucrarea pe care o
se recunosc români

sunt amintite în

publicate de dr. Ioan Mihalyi de

cităm.

recomandă şi

Locuitorii acestor sate se

(populaţia română reprezintă

Apşa

a treia etnie în

Transcarpatia. Conform recensământului din 2001 s-au declarat români
32.152 de persoane44 : „noi sântem românii adevăraţi, aici în Maramureşul

istoric" 45 • Aici, mai ales memoria
tradiţionale

culturii

legate de

colectivă păstrează

unele aspecte ale

arhitectură, meşteşuguri,

sunt redate, povestite, în frumos grai

obiceiuri, care

maramureşan.

Nimic nu s-a păstrat aici mai bine decât graiul, vorba românească
„şi

româneşte,

noi vorovim

„românesc" casele
îmbrăcaţi

sunt

tradiţionale

varoviţi

care mai

există

în costume populare (adaptate

îmbrăcaţi

populare

da voi

şi

„româneşte"; bătrânii

ei se

îmbracă „româneşte".

mai tare" 46 • Totul este
sunt

după

„româneşti";

costumele

care mai

tradiţionale)

îmbracă

costumele

Utilizarea limbii materne este

factorul important care contribuie la dezvoltarea acestor
la

copiii

comunităţi şi

păstrarea identităţii naţionale.

Structura confesională a zonei este următoarea: români
- majoritari; greco - catolici; martorii lui Iehova;
Din punct de vedere al instruirii, un
din

zonă

(foarte

sunt

absolvenţi

de

puţini profesează).

medicină,

Structura

majoritare sunt muncitorii în

(care nu

urmează

etc.

mare de locuitori

lungă

profesională

construcţie

oamenii de afaceri „bisnismenii",

adventişti, baptişti

număr

studii de

ortodocşi

sau

scurtă durată

este

următoarea:

lucrează acasă) şi

apoi cadrele didactice

cele din

sănătate şi administraţia locală.

asigurată

de migraţia temporară a muncii, în Rusia şi în ţările occidentale

(după căderea

Dezvoltarea

economică

şi

este

regimului comunist).

Ion Popescu; Constantin Ungureanu, Românii din Ucraina, între trecut şi viitor, Cernăuţi , Ed. Treira, 2005, p. 18.
Inf. Măricuţa Mihaly (Huzo), 75 ani, Apşa de Mijloc, Zacarpatia, 2003.
46
Inf. Olena Botoş, 43 ani, Apşa de Jos, Zacarpatia, 2003, „mai tare" în sensul de mai bine, mai corect.
44

45
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informaţiile

din care provin

de teren sunt

următoarele:

Apşa

de Jos (denumirea

ucraineană

!fi6poaa)

În anul 138748 la 25 noiembrie se face prima atestare documentară.
Apşa

de Mijloc (denumirea
Prima atestare

"Donaţiunea

ucraineană

documentară

este

făcută

în anul 1406 când se face

noaua a regelui Sigismund dată nobililor Ioan, fiul lui Vlad,

Vanna, fiul lui Vancia,

şi

Slatina (denumirea
Aknaszlatina)5°

ucraineană

Prima atestare

fiul lui Slav, peste

documentară

Biserica Albă (denumirea
Este

Srednea Vodeanoe)

atestată

moşiile Apşa

de Sus" 49 •

Solotvino, denumirea

maghiară

este din anul 1360 51 •

ucraineană

Bila Terkva)

documentar la 11 august 13 73 52 •

Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 87.
49
Idem, p. 143.
50
BenedekAnclnis, Maramaros megye (RegiWlea Maramureş), Budapesta-Beregszâsz, Ed. Mandâturn, 1997, p. 126.
51
Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 37.
52
Ibidem, p. 65.
47

48
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CAPITOLUL li
ARHITECTURA ŢĂRĂNEASCĂ ŞI ATRIBUTELE
LOCUIRII
1. TRADIŢIA CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN ÎN
NORD - VESTUL TRANSILVANIEI
Tradiţia

construcţiilor

ţărăneşti

din lemn în Bazinul Tisei

Superioare, în nord-vestul Transilvaniei

şi

danubiano-pontic este foarte veche, lemnul
apariţia

unei veritabile

civilizaţii

în întreg

spaţiul

influenţând

carpato-

în mod direct

a lemnului 53 •

În acest sens există informaţii concrete cum ar fi: imaginea casei
dacice din lemn de

formă dreptunghiulară,

ape, de pe Columna lui Traian,

similară

cu

acoperişul

înalt, în

tipului arhaic de case

două

ţărăneşti

din Transilvania5 4, sau descrierea: „După o prealabilă netezire a terenului,
câteva zeci de trunchiuri groase de arbori, fie despicate în lungime, fie
cioplite în muchii, erau aşezate unele lângă altele, formându-se un fel de
podină dreptughiulară,

cu

straturi de lut amestecat

pleavă.

Deasupra se face foc ca
cărămizii.
şi

aşterneau

peste care se
să

se

întărească şi să ajungă

Pe marginea platformei se ridicau

pereţii înalţi

cam în felul
de doi metri

mai bine, din împletituri de nuiele pe un schelet de pari

acoperiţi

cu

lipitură

Acoperişul

erau rotunde

şi

de lut

frământat

şi

bârne,

cu pleavă.

era, desigur, din stuf

şi

paie în

două

ape. Ferestrele

destul de mici. Dimensiunile caselor ajungeau

până

la

9m x 15m 55 ".

În ceea ce priveşte casa românească tradiţională, informaţii
importante ne-a transmis şi Paul de Alep, secretarul Patriarhului Macarie:
Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977, p. 83.
Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1979, p. 48.
55
.„Istoria Românilor, voi. I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1962, p. 64.
53

54
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„Toate casele sunt din lemn
acoperişurile

se poate

ţine

lor înalte

şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi vălătuci

- spune Paul de Alep comparând

oblice cu spatele

cămilei

- încât ninsoarea nu

pe ele„„" 56
demonstrată

Vechimea sistemului constructiv popular este

alcătuiesc locuinţa,

de denumirile elementelor fundamentale ce
a unor materiale ori unelte cu origine
- cooperimentum, perete - parietem,
cossus,

bucătărie

uşă

casa - cassa,

- ustia,

poartă

- capra,

căprior

acoperiş

- porta,

coş

-

broască

- brosca,

- catella,

coamă

- buccata, curte - curtem, cohortem,

capră

cal - caballus,

latină:

sau

- caprelus,

căţei

exprimată

prin materiale diferite

-

57

coma etc.
„Arta de a construi" 58 , este
specifice zonei
materialelor

şi

spaţiului

geografic. Paul Petrescu vorbeşte despre: „harta

tehnicilor de

construcţie

înfăţişa

ce se

sub forma unor

inele concentrice" dinspre centrul ţării spre graniţe, inelul cel mai amplu
este cel al

construcţiilor

încadrează

din bârne de lemn. Zona pe care o studiem se

în acest inel, având în vedere realitatea

Aici casele din lemn erau
gândite

şi

adevărate creaţii

create echilibrat, cu rigoare

antropogeografică.

arhitectură populară,

de

geometrică.

„Jocurile de

masă

ale

volumelor casei ţărăneşti scot în relief calitatea arhitectonică dominantă
a arhitecturii populare româneşti, iar dinamica plinurilor şi golurilor, de
o

rafinată

simplitate, impune considerarea casei

aparţinând,

La

în modalitatea ei de exprimare, unei

sfârşitul

ţărăneşti româneşti

civilizaţii

ca

clasice" 59 •

secolului al XIX - lea şi începutul secolului XX casa din

lemn „se înscria ca element specific peisajului etnografic" 60 românesc, sunt
zone etnografice asemeni Maramureşului recunoscute prin tradiţie ca fiind
adevărate „ţări

ale lemnului" 61 • Forma caselor, tehnicile de lucru, modul de

organizare dând specificitatea fiecărei zone etnografice62 •
Paul de Alep, Călători străini în Ţările Române, voi.V, Bucureşti, 1974, p. 4.
Andrei Pănoiu, op.cit, p. 29.
58
Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1974, p. 9.
59
Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Arta populară românească, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1981, p. 19.
60
""Atlasul etnografic român, voi. I, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2003, p. 174.
61
Mihai Dăncuş, Zona etnografică ... , p. 192.
62
Nicolae Dunăre, Civilizaţie tradiţională românească în Curbura Carpatică Nordică, Bucureşti,
Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1984, p. 190.
56
57
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Lucian Blaga spune: „fiecare individ îşi e gospodarul şi meseriaşul,
poetul

şi cântăreţul, ţăranul şi

arhitectul" 63 , acest

folosit de-a lungul timpului ca materiale de
pământul şi

construcţii:

cărămida nearsă (vaioagă) şi

apoi

ţăran

cea

arhitect a

lemnul, piatra,

arsă,

toate direct

proporţional cu resursele pe care le avea la îndemână. În zona montană
şi

cea

deluroasă

predominau

în zona de câmpie

să

Construcţiile

costrucţiile

domine

din lemn

Gh.

Balş

şi piatră,

ridicate din lemn

din lemn sunt caracterizate de

construcţie.

planurilor de

construcţiile

vorbeşte

pentru ca

şi pământ.

naturaleţea

formelor

de conservatorismul

formelor constructive, care nu este altceva decât „conservatorismul
formelor

vieţii ţerăneşti,

atât ale

locuinţii,

cât

şi

ale costumului

şi

ale

obiceiurilor" 64 •
O

altă caracteristică

„caracterul
a

său funcţional,

construcţiei

schimbările

la nevoile

a

construcţiei tradiţionale

din lemn este

rezultat din adaptarea aproape
65

vieţii" , caracteristică

ce se produc în timp, la nivelul

desăvârşită

care se pierde

utilizării

odată

cu

materialelor de

construcţie.

Locuinţele tradiţionale, adevărate

vernaculară găsite

zona

etnografică

priveşte

ale

vieţii

leagănul

„de la

şi

a sistemului de locuire. Casa

aceaşi formă şi structură

la care ne-am referi;

dimensiunile

este prezent în

arhitectură

în zona studiată, sunt mărturiile palpabile ale vechimii

sistemului constructiv
are în linii mari

monumente de

viaţa

omului

leagăn până

copilului; moarte

însoţindu-l

Ioan

apar doar în ceea ce

Toşa consideră că

lemnul

în toate momentele importante

la mormânt" 66 :

-„sălaşul",

de organizare, indiferent de

diferenţele

şi ornamentaţia.

tradiţională

căsătorie

- biserică;

naştere

sicriul.

Lucian Blaga, Cultura minoră şi cultura majoră, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 80.
Gh. Balş, „Grinda şi arcul", în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Vălenii de Munte, Ed. Datina
românească, 1931, p. 67.
65
Boris Zderciuc; Geogeta Stoica, Crestături în lemn în arta populară românească, Bucureşti, Ed Meridiane, I%7, p. 7.
66
Ioan Toşa, Casa în satul românesc de la începutul secolului XX, Cluj Napoca, Ed. Supergraph, 2002, p. 83.
Informaţiile furnizate în acest complex volum provin din rezultatele obţinute la chestionarul Casa redactat
şi difuzat sub auspiciile Muzeului Limbii Române din Cluj, în 1926. Reluăm şi noi câteva din aceste
informaţii de teren pentru importanţa lor documentară şi pentru vechimea lor.
63
64
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tărănescă

Lemnul este prezent în viata de zi cu zi: în casa

se

mânca din vase de lemn, alimentele se păstrau în vase de lemn, uneltele
din gospodărie erau tot din lemn - dovadă stau colectiile etnografice din
cadrul muzeelor din România.
Datorită

imenselor suprafete

împădurite

(,,până

sfârşitul

la

secolului al XIX-lea peste 70% din teritoriul tării noastre a fost ocupat de
păduri" 67 ),

lemnul era cel mai ieftin material de constructie, fiind utilizat

sub diferite forme: de la trunchiul de copac

curătat

doar de ramuri

până

la bârne fasonate ori cioplite în patru fete, ori rotunde 68 •
„Meşteru
casă, şură,

de

căşi făce

din lemn tot ce era prin ograda omului -

catete, garduri. Lemnu

dacă

era mai mare

să

ciople

pă două

o pă patru fetă, dacă era mai subtâre să folose rotund, o fost casă de-o
avut şi bârne rotunde şi cioplite, şi îmbinarea încheotore, oricând no
fost

regulă să

puie numa bârnă rotundă ori numa

desfăcut-o

amu

şi-a

rotundă şi

nu-i de

fi muzeu îi din 1947,

sută

arată,

apărut,

ultima
largă

tehnica

jumătate

de

are pă şobdie anu, are bârnă

de etnografie a nord-vestului

similar celor sustinute de noi anterior,

la 1900, casele din satele din
foloseşte

ia casa ce am

de ai" 69 •

Un volum recent
Transilvaniei,

că

cioplită,

zonă

că „până

pe

se construiau din lemn; ulterior, se

pământului bătut şi

a

cărămizilor

nearse

şi,

numai în

a secolului XX aceste materiale sunt înlocuite pe

scară

cărămida arsă" 70 •

De altfel, ar trebui
de lemn se

subsumează

să

amintim faptul

că

modelul constructiilor

unui tipar mentalitar specific

comunitătii

folclorice. În mentalitatea traditională omul trebuia să trăiască într-o
perfectă

armonie cu natura

şi,

tot ceea ce era natural, deci

şi

de aceea, folosea judicios
lemnul. O

ar fi fost de neconceput pentru

tăranul

casă

şi

din materiale artificiale

satului românesc,

67

armonios
dată

fiind

lbidem,p. 83.
Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Bucureşti, Ed. Sport Turism, 1977, p. 34.
69
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2009 (meşter, constructor de case).
7
°Camelia Burghele, Repere de cultură tradiţională sălăjeană, Zalău, Ed. Porolissum a Muzeului Jude\ean de
Istorie şi Artă Zalău, 2006, p. 119.
68
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Locuinţă,

dizarmonia dintre om
opoziţie

Prin
material de

şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

aceste materiale.

cu materialele artificiale, lemnul a fost nu doar un

construcţie

la îndemâna

ţăranului,

acel confort de care avea nevoie pentru a se

dar i-a oferit acestuia

simţi

bine în

locuinţa

şi

sa.

Mai mult, se ştie că lemnul a dezvoltat în mentalitatea tradiţională
o matrice de sensuri, dar toate au la bază ideea de armonie
om

şi

copac, între om
Aşa

făcute

şi natură,

cum susţine reputatul etnograf clujean Ioan Toşa, „casele erau
erau în cheotori

şi

şi

erau învelite în paie de
uşile făcute

aveau

cu chei tot de lemn; casele vechi aveau
scânduri

între

între om şi Cosmos.

din bârne sau din văioage

bătrâneşti

cosmică

şi

erau acoperite cu paie"

Construcţia,

71

pereţii

secară;

din lemn, cu

din

casele

ţâţâni şi

pământ bătut

între

•

ridicarea casei presupunea un efort deosebit din

partea familiei, la care contribuia, întreg satul 72 • Factorii care se conjugau
pentru ridicarea
ci

şi

locuinţei

nu erau doar de ordin economic

şi

spiritual, cutumiar

„după

magico-ritualic:

şi

financiar,

ce locul de

casă

era

stabilit (fapt care în ultimul secol era strâns legat de conturarea unei
vetre a satului, locurile de casă fiind de obicei oferite de părinţi copiilor)
şi

consacrat (prin mijloace magico-ritualice sau prin consfinţiri de ordin

religios), începea
Elevaţia

construcţia

era o

casei.

ocupaţie masculină, dată

fiind dificultatea pe care

o presupunea şi gradul sporit de implicare a muncii fizice. În fiecare
sat erau echipe de dulgheri
contra cost, case. La
căruia

i se ridica

sau pe nopsam,

şi

muncă

constructori
participa

şi

locuinţa,

dar şi

aşa

atestă informaţii

cum

cazul etnicilor ucraineni

alţi bărbaţi

situaţie

era

pricepuţi,

gospodarul
din satele

similară:

Ioan Toşa, op.cit., p. 73.
Se organiza clacă pentru toate activităţile importante din
73
Camelia Burghele, op.cit., p. 120.

şi

familia celui

din sat, care veneau la clacă
sălăjene" 73 • Şi

în

„Se începea cu cuvintele

71

72

care construiau,

gospodărie.
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Gospode dopomoje (Doamne
mărunţi,

vecinii,
făceu
şi

ajută).

La

colţuri

usturoi. Mai demult când începeau

şi

să construiască

veneau

toţi

mulţi

şi aşe

mai

ajutau, mereu unu de la altu, nu erau
dacă

economie

mâncau lăţi la

lucrau vecinii,

olaltă.

acoperiş

ajute, amu

să uită

toţi ştieu să facă

Da prima dată trebuia

piatră stăpânul

sau prima
punea pe

se puneau la noi bani

să pună
După

care construia casa.

bani

câte ceva. Lucrau
o mână de mortar

terminarea casei se

- vinok -cununa de flori. Amu nu mai au timp
urât

dăcă

cealalt îşi face orice"

74

să

se

•

La construcţii, mai ales pentru elementele de rezistenţă, se folosea
de

regulă

lemnul de

esenţă

tare 75

-

trăinicie construcţiei

indiferent de

biserică,

grajd,

anexe

Esenţe

(şură,

şi

des folosite erau

folosască

lemn de stejar

ori bradul era bun

şi

de

zonă ,

el pentru

conferă rezisteţă,

pe care aceasta o are:

casă,

etc).

bradul, fagul, carpenul, salcâmul

76

funcţie

casă

destinaţia

coteţ, găbănaş

plopul, sigur în
la

stejar, gorun, care

că

de

aşezare geografică.

era tare

construcţie

şi ţine

casa

căuta să

„Se

mulţi

şi

ani, pinul

Isus l-a balgoslovit, conu de

brad îi semn de bogăţie, de rod, noi şi pă colaci de nuntă avem îmletitură
în formă de con. Teiul se folose

şi

el la construcţii, mai rar da era bun

alunga blestemele - noi punem şi acum la
verzi de tei

să

la

casă şi

la grajd crengi

ne apere de rele" 77 •

Din stejar
elementele de
(adică tălpile

porţi,

şi

gorun (în

rezistenţă

de la

bază),

în unele zone de deal se
ce elementele purtate

funcţie

zonă)

de

ale casei, elementele
bârnele

pereţilor,

făceau şi

se

confecţionau

purtătoare:

paie,

ţiglă

, poală

00

sau

temelia

cununile, furcile, stâlpii;

grinzile tot din stejar 78 , în timp

adică susţinute:

tavan,

straşină,

învelitoare sunt realizate din scânduri de brad, trestie, lut,
79

că

tablă.

Inf. Matus Ana, 70 ani, Crăciuneşti, jud. Maramureş, 2005.
Inf. Neamţ Ioan, 67 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2001.
76
Mihai Dăncuş, Zona etnografică ... , p. 123.
77
Inf. Gheorghe Ostaş (Dritar), 70 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2007.
78
Ioan Toşa, op. cit. p. 89.
79
Gheorghe Focşa, op.cit., p. 255.
80
Foaie de eternit folosită pentru acoperirea construcţiilor.
74

75
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acoperiş,
şindrilă,

Locuinţă,

şi

Materialele
influenţate

atât de

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

tehnica folosite la acoperirea caselor au fost
condiţiile

climaterice, cât

şi

de dezvoltarea

economică 81 • Învelitorile realizate din materiale de natură vegetală au

fost folosite o
(sfârşitul

lungă perioadă

de timp la casele

Foarte târziu

secolului al XIX-lea mijlocul secolului al XX-lea) locul lor va fi

luat de învelitorile realizate din
a fost

ţărăneşti.

utilizată

ceramică (ţiglă), tablă, poală

poala naturală din

(foarte rar

piatră).

În categoria învelitorilor de natură vegetală în zona studiată au
fost utilizate:
•
cele realizate din paie de cereale, în special cele cu fir lung de
grâu

şi secară;

•

cele realizate din stuf şi trestie;

•

draniţă

ori şindrilă realizate din lemn de brad şi mai rar din lemn

de fag sau stejar82 •
Pentru realizarea învelitorilor se utilizau tehnici aparte, specifice
fiecărui

tip de material. Tehnica de leţuire era şi ea diferită, în funcţie de

materialul folosit la acoperire, pentru stuf era necesară o leţuire mai rară,
iar pentru paie era necesară o leţuire mai
dar

şi

paiele trebuiau

să îndeplinescă

deasă şi

anumite

mai

rezistentă.

condiţii

Stuful

pentru a putea

fi utilizate, paiele erau umezite înainte de a fi folosite, iar stuful trebuia
să

fie

tăiat

doar într-o

materiale ieftine

şi

anumită perioadă

a anului 83 • Paiele

şi

stuful erau

la îndemâna oricui, ele puteau fi folosite

fără să

se

apeleze la meşteri specilizaţi, ofereau o izolare termică foarte bună însă
aveau şi dezavantaje: datorită umidităţii se deteriorau mai repede şi
erau supuse
bărbaţi,

şi

pentru

şi călcarea

atacului
că

păsărilor

- „pentru

acoperiş

lucrau mai

munca era foarte grea, mai ales la scuturatul,

paielor (de

secară şi

secerate cu secerea, ca

" Tibor Sabjan, Tetăfedesek (Sisteme de acoperire), Budapest, Ed. Terc, 2007, p. 5.
82
Inf. Iunian Ioan, 58 ani, Iegherişte, jud. Satu Mare, 2003 .
83
Tibor Sabjăn, op. cit., p. 20.
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să

mulţi

bătutul

fie lungi

şi

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

drepte) "84 •
În zona Sătmarului şi în Sălaj învelitorile erau realizate în proporţie
acoperiş

de 80% din paie, erau necesare 80-100 kg pentru un

mare

şi

50-60 kg pentru un acoperiş mic, pe când în Maramureş predominau

învelitorile realizate din lemn

(draniţa şi şindrila)

în

proporţie

de 70%,

ceva mai rezistente cu o durată de 25-30 de ani, „erau folosite 4000-7000
bucăţi

de

şindilă

pentru o casă depinde cât de mare era casa.

făcută

din lemn de fag

era un mniez mai
să

se

uşte.

şi

lungă.

era mai
Se

scurtă

tăieu

iar

draniţa

butani apoi se

Cu mezdreau se mezdrele

Şindila

din lemn de brad

crăpau şi să

şindila ş'apoi

era

solţe ş-o

o

şi

stivuieu
horje cu

horju, când era gata o cuieu pă casă cu cuie de leţ cumpărate din prăvălie
de la evrei" 85 •
Meşterii

dimensiuni

şi

daca era pre

cunoscând

la forme:

proprietăţile

„şindila

trebuie

lată să covăţe şi după

lemnului erau

tăietă

o vreme

nici pre

să

strica

lată

atenţi

nici

la

îngustă,

acoperişu,

o

dacă

era făcută bine şindila acoperişu stă şi 25-30 de ai. Mai trăbuie tomnit pă
la

streşină

de erau ierni grele cu ne

multe, altfel n-avei

multă,

treabă. Şindila să

mai multi ai la rând,

cuie cu cuie de

bold luate, ion-am apucat a lucra cu di cele
atâţa

ai,

moşu

făcute

de

leţ

şi

ploi

din fier, de la

căuaci, batăr

am

mneu o lucrat cu deacele" 86 •

Şindrila şi draniţa

a fost

utilizată

mai ales în zona de deal

şi

Camelia Burghele, op.cit., p. 120.
" Inf. Dan Mărie, 82 ani (născută în Plopiş, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005. Informatoarea este
fiica meşterului Făt Petre din satul Plopiş care alături de meşterii Făt Găvrilă şi Gheorghe a Linii a lucrat la şindilirea
bisericii de lemn din Şurdeşti, jud. Maramureş la începutul anilor 1930, ne spune despre tatăl său că era un meşter
căutat dar care nu lua lucrări foarte departe de casă deoarece nu îi plăcea să mănânce „din orice oala: astfel copii
erau cei care îi duceau mâncarea acolo unde construie sau dacă era aproape de casă la amiaz mergea acasă la masă.
Mărie era una dintre fetele mai mari ale familiei şi era ceea care ducea de obicei mâncarea meşterului, ne spune
despre ea: „eram mai băieţoasă şi îmi plăce să stau pe lângă tata, ştiem cum le zice la uneltele cu care lucra, ştiem
cum se cheamă îmbinările, ştiem tăt ce lucra câte lemne, câtă şindilă. Şi amu dacă vine un ştraf ori o maşină cu
lemne pă stradă ştiu după ochi câţi metri îs''.
86
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006, meşter constructor de case din lemn, alături de alţi
meşteri a făcut mai multe case, mori şi anexe.
84
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Locuinţă,

munte, dar

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

datorită comercianţilor,

mai rar ce-i drept, ajunge

şi

în zona

de câmpie. În general, aceste acoperişuri nu erau prevăzute cu streaşină,
dar când acesta exista, era realizată din lemn.
Ţigla, deşi utilizată din
ţărăneşti

vremuri străvechi, ajunge să acopere casele

jumătate

de-abea în prima

şi

manual, apoi industrial, în diverse forme
început este

folosită

realizată

a secolului XX,

mai ales în satele

la început

de dimensiuni diferite, la

şvăbeşti

judeţul

din

Satu Mare,

cu timpul folosirea ei generalizându-se. Tabla şi poala sunt utilizate ceva
mai recent în
Tălpile

toată

şi

erau aşezate pe temelia de

din gorun ori cer, trebuie
„Cele patru

la

studiată.

caselor se ciopleau din trunchiuri masive de brad 87 , stejar,

gorun sau cer88
să făce

zona

colţuri

cunună

a

să

tălpi formează
îmbinări

în puternice

fie tare

rama de

din lemn de fag,

colţul clădirii,

îmbinare în cheotori,

mesteacăn,

sau peretele
şeşi

sau în

lemn de gorun, stejar ori cer,
ori brad, o fost case

şi

a casei,

tălpilor

încheiată

fiind

este de fapt prima

că

feţe

brad, sunt

să

realizaţi

din bârne

„în patru dungi", legate între

despărţitor,

căţei (căţăi):

cu

pereţi

aiestes mai tari,

păreţii
să

exteriori prin

căşii să făce

„talpa

cu bârne de stejar. Bârnele

din

din bârne de fag

prindeu în

şeşi (şeşi
să

bârne

Pereţii se termină şi se leagă între ei în partea de sus cu grinzi,

unele

îs grinzile verticale în care
casa"

la noi

alfel nu rezista casa" 89 •

bază

[.„]. Rama

căsii pă

90

groase sau din grinzi cioplite pe patru

91

că

„talpa

lemnăriei pereţilor" •

Pereţii

ele la

piatră:

prind încheotoare bârnele) când

•

principale care

formează

transversali interiori,

şi

cununa

pereţilor

altele secundare.

exteriori,

Numărul

Mihai Dăncuş, Zona etnografică... , p. 124.
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
"Idem.
90
Paul Petrescu, op.cit., p. 18.
91
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.

87
88
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şi

încheie

pereţii

grinzilor principale

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

este egal cu numărul pereţilor clădirii. Capetele grinzilor sunt sub
de

consolă

streaşina;

prelungeşte

ce se

pereţilor,

în afara

pe ele sprijinindu-se

principală, numită meştergrindă,

grinda

construcţii susţine

Aşadar,

grinzile transversale.

formă

pe lungimea întregii

grinzile secundare sunt

elemente susţinute, dar în acelaşi timp sunt şi susţinătoare, ele asigurând
de fapt osatura tavanelor şi a podelei podurilor. În cazul în care casa are
tărnaţ

spaţiul

grinzile se prelungesc peste

limitat de aceasta;

lungimii, apare o prelungire a grinzii la fronton
Stâlpii

şi

lemn de stejar
având

şi

susţinere

coloanele de

şi

mai rar de nuc, în

92

datorită

•

în trecut erau

confecţionaţi

din

Ţara Oaşului şi Maramureş aceştia

rol decorativ 93 , ornamental.

Tavanul ce acoperă limita în înălţime a spaţiului de locuit peste
„grinzele" (adică grinzi), are scânduri „poditura" sau trestie pe care se
aplică lipitură.
Acoperişul protejează construcţia;

este cea în patru ape,
ţărăneşti

multe din

în vechime, ne spun

Structura
hăizaşul

deşi

obişnuită

a

că

informaţiile

acestea aveau

acoperişului

- din corni ori

căpriori,

este

formată

tingile

care se bate învelitoarea, care poate fi:
ţiglă, poală, tablă

forma cea mai des

94

acoperişul

costrucţiile

în

două

ape.

din: scheletul de lemn,

leagă

ce

privind

întâlnită

şi Jeţurile

cornii

şindrilă, draniţă,

(ultimele trei tipuri de învelitoare de

pe

paie, trestie,

dată recentă).

Forma acoperişului era dată de tipul de învelitoare folosit, dar şi de zona
geografică şi condiţiile

paie,

şindrilă

paie, trestie,

ori

climaterice.

draniţă

ţiglă

în zona Maramureş 95 ,

în Codru

Informaţiile

Acoperişul

şi

era înalt

Oaş şi

şi

acoperit cu

scund, acoperit cu

zona de Câmpie.

bibliografice

şi

cele de teren privind materialele

Grigore Ionescu, Arhitectura populară în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 54.
Boris Zderciuc; Geogeta Stoica, op.cit., p. 8.
94
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
95
Mihai Dăncuş, Zona etnografică ... , p. 124.
92
93
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şi
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locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie evidenţiază legătura

tehnica de

locul în care a fost

clădire,

dintre

proprietar

şi

construită clădirea.

Sistemele de construcţie utilizate în ţara noastră sunt cele folosite
şi

în Europa, cel al cununilor de bârne orizontale numit Blokbau

şi

cel

al unui schelet portant de lemn, umplut cu diferite materiale numit
Fachwerk, sistemul Blokbau este cel mai

răspândit

Terminologia tehnicilor de îmbinare
de tipuri de îmbinare folosite pe teritoriul
de

rândunică,

nemţească,

în

căţei,

cheotoare

ţării

noastre „cheotori,
românească,

şi

•

evidenţiază numărul

în amnare, cheotoare

huţulă

în România

96

mare
coadă

cheotoare

îmbucătură, bătrâneşte, mamă-tată,

[„.]

uluceşte, nut şi feder, în vişitură, în cusătură, cu şoşi, stâneşte" 97 • În

zona în care am efectuat
denumiri
în

căţei,
99

tăuţeşte ,

şi

cercetări

anume: cheotori

cheotoare

românească,

„încheotore

să

am întâlnit doar o parte din aceste
coadă

sau încheotori,

98

prindeu

cheotoare

nemţească,

şi

şi

bârnele

grinzile

de

rândunică,

nut
şi

şi

feder,

cununile de

nu erau destul de lungi" 100 •
În zona montană se folosea lemnul de brad, fag, mesteacăn şi stejar
sau gorun, atât pentru elementele

purtătoare,

cât

purtate, iar în zona de câmpie se folosea stejarul
Ţara Oaşului şi

manifestări

şes

este

pentru elementele

mai ales salcâmul.

zona Codru, fiind zone deluroase, erau dominate

de case cu pereţi din bârne de lemn,
când zona de

şi

şi

caracterizată

adevărate

printr-o

bijuterii arhitectonice, pe

arhitectură fără

prea multe

artistice.

Lemnul pentru
esenţa lemnoasă,

construcţii

era cu

grijă

ales,

ţinându-se

cont de

locul unde a crescut în pădure, starea lui „de sănătate"

(„copacii care nu sunt

stricaţi").

Arborii nu erau

tăiaţi

în orice

Paul Petrescu, Georgeta Stoica, op.cit„ p. 12.
Ioan Godea, Arhitectura la români de la obârşii la Cozia, Oradea, Ed. Primus, 2007, p. 10.
98
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
99
Inf. Dan Mărie, 82 ani (născută în Plopiş, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005.
100
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
96

97
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perioadă

Locuinţă,

Maramureş şi

a anului, în
de

iarnă,

„după

zona Codru se prefera

„tăiatul

decembrie, ianuarie, când nu aveau prea
pădure

lemn se mergea în

săptămână
să

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

lor în lunile

multă mâzgă" 101 ,

în luna octombrie ori în mai, în a patra

,

după tăiere,

lemnul era lăsat în pădure ceva vreme

se usuce, existând

credinţa că

astfel lemnul nu va fi atacat de carii,

a lunii"

102

sau nu se va deforma în timp.
În Ţara Oaşului lemnul pentru construcţie era „tăiet vara şi era
lăsat să

se

uşte

un an o doi, bârnele se ciopleu

căşii ţâne şi 2-3

pădure

ai. La

lemn atâta cât îi spune
pârdie de lemn ca o

meşteru,

rangă.

şi

mere
în

Bârnele

construirea unei

gazda de pute, de nu

pădure

să

acasă,

foloseu

ţapina, săcure şi

despicau cu topoare

lemn, de cioplit ciopleu cu plencaciu, la noi îi mai zâce
barda, cu tesla la care îi zâce
la

casă şi

cu jogăr,

ferăstrău şi

populari au

echilibrate

104

,

fără

hârciog

să făce

reuşit să

ridice

icuri de

şi barză şi

cu

şeşi,

mai lucrau

esenţe

lemnoase,

canalu la

diferitelor

construcţii

rezistente, elegante

şi

ca locuitorii să fie obligaţi să aducă lemn de construcţie

din alte zone învecinate. Sunt cunoscute
construite pe locul,
de Sus, jud.

şi

o

ciocan" 103 •

calităţile şi proprietăţile

Cunoscând
meşterii

şi

cumpăra

şi

situaţii

cu lemn provenit din

Maramureş

în care casele au fost

pădurea defrişată.

localnicii vorbesc despre o astfel de

La

Vişeu

casă

care a

fost construită când s-a început defrişarea zonei, aproximativ anul 1867,
în

vecinătatea

ei se

an, ambele case se

află
află

o

casă

pe a

cărei meştergrindă

pe strada principală din

este înscris acest

Ţipţărai1° 5 •

Inf. Iunian Ioan, 58 ani, Iegherişte, jud. Satu Mare, 2003.
Inf. Buciuta Vasile, 59 ani, Poienile de sub Munte, jud. Maramureş, 2004.
103
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
104
Comei Irirnie, Horea Dwnitrescu, Andrei Paleologu, Arta lemnului la români, Bucureşti, Ed Meridiane, 1975, p. 42.
105
Inf. Husak Ervin, 48 ani, Vişeu de Sus, jud. Maramureş, 2005.
101

102
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Fig. nr. 1, Casă ţipţărească, Vişeu de Sus, jud. Maramureş, 2008106

106

Fig. nr.: 1-6, 21-76 provin din arhiva personală.
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2. CASA ŢĂRĂNEASCĂ ŞI ATRIBUTELE LOCUIRII

Casa - clădire destinată pentru a servi ca locuinţă omului, cameră,
gospodărie, familie, dinastie 107 , sunt câteva sensuri date acestui cuvânt
de origine

latină

lucrări, alături

cu

locuinţa

care va fi în centrul

de locuire - a sta, a

respectare,

sau
de

trăire

alternanţa

sărbătoare).

locuit

undeva, a

a fi stabilit

•

a ritmurilor cosmice (succesiunea anotimpurilor,

zi/noapte)
Aici,

sălăşlui,
108

apare ca soluţie la nevoile umane de manifestare
şi

spaţiul

respectiv camera de locuit
109

şedea

pe tot parcursul acestei

undeva, a vieţui, a coloniza, a perpetua

Locuinţa stabilă
şi

atenţiei

a ritmurilor sociale (timp de lucru/timp
de locuit este delimitat în sacru
şi

curată şi

tinda, sau camera

şi

profan,

camera de

•

În mentalitatea arhetipală, casa era asociată unor atribute clare.
Este vorba despre atribute care umanizau casa

şi făceau

din ea un soi

de prelungire a omului, a individului şi a familiei, construind o legătură
indisolubilă

între casa

edificată şi

locuitorii acesteia.

Altfel spus, casa era mereu asociată, în sfera mentalului tradiţional,
acţiunii

de locuire. Nimeni nu se gândea să facă o casă pentru a o vinde,

pentru ca să stea o vreme goală„. Casa se ridica de
locuiască

în ea

şi

imaginea

mentală

către

cel care urma să

de aceea se vorbeşte despre o asemănare,
asupra

locuinţei,

între

casă şi

preluată

din

cuplul femeie - bărbat.

În această concepţie, unele părţi ale casei au atributele locuirii
feminine

şi

iar altele

posedă

de

bărbaţi

sunt frecventate de femei

(bucătăria,

atribute ale masculinului

(locul de onoare, de

după masă,

şi

locul de

lângă

sunt utilizate cu

cuptor)

precădere

curtea).

Planul casei determină imaginea generală a casei. În tot spaţiul
Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Academia Română, 1975, p. 124.
Idem, p. 506.
109
Gheorghiţă Geană, „Spiritul constructiv şi înţelepciunea ţărănească': în Ethnos, Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 108.
107
108

61
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

regăsim acelaşi

carpato-danubiano-pontic
Stănculescu

o

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

numeşte „casa-matcă"

casă,

tip de

- „un dreptunghi cu trei

intrarea se face prin prispă, în încăperea de la mijloc
apoi se trece într-o parte în camera
cealaltă

în camera de locuit (sau

Fără să

altă

revistă

demonstrează

a planurilor, materialelor
regăsindu-se şi

Construcţia

casa, a fost

şi

este

şi

şi

susţinem,

tradiţionale

tehnicilor de

controlează

importantă

supusă evoluţiei

al dimensiunilor, cât

în

din zona

pe de o parte unitatea

în acest caz o unitate

cea mai

şi

cămara)" 110 •

parte felul în care mentalitatea

familiale),

de unde

(sau camera de locuit);

a tipurilor de case

Descrierea acestora

tipologică

curată

încăperi,

zisă tindă,

facem apologia acestei teorii, pe care de altfel o

vom face o trecere în
studiată.

pe care Florea

construcţie,

legile

vieţii

pe de

(sociale

şi

ancestrală.

din cadrul

gospodăriei ţărăneşti,

atât din punct de vedere al planului

din punct de vedere al materialelor

şi

şi

implicit al

tehnicilor de lucru.
Forma casei redă distribuţia interioară a spaţiului, cea mai
casă ţărănească, construită
singură cameră 111

-

la

suprafaţa pământului

monocelulară;

este tipul de

casă

simplă

fiind casa cu o

care a cunoscut o

lungă perioadă de existenţă (până la începutul secolului al XXI-lea). În
toată

zona

păstoreşti.

studiată

acest tip de

locuinţă

De obicei, acest tip de

este o

formă evoluată

casă aparţinea

familiilor

a colibei

sărace

din

comunitate.
Acestui tip de
a) - tindă, o
antecameră,

încăpere

casă

i-a urmat casa bicelulară cu:

de dimensiuni mai reduse decât camera, cu rol de

în care se

intră

direct de

afară şi

de unde se

urcă

în podul

casei. Această încăpere, după cum vom vedea în cele ce urmează era rece
în

Ţara Oaşului,

în zona Codru

şi Maramureş

era

caldă

în majoritatea

cazurilor, aici se afla vatra cu cuptor sau doar cuptorul de pâine;
11

°Florea Stănculescu, Contribuţii la afirmarea arhitecturii româneşti, Bucureşti, Ed. Tehnică,1987, p. 76.

111

Grigore Ionescu, op. cit., p. 54.
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Fig. nr. 2, Casă monocelulară , Turţ, jud. Satu Mare, 2008

b) - camera de locuit, unde se
activităţi

erau efectuate unele

pregătea şi

se servea mâncarea

casnice; tot aici se dormea

şi

şi

unde

se derula tot

ciclul vieţii de familie. În partea din faţă, sau, în unele zone şi pe una
din

părţile

laterale ale casei, în „L" (în

Ţara Oaşului

sau

Maramureş)

casa era prevăzută cu un:
c) - târnaţ
Oaş)

(prispă, şatra)

sau din

(numiţi „ săgeţi"

în

zidărie.

Tărnaţul,
decorativă

sprijinit de stâlpi din lemn

prispa

a casei"

112

,

„deţine

un rol de prim ordin în

înfăţişarea

aici fiind concentrate elementele decorative

ornamentale. Funcţia decorativă este însoţită de cea pragmatică , târnaţul
fereşte

112

temelia casei de

umezeală , încăperile

Boris Zderciuc, Georgeta Stoica, op. cit, p. 7.
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şi zăpadă ,

vara
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oferind un loc bun de dormit 113 •
Pentru exemplificarea celor de mai sus vom face prezentarea unor
ţărăneşti, locuinţe

case

din zona

piatră, vaioagă, cărămidă,

construite din lemn,

studiată.

Casă bicelulară 114

ce a

aparţinut

Irinei Pop din Bixad, jud. Satu

Mare, este o construcţie tipică arhitecturii locale de la sfârşitul secolului
XIX.

Fundaţia

casei era din

masive de stejar.
colţuri

lut,
făce

Pereţii

erau

de râu, peste care erau

clădiţi

în cheotori, peste care a fost

văruită

var la potolit în

apă şi

mnieruială,

aşternut

o

un strat de

făceu ţâganii,

mână

de

balegă,

tencuială

de

mnieruiala o
on

bulgăre

de

le amesteca" 115 ). Pardosalea casei era din lut.

construcţie bicelulară: cameră şi tindă .

porţiunea

aşezate tălpile

din grinzi de stejar îmbinate la

cu var („liptitura de obdicei o

gazda, pune praf de

Este o

piatră

din spate de un

târnaţ

în

formă

Tinda era

înconjurată

de „L"; iar stâlpii

în

târnaţului

nu sunt ornamentaţi. În odorul casei au funcţionat două anexe poiata şi
podişoara (coteţ

pentru porci cu „pod pentru porumb")

Dimensiunile casei sunt: lungime 9,80m,
înălţime

2m. De-a lungul casei poditura este

meştergrindă,

peste care sunt situate

acoperite cu scânduri de brad.

nouă

Acoperişul

lăţime

aşezată

5,80m,
pe o

grinzi transversale

casei, în patru ape, are o

Fig. nr. 3, Casă ţărănească din Bixad, jud. Satu Mare
Inf. Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
115
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
11 6
Fig. nr.: 3, 4, 7-20 provin din arhiva Muzeului Judeţean Satu Mare.

113
114
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Fig. nr. 4, Uşa - casă din Bixad, jud. Satu Mare

învelitoare de jupi de paie. (Anexe
Următorul

perete
din

pas în evolutia caselor

despărţitor

numită cămară.

fişa analitică

de constructie nr. 1)

ţărăneşti,

este aparitia unui

care împarte tinda, formându-se o

mică încăpere

O astfel de constructie este Casa-muzeu Iacob

Călineşti Oaş ,

judetul Satu Mare,

construită

din bârne de stejar. Ea cuprinde: casa, tinda,

Mărcut

pe lespezi de

cămara ,

piatră

târnatul cu patru

„săgeti"

(stâlpi din stejar ornamentati cu motive geometrice originale) .

Blănile

geamurilor sunt deasemenea ornamente cu motive geometrice

117

deosebit de frumoase . Acoperişul în patru ape 118 are învelitoare de paie.
Între bârnele peretelui exterior al cămării, se remarcă o deschidere
elipsoidală

11 7

118

pentru aerisire. (Anexe

fişa

de constructie nr. 2

şi

fig. nr. 5) .

Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze,jud. Satu Mare, 2007.
Gheorghe Focşa, Ţara Oaşulu i. Studiu etnografi c, voi.II, Bucureşti, Ed. Muzeului Satului, 1975, p. 275.
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Fig. nr. 5, Ancadrament (blăni) de geam casa Iacob Mărcuţ, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2008

Fig. nr. 6, !arnaţ cu „săgeţi" casa Iacob Mărcuţ, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2008
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În tipologia caselor vechi, cu două încăperi se încadrează şi cele cu
casă curată şi casă
şi gătit,

de locuit, la mijloc existând o tindă. Sursa de

cuptorul era construit în camera de locuit. Casa bicelulară 119 (cu

proprietarul anterior Herman Gheorghe,
fost

încălzit

construită

Gherţa Mică,

jud. Satu Mare) a

în prima jumătate a secolului XIX, cu fundaţia din

de râu, peste care erau

aşezate tălpile

din lemn de stejar.

piatră

Pereţii

din bârne dreptunghiulare din lemn de stejar, îmbinate la

erau

colţuri

în

cheotori. În porţiunea estică şi vestică are două geamuri cu blăni (leban),
element caracteristic arhitecturii

Ţării Oaşului.

Poditura era

sprijinită

pe o meştergrindă cu lungimea de 7 ,30m peste care sunt aşezate grinzile
transversale din lemn de stejar, acoperite cu scânduri din lemn de brad.
Capetele

meştergrinzii

au forma

sud casa este prevăzută cu un
Structura

stilizată

târnaţ.

a unui cap de cal. Pe latura de

Pardoseala casei era din lut

acoperişului hăizaşul

este din corni de lemn de brad,

în patru ape, în partea vestică având o şobdie 120 ,
permitea accesul în pod. Casa
de

119
120

secară,

iniţial

care, învelitoare, a fost

bătut.

prevăzută

cu o uşă care

a avut învelitoare din jupi de paie

înlocuită

cu ţiglă.

Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007 (meşter constructor).
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Fig. nr. 7, 8, 9, Casă ţăiănească din Gherţa Mică, jud. Satu Mare; foto înainte şi în timpul demontării

68
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Dimensiunile casei sunt: 7,30m x 4,40m x 1,80m,
acoperişului

este de 3,70m. (Anexe

fişa analitică

de

înălţimea

construcţie

nr. 3)

6RINM INTERl'\EDIAP.Ă DEZAXATA
CU ROL DE ''"îlHE ~ COjlJLUI llE FU11
l.2 6illfrmĂ. l.CH2ITllDINALÂ

PODi'><llliAl"AIEU ""U FioQ

Fig. nr. 10,

Secţiune casă

din Gherţa Mică, jud. Satu Mare.

construcţie realizată

O

altă construcţie specifică

Schiţă

de

de T6th Zoltân

arhitecturii

tradiţionale

din satul

Moişeni,

jud. Satu Mare, este casa al cărei proprietar anterior a fost Finta
G. Casa era compusă din două încăperi şi târnaţ. Fundaţia era din piatră
121

de râu peste care erau

aşezate tălpile

groase din lemn de gorun, îmbinate

la colţuri prin plătuire. Pereţii erau construiţi din bârne de Iăşinoase, unele
rotunde, altele dreptunghiulare îmbinate în cheotori. T'arnaţul era sprijinit
pe doi stâlpi din lemn de stejar; poditura era sprijinită pe o meştergrindă pe
121

Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
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lungimea casei.
Casa a fost

foarte mică,
a fost

construită

fără târnaţ,

transformată

următoarele

în

în

două

apoi s-a mărit tinda creându-se târnaţul, iar tinda

casă

de locuit. Casa frumoasă (camera mare) avea

dimensiuni: 4,50m x 4, 70m. Dimensiunile casei sunt: 8,60m

x 4,70m. Acoperişul în patru ape.
în timp

însă

sfârşitul

etape: prima construcţie avea tinda

aceasta fiind

Iniţial

înlocuită

cu

casa a fost acoperită cu şindrilă;

poală. Construcţia datează

fişa analitică

secolului al XIX-lea. (Anexe

de

construcţie

de la

nr. 4)

Fig. nr. 11, Casă ţăiănească Moişeni, jud. Satu Mare. Releveu realizat de T6th Zoltân

Câcău

Casa122 din

Gherţa Mică,

Vasile, este

şi

din a doua

jumătate

ea o

jud Satu Mare, proprietar anterior

construcţie specifică Ţării Oaşului,

a secolului XIX. Se spune

că

ar fi fost

dintr-un gorun uriaş ce se afla în incinta gospodăriei,
în
122

zonă.

Casa, cu

două încăperi şi

o

tindă,

era

Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.

70
https://biblioteca-digitala.ro

datând

construită

practică frecventă

situată

în

pantă

cu o

Locuinţă,

fundaţie

din

piatră

locuire şi mentalitate in zona de graniţă

de râu peste care era

aşezată

o talpă

groasă

de 30/40

cm. Pereţii erau clădiţi din bârne groase, suprapuse orizontal şi îmbinate
în cheotori. În interior, pe toată lungimea casei, meştergrinda susţine
grinzile transversale, acoperite cu o poditură din scânduri de brad, lipită
cu pământ. Pardosalea casei era din lut bătut.
Acoperişul

era din corni,

leţuri şi

tingi1 23 , cu învelitoare în patru

ape cu şobdie cu o uşă pe unde se urca în pod
iluminat
brad,

şi

aerisirea podului.

înlocuită

confecţionate

Fig. nr. 12,

din brad, iar
masivă

analitică

de

Casă ţărănească

uşa

cu clape

124

acoperită

şindrilă

cu

de

jupi de paie. Geamurile casei sunt

şi zăvor;

construcţie

din

casa a fost

funduri1 24 pentru

de intrare din lemn de stejar,
este

prevăzută

confecţionată

manual.

nr. 5)

Gherţa Mică,

realizată

123

şi

în timp cu trestie

cu o încuietoare
(Anexe fişa

Iniţial,

şi două

jud. Satu Mare.
de T6th Zoltân

Inf. Mil10c Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007.
Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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Schiţă

de

construcţie

Locuinţă,

Casă

din Micula, jud. Satu Mare are

la

stradă, tindă

pe mijloc

şi

un atelier de

tâmplărie,

formă

este în

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi

două

dormitor, sub

acelaşi acoperiş

o magazie de lemne

de „L". Proprietarul este

camere - camera de zi

Dziţac

şi

aflându-se

un grajd, planul casei

Vasile. Este o

construcţie

foarte recentă - 1980. În cazul acesta se poate vorbi de o replică a casei
vechi ucrainene din

Maramureş

de sub Munte, jud.

Maramureş).

(proprietarul a venit aici de la Poienile
Casa are o

fundaţie înaltă

de circa 40

cm din piatră spartă şi o centură din beton, pe care stă talpa din lemn de
răşinoase. Pereţii

la

colţuri

în

sunt din bârne de molid cioplite în patru feţe îmbinate

coadă

Fig. nr. 13, Casă

de

rândunică; pereţii despărţitori

ucraineană

sunt

îmbinaţi

în

din Micula, jud. Satu Mare. Releveu realizat de
T6th Zoltăn, 2003

tehnica cep şi uluc 125 • Acoperişul, în două ape cu iluminator, este învelit
cu şindrilă de

răşinoase.

Dacă până
Oaşului

(Anexe

fişa analitică

de

construcţie

nr. 6)

acum am prezentat case ţărăneşti din zona etnografică Ţara

- Ugocea (Anexe fig. nr. 6-9), pentru a avea o imagine de ansamblu,

în cele ce urmează vom descrie câteva case ţărăneşti din zonele etnografice

Codru, Câmpia Sătmarului şi Maramureş (stânga şi dreapta Tisei) unde găsim
125

Inf. Dziţac Vasile, 59 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2003

(meşter

tâmplar).
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

tipurile de case amintite anterior, monocelulare şi cele cu două încăperi şi tindă
(care în aceste zone este în majoritatea cazurilor încălzită).
Casă 1 26

Cristea Ioan.

din Valea Vinului, jud Satu Mare propietarul anterior era
Datează

de la

jumătatea

fiind marcat anul 1856. Este
curte. Este o

păstrându-se însă

Prispa,

bicelulară,

construcţie specifică

dar care însă a suferit unele

secolului XIX, pe
cu

prispă

la

meştergrindă

faţada

perioadei în care a fost

modificări

pentru consolidare

dinspre

construită,

şi întreţinere,

caracteristicile arhitecturii ţărăneşti specifice locului.

slobodă ,

decorative; în parte

are stâlpi de lemn

superioară

sunt

ciopliţi

cu frumoase motive

două contrafişe

care se prind în

cunună. În tindă exista o vatră cu cuptor deasupra căreia se afla un horn

slobod construit din bârne lipite cu
lemn, încheiate la capete în

căţăi,

cu

pământ. Pereţii
lipitură

de

erau din

pământ

blăni

de

atât în interior

cât şi în exterior; pardoseala era din lut bătut.
Tavanul era făcut din bârne

Fig. nr. 14, 15,

126

127

şi

scânduri de lemn, podul era lipit cu

Casă

din Valea Vinului, jud. Satu Mare. Fotografii din timpul
demontării în vederea transferului la MJSM

Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
Inf. Şuteu Traian, 62 ani, Măriuş, jud. Satu Mare, 2005.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

TĂlPÎ

B.

Fig. nr. 16, Casa din Valea Vinului, jud. Satu Mare. Schiţă de construcţie
realizată de T6th Zoltăn
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Locuinţă,

lut.

Acoperişul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

în patru ape, cu

a fi o modificare de
în scândurile care

şut127

dată recentă

plachează

stradă,

la frontul de la

ceea ce pare

(probabil la 1921, an marcat - traforat

frontonul), are o

singură

şi

deschidere

este

decorat cu un joc de linii dat de montarea în sensuri diferite a scândurilor
şi

de o scândură cu motive decorative traforate plasată la bază.
Dimensiunile casei sunt

casa de

şezut,

cu vedere spre

4,40m x 4,20m. (Anexe

următoarele:

stradă,

fişa analitică

tinda de 4,50m x 2,20m,

de 4,80m x 4,50m, iar casa
de

construcţie

curată

nr. 6)

Casă128 din Măriuş, jud. Satu Mare proprietar anteriorCadar Maria. Această
casă este o locuinţă ţărănească de la sfârşitul secolului XIX.
două

Casa era compusă din

camere şi o tindă încălzită. Camera curată (de la stradă) cu o suprafaţă de

21,05mp era prevăzută cu trei geamuri de 70cm x 90cm şi în spate cu un geam de
40cm x 40cm. Tmda cu o suprafaţă de 11,25mp, avea o uşă de intrare în casă şi
două laterale, prin care se intră în cele două camere. În partea din dreapta tindei

se afla un cuptor construit din văioage, dimensiunile cuptorului erau 2,00cm x
20cm x 90cm, cu o parte

acoperită

cu o

plită

din

fontă,

iar partea din spate,

închisă era folosită ca uscător. În faţa şi spatele cuptorului, pe lăţimea tindei, se

aflau două arcade boltite de formă ondulată. Cuptorul avea un horn din văioage.
Fundaţia
fundaţie stătea

casei era

clădită

din pietre

o talpă groasă de lemn.

crăpate şi

Pereţii

de râu. Pe

această

erau din bârne îmbinate în

căţei, lipite cu pământ şi văruite cu var în interior şi exterior. În partea

de sud

şi

vest casa avea un

casei era din lut

târnaţ

cu opt grinzi de

susţinere.

Pardoseala

bătut.

Tavanul era fixat pe o

meştergrindă

cu grinzi transversale

aşezate

paralel şi poditură cu scânduri. În pod hornul de vaioage se continua cu
un horn slobod de pămînt, de forma unui trunchi de piramidă. Acoperişul
era în patru ape, în partea din

faţă

având un

şut prevăzut

cu o

uşă mică

pentru aerisire şi iluminatul natural al podului. Învelitoarea acoperişului
era din jupi de paie. (Anexe

128

fişa analitică

de

construcţie

Se află depozitată la Măriuş, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
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nr. 8)

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

1-J

n

I

n

[

}.10

::J

Jn

~. so

fOO

..,,,)()

::J

[!IO

I

~

h

~.

uo

;

n

n

I

I

n

I

•

.

,:.

'do

.

.

:. {00 .'. toO ~

'i,lO

Fig. nr. 17, Casă din Măriuş , jud. Satu Mare.
Schiţe de detaliu realizate de T6th Zoltan
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..

Locuinţă,

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

din localitatea Pomi, jud. Satu Mare, este o

locuinţă

de la

mm
1.15

Fig. nr. 18, Casă din Măriuş, jud. Satu Mare.
Schiţe de detaliu realizate de T6th Zoltân

Fig. nr. 19, Casa din Măriuş , jud. Satu Mare

sfârşitul

secolului XIX, cu

a casei. Tinda are

două încăperi, tindă şi tărnaţ

următoarele

în partea din

faţă

dimensiuni: 2,45m x 4,65m; casa de locuit
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

este mai mare având dimensiunile de 4,60m x 6m, iar casa curată: 5,50m x
4,65m.
Casa este

construită

pe

tălpi

masive din stejar,

pereţii

sunt din

bârne de lemn îmbinate în cep şi uluc, lipiţi cu lut şi văruiţi în interior şi
în exterior. Pardoseala este din lut bătut. Tavanul este construit din bârne
transversale fixate pe
de

meşter:

meştergrindă (meştergrinda

este

datată şi semnată

Acest edificiu sau edificatu in anul 1864 a lui Fazsi Ioanu

Maistriul au fostu Georgiu Micloşiu), poditura din scânduri şi podul este
lipit cu lut. Tinda era iniţial prevăzută cu o vatră cu cuptor terminat cu
un horn slobod construit din bârne de lemn lipit cu pământ în
trunchi de

piramidă. Acoperişul

este în patru ape,

iniţia

formă

de

a fost învelit cu

jupi de paie, ulterior la mijlocul secolului XX, casa a fost învelită cu ţiglă .

••
Fig. nr. 20, Faţada casei din Pomi, jud. Satu Mare. Releveu realizat de T6th Zoltân

78
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

Acum casa este
Mare. (Anexe

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

reconstruită

fişa analitică

de

în localitatea

construcţie

construcţie asemănătoare fişa analitică

de

Măriuş, judeţul

şi

nr. 9

Satu

fig. nr. 10, pentru o

construcţie

nr. 1O, fig. nr. 11-

12 ).
Casa Dr. Vasile Lucaciu din localitatea Apa, jud. Satu Mare este
o

construcţie specifică

tindă

în care se

construcţie

pe

află

un cuptor cu

fundaţie

Compusă

zonei de Câmpie.
de

piatră

plită (iniţial

pe care

stă

talpa de gorun.

căţei,

toată

în patru ape cu

lungimea casei.

jupi de paie

şi

Acoperişul

stuf, în partea din

două

poditură

faţă acoperişul

pe

Pereţii

căpriori

este învelit cu
curată:

de

16m2 ;

construcţie

nr. 11, fig. nr. 13).

Fig. nr. 21, Casa muzeu dr. Vasile Lucaciu din Apa, jud. Satu Mare, 2009

https://biblioteca-digitala.ro

pe

este prevăzut cu şut .

fişa analitică

79

şi

sunt

meştergrindă

Dimensiunile casei sunt: 11 ,85m x 4,20m; camera
camera din spate: 18m2 ; tinda: 8m 2 • (Anexe

camere

cu horn slobod), este o

din bârne de lemn îmbinate în

cu

din

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 22, Casă din Hodod, jud. Satu Mare. Releveu realizat de T6th

Zoltăn ,

2003

Casă din Hodod, judeţul Satu Mare proprietarul casei a fost Edler

Gyorgy Maria. Are două încăperi: camera curată şi bucătăria. În dreptul
bucătăriei
există

se

află

casa este

prevăzută

cu

tărnaţ.

o pivniţă, cu intrare în partea din

La subsolul camerei curate

faţă

a casei, iar în spatele casei

cuptorul.
Este o construcţie în pantă pe fundaţie din piatră de Chilioara (pala

ko). La bază
cărămidă

spate,

pereţii

sunt din cărămidă iar în partea

superioară

s-a folosit

în alternanţă cu văioage. La baza fundaţiei în partea laterală

există

un contrafort din

piatră.

Stâlpii

tărnaţului

plan circular. Tavanul este realizat din bârne de răşinoase .
patru ape, este învelit cu ţiglă.
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zidiţi

în

Acoperişul

în

sunt

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

---- - ~

/

Casă

Fig. nr. 23,

din Aluniş , jud. S ă laj . Releveu realizat de T6th Zoltan, 2004

Dimensiunile casei sunt: camera curată 5m x 5m; bucătăria: 4m x
4m;

tărnaţul:
Casă

4m x 1,5m. (Anexe
din

Aluniş ,

jud.

fişa analitică

de

Sălaj , construită

secolului al XX - lea (proprietar

Mureşan

construcţie

în prima

Ilie) . Are

două

nr. 12).

jumătate

camere,

a

tindă

rece şi târnaţ. Este construită pe fundaţie din piatră calcaroasă, provenită
din dealurile învecinate (Dealul Băiuşag).
îmbinate în

căţei. T'arnaţul

din

faţa

Pereţii

sunt din bârne de lemn

prevăzut

casei este

cu patru stâlpi

rotunzi din cărămidă. În partea din faţă, sub camera curată are un beci
de 3m x 4m. Camera
stradă , şi

curată

este

prevăzută

cu

două

geamuri mari, spre

un geam spre curte. Camera de locuit are un geam spre curte şi

unul spre grădină.
parte dintr-o

Acoperişul

în patru ape este învelit cu ţiglă. Casa face

gospodărie tradiţională

ce mai are o şură cu două grajduri,

un coteţ de porci şi găini şi o fântână. (Anexe fişa analitică de construcţie
nr. 13).
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Locuinţă,

Fig. nr. 24,

Casă

Casă

din Asuaju de Sus,

construită
29

zonei1

,

judeţul Maramureş aflată

cu pereţii din văioage, la fel este
ţiglă.

superioară

numit ciur

130

•

cu

şipci

şi

două încăperi şi tărnaţ

tărnaţului

În curte, paralel cu casa, se află şura cu grajd şi cămara,
coştei şi

(aproape de

poartă)

din

Petreşti,

şvăbesc

construcţie specifică

130

fântâna, cu

fişa analitică

de

nr. 14).

Muzeul local

129

pe

sunt din lemn, în

împrejmuire ghizd dreptunghiular din lemn. (Anexe
Casă

specifică

de lemn frumos decorate în sistemul local

în prelungirea casei este un
construcţie

casa a

construită şi şura. Acoperişul

Casa are

gardul

în cadrul

Găvrilă,

în jurul anului 1935, respectând planimetria

lungimea casei. Stâlpii

partea

Releveu realizat de T6th Zoltăn, 2004

proprietate a familiei Petrovan

în patru ape este învelit cu
toată

Maramureş.

din Asuaju de Sus,

gospodăriei ţărăneşti,

fost

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

jud. Satu Mare,

construcţia găzduieşte

în cadrul Muzeului

pentru arhitectura

Judeţean

Satu Mare. Este o

şvabilor sătmăreni

Ioan Augustin Goia, Zona etnografică Meseş, Bucureşti, Ed. Sport Turism, 1982, p. 103.
Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, Maramureş, 2004.
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acum

datând din

Locuinţă,

1881. Casa

ţărănească

două familii,
curată şi
şi

pentru agricultori „tiedlunghaus"

construită

pentru

are 8 încăperi: în casa din faţă - două camere, la stradă: camera

camera soacrei; o bucătărie cu pivniţă dedesubt pentru zarzavaturi

provizii (cu uşa pivniţei în podeaua bucătăriei)

- două camere
se

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

păstrează

şi

un hol (sub care este un beci din

vinul)

acelaşi acoperiş

şi

şi

o bucătărie din care se

intră

un hol; casa din spate
cărămidă

cu boltă aici

în grajd, care se

cu casa de locuit, ceea ce constituie

încă

află

sub

un element de

specificitate şvăbească. Pe toată lungimea, casa este prevăzută cu un tărnaţ
pavat cu
şi

este

cărămidă arsă. Acoperişul

prevăzut

casei (în două ape) este învelit cu ţiglă

cu orifici de aerisire numite „ghibli". Casa este

aşezată

pe

un lot dreptunghiular cu structuri interioare funcţionale - grădina de flori,
curtea de păsări etc. În curtea casei se află o şură şvăbească 131 cu următoarele
dimensiuni: 12m x 8m. (Anexe fişa analitică de

construcţie

nr. 15 şi fig. nr.

14-16)

Fig. nr. 25 , Casă

şvăbească

din

Petreşti,

jud. Satu Mare, 2008

Aurel Prepeliuc, Olimpia Fărcaş, „Valenţe ale arhitecturii populare la şvabii sătmăreni", în Cultura materială şi
Bazinul Tisei Superioare. Influenţele populaţiei germane asupra celor/altor etnii din regiune, Satu Mare,
Ed. Muzeului Sătmărean, 2003, p. 287.
131

spirituală din
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Casă monocelulară
construcţie

din secolul al XIX - lea.

Pereţii

de lemn îmbinate în cheotoare rotundă,
râu. Intrarea în

casă

de

Fig. nr. 26,

Casă

conform

din

de Sus, jud.

de pe

aşezate tălpile

încadrează

în

aceaşi

fundaţia

nemţească,

Este o

şvăbească

din lemn de stejar.

îmbinate în cheotoare

132

Ruscova, jud.

meştergrindă .

germane: casa „tip vagon". Pe
sunt

draniţă.

zonă

se

(Anexe

Maramureş 13 2

Maramureş construită

dimensiuni mai reduse decât casa
anterior, dar care se

casei este din piatră de

nr. 16).

Casă monocelulară ,

Vişeu

inscripţiei

fundaţia

este în patru ape învelit cu

construcţie

este o

casei sunt realizaţi din bârne

se face printr-un pridvor deschis, care în

numeşte şatră . Acoperişul
fişa analitică

judeţul Maramureş

din Ruscova,

locuinţă nemţească

din

tipologie
casei

specifică

sunt

pe interior sunt

Arhiva personală dr. Liuba Horvat.
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de

Petreşti, prezentată

făcută

Pereţii

în anul 1867

din

arhitecturii

piatră

realizaţi

de râu,

din bârne

lipiţi şi zugrăviţi.

Locuinţă,

Acoperişul

a fost

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

casei este în două ape învelit

schimbată

cu

ţiglă.

(Anexe

iniţial

fişa analitică

cu şindrilă, care în timp
de

construcţie

nr. 17

şi

fig. nr. 17).

Fig. nr. 27,

Casă

din

Casă bicelulară
puţinele

Ţipţărai, Vişeu

din Biserica

de Sus, Jud.

Albă,

Maramureş,

2008

Transcarpatia (una dintre

care se mai găsesc în această zonă), este construită la începutul

secolului al XX - lea, pe o fundaţie din piatră de râu pe care sunt aşezate
tălpile
şi

de stejar,

la interior

două

şi

ape a fost

pereţii

sunt

la exterior
iniţial

făcuţi

pereţii

învelit cu

din bârne de brad îmbinate în
sunt

analitică

de

construcţie

nr. 18

şi

lipiţi şi văruiţi. Acoperişul

draniţă acu~

Dimensiunile casei sunt: lungime 6m

căţei,

este învelit cu

şi lăţime

fig. nr. 18, 19).
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în

tablă.

3,5m. (Anexe

fişa

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 28, Casă din Biserica Alba, Transcarpatia, 2008

Fig. nr. 29, Casă din Apşa de Jos, Transcarpatia, 2008
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Locuinţă,

Casă

tip „doi"

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie

foarte

construită

de Jos, Transcarpatia. Este

recentă

din anul 1985, în

fundaţie

pe o

din

piatră

Apşa

de râu

şi

ciment, pereţii sunt din bârne, de lemn, cioplite în patru feţe, îmbinate în
căţei.

Pe interior pereţi sunt tencuiţi

şi văruiţi,

tavanul este din scândură

de lemn de brad, crengi bătute pe care este aşezată tencuiala.
două

este în

construcţie

ape învelit cu

plăci

de eternit. (Anexe

Acoperişul

fişa analitică

de

nr. 19).

În satele româneşti din Transcarpatia acest tip de casă este o
raritate, deoarece aici

încă

de la începutul anilor 1980 majoritatea

caselor erau de dimensiuni mai mari decât cele din satele locuite de
ucraineni sau maghiari,

şi

erau construite din

cărămidă arsă,

de

fabrică.

Descrierea caselor confirmă existenta elementelor unitare în ceea
ce priveşte arhitectura vernaculară din zona Bazinul Tisei Superioare. Se
regăsesc
şi

o

în aria

tipologia de

studiată

construcţie,

zonă etnografică

şobdie

în zona

atât tehnicile de

doar terminologia fiind

la alta, de exemplu:

Oaş;

construcţie

şut

cât

şi

materialele

uşor diferită

de la

sau fronton în zona Codru,

ancadrament de geam în Codru,

blăni

de geam în

Oaş; săgeţi în Oaş, stâlpi de tărnat în Codru. Însă majoritatea termenilor
utilizaţi

pentru uneltele de lucru specifice şi tehnicile în care se lucrează,

sunt identici atât în
săcure, bardă

îi zice

Ţara Oaşului

cât şi în

Maramureş:

plencaci, secure,

- unealta cu care se ciopleau bârnele: „plencaciu la care

şi barză

bârna de lemn,

era o

săcure, aşe

tăt meşteru

mai mare ca o

bardă

cu care

să

ciople

o avut aşe ceva, io am un plencaci de la tata,

îi tare vechi are păstă 100 de ai" 133 ; „plencaci era o săcure cu care să

ciople da

133

134

şi

barda tăt la cioplit se folose dar cu ea să ciople mai fin"

Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
Inf. Dan Mărie, 82 ani (născută în Plopiş, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005.
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3. ARHITECTURA SPAŢIULUI INTERIOR

În mentalitatea arhaică, spaţiul, la modul cel mai general, este
funcţie

perceput în
căsenilor

şi

sacralitate

să

casei: curtea, anexele

gospodăreşti, grădina,

spaţiu

umanizat,

consacre

aducătoare

delimitări şi utilizări
lângă

unde a murit cineva, locul de
receptat ca un

spaţiu

familial, cu

Spaţiul primeşte valenţe

spaţiu

de

familiei dar

şi

a animalelor

acest

spaţiu

este

al hotarului, exterior

(răscrucile

de drum, locurile

cimitir, ogor cultivat,

excepţiile

exterior

livada; era perceput tot

bunăstare. Şi

clare

pârloagă)

e

impuse.
făcut

cu valoare de tipar, fapt care a

colectivă tradiţională să

mentalitatea
casei ca un

de

Spaţiul

interior.

Spaţiul vecinătăţii,

protejat prin acte apotropaice.
cu

spaţiul

datorită prezenţei

domestice, considerate ca
gospodăriei,

săvârşite încă

mai apoi repetate pe tot parcursul unui

an calendaristic, vin
ca un

capătă datorită

interior,

echilibru. Actele apotropaice

construcţiei şi

la începerea

Spaţiului

de utilitate.

recepteze

spaţiul

ca

din interiorul

total aparte, dotat cu atribute proprii: cele ale locuirii

permanente.
Organizarea
de

zonă

spaţiului

interior se

apartenenţă etnică),

sau

planurilor de
După

prezintă

unitar (indiferent

lucru datorat în primul rând

unităţii

construcţie.

cum am

arătat

anterior, numele

încăperii indică

rolul

acesteia. Spre exemplu, casa curată sau camera frumoasă este încăperea
cu

fereastră

(ferestre) spre

stradă,

în care familia

îşi păstrează

lucrurile

de valoare (mobilier, acte, textile decorative, haine, icoane, blide, oluri
de nănaş în zona Oaş). Acest spaţiu era folosit doar cu ocazia sărbătorilor
mari de peste an sau ale celor de familie; tot aici erau găzduiţi musafirii.
Se subînţelege de ce această încăpere este una ce presupune o marcă, un
prestigiu al familiei respective.
Casa sau camera de locuit cuprinde universul domestic: aici
trăieşte toată

familia, femeia având rolul cel mai important - ea aranjează
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obiectele de uz caznic

şi

decorativ în raport cu

ivite, cu elementele specifice de ritual în contextul sărbătorilor

de peste an, al celor de familie etc.
Interiorul casei

ţărăneşti

din zonele studiate este adaptat „nevoilor

practice şi estetice" 135 dar este condiţionat şi de alţi factori cum ar fi: moda,
statutul socio-economic şi profesional, apartenenţa etnică etc. În casă se
regăsea acelaşi

inventar: pat, rudă (sau culme), laviţă, ladă cu spate, lada de

zestre, podişor, blidar, sistemul de încălzire

şi

preparare a hranei.

Unitatea în diversitate a tot ceea ce cuprinde interiorul

locuinţei

se datorează elementelor funcţionale, mai precis a pieselor de mobilier1 36 ,
care, cu toate

că

nu sunt multe la

număr,

„se

prezintă

într-o

nesfârşită

diversitate de soluţii ingenioase şi de forme la care se adaugă nebănuitele
frumuseţi

ale decorului" 1 37 •

Fig. nr. 30, Interior casă din

Cămărzana,

jud. Satu Mare

ns Mihai Dăncuş, Zona etnografică ... , p. 132.
Daneliuk Anatoli, Slovnek Ucraine (Dicţionar al Ucrainei), Lviv, Ed. Etnograficyney Nares, 2003, p. 256.
137 Cornel Irimie, Florea Dumitrescu, Andrei Paleologu, op. cit., p. 10.

136

89
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

tradiţională

era

Indiferent de etnie, casa
diverse forme
ladă

sau

şi mărimi ,

spătar,

scaune cu sau

mese cu sau

fără ladă,

dotată

cu scaune de

fără spătar, laviţe

cu sau

lăzi

blidare, lingurare,

fără

de zestre.

(Anexe fig. nr. 20 -24).
Mobilierul ţărănesc răspunde perfect nevoilor umane şi condiţiilor
de viaţă, conferind interiorului echilibru şi frumuseţe. Meşterii (în multe
cazuri gospodarii, erau
mobilier
multă

ţărănesc,

meşterii

familiei) care

atât de diversificat ca

ingeniozitate,

şi

confecţionau

tipologie

cunoaştere, experienţă şi

1 38

,

piesele de

au demonstrat

interes pentru respectarea

unei bogate tradiţii.

Fig. nr. 31, Casa muzeu - interior, Chilia, jud. Satu Mare, 2005
Aşezarea

pieselor ce compun interiorul se face

după acelaşi

model

(cu mici modificări) în toată aria studiată. Astfel, patul este aşezat pe peretele
138
Ivan Iuraşciuc, „Măriuş un centru necunoscut de mobilier popular din wna etnografică
Codru'; în Studii şi comunicări, Satu Mare, 1986-1987, p. 323.
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longitudinal în prelungirea sursei de încălzire; uneori un al doilea pat este
aşezat

paralel cu primul. Deasupra patului sau în jurul vetrei, între

două

grinzi, era fixată ruda. În colţul opus intrării se află două laviţe (sau lădoaie
cu spate)
capătul

aşezate

în unghi, cu masa în

Lada de zestre este

patului. Pe peretele opus vetrei, spre

podişorul

uşă,

sunt

aşezate

aşezată

la

blidarul

şi

care în zona Oaş este încadrat în perete.
tradiţionale

Pardoseala în casele
muruia

faţă.

săptămânal

Diferenţe

cu amestec de lut

româneşti

pământ,

aceasta se

şi balegă.
priveşte

apar doar în ceea ce

mobilier: în casele

era din

decorarea pieselor de

mobilierul folosit avea culoarea lemnului

sau colorat cu arin (acum o culoare

patinată)

decorat prin zgâriere,

horjare sau cioplire, motivele erau în special cele geometrice: linii drepte,
curbe, frânte, tringhiuri, romburi, cercuri, rozete, zig-zag;
mai ales pomul

vieţii

139

;

în casele maghiare

pictat, culorile des folosite erau:
utilizate erau cele vegetale

şi

roşu,

şi şvăbeşti

şi

fitomorfe

mobilierul era

verde, alb, albastru, motivele

florale. Toate aceste

manifestări

artistice

fiind specifice locuitorilor acestor zone, motivele ornamentale sunt în
acest caz marca

identitară.

Interiorul este
de decor

îşi ocupă

desăvârşit

doar atunci când toate elementele

locul prestabilit, pe

alternând cu blide (taljere), faefurii de

pereţii

ceramică

de

sau

răsărit

stau icoane

porţelan 140

împodobite cu şterguri ţesute; masa acoperită cufăţoaie, măsoaie
masă ţesută)1
ştergare, feţe

fetelor
cergi
să

şi

şi

41

frumos
(faţă

de

ruda pe care se aşează în straturi rudare, cergi, lepedeie,
de masă etc., are rolul de a înfrumuseţa, de a etala zestrea
;

de a depozita textilele casei; patul este acoperit de lepedeie,

perne împtistrite,

puneu şi

nouă

„dacă

era în

casă fată

de

măritat,

perne mândre cu fund colorat or brodat"

139

la

142

sărbători,

•

Ibidem, p. 325.
În zona studiată erau folosite blide de ceramică din centre ceramice cunoscute: Vama, Baia Mare, Sălaj şi
Bihor; iar farfuriile de porţelan sau faiantă erau mai ales de Holl6hâza, Ungaria. Toate fiind procurate din
târguri de la producători ori comercianţi.
141
Ion Muşlea, „Cercetări folklorice în Ugocea românească, judeţul Satu Mare': în Anuarul Arhivei de folk/or,
nr. VI, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1942, p. 14.
142
Inf. Şuteu Floare, 63 ani, Măriuş, jud. Satu Mare, 2005.
140

91
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 32, Muzeul maghiar - interior, localitatea Bogdand, jud. Satu Mare, 2008

Fig. nr. 33, Interior

şvăbesc

- casa muzeu

Petreşti,
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interioarelor
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-

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şterguri,

ţărăneşti.

etnografică

sunt viu colorate cu

Textilele de interior vorbesc

din care provine cea care le-a realizat,

căpătâiere,

rudare,

accentuează

roşu

cergi,

lepedeauă,

realizate de

(predominant), negru, galben etc., cu

motive diverse (florale, vegetale, antropomorfe, avimorfe) 143 care acoperă
50-60% din suprafaţa ţesăturii.

Codrencele foloseau cam

aceleaşi

„reţinere",

culori dar cu ceva

erau mai temperate, ele foloseau culori mai pastelate. Unguroaicele
foloseau în special culoarea
alb, iar şvăboaicele

şi

roşie

pentru realizarea decorurilor pe fond

româncele din zona de câmpie preferau broderiile

pe alb; foarte rar, doar în cazul peretarelor, foloseau

aţă colorată

dar

culorile erau foarte pale. Ucrainencele foloseau culori aprinse, motivele
care

decorează

textilele atât

ţesute,

şi

cât

cusute sunt cele florale -

floarea de mac, cele vegetale sau cele geometrice. Motivul „florii de
mac" apare pe ţesături, la decorarea locuinţei, pictat pe faţada casei, dar
şi

în folclorul ucrainean; asemeni altor plante cu proprietăţi apotropaice

macul este folosit împotriva vidjmelor
Icoanele, în casa
Divinitatea

ţărănească,

îndeplinindu-şi

cu icoane era

protejată

în

şi

fiinţelor

a

demonice.

au sarcina de a mijloci

acelaşi

timp

de spiritele rele)

şi

legătura

funcţia apotropaică

nu în ultimul rând

cu

(casa

funcţia

estetică. În casele româneşti, ucrainene şi mai rar în cele şvăbeşti,

icoanele pe sticlă (de Nicula, catolice, dar

şi

„icoanele ţigăneşti" 144 ) erau

des întâlnite. Ele au fost înlocuite treptat de litografii

tipărite

pe hârtie.

În casele şvăbeşti erau prezente şi icoanele muzicale, deosebite,
care au în componenţă un mecanism de dimensiuni reduse similar celor
folosite în cazul flaşnetelor (ajunse în zona

Sătmarului

prin intermediul

Daniela Olteanu, „Reprezentări antropomorfe şi avimorfe în ştergările decorative din colecţia Muzeului
Satu Mare': în Studii şi comunicări, XI-XII, Satu Mare, 1994-1995, p. 481.
144
Icoanele pe sticlă care nu sunt realizate de pictori din centre iconografice, se caracterizazează mai ales
printr-un colorit strident şi erau vândute în târguri.
143

Judeţean
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sau a reprezentaţilor Bisericii romano-catolice).

În interioarele ucrainenilor icoana era nelipsită,
iconografice frecvente erau Sf.

Fecioară,

Isus Christos

şi

temele

Sf. Nicolae 145 •

Fig. nr. 34, Interior ucrainean reconstituire în cadrul expozitiei de bază a Muzeului
Judetean Satu Mare

145

Daneliuk Anatoli, op.cit, p. 257.
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4. UTILITĂŢILE IMEDIATE ŞI ELEMENTELE
ARHITECTONICE CU VALOARE
MAGICO-SIMBOLICĂ

Casa şi

gospodăria ţărănească,

fiind

unităţi

sacre în viata omului,

sunt încărcate de elemente simbolice, care s-a dovedit că domină lumea,
simbolul
parte

făcând legătura

componentă

între individ

a casei

şi

a

şi

mediul în care trăieşte. Fiecare

gospodăriei îşi

are importanta ei

fizică,

dar bineînţeles şi cea simbolică. În număr mare, obiceiurile şi credinţele
legate de

casă

sunt văzute de Ion Ghinoiu sub forma unui

tulpina care, prin obiceiurile legate de

uşă, pereţi,

piese de mobilier (paturi, mese, scaune,

ladă

„uriaş

ferestre,

de zestre,

arbore:

vatră, sobă,

leagăn

pentru

copii etc.), face legătura între coroana arborelui, însufleţită de obiceiurile
dedicate padinei, grinzilor, podului,
streaşinei

etc.,

căpriorilor, acoperişului, coşului,

şi ramificaţia rădăcinilor, adică

împlinite pe pragul

şi

podeaua casei, pe solul

obiceiurile solicitate a fi

şi

subsolul familial" 146 •

Structura mentalului colectiv a impus anumite valori magicosimbolice pentru unele dintre elementele arhitectonice ale

spaţiului,

care au primit, astfel, valori spiritualizate maxime.
Mentalitatea

colectivă

a atribuit unor elemente arhitecturale

valoare de simbol prin raportarea la anumite forme,
Multe dintre acestea au fost
valoare

magică şi

încărcate,

credinţe, utilităţi.

tot la nivel mentalitar, cu

au fost folosite ca elemente pentru diferite scenarii

magico-ritualice de tipul descântecului terapeutic, care
multe elemente de tipul pragului, vetrei, patului,

146

Ion Ghinoiu, „Casa românească. Plecarea şi sosirea sufletelor" în Ethnos,
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Uşa

separă înăuntrul

Elementul care
marchează şi

Există

cu tot ceremonialul.
că „uşa

se spune

populaţiei

în cazul

să

e bine

unsă

pentru a proteja casa de strigoi"
descântată

din zona

numeroase
fie

147

de

afară,

studiată,

credinţe

care se deschide

uşa

La

•

materială

trecerea

în ceea ce

priveşte uşa:

cu usturoi în noaptea de Sf. Andrei

„la ţâţâna uşii e bine să se arunce apa

;

în caz de deochi" 148 , sau se dau diferite
149

sacrul de profan,

uşă, „deschizătoarea

interpretări

felului în

problemelor, se

aşezau

diferite amulete - potcoave, usturoi, scai, mac" 150 • (Anexe fig. nr. 25)

Pragul
Parte

componentă

a uşii, este

sacrul; „trecerea pragului"

şi

el o porţiune în care se localizeză

simbolizează pătrunderea

într-o lume

nouă,

un început, trecerea este un act important în cadrul ceremoniilor de
căsătorie:

şi

„mirele

către părinţi

mireasa trebe

în pragul casei -

funeraliilor 152 ,

şi

a diverselor

să

să

fie

aşteptaţi

de la

Biserică

de

le fie începutul bun" 151 ; sau în cazul

sărbători

de peste an (au fost semnale

practicarea unor rituri premaritale cu ocazia Bobotezei1 53 ) sau a
activităţilor

din

casă

zilnice: „gunoiul nu se mătură peste prag şi nici nu se scoate

în zi de

sărbătoare

La mutarea în
vieţuiască

pentru

casă nouă,

sub prag. Fiecare

casă

că

atrage ghinionul asupra casei" 154 •

se crede
are un

că

şarpe,

vine

şi şarpele

care o

apără şi

casei

să

îi aduce

noroc. „Io când eram mnică avem an şerpe care mânca cu mine din blid,
stătem pă

prag să-i dau

tata ia fost

ciudă şi

şi

lui lapte,

şi

vorbem cu iel, da

la omorât, o fost ca an frate

păntru

după

mine,

câtva ai la
după

ce la

Inf. Mureşan Florica, 65 ani, Aluniş, jud. Sălaj, 2004.
Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
149
Ioan Toşa, op. cit., p. 116.
150
Ivan N. Zdorovega, Narese narodnoi obrjadovoţti na Ucraini (Scurt istoric al obiceiurilor din Ucraina),
Kiev, 1997, p. 30.
151
Horvat Irina, 65 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
152
Arnold van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, Ed. Polirom, 1998, p. 29.
153
I. Toşa, op. cit., p. 118.
154
Inf. Pop Ana, 84 ani, Biuşa, jud. Sălaj, 2004.
147
148
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omorat am pticat beteagă, am fost
tăt, că

tata lo omorât pă

şerpe,

să

mor, da nu-ma deacee s-o întâmplat

el ave

grijă

de mine" 155 •

Podeaua
percepută

Este
săvârşirea

moşa

taie

pământ)

(cea de

naştere:

actelor rituale, atât la

o pune

pă

Dumnezău

jos,

pă pământ

durerea"

156

,

cât

ori pune

şi

ca fiind locul ideal pentru
„femeia când era
cuţât pă pământ

să nască,

sub pat

să-i

la moarte.

Meştergrinda

Un alt element important şi sacralizat este meştergrinda; ea străbate
toate

încăperile

acelaşi

•

timp împarte
„spaţiul

naşte şi

•

casei,

de

susţinând

spaţiul

viaţă"

întreaga

casei

structură

(încăperii

acoperişului, şi

de locuit) în

aşezate

(unde sunt

a

cuptorul

şi

în

două:

patul) unde se

se moare;

„spaţiul

ritual" (unde sunt aşezate masa, scaunele,

de zestre, icoanele) aici derulându-se ceremoniile rituale
Pe

meştergrindă

se

păstrau

diferite lucruri de

lădoaiele,
157

preţ

lada

•

- plantele

şi

obiectele legate de spor şi prosperitate: mătrăguna, iarba fiarelor, pelinul
şi

mai ales busuiocul, actele, se

simboluri ale prestigiului social în
îmbrăcăminte

agaţău

olurile de

Ţara Oaşului

nănaş, adevărate

sau diferite obiecte de

în zona Codru.

Acoperişul

Obiceiuri legate de
studiată;

în timpul

„pomul"

(struţul)

verde (brad,
şi

construcţiei,

casei au fost amintite în

când se

ridică căpriorii,

toată

în vârf se

aria

aşează

ocrotitor al familiei. Simbol al copacului sacru, o creangă

mesteacăn,

o sticlă de

acoperişul

busuioc - în funcţie de

ţuică (pălincă, horincă).

zonă),

o ştergare sau batistă

Acest „pom" are puterea de a izgoni

Inf. Holdiş Maria (baba satului), 62 ani, Apşa de Jos, Ucraina, 2005.
Inf. Neamţ Maria, 63 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2001.
157
Mihai Dăncuş, Zona etnografică„.p. 133.
155
156
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duhurile rele, iar creanga verde are menirea de a proteja
ştergarea
pălinca

aşează

se

pentru a asigura veselie

- să asigure buna

tragere de inimă,

dispoziţie

fără să greşească

a

găzdoaia

rău ;

de

şi bunăstare căsenilor,

meşterilor

care trebuie

să

iar

lucreze cu

(obicei practicat şi acum în zona

Oaş,

în

Câmpia Sătmarului ori în Transcarpatia) . (Anexe fig. nr. 26, 27)

Fig. nr. 35 , Acoperiş în lucru cu pom

( s truţ) ,

Odoreu, jud. Satu Mare , 2006

Vatra (cuptorul)
leagă

Locul sacru din casa de care se
obiceiuri, este locul în care se
descântă şi

în unele zone ale

ţării

găteşte,

are loc

se

numeroase practici

încălzeşte ,

naşterea

se

vrăjeşte,

şi

se

copiilor.158

În memoria colectivă a satului tradiţional, se păstrează mai ales
interdicţiile

casă

în foc

foc în

legate de vatra focului: „nu e bine

că-ţi

vatră,

aduce

pagubă

nu era slobod,

să

la

casă"

puie

1 59

coajă

să

arunci gunoiul din

sau „când se face prima

dată

de stânjar, nici lemn cânesc

Monica Budi ş, Microcosmosul gospodăresc. Practici magice şi religioase de apă rare, Buc ureşti, Ed. Paidea,
1998, p. 67.
159
Inf. Domuţ a Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.
158
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focu"

160

la

casă.

Nu era slobod

„nu era bine

;
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să vorbeşti

din

casă

mortului"
şi apără

1 62

de

pui mâna pe cuptor

rău:

năcaz" 16 3 .

existenţa

foc

şi

la

Ion

nuntă

pun mâţă

vatră,

Muşlea,

ori

prin

sobă să

vatră,

după

era Sfânt
cuptor" 161 ,
şi

cuptor

foc

să

nu se

întoarcă

sfinţită pă

foc

şi

coji de

să

vrăji

afume

sufletul

de dragoste

tânăra

pereche

îi apere de duhuri necurate

informaţiile

pe care ni le

Oaşului:

şi

a

şi

oferă, confirmă

„când îi vreme

ouă sfinţite

practicilor, a obiceiurilor

vatră demonstrează recunoaşterea

focului,

legat de

mama miresei trebe

acestui gen de practici în zona

Existenţa

de

lângă

pe cineva

sau „cărbuni din vatră îs buni la descântec,

cu fumu de la jaru din
de

rău

că

„în cuptor trăie duhul strămoşilor, când mure cineva

să

trebuia

de

te urinezi pe foc,

Maramureş,

sau în cazul ucrainenilor din
există credinţele că

să

de la

Paşti"

1 64

interdicţiilor

ră

fac

•

legate

puterii benefice sau malefice a

caz.

Fig. nr. 36, Vatră cu horn slobod, Casa muzeu din Chilia, jud. Satu Mare, 2008
Inf. Dan Marie, 82 ani (născută în Plopiş, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005.
Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
162
Inf. Hrezdac Maria, 71 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2001.
163
Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
164
Ion Muşlea, „Cercetări folklorice în Ţara Oaşului'; în Anuarul Arhivei de folklor, nr. VI, Cluj Napoca,
Ed. Cartea românească, 1932, p. 223.
160
161
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Dorinţa ţăranului
şi

o

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

ŞI DISTRIBUŢIA SPAŢIILOR

„de a da

construcţiei

înfăţişare plăcută, atrăgătoare,

locuinţei,

ANEXE

o formă, un plan chibzuit

nu s-a îndreptat numai asupra

ci a îmbrăţişat deopotrivă şi clădirile anexe [... ] şura, bucătăria,

poarta şi chiar coteţul şi pătulul" 165 • În cadrul gospodăriei se regăsesc
reproduse formele 166 , materialele

şi

locuit, aceasta servind ca model

meşterului

anexă,

construcţie

ale casei de

pentru fiecare

construcţie

tehnica de

chiar dacă acestea nu au fost construite
Gospodăria tradiţională

răspunzând

tot unitar,

făcut şi aşezat

nu este

teren care
populară

în primul rând nevoii de
la întâmplare,

social - economică

privită

culturală populară"

167

Nimic

gândită,

de

mentalitatea

şi funcţiile gospodăriei ţărăneşti:

ca unitate

şi culturală,

funcţional.

destinaţia fiecărei porţiuni

fiind foarte bine

reflectându-se în structura
trebuie

cu casa.

în nord-vestul Transilvaniei este un

aparţine gospodăriei

„gospodăria

odată

complexă tradiţional

în care a luat

naştere

întreaga

-

istorică,

civilizaţie

•

În Ţara Oaşului gospodăria ţărănească, vernaculară era compusă
obligatoriu din:

casă, poiată, coteţul

pentru copt pâine;

bucătăria

pentru porci şi găini şi cuptorul
de varo, oboraşul de fân, fântâna ori şura

nu sunt prezente obligatorii.
Zona Codru

şi

Câmpia

Sătmarului

avea în cazul

gospodăriei

o

structură asemănătoare,

doar că aici şura deţine rolul principal în curtea

ţăranului, poziţionarea

ei

faţă

de

casă, indică

de asemenea importanta

pe care o are. În zona sus amintită, şura pe două laturi este amplasată
paralel cu drumul mai ales în satele colonizate cu şvabi1 68 , foarte rar este
aşezată

165
166
167
168

perpendicular cu drumul, paralel cu casa (dar

niciodată

într-o

Grigore Ionescu, op. cit„ p. 123.
Idem, Istoria arhitecturii în România, voi. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1965, p. 74.
Monica Budiş, Gospodăria rurală din România, Bucureşti, Ed. Etnologica, 2004, p. 17.
Lucian Cucuiet, Porţile de şură din zona Codru, Satu Mare, Ed. Muzeului Judeţean Satu Mare, 1980, p. 5.
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şură

Acest tip de

este prezent în tot Bazinul
şi

Tisei Superioare, modelul german fiind preluat
maghiarii din

mari din

către

românii ori

zonă.

Iniţial, şura adăpostea

târziu unele

de

spaţii

uneltele agricole

şi

vor fi transformate pentru a fi

depozita cerealele, mai
adăpostite şi

animalele

gospodărie .

Şura ,

semn distinctiv al unei

casă , construcţia

cea mai

importantă

bunăstări

din cadrul

materiale, este

după

gospodăriei ţărăneşti,

în multe cazuri având dimensiuni mai mari decât aceasta. Aceste
şuri „ impre sionează

prin monumentalitate,

proporţii şi

elementele

ornamentale"169 •
Construite de
ca

şi

casa,

regulă

din

şurile codreneşti şi

dimensiunilor, dar mai ales
traforării

acelaşi

cele

datorită

material

şvăbeşti

şi

cu

aceeaşi tehnică

sunt deosebite

decorului

porţilor.

Prin tehnica

sunt relizate şi redate pe porţi motive şi forme specifice: motive

avimorfe, fitomorfe, geomorfe. Asupra celorlalte anexe ale
nu se

insistă

din punct de vedere al ornamenticii în

Fig. nr. 37,

Şură

din

Măriuş,

jud Satu Mare, 2005

Tancred B ănăţeanu, Arta populară din Nordul Tran silvaniei, Baia Mare, 1969, p. 23.
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datorită
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Caracterul polivalent al
ţăranul

era în

încercând
vizită,

acelaşi

să facă

prestigiul

timp agricultor,

totul în
său

gospodăriei

gospodărie,

este datorat faptului

crescător

de animale

că

şi meseriaş ,

aceasta fiindu-i de fapt cartea de

în comunitate datorându-se

şi

felului în care

îşi

organizează gospodăria.

Indiferent de zonă sau de tipul gospodăriei,
îşi trăieşte momentele fericite sau triste ale vieţii,

spaţiul

în care familia

este inaccesibil străinilor

datorită împrejmuirilor, a gardurilor şi a porţilor. Împrejmuirea, gardul
şi

poarta sunt primele elemente care

timp ele delimitând

conferă

spaţiul proprietăţii

prestigiu gazdei, în

oferind

şi

o oarecare

acelaşi

siguranţă.

Materialele folosite pentru realizarea gardurilor erau în funcţie de
nuiele, trestie, lemn (scânduri, stâlpi),

pământ, piatră

170

zonă:

•

În Ţara Oaşului împrejmuirile caracteristice sunt: gardul din
nuiele împletite

prevăzut

cu un acoperiş, în

draniţă,

bătuţi

pământ

arin,

pe pari

tufă

înfipţi

de alun, fag,

în

arţar,

două

se împletesc nuiele de

salcâm etc.

în pământ pe care sunt fixate

şi

leţuri

gardul de

orizontale

Fig. nr. 38, Gard împletit din nuiele,

170

171

ape, din goz, paie sau

171

leţuri
•

Ţara Oaşului

Valer Butură, op. cit„ p. 89.
Gheorghe Focşa, op. cit„ p. 337.
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Fig. nr. 39, Gard împletit din nuiele,

Călineşti Oaş

În zona Codru şi cea de Câmpie, gardurile se făceau din leturi
I

sau scânduri,

piatră şi

mai târziu s-a început folosirea sârmei împletite.

Împrejmuirile nu erau continue, accesul oamenilor şi al carelor sau
animalelor se

făcea

pe

portă şi partită.

Fig. nr. 40, Împrejmuirea casei dr. Vasile Lucaciu din Apa, jud. Satu Mare, 2007
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Nici în cazul înprejmuirilor, asemeni întregii arhitecturi

ţărăneşti

din

zona de câmpie, nu putem vorbi despre prea multe manifestări artistice;
aici, spre exemplu, poarta este aproape

inexistentă

al elementului artistic, pe când în zona de deal
o deosebită

şi

din punct de vedere

munte, poarta

capătă

semnificaţie şi importanţă 172 •

În Oaş au fost semnalate cinci tipuri de porţi1 73 :
1) vraniţa cu bac - cel mai vechi tip de poartă, formată dintr-un:

- stâlp solid, fixat în
- unul scurt
superior,

şi

pământ,

acesta

susţine

o pârghie cu

braţe

gros bacul; - unul mai lung cioplit pe patru

faţa exterioară

a bacului este

sculptată

inegale;

feţe, braţul

cu motive geometrice

împchistrituri;
2)

vraniţa fără

bac;

3} vraniţa din Jeţuri;

4) poarta în
5) poarta

Fig. nr. 41,

două

laturi;

acoperită 1 74 •

Vraniţă

cu boc, Muzeul Ţării Oaşului , Negerşti
(Anexe fig. nr. 33)

Tancred Bănăţeanu, op. cit., p. 13.
Georghe Focşa, op. cit„ p. 342.
174
Ibidem.
172
173
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Poarta (porţile) s-au impus în Maramureş „ca adevărate capodopere
ale genului în arhitectura
„adevărate

populară" 175 ; porţile maramureşene

arcuri de triumf ale spiritului

ţăranului

sunt

nostru" 176 •

Poarta asigură identitatea culturală zonală, ea are atribute magicosimbolice, desparte

spaţiul

sacru al

gospodăriei

de

spaţiul

profan

dinafară. În acelaşi timp, poarta este inclusă în cadrul actelor magico-

rituale: de Florii se împodobeşte cu ramuri de salcie
acestea

manifestându-şi funcţia apotropaică faţă

de

sfinţite

la biserică,

casă, gospodărie şi

proprietarii acesteia „pentru sănătate, noroc, contra trăsnetului" 177 ; de Rusalii
sunt

agăţate

de

porţi

crengi de tei

sfinţite,

cu acelaşi rol apotropaic.

Mihai Dăncuş, Zona etnografică ... , p. 107.
Ibidem.
177
Monica Budiş, op. cit., p. 95.
175
176

105
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

106
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

CAPITOLUL III

ARHITECTURĂ SPIRITUALĂ/ARHITECTURĂ
CULTURALĂ.

.

TIPARE MENTALITARE ALE CONSTRUCTIEI
1. ARHITECTURA SPIRITUALĂ A CASEI ÎN CULTURA
TRADIŢIONALĂ

Spiritualitatea

şi

cultura

prin diferite mijloace

şi

la diferite nivele, iar în acest context arhitectura

arhaică

ştiinţă,

nu era doar o

tradiţională

ci era o

ale unui popor se

„artă sacră" 1 ,

care a contribuit la

salvarea omului, plasându-l în real, în „centrul lumii"
adăpost

o

casă,

acelaşi

care era „în

timp o

icoană

exprimă

şi

oferindu-i ca

a Cosmosului

şi

a

Omului primordial" 2 •
piatră

Expresie în
mijloceşte legăturile

mai

complexă

şi

casă şi

om, fiind materializarea cea
implicaţii

elementul

gospodăresc,

rădăcini

o

activităţi

promovând valorile spirituale
generator în sens material

şi

cel

mai

important în

adevărată ţesătură

de

legături spaţiale

de curte, un punct de plecare

umane 3 ,

întreţinând viaţa cotidiană şi

tradiţionale,

„este un loc, un loc bun,

spiritual" 4 •

Ernest Bernea vede casa ca un obiect material dar
întreţinere

spirituale

a

tradiţionale

vieţii

care,

cadrul

alături

locale, este,

pentru cele mai multe

doar de

spirituale -

obiceiuri.

locuinţa,

microcosmosului
cu puternice

cosmice dintre

a culturii tradiţionale, cu puternice

mituri, simboluri
Casa,

sau lemn a corpului uman, arhitectura

cotidiene, ci
fără

acest

şi

şi

spiritual, nu

de promovare a unor valori

spaţiu,

ar

dispărea.

1
Mircea Eliade, Comentarii la Legenda Meşterului Manole, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, p. 115.
'Ibidem.
3
Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 33.
4
Ibidem.
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„maşină

Pentru omul arhaic casa nu era doar o
adăpost

care îl

protejează,

îl

izolează

mundi",

icoană

a întregului

spaţiu

de locuit", un

de lume, ci casa era o „imago

cosmic 5 •

Casa a fost dintotdeauna un ax fundamental al
un centru al Universului, un „axis mundi" în jurul
diferite practici şi obiceiuri precreştine sau ale unui

existenţei
căruia

umane,

se derulau

creştinism

popular.

Aceste practici magice, pe care le aminteşte şi James G. Frazer în Creanga
de aur", au îndeplinit rolul de mijlocitor permanent între
şi

Divinitate, între om

aceste

credinţe

şi

sunt adânc

Cosmos. Antropologul britanic
înrădăcinate şi

Practicile magice contribuie

şi

se

regăsesc

pământ

susţine că

în întreaga lume.

ele la formarea tiparelor mentalitare.

Pentru Gaston Bachelard casa este primul univers al omului,
prima lume a

fiinţei

umane,

leagănul

în care e

fi „aruncat în lume''. De asemenea, el
adevăr

aşezat

omul înainte de a

consideră casă

orice

spaţiu

într-

locuit, un corp de imagini care dau omului motive sau iluzii de

stabilitate.
Casa,
şi

datorită

sufletelor ce o locuiesc,

capătă

energiile fizice

morale ale corpului omenesc, ea este un instrument de înfruntat

cosmosul, unde

spaţiul

locuit transcede

Locuinţa tradiţională

spaţiu

şi

este,

spaţiului

geometric 7 •

în viziunea lui Ion Ghinoiu, un

consacrat prin practici magice de întemeiere unde prin

veneau, copiii,

nepoţii şi strănepoţii, şi

moşii şi strămoşii.

Fiind locul consacrat,

casei erau considerate

nefireşti,

plecau prin moarte,
„naşterea şi

naştere
părinţii,

moartea în afara

fiind supuse unor rituri de reparare:

copilul născut în ţarină, la muncile câmpului, era adus în poală şi aşezat
pe solul familial,
dispăruţi

în

lângă vatră,

acolo unde trebuia

împrejurări năprasnice (mâncaţi

înecaţi, trăsniţi

etc.) li se

ridică şi

azi pe locul

5

să vină,

de fiare,
morţii,

Mircea Eliade, Comentarii .... , p. 113.
James George Frazer, Creanga de aur, voi. II, Bucureşti, Ed. Minerva, 1980, p. 122.
7
Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003, p. 77.

6
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înmormântează

de pe locul decesului"

8

•

Practicile magice de care
practică

mai amintesc, sau pe care le mai

spaţiu

este un

să spună acelaşi

lucru:

locuinţa

magic, simbolic. Din nefericire, în timp casa

pierde din valorile simbolice, ea capătând doar valoarea unui adăpost.

„O
o

îşi

locuitorii zonei studiate vin

tradiţională
îşi

în cimitirul satului câte un pumn de

clădire

necesară,

dura exact atât timp cât era

făcea incomodă.

Era fie

modificată

sau

iar lipsa de utilitate

adaptată

noilor

realităţi,

fie

demolată şi o nouă clădire îi lua locul. Dacă o clădire sau ansamblu rezista

timpului, acest fapt se datora fie
înlocuire. Ea nu era
am fi

tentaţi să

Cu

păstrată

din

viabilităţii
raţiuni

ei, fie lipsei de mijloace de

culturale sau artistice,

aşa

cum

credem" 9 •

siguranţă,

în mentalitatea omului din

spaţiul

rural, arhaic

casa ocupa un loc cu totul aparte. Ea nu era doar o construcţie în sine, ci
şi

o imagine

mentală

a armoniei, de aceea casa era

receptată

deseori ca

un lucru însufleţit. Se vorbea chiar despre un suflet al casei, de un spirit
al ei şi, tocmai de aceea, se alegea cu atâta grijă locul de ridicare al casei.
Pentru
caselor era
tradiţională

că

în mentalitatea

impărţit

tradiţională spaţiul

ridicării

şi

locuri rele, în comunitatea

grijă specială

pentru ridicarea casei într-un

în locuri bune

se manifesta o

posibil al

loc bun.
Pornind de aici, imaginea continua şi în exterior, casa fiind

dotată

cu o arhitectură de tip spiritual, care o umaniza.

' Ion Ghinoiu, Cărările sufletului, Bucureşti, Ed. Etnologică, 2004, p. 93.

' Teodor Octavian Ghiorghiu, Locuire tradiţională rurală în zona Banat-Crişana, Timişoara, Ed Eurobit, 2008, p. 8.
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2. TIPARELE MENTALITARE ALE
OBICEIURI DE

CONSTRUCŢIEI.

CONSTRUCŢIE

2.1 Alegerea locului
tradiţional

Pentru omul satului

nimic nu era

întâmplător,

cu

atât mai mult construirea unei case. Ridicarea unei case era nu doar
muncă standardizată,

un proces mecanic de

momente în care trebuiau
să conducă
să

să

ci totul era punctat cu

se performeze acte ritualice benefice, care

la consacrarea casei şi să îi confere acesteia un echilibru care
şi

se repercuteze apoi

asupra locuitorilor ei.

Toate acestea se datorau unui tipar mentalitar al
văzută, încă

construcţiei,

din cele mai vechi timpuri, ca un act exemplar, pe care nu

îl puteau performa decât meşterii cei mai pricepuţi.
Urmare a acestei mentalităţi bine conturate în colectivitatea satului
tradiţional,

ridicarea unei case avea la
şi

care o individualizau

bază

obiceiuri de

construcţie

şi forţă

protectoare

îi confereau spiritualitate

simbolică.
Datorită importanţei

cu grijă locul de

casei în viaţa familiei, omul tradiţional alegea

construcţie, ţinând

(teren plat, apropierea unei surse de
de aspectele magice
Era de dorit
aducător

de bine;

şi

cont pe

lângă

apă potabilă,

aspectele pragmatice
teren

nemlăştinos) şi

simbolice.

să

se identifice locul bun (curat) - care este roditor,

şi

locul

rău

(necurat) - nerodnic,

aducător

de

rău,

deoarece proprietăţile locului se transmit casei, gospădăriei. Aşa ajungem
să

avem

viitoarei
să

10

nu

casă bună şi casă

rea. Se

construcţii:

bogăţie, să

rămână

pustie

10

noroc,
•

Existenţa

căuta

fie

un loc bun care
ferită

să

asigure

de duhuri necurate,

sau repetarea unor practici, cutume

Ioan Toşa, op.cit., p. 25.
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manifestări

spirituale legate de

construcţie şi

locuire în cazul diferitelor

comunităţi

etnice este rezultatul

convieţuirii

etnice. „Pentru casa noua,

căutau să găsească

oameni la noi în sat (ucrainean)
pentru a construi,

căutau

locuri unde cîndva se

au locuit familii liniştite şi care au trăit bine.
unde erau

ieşiri

la râu, unde

pământul

creşteau

Dacă

beţivi,

sau

hoţi,

căt

mai bun,

animale, unde

puteu alegeau locurile
deluţ

era „bun", pe un
casă

mai înalt unde nu era loc mocirlos, iar intrarea în
de la sud sau est. Nu era bine

locul

să construieşti casă

sau un loc

trebuia

să

se facă

pe locul unde au

trăit

unde au murit oameni de moarte re, sau unde erau

tăt

timpul bolnavi, sau unde cineva din familie o fost omorât, unde au fost
înmormântaţi spânzuraţii,

sfânt.

Casă

nu

creştea călina,

turnau

să făce

sau unde o fost cândva cimitir, o orice alt loc

nici la

răscruce

de drumuri, sau pe

porumbarul, unde se punea gunoiul,

lăturile,

unde a fost cândva

să construiască

aflau locu bun începeu
era lună plină ca să fie

casă

bunăstare.

care a fost

construcţia

bălegarul,

unor acte magice, vise

şi

fie la a doua

căsătorie),

era

altele. Ioan

de aflare a locului curat, fie de

ce

când

Nu era bine să se înceapă casa în an cu
sărbători. După

duminica sau în timpul postului - de exemplu la Ispas"
construcţie

unde se

primăvara,

casei, puteai să lucrii tăte zilele, în afara de

Locul bun de

unde

fulgerată. După

casa vara sau

februarie lung (an bisect), luni, sau miercuri, ori de
începe

mejdă,

hotărît
Toşa

către

11

prin analiza

ce

sărbători,

•

şi

interpretarea

a identificat câteva modalităţi
să

nu

apă,

cu

capul familiei (care trebuia

sau de unul dintre

căseni:

cu vasul cu

crucea, cu psaltirea, cu lespezi de piatră, cu cenuşă, cu pâine, cu busuioc,
cu grâu sau ascultând noaptea. În satele din Ţara Oaşului este socotit loc
bun „

să

şi

pun casa

poiata, unde

mărg marhăle

de se

culcă,

unde trag

marhăle laolaltă" 12 •

Odată găsit

locul bun, aspectul

esenţial

de care se

ţinea

cont era

Inf. Matus Ana, 70 ani, Crăciuneşti, jud. Maramureş, 2005.
Ion Muştea, „Cercetări folklorice în Ţara Oaşului", în Anuarul Arhivei de folklor, nr. VI, Cluj Napoca, Ed. Cartea
Românească, 1932, p. 223.
11

12
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aşezarea

încălze

la răsărit 13 ;

faţa

casei obligatoriu cu

această regulă bazată

„Soarele

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

puţine

erau excepţiile de la

în principal pe considerente practice, economice:

casa tătă dzâua

şi

vara

şi

iarna" 14 •

Loc necurat era considerat a fi: locul unei case
obţinut

răscruce

necinstit, la

de drumuri, locul cu

aparţinut

a fost arie, un loc ce a

unor oameni
cânepă,

noroc" 15 , locul unde s-a cultivat

părăsite,

mărăcini,

săraci

locul

locul unde

„deoarece e

unde au fost gropi,

fără

mlaştini,

cimitire, cârciumi etc.
În mentalitatea populară nu pot fi două locuri de casă la fel,
deoarece fiecare are formele
şi

transmise ca marcă

şi funcţiile

sale specifice dobândite în timp

identitară.

Ernest Bernea consideră că „însuşirile specifice ale casei şi locului
său

au o

morale

şi

seamă

de

influenţe

construiască
stăpâneau

înainte de

neîmpăcate

încât în cele din

„calităţile"

construcţie,

porţiuni

urmă

fiinţe,

lor"

17

După

lui
să

răzbunătoare,
ţi-ai

ridicat

şi

necesară,

aceasta

simbolice, fie la cele

identificarea locului bun (lucru ce revine viitorilor

ţăruş şi-l

dacă

a te expune

•

- consacrarea locului fiind

se

meşterul,

înfige în

chiar în „Centrul Lumii"
Chiar

înseamnă

locul pe care

apelându-se fie la practicile magice

un

cel care dorea

care sunt atât de

obligă să părăseşti

te

locatari ai casei) intervine
ciopleşte

condiţiei

evitând astfel mânia lor „a le stingheri

din teritoriul lor,

a acestor

Răscumpărarea

religioase.

rău),

locului (bun sau

gospodăria fără consimţământul

făcea

omului, asupra

avea grijă să „răscumpere" locul de la forţele malefice care-l

prin ocuparea unei

se

vieţii

materiale" 16 •

Indiferent de

mâniei

asupra

18

cel care va ridica casa. Acesta

pământ,

apoi

aşează

piatra de temelie

•

practică şi

azi înfigerea

ţăruşului,

13
Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
"Idem.
15
Jon Muşlea, Idem, p. 27.
16
Ernest Berne, op.cit.
17
Ion Taloş; apud: Monica Budiş, op.cit., p. 34.
18
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, p. 45.
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populaţiei
Iământ şi

simbolul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi

arhaice, era axis mundi
infernul Lumii

şi importanţa

19

,

legăturile

mijlocea

dintre Cer-

sunt foarte rare cazurile în care se

cunoaşte

acestui gest ritual de sacralizare a locului.

Argumentele pentru găsirea celui mai bun loc pentru construirea
şi

unei case erau multiple

posibilă

de ordine diferite. O

sistematizare a

lor o datorăm observaţiilor Cameliei Burghele, care deşi priveşte aspectul
acestei probleme din perspectivă magico-ritualică, nu neglijează nici alte
tipuri de argumente:
şi

a faptului

că

„dovadă

a

importanţei

muncii de ridicare a caselor

pentru orice cuplu construirea unui

cămin

căutate

un punct de împlinire, este grija cu care erau

reprezenta

locurile de

casă;

primau trei considerente:
- unul de ordin economic, astfel încât nu se construiau case în
gropi,

mlaştini,

prea aproape de

apă,

în locuri cu multe

rădăcini

sau pe

locul unor drumuri;
- apoi, erau unele considerente sociale
că

nu e bine

să construieşti

locuri blestemate de
acolo

alţi

o

casă

pe

şi

pământ

dobândit ilicit sau pe

anteriori proprietari care nu

interdicţii

erau,

însă,

de

context, erau evitate locurile neumblate, pentru
vrăjitoarele

şi-au

putut ridica

pe locul caselor
nenorociţi

natură magică;

că

aruncau apa de la descântece,

sau chiar apa în care a fost
sau

susţineau

casă;

- cele mai bogate
locuri

morale, care

părăsite,

spălat

făceau

se credea că în acele
plină

de

necurăţenii,

mortul; nu se construiau case noi

de frica strigoilor

acolo; nu se

în acest

şi

a duhurilor celor

morţi

case în apropierea cimitirelor, de

teama duhurilor celor morţi şi mai ales a copiilor nebotezaţi; era absolut
interzisă

ridicarea unei

duhuri rele, pe locuri

construcţii

bătute

pe locuri rele, locuri umblate de

de vânturi rele; nu se

făceau

case acolo

unde se petrecuse o crimă sau o sinucidere, pentru că intervenea teama
"Monica Budiş, op.cit. p. 37.

113
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

de strigoi, moroi, pricolici" 20 •
Din

păcate,

în cursul

cercătărilor

de teren pe care le-am efectuat

începând cu anul 2001 în zonele propuse spre studiu
Zona Codru, Câmpia

Someşului, Maramureş

ucraineană, Maramureşul
să identificăm
informaţii

-

(Ţara Oaşului,

localităţi

cu

populaţie

istoric - Transcarpatia, Ucraina), nu am reuşit

practicarea la scară largă a unor astfel de obiceiuri. Aceste
însă păstrate

fiind

în memoria

colectivă.

Acum oamenii locului au în vedere mai ales aspectele pragmatice
în ceea ce

priveşte

consacrarea, sunt

alegerea locului de
localităţi

„răscumpărat" forţelor

sfinţim
către

locul"

21

,

construcţie;

în ceea ce

unde locul viitoarei

malefice

„dacă

priveşte

construcţii

nu vine popa, aducem

este

adiazmă să

sau în localităţile şvabeşti este sacralizat prin sfinţire de

preot: „vine preotul

să facă sfinţirea

locului, înainte

populaţiei şvăbeşti

construirea casei" 22 ; de fapt, în cazul

să

se

din

înceapă

zonă

nu

sunt întâlnite şi nici nu au fost vreodată practicate ritualuri magice. Spre
şvabii apelează

deosebire de români sau maghiari,

doar la practicile

religioase, indiferent de împrejurări: „noi nu credem în vrăji, la noi nu se
fac farmece

şi vrăji,

când avem probleme noi ne

rugăm" 23 •

2.2 Materiale de construcţie

Modul de percepere şi importanţa casei impune tiparul, materialul
şi

tehnica de

tradiţionale

construcţie

în cultura

tradiţională. Comunităţile

rurale

se caracterizau printr-un pragmatism deosebit, pentru

că

aici nu se făcea nimic la întâmplare (nici spaţial dar nici temporal), totul
era bine gândit

şi

socotit:

„tăt

ce faci

pă

Acest lucru este demonstrat cu

lume trebe
prisosinţă

să aibă

un rost" 24 •

în cazul arhitecturii,

am văzut cum, începând cu alegerea locului de construcţie, pentru că se
°Camelia Burghele, op.cit„ p. 120.

2

Inf. Domuţa Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.
Inf. Reisz Francisc, 68 ani, Cămin, jud. Satu Mare, 2000.
23
Inf. Schupller Ana, 78 ani, Cămin, jud. Satu Mare, 2000.
24
Inf. Domuţa Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.

21

22
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cont de

calităţile

astfel trăinicie casei.
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practice

şi

simbolice ale

spaţiului,

în cazul unor materiale de

anumite momente ale anului, lunii,

construcţie

împământenite:

face cu respectarea unor acte, ritualuri

săptămânii,

asigurându-se
avem de-a

totul se face în

zilei sau

nopţii.

Lemnul - materialul primordial folosit în construcţie în întregime:
coajă,

trunchi, ramuri,
în

gospodărie,

frunze 25 , la ridicarea de biserici, case, anexe

căpătat

a

şi

de-a lungul veacurilor multiple valente

simboluri, acestea înnobilând edificiul. Lemnul pentru construcţie nu se
tăia

oricând şi de oricine; se au în vedere atât considerentele pragmatice,

cât

şi

cele magice.

însufleţiţi

(se nasc, cresc

şi

răspândită că

mor). Astfel, ei nu se

tăiau

veche [„.]; nu se

tăiau niciodată

sevă, viaţă,

ci numai toamna

şi

primăverii. Această credinţă

ca

general

lună

ci numai pe
aveau

„Există credinţa

ofrandă

încadrează

pentru

pe

lună plină,

vara, când copacii

iarna, cel mult în prima parte a

contravine celei de moarte

răscumpărarea

pomii sunt

locului de la

forţele

violentă, adusă

malefice. Ea se

în cele de protejare a naturii, pentru ca natura la rândul ei

să

protejeze" 26 •
Informaţia

de teren

confirmă

informaţiile

în acest sens

bibliografice: în toată zona studiată, perioada de tăiere a lemnului pentru
construcţie

este noiembrie-ianuarie: „în lunile de

decembrie, ianuarie, când nu aveau prea
tăiatul

lemnului

lemn nu

crapă şi

după

multă mâzgă"

27

,

noiembrie,

„se merge la

ce cade frunza, când copacu nu mai are

nici nu-l

După tăiere,

iarnă

mâncă

copacii erau

caria"
lăsaţi

elibereze" de duhurile necurate ce

28

sevă, ăla

•

în

pădure să

sălăşluiau

se usuce,

şi să

„se

în unii dintre ei, folosirea

lor putând aduce necazuri. Nu se foloseau lemne de la construcţii vechi,
mai ales de la

construcţii

care au avut un destin nefast, aceste lemne

fiind considarate ca fiind „lemne ale diavolului" 29 , „nici copaci bătrâni, o
Ioan Godea, Arhitectura la români de la obârşii la Cozia, Oradea, Ed Primus, 2007, p. 28.
Monica Budiş, op. cit., p. 38.
27
Inf. Horvat Vasile, 68 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2003.
28
Inf. Costevici Vasile, 38 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
"Monica Budiş, op. cit., p. 39.
25

2
•
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apa de pă mort, sau gunoiu,

să

„zîceu bătrânii

locu unde o fost

beserică,

că

pute arunca

îngropau oricândva cei ce să spânzurau" 30 •

Dar nici lemnele „sfinte" nu era indicat
construcţie

să

- în ei se ascundeu duhurile rele, acolo
să

fie folosite pentru

nu era bine să tai lemne sfinte, crescute pă

sau din cimitir" 31 •

Lemnul nu este singurul material de construcţie folosit în zona de
nord-vest a Transilvaniei, dar este cel mai important şi singurul în cazul
căruia

se

perioadă

practică

ritualuri specifice, dominând în
legăturile

de timp, mijlocind

arhitectură

ancestrale dintre om

şi

lungă

o

Univers.

În timp, casele se construiesc din văioage sau din pământ bătut:
tehnicile noi
de

pătrund

comunicaţie

cărămizile

mai

uşor
şi

importante,

mai greu în zone izolate;

arse înlocuiesc materialele principale de

2.3 Ritualuri de

căile

în zonele cu contacte mai mari cu
după

1950

construcţie.

construcţie

Mircea Eliade vede ritualul de construcţie o consecinţă „teoretică"
a unui mit cosmogonic
că

şi

a unei întregi metafizici arhaice, care

afirmă

nimic nu poate dura dacă nu are „suflet" sau nu este „însufleţit", doar

că această însufleţire

nu se face oricum, ci în conformitate cu un model

divin, modelul arhetipal al cosmogoniei implicând sacrificiu. Acest
lucru este respectat de
o

casă

era obiceiu

viu, pântru norocu

aşe:

ţăran

îngroapă

se

căsii,

la începerea unei

ca

să

având scopul

pământ,

nu fie în

Sacrificiul a fost definit de
religioasă, executată după

în

construcţii:

către

o

pasăre

„când se

făce

sau on porumb

casă rău" 32 •

Victor Kernbach o „manifestare

ritual de către preoţi în numele credincioşilor,

exprimării adoraţiei faţă

de divinitate sau

speranţa

de a

atrage sau a îmblânzi pe zeii nefavorabili. Sacrificarea se putea face
30

Inf. Hrezdac Maria, 71 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2001.
Idem.
32
Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
31
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cu

ofrandă

de

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

vieţi omeneşti

şi păsări,

sau de animale

a

căror

instituţia

se efectua conform unui ritual sacru [„.] Sacrificiul era
fundamentală
recunoştinţă,

şi

înduplecare, iertare, reparaţie [„.] erau sacrificii ocazionale
flacără,

cu ardere de tot [„.].

implică deopotrivă

Caracterul simbolic al sacrificiului
şi

veneraţie,

în religiile antice. Existau sacrificii de

permanente, prin înjunghiere sau prin

vii, ca

ucidere

jertfirea victimei

simpla sugerare a actului, deposedat de gestul violent" 33 •

În cadrul sistemelor sacrificiale, sunt identificate două componente
nuanţă ritualistic-alimentară şi

majore: „sacrificiul cu
nuanţă ritualistică

construcţie,

de

sacrificiul cu

cel de-al doilea constituind baza

pentru numeroase legende, care au ca subiect izolarea
durabilităţii

zidurilor" 34 •

Sensul acestor sacrificii nu era acela
se

însufleţească

că

un lucru" ci acela

„la început" , când au luat
însufleţeşte

un lucru

şi

i se

naştere

conferă

se

comunicări

între lumea

realitate

sacră şi

unei victime [... ] sufletul sacrificat se
viaţă eternă

că

„se

jertfeşte

lumile,

Pentru M. Mauss sacrificiul de
unei

şi creşterea

şi

jertfeşte

pentru

că aşa

că

pentru

pentru ca
s-a

numai

să

făcut

aşa

se

şi durată 35 •

construcţie „constă

lumea

profană

în stabilirea

prin intermediul

eliberează şi pleacă să întreţină

a speciei" 36 •

Din dorinţa de a crea un spirit protector al clădirii se făceau aceste
sacrificii de

construcţie,

care de - a lungul istoriei omenirii, au cunoscut

diverse forme. O dovadă a existenţei în universul mental a ideii de moarte
creatoare este legenda
spaţiul

Meşterului

Manole (cu variantele care

sud-est european - din Grecia

acestei balade locuitorii acestui
în ceea ce priveşte jertfa de
natura edificiului

până

(Biserică, casă, oraş,

în

în Ungaria). Prin intermediul

spaţiu îşi exprimă

construcţie,

circulă

de fapt

concepţia

lor

care se diferenţiază în funcţie de
cetate etc.).

Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983, p. 616-617.
Monica Budiş, op. cit., p. 42.
35
Mircea Eliade, Comentarii ... , p. 62.
36
Marcel Mauss; apud: Radu Drăgan, Lumile răsturnate, Bucureşti, Ed. Paidea, 2000, p. 44.
33

34
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„Creaţie",

în concepţia omului arhaic

acordă

lucrurilor, deoarece construirea unei case coincide cu

crearea unei lumii 37 , a unui univers stăpânit de forţe benefice şi malefice,
pe care oamenii încercau

să şi

le apropie, sau

dimpotrivă, să

le

înlăture.

În privinţa fiecărui gest, în cadrul sacrificiilor de construcţie existau
rânduieli a

căror

nerespectare presupunea

„sancţionarea"

celui care îl

înfăptuia.

În cazul construcţiei casei se prefera ca însufleţirea să se facă nu
prin jertfirea unei
încărcate

fiinţe
şi

cu realitate

vii, ci prin consacrarea

şi

ofranda unor obiecte

putere; astfel se pierde sensul originar al

violente",

păstrându-se credinţa că

consacrat,

însufleţit.

nimic nu

durează dacă

Pe întreg cuprinsul României sunt cunoscute
de sacrificii de

construcţie,

„morţii

nu este

nenumărate

de jertfe sângeroase ori simbolice

forme

săvârşite

spre binele unei construcţii, de la sacrificiul uman la substitutele acestuia
(umbra,

măsura furată

cu o sfoară, fotografia)

lângă casa omului (cocoş,

(umbra unui om,
are

două

cocoş,

valori: una

construcţie, toţi

broască, seminţe,

generală şi

prin cântecul lui spiritele rele,
de

37
38

una

fiinţelor

din partea

monede,

tămâie

Divinităţii

fără

etc.)

aduc prosperitate, monedele
etc. Analizând practicile

cei care au studiat acest subiect au ajuns la

oricărei

de pe

specifică; cocoşul îndepărtează

seminţele

concluzie: nimic nu are valoare
fondatoare a

la zidirea

ied, miel, iepure etc.). Fiecare element sacrificat
iepure,

bogăţie, tămâia protecţie

şi

aceeaşi

sacrificiu, sacrificiul fiind „piatra

întemeieri" 38 •

Mircea Eliade, Comentarii., p. 64.
Monica Budiş, op. cit., p. 41.
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2.4 Rituri de consolidare a fundaţiei
După

stabilirea locului bun pentru construirea viitoarei case,

începe a se derula ciclul ritualurilor
trăinicie, bunăstare,

fertilitate

şi

al practicilor menite

şi protecţie

casei

să

asigure

şi căsenilor.

În primul rând, locul era sfinţit fie de preot, fie era adusă apă
sfinţită şi meşterul
să îndeplinească
ţineau

anumite

construcţie

de

condiţii,

(ritualuri

ale viitoarei case sub talpa

dar

erau cei care erau

şi să

efectueze toate

şi activităţile

zidărie). După săparea şanţurilor

şi

Meşterii

stropea locul.

pentru

(fundaţia)

casei se

ce

ţineau

de

în cele patru

aşează

în

funcţie

colţuri

de

zonă

de etnie, diferite lucruri sau obiecte care sunt de fapt simboluri ale

jertfei rituale. Aceste obiecte consacrate sunt
şi

lucrările

propriu zise ce

fundaţie,

obligaţi

putere" 39 , putere pe care o transmit

„Bătrânii
tămâie,

zîceu

bine

să

construcţiei

cu „realitate

pe care o însufleţesc.

se pună la fondomentu

căsii

bani,

aghiazmă,

banii să aducă noroc, tămâie şi aghiazmă se pune să nu se apropie

cel necurat de
tăte

că-i

încărcărcate

casă" 40 , „să

pune la

fundaţie apă sfinţită,

9 grăunţe din

bucatele cu bob - mălai, grâu, usturoi, fasole etc" 41 •
Sunt îngropate obiecte care ţin de practicile precreştine, care asigură

prin simbolul lor fertilitate, prosperitate,
rele:

seminţe

protecţie

împotriva duhurilor

funcţie

de specificul agricol

de cereale: grâu, porumb (în

al zonei); bani - indiferent de materialul din care sunt confecţionaţi aur,
argint, metal comun ori chiar hârtie, sunt simbol al forţei,
prosperităţii, plată simbolică

pentru forţele malefice; usturoi - protejează

împotriva duhurilor necurate; argint viu busuioc -

aducător

simbol al

abundenţei

simboluri ale

de noroc

durabilităţii şi

şi protecţie;

animale; potcoava -

creştinismului: tămâie

asigură hărnicia

gazdelor;

capete sau sânge de
aducătoare

- elementul

de noroc; dar

creştin
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şi

de purificare;

Mircea Eliade, Comentarii... , p. 101.
•• Inf. Dan Crăciun, 84 ani, (născut în Dăneşti, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005.
41
Inf. Domuţa Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.
39

păsări
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apă sfinţită

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

- elementul de sacralizare.

În zonele Codru, Oaş, Maramureş (în dreapta Tisei) în satele
locuite de români sunt îngropate la baza
bani: „îi bine
scote

să

fundaţiei: apă sfinţită, tămâie,

pui bani, arjintu viu nu-i bun

apă, sapă şi surpă până

să-l

pui

că lucră până

apă" 42 , seminţe, prescură.

iese

În cazul maghiarilor şi a şvabilor lucrurile sunt foarte simple,
deoarece

superstiţiile

casa este

sfinţit

şi

în cazul

de

lipsesc, iar locul pe care

către

fundaţiei şi

preot cu

urmează

apă sfănţită; acelaşi

construită

a fi

lucru se întâmplă

a casei terminate. Aceasta este practica

creştină,

de la care nu se abate nimeni, indiferent de statutul social, cultural sau
economic.
Ucrainenii (din

Maramureş şi

zona

în fiecare localitate) îngropau la baza
prescură:
pană

„se pune în

de gâscă

colţurile

(umplută

a necuratului" 43 , bani:

casei la

cu mici

diferenţe

fundaţiei: apă sfinţită,

fundaţie:

cu argint viu), mir,

„să

Sătmarului

sfinţit

grâu

prescură

mir,

de 12 ori,

împotriva vrăjilor şi

fie casa cu spor" 44 , argint viu: „se

lăsau

patru

gropi, în colţurile viitoarei fundaţii, în iele se punea câte o pană de gâscă
umplută

cu argint viu, gropile se acopereau cu cep de lemn - aşe nu se

mai apropiau duhurile necurate

şi făcăturile

de

casă" 45 •

Element omniprezent, argintul viu, în cazul etnicilor ucraineni,
are un rol deosebit de
care se feresc

să

îl

protecţie,

spre deosebire de românii din Ucraina

folosească.

Cei ce fac asemenea gesturi, ofrande, le fac în majoritatea cazurilor
fără, să

mai

ştie

exact de ce le fac;

aceleaşi: „aşe ştim că-i
casă" 47

sau „am auzit

răspunsurile

bine" sau „din bătrâni
46

că aşa-i

bine

să

se

aşe să

facă, să

Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Inf. Horvat Vasile, 67 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
44
Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
45
Inf. Matus Ivan, 72 ani, Crăci uneşti, jud. Maramureş, 2005.
46
Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
47
Inf. Neamţ Maria, 63 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2001.
48
Inf. Horvat Vasile, 67 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
42

43
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primite pe teren sunt
face

să

ai noroc în

fie casa bogată" 48 •
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2.5 Rituri de consolidare a zidurilor. Practici şi credinţe populare în

timpul construcţiei
protecţie

Practicile magice de

nu se limitau doar la nivelul

fundamentului, ele prelungindu-se asupra zidurilor
construcţiei, după

subliniată şi

zidărie,

domină

construcţiei

este

un întreg câmp

- a zidi, zidire, zidar,

ziditor etc. Zidul este un simbol al ocrotirii, asociat unui
că

principiu matern, al casei, pentru
de

cărui importanţă deosebită

prin structura limbii, „zidul"

semantic de cuvinte legate de arta

a restului

urmează.

cum vom vedea în cele ce

Zidul, elementul arhitectonic a

şi

el

apără

dar

şi

desparte

înăuntrul

49

afară •

Astfel, pentru
de materialele de

întărirea

construcţie,

şi

consolidarea zidurilor, indiferent

se recurgea la zidirea sacrificiului, la
să

imolarea jertfei. Este important ca obiectul sacrificat
construcţiei,

fie încorporat

pentru a forma un întreg, pentru a o însufleţi.

Cu toate

sacrificiului de

că

informaţiile

construcţie,

sau a măsurii omului cel a

bibliografice

indică

practicarea

a zidirii umbrei omului sau a unui animal,

cărui umbră

a fost

„furată"

urmând

să moară

la 40 de zile. În anumite zone studiate (Maramureş, Transcarpatia)
informaţiile

pun

de teren

mortăciuni, că

infirmă

practicarea sacrificiului de zidire: „nu

ce-i din ptierit, ptiere,

dacă-i să să zidească

să

ceva
50

atunci să pun bani, că strâng noroc, de ei nu să leagă nici un rău„." • În
zona Oaş sunt oameni care îşi amintec că „oricând s-o pus măsură de om
când o rădicat

păreţii,

Construcţia

da amu nu" 51 •

unei case este

începută

preferinţă

de

doar

după

ce

proprietarul a reuşit să adune toate materialele de construcţie de care are
nevoie.

Odată

întrerupt.
49

50

51

început lucrul la

Dacă

construcţia

unei case, era bine

din diferite motive casa nu se

termină

să

nu fie

de construit sau

Ivan Evssev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Ed. Amarcord, 1999, p. 483.
Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Inf. Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
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o perioadă de

preotul pentru a

duhurile rele au apucat

pauză,

în momentul în care se

sfinţi construcţia, convinşi
să

fiind,

se instaleze aici.

Pentru bunul mers al construcţiei, meşterul nu începe lucrul decât
în anumite zile ale

săptămânii;

luni, „nicicum

marţea,

,

în

Oaş

într-o zi de joi

52

Sălaj

în

se începea lucrul de

se prefera începerea

djoia, o

construcţiei

preferinţă

într-o zi de

sâmbăta" 53 •

2. 6 Rituri la finalizarea construcţiei
construcţiei

Finalizarea

presupune continuitatea ritualurilor

practicilor magice. Sacralizarea spaţiului trebuie
(pereţi, acoperiş),

mundi",

uneşte

şi

cât

temelia cu

orizontală (fundaţie,

pe

acoperişul, Pământul

Obiceiuri legate de finalizarea
în

toată

aria

studiată,

în timpul

construcţiei,

„pomul"

(„struţul", „bocretă")

„Când

să rădică

cornii în sus pe

mbracă

şi să

frumos cu panglici

verticală

prag). Casa, „axis

casei au fost amintite

când se

ridică căpriorii,

în

ocrotitor al familiei.

hăizaş, să

pune o

atât pe

a

cu Cerul.

acoperişului

aşează

vârf se

făcută

şi

sticlă

pune on brad

şi să

pălincă să

porte

cu

noroc" 54 ; în sate din Ţara Oaşului „să pune struţu pă casă păntru meşteri,
un buchet de flori, o
s-o pus

şi

„Să

bani,

oiagă

băncută

de

de o

pălincă,

Bărbânocu-i

şi

care ajunge la steag, ave

Meşteru

era întrecere între

meşteri,

steagu, îi ajuta la lucru,
„Se
52

Inf.
Inf.
54
Inf.
55
Inf.
56
Inf.
57
Inf.
53

aşează

să

o fost vreme când

mândru, bobârnac, flori de era

busuioc şi ţuică.
vara.

ştergătore şi

sută" 55 •

ştergură, cusută

pune o

o

de bogăţie,

care

că

el îi verde tădeauna,

plată, ştergură

să ajungă

şi

vară,

iarna,

era a lui. De asta

mai repede la steag,

să

ieie

lucre mai cu spor" 56 •

bocreta din

verdeaţă şi

baticuri ori batista la nas" 57 ;

Pop Ana, 84 ani, Biuşa, jud. Sălaj, 2004.
Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
Bota Doina, 46 ani, Slatina, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
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„pe

acoperiş

pălincă"

58

înainte de a se acoperi se pune: busuioc,

şterguri,

colac

şi

(obiceiuri practicate şi acum în zona Oaş, Câmpia Sătmarului,

Maramureşul
aşezau

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

istoric).

Influentă

brad împodobit pe

şi ţipţerii

clara a românilor,

din

Vişeu

acoperiş •
59

Spre deosebire de obiectele utilizate în cadrul riturilor de
fundaţiei şi

consolidare a
acoperiş

erau luate de

Dăruirea

a zidurilor, care

:rămân

acolo, cele de pe

meşteri.

acestor obiecte simboliza de fapt „plata tăcerii meşterilor,

care ştiau prea multe secrete. Unele taine :rămâneau îngropate în temelie,
altele se estompau prin plata
Cu
să

aceeaşi

se dea o

masă

drept pomana
casă nouă"

61

ocazie, a

simbolică

meşterilor" 60 •

finalizării acoperişului
meşterii,

la care participau

căşii:

a

două

„se chemau

casei, se

sau trei

văduve

şvabi,

în casa

nouă;

căsenii

în ea:

se

,,în casa

vecini"

masă

pentru

studiată:

români,

atenţie

intrarea

ucraineni.
făcea

nouă

am auzit

se

pregătea

obligatoriu slujba de
nu

că

da la noi nu sa face
62

la

•

Construcţia odată terminată,

sfeştanie,

socotită

rudeniile, vecinii,

Acest obicei era întâlnit la toate etniile din zona
maghiari,

obişnuia

să

sânt

aşe,

sfinţire

doarme numa

pă

unde
să

la noi

bagă

sfinte

cu mare

după

înainte de a se muta

mâţe,

animale întâie,
şi să dă

şi

ce zine popa
o

masă

o

face

cocoş,

la neamuri

şi

•

„Prima data în

casă nouă

se puneau icoanele

pă păreţi.

Preotul

trebuia obligatoriu să sfinţească casa, s-o afume cu candela cu mirt. Îi
tare bine

să

intri în casa

nouă

când e luna

Nu se duceau ca dar pentru casa

nouă

tânăra şi să

nu fie în post.

vase folosite, se duceau perne,

plapume, pâine, sare, vase noi. Musafirii le doreu bine
Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
Inf. Kis Vilhelmina, 73 ani, Vişeu de Sus, jud. Maramureş, 2002.
60
Monica Budiş, op. cit. p. 56.
61
Inf. Bota Doina, 46 ani, Slatina, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
62
Inf. Irina Fedorca, 55 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2004.

58

59
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sănătate

în casa nouă"

63

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

•

Despre „lucrurile făcute" se crede că au sete de viaţă:
ele vor

să

dureze,

pe care li-1
care

intră

oferă,

şi, dacă

ele

şi-l

omul nu le

în atingere cu ele. M. Eliade

potrivit

căreia

făcute

vorbeşte

în

construcţiei;

de mâna omului

casă

un animal

o pisică, atrage pe ea tăt

•

răul"

65

nouă

şi

să dormă

de un

Astfel, exista

obiceiul este foarte rar întâlnit,

Finalizarea casei este
şi

64

va muri la

(pisică, cocoş)

aminte de el bătrânii satului: „în casa nouă trebe

religios de sacralizare

această situaţie

cel care doarme primul în casa

scurt timp, de aceea era dus în
sufletul jertfit

dureze printr-un suflet

smulg singure, luându-l de la primul muritor

soi de vampirism al lucrurilor
credinţa

ajută să

odată făcute,

îşi

care

să

fie

mai aduc

prima noapte

•

ea

marcată

binecuvântare a

de practicarea unui scenariu

locuinţei,

acesta

alăturându-se

succesiunii de acte magico-ritualice adiacente construirii casei, „absolut
obligatoriu: este vorba despre feştanie sau

sfeştanie,

momentul în care

casa este sfinţită cu agheazmă de către preotul satului, care desenează pe
pereţi

semnul crucii, pentru ca întregul cămin să fie ocrotit de bunătatea

dumnezeiască" 66 •

Acest act de binecuvântare a casei este qvasigeneral în

zilele noastre şi se practică nu doar în mediul rural, ci şi în cel urban, fie
la case, fie la apartamentele din bloc, în

toată

zona

studiată.

Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
Mircea Eliade, Comentarii... , p. 65.
65
Inf. Matus Ivan, 72 ani, Crăciuneşti, jud. Maramureş, 2005; Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze,
jud. Satu Mare, 2007.
66
Camelia Burghele, op.cit, p. 121.
63
64
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2. 7 Semne şi practici apotropaice anuale
şi

Semnele

simbolurile

domină

lumea, ele punând individul în

legătură cu mediul în care trăieşte, şi totodată îl atenţioneză şi îl protejează.
ţărăneşti tradiţionale găzduieşte spaţii

Universul casei
sacralitate

dată

de obiectele simbolice

sunt: locul vetrei, în care focul se

aşezate

manifestă

cu însuşiri sacre,

aici. Astfel de

spaţii

ca un protector al casei,

al familiei - cu toate obiceiurile legate de aceasta; locul icoanelor, care
îşi

îndeplinesc pe

lângă funcţia religioasă şi

cele trei

funcţii

sesizate de

Ofelia Văduva: funcţia sincretico-magică (benefică), rituală (apotropaică,
propriţiatorie) şi

cea

protejează, purifică,

ea

de purificare, de fertilitate,
Icoana nu doar

la multe practici rituale, menite
fertilitate. Astfel,
icoane
de

crenguţe

rău, o'dacă-i

informaţiile

de

să aducă

pun la icoane"
ritualuri

,

casei

bunăstare, linişte şi

Biserică, că

aduse de la

greşi fuljeră să

pun pe foc

acest obicei fiind cu

Biserică,

feresc casa

şi îndată să'mbunează

fire de grâu

sfinţit şi să

siguranţă reminiscenţa

unor vechi

vremea" 68 sau ,,la Rusalii se aduc de la
69

mijloceşte şi participă

de teren ne spun ca „de Florii se pun la

mâţişore sfinţite

vreme

decorativă 67 •

precreştine.

În casa tradiţională icoanele ocupau un loc aparte. Ion Muşlea
făcea observaţia că ţăranii

frumuseţea

nu

ţineau

icoanele în

casă

doar pentru

lor sau pentru a-şi împodobi pereţii cu ele, ci mai ales pentru

considerentele de ordin spirituaF 0 • Potrivit credinţelor populare păstrate
din vechime,

ţăranii

de boli sau de a

credeau în puterea

tămădui

de a aduce vremea

bună

iconografice ale acestor

magică

a unor

sfinţi

bolnavii, de a ocroti vitele sau
sau norocul casei

sfinţi

şi

de aceea

de a

apăra

semănăturile,

reprezentările

figurau în toate casele.

Ofelia Văduva, ,,Însemne sacre în universul casei ţărăneşti tradiţionale" în Ethnos, Bucureşti, nr. l, 1992, p. 91.
Inf. Botoş Ioan, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
69
Inf. Pop Ana, 84 ani, Biuşa, jud. Sălaj, 2004.
70
Ion Muşlea, Icoanele pe sticlă şi xilogravurile ţăranilor români din Transilvania, Bucureşti, Ed. Grai
şi Suflet -Cultură Naţională, 1995, p. 15.
67

68
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şi

cum observa

Camelia Burghele,

universul marcat de intense
instanţele

o formă de manifestare a
Pusă

spirituale ale satului românesc este

şi

divinitate: icoana este un mijloc de

divine

şi,

emoţiei şi

tocmai de aceea, venerarea ei este
trăirii

a

mereu la loc de cinste, icoana se

locuinţă,
deţină

dar aici, în

casă,

icoanei în

trăiri

aceea de intermediar între om
comunicare cu

„percepţia

religioase în

păstrează

în

faţa divinităţii.
biserică

sau în

ea reclamă un loc bine ales. Locul trebuie

atribute ale curatului

şi să

fie un loc vizibil, care

să poată

să

reliefa

imaginea icoanei, altfel spus un loc cu cinste, cu mare cinstire" 71 •
Se poate considera

că

icoana

sfinţea

casa

şi

îi conferea atribute

speciale. Locuirea în casă era oarecum consfinţită prin prezenţa icoanelor
şi

deasupra mesei

păstrate

a patului, locurile predilecte în care erau

imaginile sfinte.
locuită şi biserică,

Ca o analogie între casa
locului în care familia
unele case se
speranţa că

făceau

vor

îşi

în ordinea

sfinţirii

petrecea cea mai mare parte a timpului, în

chiar mici altare, cu icoane,

lumânări şi

cruci, în

sfinţi locuinţa.

În acelaşi univers al casei întâlnim la tot pasul semne apotropaice,
menite

să

pomul

vieţii, peştele, şarpele, pasărea,

protejeze,

să

asigure

sănătate,

fertilitate (cercul solar, crucea,
motivele antropomorfe), pe

diferite obiecte sau în diferite locuri din
meştergrinda,

căpătâiul

stâlpi de

patului,

poartă,

leagănul

etc.

fruntarul

casă

uşii,

de mare

importanţă:

ancadramentul ferestrei,

72

Practicile magice se reiau ritmic, deoarece omul este convins
pe

lângă muncă şi

„în casa
femeia-i

71
72
73
74

nouă

sărăcie

la

forţelor

benefice 73 :

numa an

bărbat, că

pricepere are nevoie de ajutorul

nu putea intra o femeie prima
casă, aşe

era

şi

la

sărbători"

dată,
74

•

Camelia Burghele, op.cit, p. 62.
Karoly K6s, Studii de etnografie, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1999, p. 37.
Barbu Ştefanescu, „Credinţe privind „statu căşii" în Bihor" în Ethnos Bucureşti, nr. l, 1992, p. 87.
Inf. Pop Anuca, 81 ani, Bulgari, jud. Sălaj, 2004.
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3. SIMBOLURILE ŞI IMAGINILE LOCUIRII ÎN CASĂ
spaţiu

Casa, ca
ciclul

propriu-zis de locuit, unde se

existenţei, concepţia, naşterea şi

protecţie faţă
locuinţei"

75

,

de spiritele malefice.

tot

moartea omului, are nevoie de

Protecţia

spaţiu

care este singurul

derulează

e dată de „adăpostul sacru al

în care se putea

naşte şi

muri

fără

ca „sufletele călătoare" să se rătăcească. Între casă - locul unde s-a născut
şi

a

trăit

şi

pe de-o parte

este cea dintre

casă şi

acestea sunt identificate prin
dar

şi

în

a duce

conversaţiile

casă (dacă

gospodăria şi

construcţii

cotidiene: „a face

şi

stabileşte

cea dintre

simbolic

destrăma

(cu

soţia, după căsătorie),

a tine casa (a întemeia casa

activităţi

aparţine

Materialitatea

că poartă

bărbatul

cinstea casei; la polul opus,
potrivit căruia lui îi

dintre

adică

bună" adică

o familie

materialitate este

căsătorie,

şi

casă 77 •

faptul

sau a sparge casa

că

cinstea casei sau chiar

era

stăpânul

dreptul de a fi

legăturii

când moare cineva din

a strica

că

este

casei, capul casei,

proprii unui mod de a gândi lumea

sintagmele „om la casa lui"
au o

îndoielnică)

şi

şi

un cuplu, de obicei din cauza unui adulter);

analog, despre femeie se spune

stâlpul casei, operând

şi

casă şi bărbat;

a gestiona, în cuplu, toate problemele sale), dar

(atunci când se

legături

lingvistice prezente în folclor

casă

vrednică),

femeia este

parte, se stabilesc

care se

femeie, dar

casa (în cazul femeilor cu o moralitate

să

altă

Legătura semnificativă

de ordin sufletesc.
emoţional

individ, pe de

casă şi

stăpânul

casei" 76 •

familie este

om cu familie,
fericită;

subliniată şi

căsătorit;

sau „fac

de

casă

sau „casa plânge" - atunci

De asemenea, o

dovadă

a

concepţiei

de

se construia o casă nouă atunci când urma

se formeze o familie nouă, care va trece prin lume sub protecţia acestei

case.

Ion Ghinoiu, „Casa românească. Plecarea şi sosirea sufletelor", în Ethnos
Camelia Burghele, op.cit., p. 97-98.
77
Idem, p. 123.
75

76
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casă

termenului de

în societatea

tradiţională

este

subliniindu-se şi prin aceasta importanţa pe care o are în viaţa

individ.
casă

Termenul

în

concepţia

sensuri: casa - familie cuplu, -

populara este folosit cu mai multe

prezenţa

indică

unei case pe un teren

existenta unei familii; casa - gospodărie şi întreaga proprietate a familiei;
casa -

construcţia, clădirea
faţă

locuit „casa din
căsi" 79 ; casă

care

era casa

adăposteşte

curată, şi

familia 78 ; casa - camera de

în casa dinapoi

stătem tăţi

ai

- copârşeu sau sălaş este noua casă în care omul îşi va dormi

somnul de veci80 •
În cazul etnicilor germani - şvabi am sesizat o formă aparte
de concretizare a
obligatoriu
caselor

legăturii

să îşi înceapă

şvăbeşti

sistemul de

casă şi

viata într-o

familie: noua familie nu era

casă nouă,

erau construite pentru

moştenire

Casele

dintre

două

pentru

familii,

că

părinţii şi

fiind foarte bine pus la punct (anexe

şvăbeşti poartă

majoritatea

nume, iar acest nume poate

fişa
să

tinerii,

nr. 14).

fie cel al

familiei care locuişte în casă, a celor care au locuit în trecut sau o poreclă:
cunoscută

„casa nostra este

în sat cu numele de Casa Muller; pe noi ne

cheamă

Schupler, cine a construit casa se chema Miiller" 81 sau „pe noi ne

cheamă

Linsenbold dar casa noastră este Schuldes, în sat nu este familie

cu acest nume

şi

nevasta mea de
şi

nici în actele de la parohie nu am găsit acest nume, pe

fată

numele casei este

a chemat-o Temfli
Ştefi,

după

maghiarizare a fost Tonoi

familia Rossel Elisabeta (n. Kinzel) are casa

Freund, familia Weber Mihai are casa Fidely" 82 • Aceste nume neoficiale
de familie se primesc odată cu posesia asupra casei, se moştenesc
Casa
celui care o

tradiţională
locuieşte,

este

„construită după

chipul

şi

ele.

şi asemănarea

omul" 83 • Avem de-a face astfel cu un ansamblu

Ioan Toşa, op. cit., p. 12.
Inf. Şiman Ion a lui Ionaş, 77 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
80
Gail Kligman, Nunta mortului, Iaşi, Ed. Polirom, 1998, p. 29.
81
Inf. Schupller Maria, 43 ani Cămin, jud. Satu Mare, 2003.
82
Inf. Linsenbold Eugen, 68 ani, Cămin, jud. Satu Mare, 2000 (fost învăţător).
83
Ion Ghinoiu, Cărările... , p. 95.
78
79
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corespunde capului, zidurile

încăperilor

sunt

trupul, iar temelia sunt picioarele înfipte în pământ, iar casa este văzută
ca o fiinţă verticală. Casa protejează,
ea

capătă

şi

energii fizice

capătă veleităţi

apără, căpătând

astfel valori umane,

morale ale unui corp omenesc dar mai ales

materne.

În satele tradiţionale (locuite de români, maghiari, ucraineni, şvabi,
evrei, rromi) casa,

până

gospodăresc,

era

spaţiul

origini a fost

creaţia

este

dată

nu demult, element esenţial al microcosmosului
în care se locuia. Pentru ucraineni „casa la

lui satan dar a fost

construită greşit

apoi lui Dumnezeu care îi face trei geamuri"

84

•

- fără geamuri,

Astfel se explică

implicarea numărului trei în simbolistica casei ucrainene: „casa are trei
nivele: podea,
are trei
pui"B5.

pereţi, acoperiş,

încăperi: cămară,

îşi

Casa
simboluri,

casa de locuit, tinda, geamul se împarte în trei

pierde în timp valorile cosmologice,

supusă

uman, pentru

camera de locuit are trei geamuri, casa

că

fiind

şi

îşi

pierde din

ea unui proces de transformare a mentalului

unele lucruri sunt uitate, altele sunt

lăsate uitării

intenţionat.

Casa se
lor

identifică

influenţează

cu

stăpânii,

soarta, rostul

pentru omul modern lipsit de
este doar un
Casa, prin
stării

spaţiu

de locuit,

suprafaţă şi formă,

cu creatorii, iar comportamentul

şi importanţa

casei; tocmai de aceea,

semnificaţii

religioase ori spirituale casa

păstrându-şi

în principal

funcţia socială.

este în acest caz mijloc de exprimare a

materiale, un simbol al prestigiului

şi

statutului social.

Deseori, mentalul colectiv se exteriorizează în structuri cu valoare
de simbol. Nu doar ridicarea casei, ci
colectivă

şi

locuirea aveau, în mentalitatea

a satului arhetipal valori simbolice succesive, care

alcătuiau

o

84
Bulaşev Gh., Ukrainskiy narod u svoih legendasc, relihiyneh pohleadasc to viruvania (Poporul ucrainean în
legende şi credinţe), Kiev, Ed. Dovira, 1993, p. 164.
85
Inf. Horvat Vasile, 67 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
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de imagini despre sine a omului dar şi reprezentări ale cosmosului.
În unele cazuri, conform informaţiei de teren, pe lângă starea

materială

este exprimată şi starea psihică,

„nici ei nu

ştiu

mentală

a celui ce construieşte:

de ce fac nebuniile astea de case, îs ca

nişte

beserici, au

câte 18-20 de camere, nici dracu n-a sta în 'ele" 86 , ne spune un informator
în

Apşa

de Mijloc, Ucraina, în timp ce ne

arăta

casele nou construite la

intrarea în sat: „îs nebuni, n-au ce face cu banii, lumea-i departe de ce-o
fost...", aceasta este părerea lui despre consăteni, dar nu uită să ne arate la
un moment dat şi casa „palat"

86

Inf. Dan Vasile, 68 ani,

Apşa

construită

de el pentru unul dintre fii

de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.

130
https://biblioteca-digitala.ro

săi.

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

CAPITOLUL IV
DISOLUŢII ARHITECTONICE ÎN SATUL TRADIŢIONAL

DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI.
PALATUL RECE VERSUS CASA PRIMITOARE
1. DE CE

DISOLUŢII?

Arhitectura tradiţională, vernaculară, este privită şi analizată ca
un întreg, un tot unitar, până în prima jumătate a secolului XX. Fană
în acel moment sunt respectate toate elementele specifice arhitecturii
tradiţionale ţărăneşti

(materiale, tehnici, dimensiuni); începând cu anii

'60 apar în cadrul arhitecturii satului tradiţional primele semne ale
disoluţiei,

ale descompunerii1.

care arhitectura

Considerăm că

acesta este momentul în

tradiţională ţărănească îşi opreşte

„cursul",

îşi

pierde

identitatea, din acel moment vorbim doar despre arhitectura de la
sat, care nu mai are nimic specific

şi

care preia toate caracteristicile

arhitecturii urbane. (Anexe fig. nr. 34)

Fig. nr. 42, Casa P+l

construită

în anul 1980, Odoreu, jud. Satu Mare , 2008

1
Mihai D ăncu ş, „ Disoluţia valorilor satului maramureşean în perioada de după al Ii-lea Război Mondial';
în Satul Maramureşean 1945-1989. Viaţă socială, economică, politică, culturală şi religioasă. Studii şi
documente, Sighetu! Marmaţiei , 2005, p. 45.

131
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Modernizarea a „alungat" din arhitectura
şi

materialele

cărămida arsă
tablă,

nu mai

semn al
mai

odată

cu modernizarea,

promovează

„stării":

frumoasă,

Dacă după

nu

parte din

şi

(văioagă,

lemnul, piatra

lutul

etc.), „materialele crude" 3 fiind înlocuite de beton, BCA,

„noi

an mai facem ceva la
şi

tradiţionale ,

vernaculară

materiale plastice, aluminiu, inox, termopan etc.
Casa,

şi

tehnicile

2

eşti

valori spirituale

lucrăm

în lume

casă, ştii

cum îi

Franţa

,

ci devine doar o

emblemă,

aducem bani

pă

la noi cu cât îi casa mai mare

n-ai o

mai

acasă,

un

să

gazdă,

casă batăr

în fiecare

îi mai cu stare.

în roşu,

apariţiei disoluţiilor

Care ar fi oare cauzele
satul

tradiţional? Să

aveau

relaţie directă

cu materia" 6

condiţii,

şi să

construcţie

simplu

proprietăţile tradiţionale

pierde

stăpânu şi

atâta de harnic îi

un an sau doi de

4

însamnă că

treabă" 5 •

de

anumite

îşi

fie oare

dar

(ritualuri

disoluţiile

dispariţia meşterilor tradiţionali
şi

lucrările

ce

ţineau

de
şi

propriu zise specifice), sau pur

arhitectonice sunt cauzate de
de

„care

obligaţi să îndeplinească

care erau

efectueze toate

şi activităţile

(datorată migraţiei forţei

arhitectonice în

evoluţia economică

muncă), socială, religioasă, mentalitară şi

chiar politică (ne gândim aici la sistemul comunist, totalitar şi egalitarist
într-o

primă etapă

iar apoi

influenţele

Analizând factorii
arhitectura
covârşitor.

fenomenului de europenizare).

determinanţi

ai

tradiţională, evoluţia economică

apariţiei

este factorul primordial

în
şi

Din Maramureş, dar mai ales din Ţara Oaşului, se înregistreză

începând cu anii 1975-1980 un fenomen vast de
muncă, migraţie temporară
soţii,

disoluţiilor

sau

migraţie

sezonieră; bărbaţii,

deseori

forţei

de

însoţiţi

de

a

mergeau la lucru în ţară, unde efectuau munci grele dar bine plătite:

Augustin Ioan, Pentru re-încreştinarea zidirii, Bucureşti, Ed. LiterNet, 2005, p. 54.
Radu O. Maier, „Cercetarea aşezărilor şi arhitecturii ţărăneşti din mai multe zone etnografice ale
transilvaniei'', în Satul tradiţional de ieri, de azi şi de mâine, Cluj Napoca, Ed. Alma Mater, 2002, p. 237.
•Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 33.
5
Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Cer teze, jud. Satu Mare, 2006.
•Augustin Ioan, op. cit., p. 37.
2

3
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mai ales în Banat, era greu, da

făcem

bani buni, o fost

loc în care am fost şi trii ai la rând până să rămână locu curat ca-n palmă.
Merem cu borese şi coconi cu tăt, boresele făceu mâncare da lucrau şi cu
noi, o fost dintre ele care o
acasă,

mai

făcem

născut

câte ceva pi

râtaş

acolo. Era greu la

casă, primăvara

iarna venem

iară şi stătem tătă

merem

vara, da făcem bani mulţi. Merem mulţi oşeni cu delegatu din sat. O fost
di

pă

la noi ce so dus în Iugoslavia la

găseu

construcţii,

de lucru, o fost care o rămas pa colo"
Cu toate

că

7

fugeu

păstă graniţă şi

•

multă şcoală, oşenii

nu aveau prea

simţul

aveau

banului: „certezanii sâmt unde-s banii, înainte, în comunism mergeu
de aci din sat
Oaş,

delegaţi

la lucru în

de curent,

pă

ţară,

cu echipe de oameni,

s-o

mărs

la

râtaş

adunaţi

din

mărs şi

la vopsât de stâlpi

da s-o

tăte

satele din

unde o fost mai greu, pân munţi, o la vopsât de vapore la

Mare, noi merem

pă

unde era mai greu da

să

dedeu bani

mulţi" 8 • După

1989, fenomenul de migraţie a forţei de muncă se amplifică, depăşind
graniţele ţării:

spre ţările occidentale - Franţa, Spania, Italia, Germania -

în cazul zonelor
pentru

că

Codru: „majoritatea sunt în

acolo au plecat de la început mai

cunoştinţe,

văru

Oaş, Maramureş şi

prieteni.

Ştiu că şi

meu este tot acolo

mulţi şi

vecinul de la noi de pe

şi alţii,

ia nu m-am dus

mei îs acolo, au de lucru, au maşină şi amu fac
se face uneori telefonic: „hai în
Italia

că

este de lucru",

efectuată

fără

Franţa că

a avea

acolo unde vor pleca;

am

şi

ce

spre

stradă stă

(Apşa

de Sus,

Apşa

acolo,

bolnav da coptii

de lucru, sau hai în

muncă
ţările

ar urma

să

fie

foste comuniste

în zona Maramureşului istoric - Transcarpatia. Din satele
Transcarpatia

şi-au făcut

casa nouă" 9 • Chemarea

găsit

importanţă

alţii pleacă

că-s

acolo

Franţa,

româneşti

din

de Mijloc, Slatina, Biserica Albă etc.)

românii merg la lucru sau „bisnis" în Rusia - la Moscova sau în Siberia,
în Kazakhstan etc.
7

Inf. Ciorba Grigore, 71 ani, Bixad, jud. Satu Mare, 2006.
Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Cer teze, jud. Satu Mare, 2006.
' Inf. Mihoc Ioan, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
8
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Locuinţă,

Schimbările

din

Maramureş

ori

şi

dreapta

greco-catolică

credinţelor

care apar la nivelul

renunţat,

Satu Mare au

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi

stânga Tisei

în

trecând la

număr

religioase (românii

ucraineni din

creştină ortodoxă

mare, la biserica

„adevăr"

Maramureş şi

în cadrul cultelor neoprotestante)

influenţează

într-un mod evident

tradiţiilor şi

a modului de trai al oamenilor. Membrii acestor grupuri

religioase

renunţă

uşor

foarte

păstrarea şi

conservarea obiceiurilor,

la elementele identitare - port

tradiţional,

practici rituale, obiceiuri, elemente de organizare a interioarelor „de
când sântem la
la

cămin, că

adevăr

am tâpat hainele

româneşti,

mai îs profesori care îi învaţă

să

joce

şi să

cânte

româneşte,

da noi n-avem voie la distracţie, iconele le-am ţâpat hăt pă vale
şi pă

cioplit, blidele

alea le-am spart, la ce-s bune pă

mărg

coptii nu mai
că-i

chip

păreţi, ştergurile

le

folosim da nu pă păreţi" ne povesteşte acestea uşor iritată o informatoare
de teren dintr-un sat
răspuns

chestionarului nostru

religie. Am aflat
arăta

îndepărtat

că

o

cheamă

- Topcino în Transcarpatia, care a

până

la momentul

că

Ana

şi

mi-o dat bani

nu trebe numa

să mă

babene, nici în babe,
da ionu mai

ştiu şi

pă

pocăită

mâncare, am fost

duc la adunare,

să mă

de cinci ani

bolnavă şi

no

bărbatu

făcut

îmbrac ca ii, nu credem în

nu cred, aieste-s prostii". La întrebarea ce obiceiuri
făcut

aşe ţâu

coptii o ridicat-o ca

casa da n-am

alţii

ştiu

io nimic,

nimnic, nici
şi

meşteru

o construit

din sat". Religia, mai ales în cazul grupurilor
păstrarea mărcilor

identitare, a

tradiţilor.

Evoluţia socială şi
studiată,

făcut

minte, amu când am spart casa

minoritare, este un factor deosebit în
obiceiurilor şi

„fraţii

la noi nici nu sunt deaeste, pote oricând o fost

mneu am

nimnic

deşi

m-o ajutat, io

erau pe vremuri când se construia casa ne spune „nu mai
io cu

legate de

are 67 de ani (în anul 2004),

asemeni unei femei de 76 de ani, era

mă ajută,

întrebărilor

atitudinea, mentalitatea localnicilor din zona

contribuie în mod cert la

apariţia disoluţiilor

din

arhitectură.

Omul din mediul rural percepe noul, modernul, etapizat şi stratificat: „în
ceea ce

priveşte

viata

cotidiană,

se

confirmă

în cazul
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oşenilor

legitatea

Locuinţă,

asimilării

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

mai întâi a elementelor urbane
toată

formale. Astfel, cu

moderne mai «exterioare»,
puternică

rezistenta extrem de
aşa

externe, se pot observa mai des vestimentaţie,

importante în

şi

la influentele
schimbări

cum e firesc - la tineri

în vocabular,

însă

puţin

mai

în

relaţiile

interpersonale. De asemenea, în aspectul exterior al caselor au intervenit
mai multe

schimbări

decât în cel interior" 10 •

Sociologul Petru Ilut (în anul 1977) face aceste observaţii deosebit
de intuitive

şi

în

acelaşi

timp actuale, când

susţine că

fenomenul de

schimbare al mentalităţi în comunităţile rurale durează de câteva decenii,
tranziţia

dinspre

căzut pradă

după

oameni

şi

rurale. Cultura

„conflictului" dintre

întâlnim azi, în zile de
Maramureş,

spre modernitate afectând mai ales valorile

populaţiei

spirituale ale
au

tradiţie

sărbătoare,

îmbrăcaţi

mentalitatea

tradiţie şi

prin satele din

tradiţională

modernitate 11 ; astfel
Ţara Oaşului

sau din

„tradiţionale" (confecţionate

în costume

modelul celor vechi dar cu materiale noi, moderne), urcând la

volanul unor

maşini

luxoase, circulând cu acestea în cele mai multe

cazuri pe un drum „de ţară" accidentat.
creaţiei

Din perspectiva

materiale

pare a fi avut un efect devastator: „Am
distrugătoare

a

ţăranilor,

vechile lor case ca

să

să

gata

le

văzut

spirituale modernitatea
în satele

româneşti

dea foc lemnului din care erau

înlocuiască

nerăbdători să facă să dispară

şi

cu vile banale din

tot ce le mobila,

să

febra

făcute

cărămidă şi

arunce într-un colt din

pod vechile icoane pe sticlă ca să le înlocuiască cu vulgare reproduceri
de duzină, de fabricaţie italienească. Nici o directivă oficială, nici un
control nu le

comandă această

Localnicii,
tradiţională 13
şi

aceşti

nu au

urbanizare

ţărani

reuşit să îşi

comportamentul, atitudea

sălbatică" 12 •

moderni care

şi-au

distrus zestrea

schimbe la fel de repede mentalitatea

faţă

de sine

Petru Iluţ; apud: Traian Vedinaş, Introducere în sociologia
Traian Vedinaş, op.cit, p. 151.
"Claude Karnoouh; apud: Traian Vedinaş, op.cit, p. 151.
13
Ibidem.
10

şi faţă

rurală, Iaşi,

11
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de

celălalt;

pentru ei

Ed. Polirom, 2001, p. 150.

Locuinţă,

/

/

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

/

/
/

Fig. nr. 43,

Casă reconstruită,

Certeze, jud. Satu Mare, 2006

imaginea, prestigiul în comunitate este deosebit de
este elementul esential în stabilirea ierarhiilor locale,
mai

afectată

de

manifestările „distrugătoare"

importantă.
şi

Casa

astfel este cea

aduse de

pătrunderea

modernitatii.
A construi sau reconstrui o casă în zona

Oaş

sau Maramureş, este

un barometru al posibilitătilor, dar în acelaşi timp este şi un automatism:
„fac

căşi aşa

strică şi

păstă

mari pentru

că

nu au ce face cu banii, când îs gata,

fac altele, mai mari, de

fală, că-i

drum a face palat ca jinerele, amu

ca la concurs, i-a

două

şi

iară

vecinu di

zile o spart marmura di la

etaj, o aruncat-o în curte. Da când a găta ore ce nebunie a mai face?" 14

14

le

Inf. Berinde Maria, 68 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
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Locuinţă,

Fig. nr. 44,

Casă

din

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Apşa

de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2009

Casa, prin suprafaţă şi formă, este în acest caz mijloc de exprimare
a

stării

materiale, un simbol al prestigiului social al statutului în

comunitate

„aşei

un informator în

la noi
Apşa

cu ei. .. şapoi trebe
alceva să facem

că

să

fac case mari, cu multe camere" 15 ne spune

de Mijloc- Ucraina, „oamenii au bani, ce-or face

să să vadă

ca au ...

dacă

n-ai ave n-ai face, noi nu

nu ducem bani în pământ îi lăsăm în casă"

informator are o casă cu 15 încăperi finisată la exterior,
geamuri

15
16

şi gemuleţe

de diverse

mărimi.

Inf. Şimon Ion, 62 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Idem.
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16

• Şi

ştim

acest

„împodobită"

cu

Locuinţă,

Fig. nr. 45,

Casă

Schimbările
apariţia disoluţiilor
că

din

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Apşa

de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2014

politice au contribuit
în

şi

arhitectură. Informaţia

în perioada regimului comunist au fost

ele în mod
de teren ne

obligaţi

modele, a unor tipologii identice; în cazul caselor,
persistă această tendinţă

de „uniform"

care a intervenit „mn-eam

făcut

casa ca a lu'

mare, cu mai multe camere" 17 , forma o
dimensiunile: „io am cu
samană

da noi avem

mai mare

să

şi

facem"

17
18

garaj

sie mai mândră,

noi, ce-s tare bune nu
18

două

Moiş

copiază

indică

la

faptul

la adoptarea unor
curţilor,

gardurilor
politică

schimbarea

Ion din deal, da mai

schimbând culorile

camere mai mult ca vecinu, de

şi

şi

şi după

esenţial

şi

sămănat

camere deasupra garajului, am

făcut-o

noi am pus de la început jamuri deaieste

trăbe feştite,

îs mândre

•

Inf. Stan Mihai, 45 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2007.
Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni , jud. Satu Mare, 2005.
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şi

mai scumpe, da ce

să

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 46,

Casă

din

Moişeni ,

jud.Satu Mare, 2007

Fig. nr. 47,

Casă

din

Moişeni ,

jud.Satu Mare, 2007
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

2. ARHITECTURA CONTEMPORANĂ SAU CASELE DE FALĂ
Construcţia

casa,

aşa

cea mai

importantă

cum am semnalat deja, a fost

din cadrul
şi

este

gospodăriei ţărăneşti,

supusă evoluţiei

atât din

punct de vedere al planului, al dimensiunilor, cât şi din punct de vedere
al materialelor

şi

viaţa comunităţii

implicit al tehnicilor de lucru.
încă

umane

Locuinţa, prezentă
definită

din paleolitic, poate fi

în

în

funcţie

de aspectele sale economice, arhitecturale, sociale, estetice etc.
În satele tradiţionale, casa, a fost până nu demult, element esenţial
gospodăresc,

al microcosmosului
dispare. Casa

îşi

şi funcţii, supusă

dar în timp

această simbolistică

îşi

pierde din simboluri

pierde valorile cosmologice,
fiind

şi

ea unui proces de transformare a mentalului

uman, unele lucruri sunt uitate, altele sunt lăsate

uitării intenţionat.

Casa se identifică cu stăpânii, cu creatorii, iar comportamentul lor
influenţează

soarta, rostul

semnificaţii

omul modern, lipsit de
doar un

spaţiu

şi importanţa

de locuit,

religioase ori spirituale, casa este

păstrându-şi

Istoria arhitecturii

casei; tocmai de aceea pentru

româneşti

în principal

funcţia socială.

evidenţiază

evoluţia

tradiţionale

din punctul de vedere al materialelor

construcţie,

a funcţionalităţii şi a esteticii.

conferă

necesară

piatră şi pământ,

redusă, reconstrucţia

rurale

materiale

acestora fiind

la anumite intervale de timp.

După

este

o durabilitate mai

a modului de

Locuinţele tradiţionale

erau, în majoritatea lor, construite din lemn,
care

şi

locuinţei

modul de

caracterizată

construcţie,

casa

ţărănească

din zona

studiată

prin:

1. folosirea materialelor specifice de construcţie a lemnului, în

special;
2. dimensiune

şi formă:

casele erau construite

după aceleaşi

planuri evoluând de la casa cu 1-2 camere, la casa cu 3-5 camere (în
perioada de

tranziţie

a arhitecturii rurale anii 1960-1980).

Atât materialele de

construcţie,

cât

şi

dimensiunile
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şi

formele se

Locuinţă,

modifică

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

în cazul casei contemporane: casa cu 10-20 de camere (anii

1980- 2015).
„Modificările locuinţei şi gospodăriei
datorează

- ca

rurale contemporane, se

structură, spaţiu, funcţionalitate şi estetică

viată

mare parte modului de

- în cea mai

din sate. De obicei, exteriorul

locuinţei

rurale redă situaţia socială a celor care o ocupă, reprezentând deopotrivă
un simbol al spiritualităţii şi al stării culturale. În multe cazuri - prin
locuinţelor

intermediul

- familiile rurale preiau de la

anterioare o serie de elemente
de expresie"

19

tradiţionale

generaţiile

de mare sensibilitate

şi forţă

•

Cum am văzut deja, evoluţia economică şi cea a vieţii sociale duc la
apariţia disoluţiilor în arhitectura rurală,

schimbarea condiţiilor de viaţă,

a confortului de locuire, a modului de organizare a

spaţiului

de locuit.

În majoritatea localităţilor din nord-vestul Transilvaniei, gospodăriile au
cunoscut un model de

„tranziţie",

o

perioadă

de aproximativ 30 de ani

în care s-au construit case cu o planimetrie mai

complexă;

atunci apar

casele cu 2-3 camere, este perioada în care regimul comunist impune
anumite tipuri de case „uniforme", dar care serveau scopului practic
apoi celui estetic
în

20

,

cu o suprafaţă

această perioadă

locuibilă

aceleaşi

pentru simpli vecini dar care la mica
în acest mod doar din
Odată
(sezonieră

de aproximativ 100 m 2 • Tot

se construiesc mai ales în zona de Câmpie casele

gemene, fie pentru membrii

singur perete

raţiuni

familii -

fraţi

în general, fie doar

înţelegere acceptă să construiască

economice - construirea caselor cu un

despărţitor.

cu amplificarea fenomenului de

în

Ţara Oaşului,

migraţie

cunoaşte

Cernescu,

„Schimbări

din perspectiva locuirii în mediul rural românesc': în

Sociologie Româneascâ, voi. I, nr. l, laşi, Ed. Polirom, 2000, p. 44.
20
Nicolai Hartmann, Estetica, Bucureşti, Ed. Univers, 1974, p. 128.
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şi

o perioadă explozivă în

ceea ce priveşte ritmul de construcţie. În satele de câmpie
Trăilă

a muncii

sau spre mediile urbane în zona Codru

Câmpia Sătmarului) arhitectura rurală

19

şi

Locuinţă,

Fig. nr. 49, Casă bătrână

Fig. nr. 50,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi casă nouă

din

Cămărzana,

Casă bătrână şi nouă, Apşa

jud. Satu Mare, 2006

de Mijloc, Transcarpatia, 2008
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Locuinţă,

şvăbeşti

ori în cele
de la

sfârşitul

locuire şi mentalitate în zona de granilă

sau maghiare, peste 60% din case sunt construite
până

secolului al XIX lea

la mijlocul secolului XX.

Tendinta în aceste sate este de reabilitare a locuintelor traditionale,
ritmul de construire a unor noi case este mai lent, iar acest fenomen
nu este datorat

stării

materiale a locuitorilor acestor sate, ci dorintei de

conservare a traditiilor

şi

de

păstrare

a

mărcii

identitare care este casa.

În Ţara Oaşului şi Maramureşul istoric construirea de case noi ajunge
să

fie un mod de

existentă.

Zeci de generatii au crescut

şi

au

trăit

în

spatii foarte restrânse, în case lipsite de minim de confort, dar evolutia
economică

lor de a

le permite acum acestor oameni

trăi şi

de a fi, „Domne da

nici apă după ce be,
înto

casă,

şi

avem câte
şi

mai dormeu

săracă

să

schimbe ceva în modul

o fost lume oricând, n-am avut

amu fac vârfuri la mninuni, am şezut tăti grămadă

două

coconii"

21

o tri paturi

şi lăiti

cu spate

şi lădoie

pi care

•

În trecut o familie cu patru-cinci, şapte copii locuia în două
încăperi

(casa dinapoi

locuieşte

în

casă

şi

casa

curată),

acum o familie cu un copil

cu zece camere. S-a schimbat raportul dintre membrii

familiei şi numărul de camere, dintre persoane şi spatiul de locuit. Acum
nu mai duc
a-şi

de spatiu de locuit dar încep

să construiască

asigura prestigiul în comunitate. Casa veche

multă

de

lipsă

vreme, ea fie

îşi schimbă

bătrâni, dacă aceştia trăiesc

întâlneşte

coexistă

cu casa

nouă

destinatia, fie devine rezidenta familiei
cu copiii în

aceaşi

curte, lucru care se

din ce în ce mai rar, fiecare familie detinând mai multe case,

sau devine o

anexă

a

gospodăriei.

Casa a ajuns produs de schimb la încheierea unei
băiatul

pentru

căsătorii 22 ,

atât

cât şi fata primeşte câte o casă zestre 23 ; tinerii ajung astfel să detină

dintr-un început

două

case, nu în totdeauna sunt ambele finalizate,

atunci „noi avem

două

fete una deja îi

măritată,

Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
Alina Crengă-Astaloş şi Liuba Horvat, op. cit. p. 240.
23
Lucru semnalat atât în Oaş cât şi în Maramureş.

21

22
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am

măritat-o

cu o

şi

casă

şi

jinerele o avut

el o

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

casă,

a

la noi

aşe

merg

să trăiască, şi dacă

fac

toţi

Locuinţă,

Pentru fata mai

placă şi să rămâie

câte o

casă,

o

nu le place nici una

fată

o că ai

nu

această

băiat

înceapă

tradiţionale

cele moderne, dar

de

de nou a fost mai

dar

şi datorită

noi

pă

cărăm ptiatră, să
să

mai

ei o

să

(până

înceată datorită

alegem ce-i mai
că

frumosă să

o

tăte şi îţi

casă"

îi

le dai zestre

sunt înlocuite treptat cu
făcut până

uşor

nu

prin anii 1985); receptivitatea

lipsei mijloacelor de informare
uşor.

Am lucrat ca

n-am avut bani

facem moltar. Amu-i
26

casă.

de la zero" 25 •

trecere la materialele noi, s-a

facem voiaje

materiale, au de
uşor să rădici

casă

în care

lipsei resurselor financiare (în unele cazuri): „n-am

vremea aia

din Vama,

şi

mai fac

să construieşti,

trebe

construcţie

demult întru-un ritm destul de lent
faţă

îşi

şi

Pă

•

maşină, să

Materialele

în a lor.

pe care o termină

construim acuma, facem o

aici" 24

„La noi o că ai

plăcut şi-o mărs

nu le-o

rămân să hotărască

tinerii

mică

nostră

să

luăm

le

ştiut

proştii, să

de la ţâganii

meri în centru' este depozit de

aduc tot ce trebe

păntru construcţie,

amu-i

•

În momentul în care se doreşte înţelegerea mecanismelor de
funcţionare

o

legătură

ale unui grup uman, ale unei etnii, este de dorit a se stabili

între

casă şi

curte, între

sau altfel spus între ceea ce
vecinătăţii

spaţiul

aparţine

privat

şi spaţiul

numai familiei

şi

semiprivat,

ceea ce

aparţine

ori chiar satului.

Modalităţile

de concepere

şi

locuire a

expresii ale specificului cultural al unei

spaţiului

societăţi,

domestic fiind

fiecare

cultură

are

un mod anume de a aborda categoriile public/privat, interior/exterior,

închis/deschis 27 •

Această

abordare a

începând de la felul în care este

spaţiului

poziţionată

este o

marcă identitară,

casa faţă de

împrejmuire, modul de amenajare a casei de locuit

şi

stradă,

tipul de

de organizare al

Inf. Botoş Ioan, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Inf. Stan Ioan (Nonu) 40 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007.
2
• Inf. Neamţ Ioan, 76 ani, Călineşti Oaş, Satu Mare, 2001.
27
Richard Cresswell, „Locuinţa''. în Dicţionarul de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 389.
24

25
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Locuinţă,

curţii

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

- spaţiu semipublic.
Astfel de

mărci

identitare sunt identificate în zona

studiată după

cum urmează:
poziţionarea

•

desăvârşită ,

într-o ordine
interioare

casei de locuit perfect

funcţionale ,

perpendiculară

pe

stradă,

pe loturi dreptunghiulare cu structuri

având

curţi

îngrijite

şi

curate, este

întâlnită

în

satele

şvăbeşti

•

văruirea

•

construirea de case „palat" un lucru specific oşenilor şi românilor

din
•

din judeţul Satu Mare;
casei oşeneşti vechi cu mnierâu;

Maramureşul

istoric;

dimensiunea şi forma

locuinţelor,

ucrainenii

şi

maghiarii au case

cu 2-3 camere.
Arhitectura
propusă

rurală contemporană

în cea mai mare parte a zonei

spre studiu nu mai are nimic în comun cu arhitectura populară,

deoarece

clădirile tradiţionale

Oaşului şi Maramureşul

în zona Codru,

au

dispărut

în

proporţie

istoric - Transcarpatia,

Maramureş şi

Câmpia

şi

Sătmarului.

în

de 90% în

proporţie

Ţara

de 60%

Casele de aici sunt

recent construite, sau reconstruite, făcute cu bani câştigaţi în Europa de
vest (România)

şi

Certeze ritmul de

Europa de est (Ucraina); spre exemplu, în localitatea
construcţie

al caselor este de circa 25-30 case noi pe

an, astfel s-a ajuns la aproximativ 1.100 de case la o populaţie de 3.335 28 •

Fig. nr. 51 , Casă veche

28

şi nouă, Apşa

de Mijloc, Transcarpatia, 2008

Conform datelor statistice obţinute de la prim ărie în anul 2009.
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Locuinţă,

Casă

Fig. nr. 52,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

din

Călineşti-Oaş,

Dintre informatorii de teren 90%
casă după anul

mulţi îşi

după

fac

anul 1999. Pe

renovări

amenajări

zugrăveli,

au

făcut renovări

interioare

şi

la

acoperişului (formă şi

trecerii anilor, din ce

Renovările,

renovări

fiind

„remonturile" au constat

exterioare, aceasta însemnând: tencuieli,

faianţare,

gresiere,

măsura

la case, 20% dintre aceste

efectuate în cursul anului 2004.
în

declară că

1990 şi aproximativ 80% dintre renovările şi construcţiile

de case s-au realizat
în ce mai

jud. Satu Mare, 2006

schimbarea pardoselelor sau schimbarea

material de acoperire); în 10% din

gospodăriile

în care am fost în perioada cercetării de teren se construia o casă sau un
corp nou la casa existentă.
În Ţara Oaşului se construieşte mult în toate localităţile: în Călineşti
Oaş şi Gherţa Mică,

în anii 2001-2002, au fost înregistrate cele mai multe

cereri de autorizaţii de costrucţie (nu toţi localnicii construiesc cu autorizaţii)
după

cum

urmează:

2001 (51 în Călineşti-Oaş, 42 în Gherţa Mică), 2002

(112 cereri Călineşti-Oaş, 31 cereri Gherţa Mică). Aceste autorizaţii în mare

parte sunt obţinute

după

ce construcţia este deja gata.
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Locuinţă,

Fig. nr. 53,

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

din Certeze cu

acoperiş

curbat, jud. Satu Mare, 2007

Anul

Călineşti-Oaş

Gherţa Mică

Cămărzana

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

14
19
19
51
112
19
45

16
28
9
42
31
30
10

4

Tabel 1. Numărul cererilor depuse pentru autorizaţie de

7

3
9
12
10
15
construcţie

pe ani

Cea mai mare parte din capitalul financiar acumulat prin muncă în
străinătate

este investit în

ţară

în imobile, dar o mare parte a „vilelor" din

Certeze au fost ridicate în vremurile comuniste, iar perioada postcomunistă
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Locuinţă,

le-a adus doar
lucrat în

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

îmbunătăţiri.

Parte dintre

străinătate, învăţând

acolo

meşterii

să folosească

constructori locali au

materialele moderne de

construcţie . Aceşti meşteri (dintre care unii au moştenit meseria)

folosind

nişte schiţe

construiesc

sau imagini realizate pe calculator, ei nu au nevoie de

proiecte realizate de arhitecţi.
Majoritatea localnicilor din Certeze îşi obţin autorizaţia de construire
pe baza

documentaţiei

construcţia :

realizate de

„ce proiect? îi mai

arhitecţi,

uşor după

doar

după

ce-i gata a veni

ce se

şi-a măsura,

dat 200 de euro la un arhitect şi ne-o dat mai multe „proiecte"
care o vrem, am vorbit cu băiatu ce
spus ce ne place la fiecare model
noi

că

şi

costruieşte,

el o început

vrem, i-am spus de la început

că

să

29

casă

am

ne alejem

care îi tare priceput, i-am
să facă după

cum i-am zis

vrem 14-15 camere, când a fi gata

om vede cum a fi, de n-a fi bine om mai sparge" 29 •

Fig. nr. 54, „Proiect"

termină

din Certeze, jud. Satu Mare, 2008

Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 55, „Proiect"

casă

din Certeze, jud. Satu Mare, 2008

Fig. nr. 56, „Proiect" casă din Certeze, jud. Satu Mare, 2008
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Bătrânii,

construcţie

când

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi-au

costruit casele, modeste, cu materialele de
dispoziţie,

pe care le aveau la

locului unde urma

să

atenţi

erau foarte

ridice casa, la alegerea materialului (ne referim în

special la alegerea lemnului), la respectarea obiceiurilor de
uşor

Oamenii din zilele noastre trec foarte
construiesc case cu
bază, fără

la alegerea

două

- trei nivele,

fără

a

construcţie.

peste aceste aspecte, ei
ţine

cont de

condiţiile

de

a face o analiză a solului sau un studiu de rezistenţă la clădirile

deja existente. Ei utilizează materiale noi de care au aflat în ţările în care
lucrează,

condiţiile

dar care nu întotdeauna se potrivesc cu

locale, iar

rezultatul nu este cel dorit în toate cazurile.
,,În 1960 când am început să facem aici casă am săpat vreo 2,5 m
fundaţie, şi

pentru
casă,

a

între

căsii şi

de

doău

colţuri să

la

ptietre zice

atunci orice bani, denceput de
bine

să

şi apă sfinţită, să

meşteru Costică

da

pă

meşteru căi

strope cu busuioc

pălincă,

pune

era cam

pui 100 de lei, de noroc

mai he

şmecher,

şi

câte un

păhar

era unu din Horoatu

Cehului, când pleca gazda scote banii de sub piatră şi sara mere la bufet,
ala era norocu
Se

căsii" 30 •

construieşte

mai ales din

dorinţa

a se mândri „de
din Certeze

mult, nu

şi Moişeni) văd

făcut, şi

acest fenomen,
ngropă

după

ca

ceilalţi.

an

acasă,

0

31

spaţiu

câştigaţi

cu

multă muncă,

locativ, cât

construirea unei case ca pe o
ce

merem

să

nu le place
păntru

de

să

„da

vedem lumea? ce rost are

greu, mai bine facem

plăce să facă

această modă

fără

să

investiţie

însă

altfel" 3 1,

căşi că

foarte

ce-i

făcut,

puţini văd

de a construi ca o „pierdere de vreme - se-

rost, da asta-i moda ce

să

facem? Facem

Casa din suse a fetei da nu vine cu familia numa o

construim îi

'

cui nu i-a

banii în case

de

Marea majoritate a informatorilor de teren (cei

să-i prăpădim că să câtigă aşe

îi bun

lipsă

din

de a „investi" banii

fală".

ce-om face cu banii,

neapărat

şi

noi

dată pă

stee în ie, mai bine stau cu noi aci, în curte ce

cocon, da io

ştiu

de ia

plăce

Inf. Cuirciu Ioan, 60 ani, Bulgari, jud. Sălaj, 2004.
Inf. Mic Maria, 50 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
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la cine a veni de

noră

Locuinţă,

şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

intrăm

nor pleca de aci. De nu construim

leneşi,

în gura satului

o beteji şi nu facem bani. Coconii nu pre vor să mai
trăim

da ei nu-s aici, o noi

că

suntem

construiască

aci cu certezanii" 32 •

În zona Oaşului a apărut o nouă tradiţie, competiţia între rude
şi

vecini pentru a avea bunuri mai scumpe, case mai mari. Din repetate
că

studii sociologice reiese
estimează că trăiesc

sunt de
ei

aproximativ la fel.

părere că trăiesc

consideră că trăiesc

această tradiţie

traiul

şi

a

oamenii, atunci când se

în cazul

cu vecinii,

oşenilor, jumătate

la fel ca vecinii lor, dar aproape o treime dintre

mai bine decât vecinii. De aceea

competiţiei

bunurile, se

Şi

compară

de care se

adevereşte

la nivelul

vorbeşte

considerăm că

în ceea ce

localitaţilor

Perioada dinainte de 1990

în comparatie cu ...

(regimul comunist)

Mai bun

38,0%

31,2%

La fel
Mai rau

35,8%

50,1%
18,7%

Odată

nivelului de trai

cu apariţia noilor materiale de construcţie şi aplicării noilor

tehnici de

construcţie,

urban, cât

şi

mai

Cea a vecinilor dvs.

26,2%
Comparaţia

arhitectura

cea din mediul rural

îndrăzneţe,

Dar din

contemporană,

îşi

inedite, de expresie

păcate

în zona

permite

atât cea din mediul

să pună

studiată

Maramureş

suntem în unele cazuri

arhitectură,

o parte a caselor şi a

spun unii

specialişti,

în

practică

forme

arhitecturală.

rezultatul nu este întodeauna cel

dorit, deoarece când vorbim despre arhitectura din

pradă,

Oaş.

studiate în

Nivelul dvs. de trai

Tabel 2.

priveşte

tentaţi să

spaţiilor

Ţara Oaşului

vorbim despre kitsch în

(private ori publice) au

căzut

duetului „sublim-execrabil" 33 •

32

Inf. Ciorba Ion, 56 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
Octavia Groza, „Despre spaţiu şi măsură': în Altfel de spaţii. Studii de heterotopolgie,
Paidea, 2001, p. 58.

33

151
https://biblioteca-digitala.ro

sau

Bucureşti,

Ed.

Locuinţă,

Fig. nr. 57,

Casă

---

Fig. nr. 58,

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

din

Negreşti-Oaş,

__,-

jud. Satu Mare, 2008

------

din Apşa de Mijloc, Transcarpatia, 2005
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Locuinţă,

Nu

puţine

sunt cazurile în care casa are o

schimb curtea este
căţei

din

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

porţelan

„împodobită"

(în

cu

formă modernă, plăcută,

frumoşi

mărime naturală),

grădină,

pitici de
şi

şi

decorată

sau în care casa este

în exterior şi interior cu materiale moderne dar

zâne

în

elemente tradiţionale,

care nu se potrivesc unele cu altele. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu casele
românilor din Transcarpatia: aici gardurile,

curţile,

balcoanele sunt
să

„decorate" cu lebede, pitici, lei: „am chemat un pictor
pă

păntru

gard ceva,

cu piticii

şi

cumpărat Albă

să

o adus o

pot pune florile

fântână

ptiatră,

din

noi mândru în curte"

34

•

afară

în curte, am

la anu om aduce

şi

văzut

noi una, om face

care apare la amenajarea

este cea

datorată aparţiei

unor filigoree din lemn, a unor

lemn, a unor pergole din lemn ori fier forjat

în economia

totală

de relaxare

mai aproape de
şi

uneori

„ţipătoare".

gospodăriei şi

transformarea

cât

şi

spaţiului

mai nou apar

exterior

podeţe

din

şi heleşteie

toate în curtea acestor vile finisate cu materiale moderne, de

ultimă generaţie

spaţii

şi

(Anexe fig. nr. 35)

altă discrepanţă

peşti,

zăpada

ca

la un somsid

O

cu

vopsască

şi nişte coşuri

din Dibrova am luat de la unu ce face lebede

mari din ghips
că

coptil, din România am

ne

şi

Dispar anexele cu rol productiv
să

apar aceste anexe care vin

accentueze

a mentalului local. Aceste anexe fiind de fapt
destindere,

natură,

ele fac

nişte spaţii

legătura

care permit omului

nişte

să

stea

între om şi natură atât prin formă

prin materialul din care sunt realizate. Ar

părea

mai normal

să

găsim

astfel de spaţii într-o curte din mediul urban, într-un cartier de
funcţionari şi nu la ţară, unde din fericire mai există spaţii verzi (păduri,
dealuri etc.).
Interiorul acestor case este decorat cu mobilier de

preferinţă

din

import, producătorii din Polonia sau Italia, sau producătorii din România
sunt cei mai

căutaţi,

este preferat tot ce este mai scump

ce se produce în aceste

34

Inf. Olena Dan, 40 ani,

Apşa

ţări

şi

se pare

este foarte scump „am fost la

de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
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că

tot

Negreşti să

Locuinţă,

caut o
tare

mobilă nouă

faină, tăt

doişpe

primeşte

şi

găsit

în salon am

ce vreu a

scaune

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

cumpăra

una

făcută

la fabrica din Carei,

îi vreo 3.000 de euro, vitrina, masa cu

on bar mic" 35 , am întrebat acest informator cât de des

musafiri în acest „salon" răspunsul a fost „la Paşti
mulţi

da atunci vin
păste câţiva

că

ne avem bine cu ei,

mărita, toţi

ani s-a

nevasta mea

din sat

schimbă

şi

perdele

curioşi să uită

îs

covoarele

tăt

şi

şi

avem

ce ai cum

la Crăciun,
şi fată

eşti

care

aranajat,

la doi - trei ani". (Anexe

fig. nr. 36)
Casa

modestă construită

cu materiale

tradiţionale

sau casa „palat"

(cetate) construită cu materiale moderne, tinde, dincolo de util, să reprezinte
omul cu

toată

personalitatea lui, cu toate idealurile lui36 : certezanii sau

românii din Ucraina
este într-o

continuă

oferă

imaginea unei arhitecturi grandioase, care

schimbare.

La Certeze marea majoritate a caselor ridicate în jurul anilor 1980
au fost reconstruite, unele dintre ele au fost refăcute cel puţin de trei ori,
dar sunt case care au fost
Acoperişul,
tradiţional şi
transformări

refăcute şi

transformate

şi

de opt ori.

un element decorativ de prim rang, face legătura între

modern; este modern deoarece a suferit cele mai multe
în ceea ce

învelitori,

şi

străveche

- lemnul

este

priveşte

tradiţional
şi

forma

deoarece

tehnicile

şi

materialele folosite pentru

păstrează

tradiţionale

şi

materialul

tehnica
Meşterii

de prelucrare.

dulgheri (atât în Ţara Oaşului, cât şi în Maramureş, sunt autodidacţi sau
provin din familii de meşteri) care realizează acoperişul caselor moderne,
sunt singurii care,

fără să

fie

conştienţi

de acest lucru,

confirmă

teoriile care vorbesc despre ingeniozitatea, creativitatea
„ţăranului

şi

toate

priceperea

architect".

În anii 1995 se făceau acoperişuri cu „clop" 37 • Acoperişul în patru
ape este prevăzut la distanţă de aproximativ doi metri cu
care „rup"

acoperişul şi

dau forma

nouă

de

acoperiş

35

două

stabloane

cu „clop".

Inf. Stan Ioan, 38 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2005.
George Matei Cantacuzino, Despre estetica reconstrucţiei, Bucureşti, Ed. Paidea, 200 I, p. 30.
37
Inf. Sas Petre (a Laibului) meşter dulgher, 44 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006. Este unul din cei mai
căutaţi meşteri din Oaş, el a făcut primele acopreişuri curbate.
36
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Locuinţă,

Fig. nr. 59, Casă cu

Fig. nr. 60,

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

acoperiş

cu „clop", Certeze, jud. Satu Mare, 2006

cu acoperiş cu „turn", Certeze, jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

În urmă cu patru - cinci ani „se purta" acoperişul cu turn şi mici
şi

cupole realizate sigur din lemn
este foarte

maleabilă,

învelite cu

şindrilă bituminoasă

care

lucru ce permite realizarea diferitelor forme noi.

„Trend-ul" în materie de acoperiş este „acoperişul curbat" din anul
2005 până azi. Meşterii care realizează aceste acoperişuri sunt cei care

dau

dovadă

lemnului.

de pricepere

Şi

şi

inventivitate în ceea ce

sunt singurii păstrători ai artei

Fig. nr. 61 , Casă cu

acoperiş

La întrebarea de unde

şi fiecare

tradiţionale

de

prelucrarea

construcţie.

„curbat", Certeze, jud. Satu Mare, 2009

îşi

majoritatea informatorilor au dat
influenţaţi

priveşte

aduc proiectele

după

acelaşi răspuns, şi

care construiesc,

anume

că

sunt

uşor

de ceea ce văd „afară", dar că proiectele le iau unii de la alţii în sat

aduce mici îmbunătăţiri:

„după

nevoi şi plăcere,

dacă

vedem în sat o

în altă parte ceva ce ne place ducem meşteru să vadă şi să ne facă şi nouă aşe,
apoi îs şi arhitecţi de la Negreşti care fac păntru 2 - 3 sute de euro câte un set de
desene păntru casă şi iese forma, da de nu ne place strâcăm şi facem iară." 3 8 •
38

Inf.

Bârtă

Dumitru, 46 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2006.

156
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

Privită
Moişeni,

actuală

în ansamblu, arhitectura

Huta-Certeze,

occidental,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

acelaşi

Călineşti Oaş)

tip de finisaje,

este

diferă

a

Ţării Oaşului

unitară,

acelaşi

aer

Două execepţii

am

casele au

doar coloritul.

întâlnit la Certeze (proprietarii sunt rude - tată şi fiică,

(Certeze,

şi

nu sunt imigranţi,

au afaceri pe plan local), unde casele sunt construite la mijlocul anilor 1980
şi

au suferit de-a lungul anilor mai multe

modificări;

ultima

intervenţie

a

început anul trecut (2006). Se lucrează la exterior (2007) şi nu este finalizată
nici una dintre

clădiri;

proprietarii au apelat „la echipe de

arhitecţi"

pentru

a obţine ceva unic la Certeze39 ; noi vom numi stilul „neoclasic de Certeze".
Faţadele

imobilelor au o

decoraţiune arhitecturală

toată suprafaţa

arhitectură eclectică,

cu elemente de

stucatură

montată

neoclasice:

zidurilor exterioare

şi

a

ştabloanelor,

ornamentate, fiind încununate de cariatide
au anumite

afinităţi

care vine

şi

pe

coloane bogat

capiteluri stilizate, ce

cu unele variante simplificate ale ordinului ionic.

Ancadramentele geamurilor sunt bogat decorate, unele dintre ferestre

Fig. nr. 62,

39

Casă

din Certeze, str.

Principală,

jud. Satu Mare, 2008

Inf. Dan Vasile, 50 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.

157
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

au vitralii, frontonul uneia dintre cele

două

case este ornamentat cu

bogate sculpturi în basorelief. (Anexe fig. nr. 37-42)
Şi

ceea ce

în cazul românilor din Ucraina s-a produs un transfer în

priveşte

prestigiul social - dinspre interior spre exterior. Casa

asigură şi alimentează prestigiul şi poziţia în sat. În această zonă nu

se

reconstruieşte,

la

muncă

pă

ci se

construieşte

sau „bisnis" în fostele

mult - case mari, cu bani

ţări

„tăţi

comuniste:

câştigaţi

mergeu la lucru

unde puteu, da amu mai multi merg cu bisnis prin Siberia, care cu

ce pot -

mărg şi

tăti

haine, pa aici
aflat

că

dată

la doi ani:

remont

„o
şi

cu

casă

« răsărită » să

îs

«

fac bani

bisnismeni »"

40

care se respectă" este
„astă

La

an n-am schimbat

să cumpărăm mobilă"

41

Apşa

să
,

încă

preţ,

cu ie, are

vând

de Mijloc (Ucraina) am

refinisată şi remobilată

aducem alta, la noi trebe

în România

•

frumoşi

mobila, da la

schimbi

tăt

în

cel

puţin

tomnă

casă,

o

facem

om merge

ne spune o interlocutoare care a

terminat o şcoală postliceală de asistente medicale dar care este casnică.
Locuinţa rurală contemporană reprezintă

materiale de
planşee

construcţie

durabile, cu

zidărie

bună

finisaje de foarte

din

tablă,

din beton armat, învelitori din

bituminoasă şi

o îmbinare a unor
piatră şi cărămidă,
ţiglă

sau

şindrilă

calitate.

În arhitectura contemporană apare „goana" dupa materiale
de

construcţie

tot mai

„revoluţionare" 42 ,

de manevrat , ieftine sau mai
noi,

ştiinţifice

de

construcţie.

lor majoritate sunt folosite

puţin

de

ultimă generaţie, uşor

ieftine, care aduc cu ele tehnici

Noile materiale de

datorită

faptului

că

construcţie

sunt „la

în marea

modă", şi aşa

ajungem să vedem în aproape toate vilele „ţăraneşti" a la Certeze şi satele
dimprejur sau în casele „palat" din satele ascunse printre dealurile din
Maramureşul

istoric -

marmură,

inox, gresie,

faianţă,

rigips,

tâmplărie

PVC, termopan, vitralii, etc.
Inf. Dan Vasile, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Inf. Olena Dan, 40 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
" Ciprian Lupşe, „Estetica arhitecturii moderne şi producţia artistica: în Journal for the Study of Religions
and Ideologies, Cluj Napoca, 2004, p. 78.
40

41
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Loc uinţă ,

Fig. nr. 63,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Casă

din Certeze, jud . Satu Mare, 2006
Apşa

Slatina
(UKR)

Cămin

40%

50%

80%

80%

5%

10%

0%

20%

0%

80

15%

70%

10%

0%

0%

60%

90%

30%

40%

20%

75%

10%

20%

80%

10%

20%

0%

30%

5%

1%

40%

0%

70%

0%

0%

0%

Călin eşti

Certeze(SM)

Ruscova
(MM)

de Jos
(UKR)

70%

75%

60%

20%

20%

Inox

10%

Geamuri, u şiPVC termopan

Materiale

Ţigl ă

Şindrilă
bituminoasă

Tencui ală
decorativă

Marmu ră

Oaş

(SM)

(SM)

Alun i ş

(SJ)

Tabel 3. Nivelul de utilizare al materialelor n oi de finisaj la exterior

159
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

Localităţile

Certeze,

Apşa

alese au

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

următoarea structură etnică: Călineşti Oaş,

de Jos - români; Ruscova - ucraineni; Slatina - români,

maghiari, ucraineni;

Cămin

- şvabi;

Aluniş

Utilizarea noilor materiale de
regretă

ceea ce se

care dispare tocmai
a

arhitecţilor

datorită apariţiei

spaţiul

construcţie

pitorească

este imaginea

care nu simt

- români 43 •
este un lucru firesc,

acestor materiale, a
ţăranului

asemeni

ţărăneşti,

a arhitecturii

meşterilor şi

altă dată.

de

Dar

folosirea unor materiale de cât mai de departe poate fi considerat oare
un semn a snobismului

şi

a prostului gust? 44 Cu

în vedere lipsa de instruire
Şi

este

educare a

populaţiei

în cazul materialelor destinate

aceeaşi:

proporţii

şi

localităţile

Certeze

şi

este mult mai

uşoară;

Căline şti

Materiale

O aş
(SM)

interioare

tendinţa

mai scumpe materiale în

şi Apşa

materiale atât din considerente pragmatice -

da, având

rurale.

finisărilor

oamenii folosesc cele mai noi

ridicate în

siguranţă că

Preferă

de Mijloc.

aceste

întreţinerea, curăţarea

lor

dar mai ales din considerente estetice.

Certeze Ruscova
(MM)
(SM)

Apşa

de

]os

(UKR)

Gresie,

Slatina
(UKR)

Cămin

Aluniş

(SM)

(SJ)

60%

95%

60%

90%

50%

80%

30%

Marmură

0%

40%

0%

50%

0%

0%

0%

Inox

10%

80%

10%

70%

0%

5%

0.5%

Rigips
Vopsele

60%

90%

30%

70%

20%

30%

5%

50%

80%

30%

30%

5%

faiantă

lavabile
Parchet

60%

95%

50%

90%

40%

80%

20%

30%

30%

Duşumea

50%

10%

40%

20%

80%

70%

60%

Tabel 4. Utilizarea materialelor pentru finisaj interior

43
44

Datele prezentate sunt ruzultatul cerecetărilor de teren efectuate în perioada 2000-2010.
Augustin Ioan, op. cit., p. 60.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Casa tradiţională românescă s-a modernizat mult în ultima vreme
sub imboldul
al

schimbărilor

alunecărilor

Pentru
neplăceri

glisărilor,

mentalitare.

ţăranul comunităţii tradiţionale
adăpost

simplu obiect, un
alte

mentalitare, sau, mai bine spus, al

să

care

îl

exterioare. Casa era

ferească

şi

un

casa nu reprezenta un

de vremea rea sau de orice

spaţiu

spiritual,

adică

nu doar

un loc al vieţii cotidiene, ci şi un loc în care puteau fi puse în act valorile
oaspeţi şi ospeţie,

culturale. Casa însemna familie, identitate,
intimităţii şi,

practic, o prelungire a omului.

Casa exprima o anume mentalitate pentru

că

era un loc bun, un

loc familiar, un loc al sinelui, care avea calităţi specifice
pe om să

un loc al

trăiască

şi

îl puteau face

într-un mod potrivit mentalităţii sale milenare.

La fel, ridicarea unei case era un moment deosebit, aliniat
la fel ca

şi

locuirea propriu

zisă,

şi

el,

unor norme impuse de mentalitatea

colectivă.
Dacă

am face o

sinteză

a

părerilor

exprimate de studiile recente

asupra arhitecturii moderne comparativ cu cea
spune
mulţi

că

vernaculară,

modificarea stilului arhitectural a fost

am putea

determinată

de mai

factori:

•

creşterea demografică;

odată

cu

creşterea populaţiei

iar acestea

este o

cauză obiectivă,

era firesc

să îşi mărească suprafaţa,

că,

desigur,

să crească şi numărul

de case,

pentru

pentru a oferi un trai mai bun, mai

confortabil;
•

dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică, ce a dus la înlocuirea muncii
mecanizată,

manuale cu cea puternic
fost

înlocuită

cu

producţia industrială;

modificarea stilului de construire, a
conceperii
•

producţia manufacturieră

a

altfel spus progresul a impus
modalităţilor

de

elevaţie şi

a

clădirii;

schimbarea

au început

iar

socială;

să muncească

ţări străine, şi

s-au întors

dat fiind faptul

că

multi dintre tinerii satului

în mediul urban, industrializat sau chiar în
acasă

cu multi bani, s-a petrecut o schimbare
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Locuinţă,

socială

pe care unii

apariţiei

•

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

cercetători

apariţia oraşului şi micşorarea

urbanizarea,
dintre

viată

oraş

de la

oraş şi

celei a

şi financiară;

burgheziei capitaliste, industriale

diferenţei

consideră similară

sociologi o

tot mai mare a

sat, care a dus la împrumutarea modului de

la sat, inclusiv cu un stil arhitectural nou

şi

un concept

nou de locuire;
speculaţiile

•

satului
odată

a

tradiţional, odată

cu

creşterea

valorii terenului

şi

m lumea

a casei în sine,

urbanistice;

criza arhitecturii,

datorată

mai multe studii vorbesc despre
mai

să apară ş1

cu cererile pieţei imobiliare şi cu lipsa unor mecanisme de control

sistematizării

•

imobiliare, care au început

dezorientaţi

tradiţională

disoluţiile

această criză,
să facă

atunci când trebuie

în care

mentalitare; tot

arhitecţii

sunt tot

trecerea de la arhitectura

una dintre marile probleme ale

mentalitară., disoluţia

evoluţiei

arhitecturii este

modelelor mentalitare, cu efect în

arhitectonice. Locuitorul casei devine acum un simplu client

imobiliar al
propria

modificărilor

la cea modernă.

Aşadar,

schimbarea

mai ales

arhitecţilor,

casă ţine

mentalitar al

un proprietar, un beneficiar, iar

de sentimente care

altădată

legătura

sa cu

nu existau în modelul

comunităţii tradiţionale.

Consecinţele

acestei noi

mentalităţi,

occidental uneori, sunt multiple

şi îşi

de tip urban, poate chiar

pun amprenta nu doar asupra

arhitecturii unei case singulare, ci, desigur, la nivel social, asupra
arhitecturii actuale la nivel general. Este vorba, în principal despre:
•

aglomerarea de case, care dau un aspect

sugerează

un sentiment de

din cauza faptului

că

apăsare,

se simte

neplăcut

satelor

şi

în care omul nu mai poate respira

copleşit

de dimensiunile caselor

şi

de

aglomerarea lor;
•

lipsa sau inutilizarea

canalizărilor,

întrebare asupra igienei locuirii, dar

şi

care aduc mari semne de

asupra gradului de

locuitorilor;
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civilizaţie

al

Locuinţă,

•

poluarea, care

•

urâţenia,

proporţia,

•

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

sporeşte odată

echilibrul formelor, culorilor,
arhitecturală,

caselor, aproape lipite una de
•

de case;

lipsa categoriilor estetice care aveau la

dezordinea

grădină,

numărul

cu

părţilor

concretizată

cealaltă

dar

şi

bază

armonia,

componente;
şi

în amplasamentul

în raportul

faţă

de

stradă,

obiective comunitare;
solidarităţi

incapacitatea de a mai crea

sentimentelor de invidie şi
sau membri ai

competiţie absurdă

datorită

umane,

care se naşte între vecini

aceleiaşi comunităţi;

3. REDIMENSIONAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI DE LOCUIT

Arhitectura

vernaculară

datorate în primul rând
este

resimţită

a cunoscut importante

evoluţiei

doar în arhitectura

economice.
locală,

mentalitate. Construirea unei case este
economică,

cât

şi

de

aspiraţiile şi

are menirea de a servi omului
procesul evolutiv al

construcţiei

transformări

Evoluţia economică

nu

schimbările

de

ci mai ales în
condiţionată

atât de

situaţia

personalitatea individului. Iar casa

şi cerinţelor

de

locuinţe

funcţiei

de reprezentare a complexului

locuinţa

contribuie activ la afirmarea

sale specifice. Analizând

putem surprinde aspectele

rezidenţial, funcţie

condiţiei

prin care

umane.

Conceptul de „locuire" este deosebit de complex, ceea ce face
imposibilă
legăturii

observarea sa în totalitate; definirea sa presupune analiza

indivizibile dintre locuinţe,

incluzând toate aspectele

dotări şi amenajări

funcţionale,

socio-culturale,

economice, estetice cât

şi

cele

social-reprezentative ale fenomenului.
Urmărind firul evoluţiei locuinţei tradiţionale vom observa în primul

rând evoluţia gradului de confort şi funcţionalitate,
cu 2-3 încăperi,

bucătărie, cămară şi

mai târziu

până

(după

la tipurile de

casă

anii 1970) baie. Ceea

ce se construieşte azi - case cu 10-20 de camere, 2 „saloane", 3 bucătării, 4
băi

- depăşeşte cu mult noţiunea de confort sau funcţionalitate.
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Locuinţă,

Căline şti

Apşa

Slatina
Certeze Ruscova
de Jos
(SM)
(MM)
(UKR)
(UKR)

Oaş

Dotări

(SM)
Bucătărie

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Cămin

Aluniş

(SM)

(SJ)

85%

100%

80%

95%

80%

80%

40%

98%

70%

100%

50%

98%

100%

100%

95%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

30%

90%

75%

80%

30%

80%

100%

50%

100%

85%

80%

40%

Saună

0%

2%

0%

40%

3%

0%

0%

Pişcină

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

50%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

locuinţelor

rurale din

localităţi

în locuinţă
Bucătărie

de vară
WC în curte
WC în casă
Baie

Sală

de sport
Sistem
de aer

condiţionat

Tabel 5.

Dotări

ale

studiate

Încăperile capătă funcţionalităţi speciale, legate de creşterea

nivelului de trai dar mai ales de noua mentalitate.

Oşenii

nu au importat

doar modelele arhitectonice ci şi terminologia, ei nu mai au „casa curată",
„de mândru" sau „dinainte" care o vreme a fost „camera de oaspeţi", apoi
„sufragerie", ei acum au „salon." Fiecare
dacă

nu

două,

„am

făcut

casă

are cel

puţin

un „salon"

la ambele nivele ale casei, de dimensiuni impresionante:

un salon

şi

aci djios mai mic de vreo 25m 2

şi

unu la etaj de

vreo 38m 2 să avem loc" ne spune un tânăr care are un copil şi locuieşte
45

în

casă

doar cu

soţia şi

copilul.

Gradul de dotare a
arăta

la momentul

locuinţelor

efectuării

Inf.

Moiş

Gheorghe, 30 ani,

Moişeni,

localităţile

studiate

anchetelor de teren, conform datelor

cuprinse în tabelul nr. 5. Dintre
45

rurale din

dotările locuinţei, bucătăria

jud. Satu Mare, 2006.
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de

vară,

Locuinţă,

o

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie distinctă, alipită

dimensiuni mici, a

cărei funcţionalitate

prezenţă şi

are cea mai mare

la descongestionarea

locuinţei

prezenţă

cu

două bucătării

în

o

serveşte

pregătirea şi

locuinţă,

care contribuie

bucătăria

(în

din interiorul acesteia are

Oaş

sunt foarte multe case
izolată

masa

şi

bucătărie

o

central al

locuinţei,

luarea mesei, cât

şi

ea fiind

pentru alte

şi

la

în care

bucătăria

pentru musafiri); de altfel,

a

utilizată

activităţi

familiei (ex: locul de adunare a membrilor familiei, locul de
din timpul zilei

de

parte din an, atâta timp cât

pregăteşte

spaţiul

constituit dintodeauna
atât pentru

dotările

în interior la fel de bine utilate, una
bucătăria

masa,

bună

locuinţe

parter sau demisol în care se
se

este strict legată de

este una din

vremea permite acest lucru, apoi
cea mai mare

locuinţa propriu-zisă,

sau nu de

ale

odihnă

de peste noapte).

WC-ul în curte este una dintre dotările cele mai vechi ale locuinţei
cu o mare prezenţă în cadrul gospodăriilor din toate localitătile studiate.
Dacă analizăm această

se

dotare în paralel cu prezenţa WC-ului în locuinţă,

constată că există gospodării

contribuie la
- deci

să

fie

condiţia să dispună

locuinţelor

băii oscilează

datele

înstărite,

nici o

pe teren

dispun de

localităţile

creşterea
fosă

de canalizare ori

dotările

de

dată

relativ

recentă

rurale care aduce un grad sporit de confort.

între 40% la

obţinute

implicit la

fapt care

funcţionale).

Camera de baie este una din
cadrul

două dotări,

creşterea funcţionalităţii locuinţei şi

standardului de locuire (cu
septică

care dispun de

băi

Aluniş şi

proporţie

Prezenţa

100% la Apşa ori Certeze. Din

rezultă că locuinţele

în

din

localităţi

mai

locuinţele

din

situate în

mai mare decât

cu un nivel economic mai redus, nivelul de civilaţie neavând

relevanţă.

de dezvoltare

Conform acestor date, se poate presupune

economică influenţează

prezenta

Una din problemele importante în domeniu, o
locuinţele prevăzute

dotării

că

nivelul

analizate aici.

reprezintă

cu baie dispun sau nu de canalizare

faptul

şi/sau

dacă

de alte

forme pentru colectarea apelor uzate. Apoi nu trebuie omis nici faptul
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funcţionalităţii

graniţă

sau nefuncţionalităţii, precum

Din datele
parte din

locuire şi mentalitate în zona de

obţinute

populaţia

şi prezenţa utilizării.

- în urma anchetelor de teren -

care dispune de

această

dotare nu mai

rezultă că

o

apelează

la

ea din cauza nefuncţionalităţii sau a funcţionalităţii defectuoase
Călineşti Oaş ,

din

(Aluniş,

Ruscova) sau din dorinţa de a proteja acest spaţiu (în satele

Maramureşul

populaţie foloseşte

istoric 70% din

WC din curte cu

toate că au WC în baie). Deşi în mediul rural s-au făcut eforturi importante
pentru dotarea
absenţa

locuinţelor

cu

băi,

din motive care

unor servicii, treptat s-a

problemă

de mare

importanţă

renunţat

pentru igiena

ţin

în principal de

la utilizarea lor.
populaţiei

Această

apreciem

că

ar

trebui să-i preocupe deopotrivă pe administratorii locali, dar şi pe medicii
şi igieniştii

care studiază condiţiile de locuit şi de viaţă din spaţiul rural 46 •

Dotări

aer

foarte moderne -

condiţionat

localităţile

saună, piscină, sală

de sport sau sistem de

de care dispuneau doar câteva dintre

studiate,

indică

în primul rând starea

locuinţele

materială

rurale din

foarte

bună,

deschiderea faţă de nou, dorinţa de obţinere a unui confort sporit în locuinţă,
dar şi păstrarea şi accentuarea prestigiului social dobândit în comunitate.

Fig. nr. 64,
46

Trăilă

Cernescu,

Casă

„Schimbări. . ::

din Certeze cu aparate de aer

p. 57.
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În studiul locuinţelor rurale au fost analizate următoarele prelungiri de
pivniţă,

care dispuneau la data anchetelor de teren:

pod, mansardă, terasă

(tărnaţ), balcon. În bibliografia de specialitate47 prelungirile sunt analizate

din diferite puncte de vedere, iar noi am avut în vedere doar criteriul
vechimii în a le clasifica şi prezenta.
există

După

acest criteriu, putem afirma că

trei categorii de prelungiri:
a) prelungiri relativ vechi: pivniţa, podul;
b) prelungiri cu vechime medie: terasa
c) prelungiri relativ noi: mansarda
Dacă analizăm

poate afirma
o

prezenţă

că,

balconul.

locuinţei după

cu cât acestea sunt mai vechi ca

mai mare în cadrul

balconul specifice
în cadrul

prelungirile

şi

(tărnaţul);

locuinţelor

locuinţelor

locuinţelor.

De

acest criteriu, atunci se
existenţă,

dată recentă,

urbane, sunt prezente într-o

rurale, contribuind la

obţinerea

mansarda

proporţie

şi

mare

unor efecte estetice

prezenţei

lor în ansamblul

locuinţei sunt date de păstrarea unor bunuri din gospodărie,

dar şi de aspectul

mai deosebite. Caracterul utilitar

şi

cu atât ele au

necesitatea

estetic şi de protecţie faţă de condiţiile fizico-geografice şi de mediu.
Căline şti
Dotări

Oaş

(SM)

Certeze Ruscova
(SM)

(MM)

de Jos
(UKR)

Slatina

Cămin

Aluniş

(UKR)

(SM)

(SJ)

Pivniţă

75%

60%

70%

50%

40%

90%

90%

Pod

80%

40%

70%

60%

80%

90%

95%

Mansardă

20%

60%

30%

20%

10%

10%

5%

60%

70%

30%

40%

40%

90%

60%

70%

90%

50%

80%

25%

10%

5%

Terasă

(tărnaţ)

Balcon

Tabel 6. Prelungiri ale

47

Apşa

locuinţelor

Ibidem, p. 59.
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4. CONFORTUL CASEI, ÎNTRE NECESITATE ŞI PARADĂ

Studiul arhitecturii interiorului, efectuat pe o perioadă îndelungată
de timp, duce la concluzii interesante cu privire la

condiţionarea

lui de

mediul natural, de ocupaţii, de stadiul dezvoltării tehnicii la un moment
dat, de schimburile culturale,
tradiţională

Casa

diferenţiate.
identificată

este

bine organizate, adaptate nevoilor casnice
textile

şi ceramică.

lucru datorat,

aşa

Arhitectura
intervenţia

exterior48 • Casele sunt
mari, altele mai mici,
săli

a

decorării,

adevărate

spaţii

de sport,

băi) şi spaţii

întâlni între ei, precum

şi

două

apar

sfârşitul

redimensionată,

fost

accentuată

asupra tipurilor

decât asupra elementelor de
încăperi,

unele mai

comune care îndeplinesc diferite

în care membrii familiei

să

se

poată

cu alte persoane apropiate lor.

anilor 1970

şi

începutul anilor 1980 apar casele

nivele, cu anexele sub un singur

locuinţele

construcţie.

intime pentru membrii familiei (dormitoare,

bucătăria)

cu

a

palate cu zeci de

roluri sociale (salonul,
La

planurilor de

contemporană

şi

frumos decorate cu icoane,

interior se prezenta unitar,

produsului industrial a fost mai

de plan, a inventarului

birouri,

văzut, unităţii

rurală

şi

spaţiului

Organizarea

cum am

cu interioarele armonioase,

acoperiş,

iar

după

ani 1990

cu trei nivele de locuire.

Disoluţii cunoaşte şi

arhitectura interiorului, spaţiul destinat
locuirii în noile case este mult supradimensionat, organizarea şi
utilizarea lui este

influenţată

de materialele moderne pentru finisaj,

dar mai ales de mobilierul modern, care este prezent în fiecare
G. Bachelard spune: „casa
fericire în zona
noi) sunt

aşa

studiată

visată

trebuie

să aibă

casă.

de toate"; din

marea majoritate a caselor (în special cele

cum trebuie

să

fie, casele au de toate 49 , proprietarii

Nicolae Ungureanu, „Locul monumentelor de arhitectură populară în cadrul programului de sistematizare
modernizare a satului contemporan': în Buletinul Monumentelor Istorice, nr. 4, Bucureşti, 1970, p. 10.
" Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003, p. 94.
48
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de toate

utilităţile

în diverse stiluri arhitectonice

moderne. „Vilele", construite

răspund

în primul rând nevoilor

pragmatice.
Dar putem vorbi oare de locuire în cazul
Ţara Oaşului?
arhitectură. şi

după

Locuirea este,

unui loc

(spaţiu,

teritoriu

- prin extindere) prin ocuparea, folosirea, amenajarea lui de
colectivitate (in extremis - de
viaţă,

dezvoltarea

către

om), în

socio-economică,

din

Alexandru Sandu, (Termeni de

„condiţionarea

urbanism)5°:

localităţilor

concordantă

către

o

cu modul de

organizarea politică a acesteia,

şi

într-un anumit raport cu mediul natural, în contextul unui continuu
proces de

intervenţie

spaţiului".

asupra

A locui

şi

a utiliza

spaţiul

sunt situaţii diferite. În Ţara Oaşului 80% din spaţiul destinat locuirii
este doar utilizat, folosit (din când în când), iar locuit este doar 20%.
Conform

informaţiilor obţinute
Ţara Oaşului

care se construiesc în
ocazional, pentru

că

„şi

Franţa,

coptii mei îs în

atunci
mai
şi

lucrează

lucră

câte

pe teren, casele

sunt locuite, sunt folosite

majoritatea proprietarilor

la case,

la lucru, stau câte

după

aia

două săptămâni pă

pleacă şi

ele,

şi

lucru se

nimeni în ea,

întâmplă

migrare a

forţei

studiate nu
fiind

stă

de

există

utilizată

în

că

stau

Maramureşul

muncă

atât

trăiesc

străinătate:

mai vin peste un an
stă

şi iară

nimeni în case, ia,

niciodată, şi-i

tăt

în

două săptămâni acasă şi

rest nu

în casa de peste drum n-o stat nimeni

vreme, da nu

încăpătoare

gata de

timpul în Franta"

istoric, cu toate

că

51

•

multă

Acelaşi

fenomenul de

nu este atât de amplu, în celelalte zone

spaţiu

locuibil excedentar, fiecare

încăpere

ca atare.

În cazul celor care trăiesc, locuiesc în ele, este interesant modul
în care folosesc
casa mare îi
50
51

spaţiul

închisă,

destinat locuirii: „noi

merem de

sărbători

stăm

aci în

bucătărie,

acolo, ori când vin musafiri

http://www.iaim.ro/ catedre/istorie_teorie_restaurare/note, 18.09 .2007
Inf. Berinde Maria, 68 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.

169
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

dorm acolo, da

tăt

îi mobilat, îi aranjat

parchet de ala scump
„în casa mare din
ne

spălăm

în

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi

faţă

casă,

stăm

şi

baie

şi faianţă nouă,

gresie

nu

şi

păstă tăt

camere

mii de euro o costat"

da în rest avem de

tăte şi

aci în

bucătărie"

;

spălat

numa când avem musafiri, de
53

îi
52

•

În Ţara Oaşului sunt foarte puţini care locuiesc în casele noi
şi

zic: „de asta am construit

casă, să

stau în ea" 54 • Aici casele sunt

construite nu pentru a fi folosite, ci servesc drept
de
şi

înstărire

al unei familii. Nu

puţine

dovadă

sunt cazurile în care case mari

frumoase, finisate la exterior, cu geamuri termopan, sunt nefinisate

în interior, sunt nelocuibile:
de

avută

„contează pă dinafară, să să vadă

locuinţele

contemporane

locatarilor dar oare aceste

locuinţe

oferă

confortul

demonstra puterea
de

financiară?

Un posibil

răspuns

viaţă,

puterea

contemporană răspunde

casa

ţăranul

arhitectură

demonstrează

se

român, fundamentul

corpului uman: casa avea
echilibrată

ca

desăvârşire

interesată

de

proporţii

şi construcţia

proporţionalitate.

mai ales

construcţiei mentalităţii

măsurat după

umane

şi

trebuia

corpului uman, trebuia

să

echilibrul

fie la fel de

să abă

simetrie

Practic, casa avea un corp al ei, fapt care

în arhitectura

proporţii şi

Mutaţiile

55

ar fi - mentalitatea

nevoilor umane dar prin

colective era echilibrul. Echilibrul casei era

54

de a

financiară.

Pentru

53

dorinţa

comportamentul uman s-au schimbat, s-au schimbat obiceiurile

intermediul elementelor de

cu

necesar

sunt construite astfel din nevoia

de a satisface omul contemporan, sofisticat sau doar din
şi

cât îi

familia" 55 •

Sigur

52

a nivelului

eclectică actuală,

şi

lipseşte

care nu mai este deloc

de echilibru.

mentalitare petrecute în ultimele decenii aduc în

Inf. Ciorba Floare, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
Inf. Stan Ioan (Nonu), 38 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2005.
Inf. Costevici Vasile, 38 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina.
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prim plan alte modele comportamentale: modelul omului de succes,
adică

al omului bogat, avut,

numără

în

proprietăţi,

imobile

Tocmai de aceea,
centrează

înstărit,

în jurul ideii

că

a

cărui performantă socială

se

şi maşini.

părerile

arhitecţilor

arhitectura este o

un anumit tip, cu metodologiile, cu timpul

luptă

şi
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CAPITOLUL V
SCHIMBĂRI MENTALITARE CU EFECT

ÎN ARHITECTURA RURALĂ
1. MENTALITATE

Comunităţile

ŞI

LOCUIRE

rurale pe care le avem în vedere, mai ales cele din

Ţara Oaşului şi Maramureş (comunităţi

au fost supuse unor
locuirea
făcut

şi

conservatoare

mutaţii, schimbări

arhitectura. Fenomenul de

posibil acest lucru, asigurând

şi tradiţionale)

de mentalitate ce privesc

migraţie

condiţiile

a

forţei

muncă

de

a

schimbării

necesare

de mentalitate. Astfel, s-a realizat transplantarea unui grup cultural
în alt mediu cultural, unde acest grup a

„achiziţionat"

culturale noi, ceea ce a dus la schimbarea vechii
interesant de observat

că

foarte repede peste faza de
de

această

rezistenţă

schimbare fiind afectat

de grup; s-au schimbat ierarhiile,
sântem plecaţi de vreo

dzăce

mentalităţi1.

comunităţi tradiţionale

aceste

şi

a

elemente

mentalităţilor

Este

au trecut

la schimbare,

sistemul de valori personale

priorităţile

şi

indivizilor: „d'apoi noi

ai dincolo în Franţa, ne-am

învăţat după

ii acolo cu binele" 2 •
Teodor O. Gheorghiu este

şi

el de părere că una din cauzele care

au dus la aceste mutaţii mentalitare este: „mobilitatea populaţiei locale
şi

implicit contactul cu medii sau modele care devin prestigioase" 3 •

Valorile sunt filtrul

informaţiilor

normative

şi

atitudinale

Ciprian Ceobanu, Mentalităţi şi structuri axiologice. O perspectivă psihologică, Iaşi, Ed.
„Al. I.Cuza': 2005, p. 59.
2
Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
'Teodor O.Gheorghiu, Locuire şi neAşezare, Bucureşti, Ed. Paidea, 2002, p. 104.
1
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schimbate valorile economice, estetice, sociale, apare schimbarea
mentalităţilor,

a

dorinţelor,

a

aspiraţiilor,

de valori nu poate suferi o schimbare

a obiceiurilor. Un sistem

radicală şi definitivă,

ci doar o

„rearanjare a valorilor constitutive"4, a valorilor „dominante" 5 •
Mutaţii

mentalitare au avut loc în România de-a lungul anilor,

dar cele mai interesante efecte asupra arhitecturii, a sistemului de
locuire, l-au avut cele din perioada postcomunistă, când s-a ajuns să se
vorbească

despre o „ruptură" a identităţii

româneşti,

casa tradiţională

fiind un semn identitar.
Vorbim de fapt despre mentalitatea
comunităţi

şi

modul de locuire în
în

ţările

- stânga Tisei) sau în

ţările

în care peste 70% din locuitori sunt

Occidentale

(Ţara Oaşului, Maramureş

fostei URSS

(Marmureş

aici, pentru care

i(e)migranţi

- dreapta Tisei), care nu sunt nici acolo, nici

«acasă» înseamnă

lună

locuirea timp de o

din România sau Ucraina, iar restul de unsprezece luni în
care muncesc: „am venit în
ş'apoi

om mere înapoi

vacanţă acasă, să lucrăm

acasă

la lucru

sănătoşi" 6 • Experienţa migraţiei

este

şi-om

un ptic

în casa
ţara

în

pă casă,

veni la anu iar, de-om fi

personală,

dar

şi

una

familială

şi comunitară. Întreaga comunitate este angrenată în acest fenomen,

nu
să

există

nu

este

(cel

puţin

aibă măcar

în

Oaş şi Maramureş

- stânga Tisei) familie care

un membru al familiei plecat

şi

întreaga comunitate

supusă schimbărilor.
Civilizaţia rurală,

cea care a perpetuat un mod de locuire

aparte, este civilizaţia care dispare sub ochii noştri.

Până

în anii 1980-

1990 civilizaţia rurală era caracterizată de un sistem tradiţional de
'Ciprian Ceobanu, op.cit, p. 131.
5
Petre lluţ, „Dinamica valorilor sociale'; în Sociologie Românească, voi. II, nr. I,
6
Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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lipsit de

schimbări

majore,

după această perioadă

suntem martorii unui fenomen opus - tot ce ţine de locuire este într-o
dinamică accentuată.
Locuinţa obişnuită

mentalităţile
firească

a

era, în general,

construcţie vernaculară ,

dar

curente ale diferitelor grupuri sociale duc la conformarea

locuinţei şi

a locuirii la practicile

şi

la modul de

viaţă

nou

dobândite.
Locuirea include toate
cele legate de

arhitectură,

Dana Vais este de
demonstrează că

acţiunile

umane, dar în special pe

ca rezultat al actului uman de locuire.

părere că

„întoarcerea la originile termenului ne

azi conceptul nostru de locuire a

sărăcit ,

a devenit

mai pragmatic, mai tehnic, mai gol. A locui e mult mai mult decât a
sta şi a

acţiona

un timp într-un loc. Locuirea este profund

comportamentul nostru

şi

în

fiinţa noastră" 7 •

Fig. nr. 65, Casă din Moişeni, jud. Satu Mare

7

ancorată

(construită

la începutul în anilor 1980), 2006

Dana Vais, Locuire, Cluj -Napoca, Ed. Univ. Tehnice, 1997, p. 19.
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Cele mai bune exemple în acest sens pe care ni-l

oferă

realitatea din teren

sunt casele tip „unu" sau „doi" construite începând cu ani 1970. A fost
o

perioadă

de timp, nu foarte

au fost placate la exterior cu
analitică

construcţie

de

Decorurile

şi

lungă,

plăci

în care multe case din

mici din

colorate. (Anexe

fişa

nr. 20)

motivele

obţinute

este asemeni celor prezente pe textile
această „modă"

destul de repede la

faianţă

Ţara Oaşului

cu ajutorul acestor
tradiţionale

din

plăci

zonă.

S-a

ceramice
renunţat

din motive pragmatice: erau

meşteri

care au convins localnicii că sub aceste plăcuţe apa odată infiltrată distruge
clădirea şi
dacă

cu acest argument au

este sau nu

adevărat,

reuşit să

cert este

că

stopeze fenomenul. Nu

parte din aceste case

ştim

încă „trăiesc"

iar proprietarii lor nu au făcut reparaţii exterioare de 30-35 ani. Este foarte
posibil ca acei meşteri să fi gândit în perspectivă, cunoscând proprietăţile
acestor

plăci şi

prin stoparea fenomenului,

abordând alte tehnici de
aşe

că

casa,

construcţie şi

nici ieftin nu era, nu mai

la

meşter

trebuie

Este
respectivă

să

ştiu

finisaj:

asigure munca pe viitor

„şi

noi am vrut

să

facem

meşteru că intră

apa

şi să strâcă

cât o fost o placă da

ştiu

co fost scump

era mândru, da o dzâs

şi

să îşi

dai destul demult, numa cei cu stare, cu bani

evidentă dorinţa oşenilor

şi

posibilitatea de

şi

făceu

de a epata, casa fiind la vremea

(anii regimului comunist) singurul element care putea

asigure unicitate

casa

a-şi

cu bani, ei erau singurii care acceptau

etala bogăţia.

Oşenii

să muncească

prin

să

le

erau oameni
ţară

muncile

grele dar bine plătite. În folclorul oşenesc este cunoscută ţâpuritura „dacă
vrei
'Inf.
Inf.

9

să

fi

Neamţ
Neamţ

nănaş, dă

o

fugă

la

râtaş" 9 •

Ioan, 76 ani, Călineşti Oaş, Satu Mare, 2001.
Maria, 63 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2001.
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Locuinţă,

Având în vedere
se poate

acţiona,

localităţi

din

puţin

timp,

că locuinţele

spaţii

sunt acele

ori

Maramureş) că

cărora

asupra

putem spune despre casele din Certeze

Ţara Oaşului

deşi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

(şi

alte

sunt locuite fizic foarte

în ele se investeşte (material) foarte mult, proprietarii

rămânând ataşaţi

locului: „locurile pe care le locuim au un genius

loci, o particularitate care le face ireductibile la oricare altele. Iar
locul pe care l-am locuit iniţial este arche-ul tuturor locuirilor pe care
le vom locui, cadrul primelor noastre habitudini" 10 •
Locuinţele

casa-acasă

oricât de departe „dar
gândul

măcar,

cea care duce

înmulţite,

succesive pot fi

e una

ori de câte ori alegi

singură,

să străbaţi

cea la care revii, cu

unicalea

rememorării,

acasă" 11 •

Evoluţia socială, economică şi
studiată

din zona

drumurile te pot duce

cea a

mentalitaţii

contribuie la modificarea dimensiunii locuirii.

Omul din mediul rural percepe noul, modernul, etapizat
în ceea ce
legitatea

priveşte viaţa cotidiană,

asimilării

localnicilor

se

confirmă

mai întâi a elementelor urbane

şi

stratificat

în cazul
şi

oşenilor

moderne.

De asemenea, în aspectul exterior al caselor au intervenit mai
multe

schimbări; „şi

frumos zice lumea: o ce femeie
ce-o

băgat

în

burtă„." 12

foarte important
pe care o

şi

cu casa îi ca

cu muierea,

frumosă,

dacă-i îmbrăcată

da n-o

întrebă

nimeni

Pentru locuitorul satelor anilor 2000 este

să reuşească să

construieşte, să

dea o

o finiseze

formă

(măcar)

mai

desosebită

casei

la exterior pentru

a-şi

asigura prestigiul în comunitate. În peste 50% din cazuri casele sunt
neterminate în interior, ramân neamenajate
10

11
12

şi

nelocuite ani la rând;

Dana Vais, Locuire, Cluj- Napoca, Ed. Univ. Tehnice, 1997, p. 20.
Irina Petraş, Despre locuri şi locuire, Bucureşti, Ed. Ideea europeană, 2005, p. 16.
Inf. Ion Şimon, 62 ani, Apşa de Mijloc, Ucraina, 2008.
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Locuinţă,

de multe ori, aceste

spaţii

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

devin locuri de depozitare.

În zona studiată am întâlnit astfel de case care adăposteau
fânul strâns peste

vară

sau lemnele pentru foc.

Etapelor de acceptare a noului le corespund tipurile de case
construite şi locuite în ultimii 50 de ani, tipuri de case care până la un
moment dat

răspund

care le locuiesc
ajung

să

fără

transforme

o astfel de

casă,

şi cerinţelor

nevoilor
a oferi

căsenii

spaţii

din

unei

vieţi

civilizate celor

excedentare, dar care, evoluând,

stăpâni,

aproximativ 250 mp

în sclavi. Pentru a

spaţiu

întreţine

locuibil, proprietarul are

nevoie de suport material considerabil.
Pentru vechea generaţie, profund tradiţionalistă, importul altor
mentalităţi

intrigă.

este bulversant. Nerespectarea valorilor

tradiţionale

Modernismul este identificat cu individualismul, cu

simţului solidarităţii,

acum, mai

puternică

existent din vechime.
decât cea a familiei

de grav generaţiei ancorate în tradiţie, care
mare factorului genetic decât
Schimbările

şi

„Influenţa

îi

absenţa

mediului este,

acest lucru pare extrem

acordă

încredere mult mai

învăţării" 13 •

mentalitare se produc etapizat şi în interval diferit

de timp. În cazul oşenilor, schimbările mentalitare se resimt atât în
ceea ce

priveşte

ucrainenilor din

interiorul, cât
Maramureş

şi

exteriorul casei, în schimb în cazul

aceste

schimbări

se resimt,

deocamdată,

doar la exterior (casa este finisată la exterior, în timp ce la interior este
şantier parţial,

din 14

încăperi

este

locuibilă

doar una

„o construit aici unu din copiii mei, am cinci,
tătă

lumea

mă întreabă

ce

biserică fără

construiesc în sat, mai ales de-ai

şi bucătăria);

lucrează

cruce e, nu-i

în Grecia,

vorbă că şi alţii

noştri" 14 •

Carmen Dărăbuş, „Influenţa dinamicii sociale asupra tradiţiei în Ţara Oaşului': în Memoria ethnologica,
nr. 21 - 22 - 23 •ianuarie - iunie 2007 (An VII), Baia Mare, http://www.cultura-traditionala.
ro/?act=memoria_ethnologica/nr_21/art_20, p. 2112, 25.09.2007
14
Inf. Celeniuc Ana, 79 ani, Coştiui, jud. Maramureş, 2008.
13
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Constatăm că

construcţiile

la momentul actual în mediul rural se

vechi mai ales datorita lipsei banilor (în

şi Marmureş);
excepţie,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

iar toate

modele

străine

construcţiile

noi

copiază,

locului (prin dimensiune,

menţin

Ţara Oaşului

aproape

formă,

fără

tehnologie,

materiale).

Fig. nr. 66, Casa unui ucrainean din

Când vorbim despre
locuinţelor;

a

locuinţei

schimbările

vorbim despre faptul
la modul de

Coştiui,

viaţă,

că

intervenite în interiorul

s-a realizat conformarea

practicile

diferitelor grupuri sociale 15 , chiar

jud. Maramureş, 2008

dacă

şi mentalităţile

firească

curente ale

nu locuiesc foarte mult în

15
Ana Maria Zahariade, Despre perspectiva antopologică în arhitecturo, http://www.iaim.ro/catedre/
istorie_teorie_restaurare/note/ ALO/CS.2-antropologie.pdf, 16.07.2007

179
https://biblioteca-digitala.ro
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aceste case,
străinătate:

ori

săli

au

de

după

modelul

din

modă franţuzească

ultima

gimnastică, bucătării

locuinţelor

foarte bine utilate etc.

de locuit este supradimensionat „înainte vreme ne bucuram

c'avem unde sta, un
cameră şesă-opt
douăzeci,

plecaţi

după

asigurat confortul

au camere de baie finisate

italiană,

Spaţiul

şi-au

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

acoperiş

suflete, amu nu le ajunje
Că

da ce-or fa în iele?

care

pă

deasupra capului,
două

şorici

într-o

tri camere, le trebe

amu nici coconi

unde, stau gale, or juca

trăiem tăţi

mulţi

nu fac îs

şi

în iele" 16 •

Structura unei localităţi este determinată de varietatea formelor
de locuire, de modul de
umane.
care

Locuinţa

împreună

Fână

viaţă şi

este elementul principal care

cu locuitorii îl

migraţia

(Ţara Oaşului, Maramureş),

al

defineşte,

semnificative

şi

comunităţii

„clădeşte"

satul,

şi

dă formă.

şi

locuire gândindu-

muncii este un fenomen generalizat

unde mentalitatea

şi

locuirea au suferit

unde casa palat 17 este elementul de

bază

identităţii „oşeneşti" 18 (Ţara Oaşului) şi „româneşti" (Maramureş

Transcarpatia). Aceste tipuri de
cazul

comunităţilor

a ucrainenilor din
Mare
nu

îi

acum am vorbit despre mentalitate

ne la zonele în care
muntaţii

de sistemul de valori al

mixte din

Maramureş

şi Maramureş, şvabii

manifestă

tradiţional,

aceste

judeţul

mentalitare au avut loc

şi

în

Satu Mare (români, ucraineni),

(din stânga Tisei). Maghiarii din Satu-

din Satu Mare, ori

tendinţe

la arhitectura

mutaţii

de

renunţare

ţipţerii

din

Maramureş

la modul de locuire

vernaculară.

În satele şvăbeşti din judeţul Satu Mare singurele intervenţii
asupra caselor

tradiţionale

la exterior se fac în ceea ce

priveşte

16

Inf. Ciorba Grigore, 71 ani, Bixad, jud. Satu Mare, 2006.
Alina Creangă-Astaloş şi Liuba Horvat, „Prestigiul social în arhitectura contemporană din
Studii şi cercetări etnoculturale, nr. VI, Bistriţa Năsăud, 2001, p. 232.
18
Ibidem, p. 242.
17
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Oaş",

în

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 67, Case locuite de maghiari în Câmpulung la Tisa, jud.

Fig. nr. 68 , Casă

şvăbească, Petreşti ,

Maramureş ,

jud. Satu Mare, 2007
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

schimbarea geamurilor, a uşilor, eventual a culorii tencuielii. O atenţie
deosebită

se

acordă

băi şi bucătării

detaliilor de finisaj: la interior sunt amenajate

bine utilate. Aceste

locuinţe

sunt

marcă identitară

a

şvabilor.

Nici românii

şi

nici maghiarii din zona de câmpie a

judeţului

Satu Mare nu sunt departe de această tendinţă de păstrare şi conservare
a tipului de locuire
arhitectura

tradiţional,

locală ţinând

dar, asemeni

şvabilor,

intervin în

cont în primul rând de factorul pragmatism.

Aceştia îşi măresc, dacă

e cazul, casa, atât cât

să

asigure confortul

general al familiei (extinderea la sol sau mansardarea casei): „noi nu
suntem ca
să trăim

19

oşenii să

bine,

să

ne facem palat, numa de

avem

tăt

nelcoşag, nouă

ce ne trebe" 19 •

Inf. Szilâgyi Peter, 58 ani, Odoreu, jud. Satu Mare, 2007.
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ne place

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

2. NOUL MODEL ARHITECTONIC AL CASEI DE LOCUIT
ÎN MEDIUL RURAL
Mutaţiile

mentalitare

răsfrâng

se

nu

doar

asupra

comportamentului indivizilor, a modei vestimentare, a tipului
de

muzică ascultată,

uşor

ci într-un mod destul de vizibil, ce poate fi

supus unei analize semiotice, asupra arhitecturii

locuinţelor,

clădirilor.

În istoria arhitecturii româneşti este evidenţiată evoluţia
locuinţei tradiţionale

modului de

din punctul de vedere al materialelor

construcţie,

a

funcţionalităţii şi

Cu toate acestea, arhitectura

câte o

încăpere,

cunoscut cea mai

vernaculară şi-a păstrat

secole

şi

destul

locuinţă monocelulară, adăugând

ajungându-se de la casa cu
lungă existenţă

(în perioada de sistematizare

a

a esteticii.

la rând tiparele arhitectonice specifice, evoluând treptat
de încet de la tipul de

şi

în timp

două încăperi,

care a

în timp, la cea cu trei-cinci încăperi

şi tranziţie

a arhitecturii rurale anii

1960-1980), până la cea cu zece-douăzeci de camere (în perioda de

modernizare 1980-2015).
Aşa

vernaculară

prima

văzut

cum am

este privită şi

jumătate

până

analizată

a secolului XX.

acum, arhitectura

ca un întreg, un tot unitar până în

Iănă

în acel moment sunt respectate

toate elementele specifice arhitecturii
această perioadă

tradiţională,

tradiţionale ţărăneşti.

Tot din

statul impune proiecte tip pentru realizarea noilor

case. La început se foloseau
cameră, bucătărie, cămară
bucătărie, cămară,

două

de alimente, hol; casa tip II - două camere,

hol. Tot ce se

formă contemporană

de

Referindu-ne la

tipuri de proiecte pentru: casa tip I construieşte

de acolo încoace este o

arhitectură vernaculară.

Ţara Oaşului şi Maramureş,

zone

sărace multă

vreme, „poate fi vorba de o nevoie de compensare în exces, prin
183
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

parada realizărilor de natură materială. Aceste forme moderne, într-un
peisaj de mare
tradiţiei ,

frumuseţe naturală ,

care ajunge uneori

vorbesc despre negarea

să-i stingherească" 20 •

din peisajul arhitectonic rural contemporan
despre o
despre o

lipsă

măsură aşa

de

căutare,

o nevoie

violentă

a

Amalgamul stilistic

vorbeşte

„mai

puţin

cum pare la prima vedere, cât mai ales

concurenţială

care

să

exprime succesul

celui emigrat" 21 • (Anexe fig. nr. 44)
Modificările
încăperilor;

intervin atât în

toate noile

formă,

locuinţe adoptă

cât

şi

în

funcţionalitatea

forme occidentale. La Certeze

toate casele sunt de fapt vile/castele cu 10-20 camere, 2 camere de
baie, 2

bucătării

(în una se

găteşte,

Dacă

una e pentru musafiri).

în

ani 1970-1980 erau zone în care se construiau case gemene, lipite
folosindu-se

acelaşi

proiect; acum în Oaş

case pentru trei familii,
domestică

având

clădirea

există tendinţa

având trei

faţade,

de a construi

fiecare unitate

realizată aceeaşi structură constructivă

intrare, balcoane, garaje.

Fig. rn. 69, C as ă triplex, Racşa , jud. Satu Mare, 2009

°Carmen Dărăbu ş , op. cit. , p. 212.
Ibidem, p. 21 4

2

21
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-

uşă

de

Locuinţă,

Odată
tradiţionale ,

semn al

cu

nu pate face

modernizarea,

ea nu mai

„stării" -

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

promovează

„care are

casă

îşi

casa

proprietăţile

pierde

valori spirituale 22

mare îi mai cu stare ,

,

că

ci ea este un
cel

fără

bani

aşe căşi" 23 •

Forma în arhitectura

rurală

de azi

răspunde

ale indivizilor, mai ales celor de ordin estetic
comunică

mesajul proprietarului

materială,

nivelul de

cultură

către

şi

nevoilor concrete

de comunicare; casa

comunitate,

comunică

starea

al acestuia.

Fig. nr. 70, Casă din Slatina, Transcarpatia, Ucraina, 2008
(Anexe

fişa analitică

de constructie nr. 24)

Casa, una dintre paradigmele structurale ale discursului
cultural,

semnifică

cel mai bine valorile economice

ale epocii.

Evidenţiind dorinţa

(stabilitate

şi

respectabilitate, bani

unei case/palat care, prin
22

23

oamenilor de
şi

avere),

semnificaţiile

a-şi

şi

şi

etala puterea

de a fi posesorii

sale simbolice,

Ernest Bernea, op. cit. , p. 33.
Inf. Stan Ioan, 40 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007.
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expresive

sugerează

Locuinţă,

către

o trecere de la margine
poziţii şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi,

centru

implicit, o schimbare de

roluri.

În România anilor 2000, dar mai ales în zona studiată de noi,
au loc

schimbări

specifice

ţărilor

în curs de dezvoltare: apare importul

de modele arhitecturale, pericolul

globalizării

este iminent

şi

dispare

specificul local. Desigur, globalizarea nu este ceva rău prin definiţie, are
numeroase puncte pozitive, dar din

perspectivă culturală

tot mai multe

voci consideră că globalizarea favorizează apariţia unor forme de cultură
de valoare
şi

îndoielnică,

tradiţionale

formele culturale
şi

denaturate

dat fiind faptul

că

de cele mai multe ori actele

sunt înlocuite cu altele prefabricate,

de cele mai multe ori sub imaginea unor demersuri

pseudoculturale. În acest context, se considera, de exemplu, că şi kitsch-

ul în arhitectura este o formă de manifestare artistică. (Anexe fig. nr. 45)
În vederea asigurării unui confort funcţional în arhitectura
contemporană,

pentru construirea noului model de

locuinţă rurală

„goana" după materiale de construcţie tot mai

„revoluţionare" 2 4,

generaţie, uşor

de manevrat, ieftine sau mai

puţin

ele tehnici noi,

ştiinţifice,

fără să

se

fonică

etc.).

la Certeze

cunoască
Aşa

şi

întotdeauna

ajungem

să

datorită

faptului

proprietăţile

de ultimă

ieftine, care aduc cu

de construcţie. Noile materiale de

în marea lor majoritate, sunt folosite

apare

că

construcţie,

sunt „la modă",

acestora (izolare

vedem în aproape toate vilele

termică,

„ţăraneşti"

a

în satele din împrejurimi sau în casele „palat" din satele

Maramureşului

istoric - zeci de metri

pătraţi placaţi

cu

marmură,

balustrade în interiorul sau exteriorul casei din inox sau, mai nou, fier
forjat, gresie,

faianţă,

melaminat, rigips,
24

parchet natural de calitate

tâmplărie

superioară

PVC, termopan, vitralii etc.

Ciprian Lupşe, op.cit., p. 78.
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sau parchet

Locuinţă,

După

oamenii

şi

anii de comunism, de egalitarism, de sistematizare,
îşi

în general, societatea

tradiţională

a locuinţelor.

implicaţiile

financiare a celor

Această

migraţie

rând de fenomenul de
toate

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

schimbare a fost facilitată în primul

a

forţei

acestui fenomen), dar

de
şi

muncă

de

în

străinătate

(cu

îmbunătăţirea situaţiei

rămaşi acasă.

Avem în acest sens cele

două

amintit mai sus: la una dintre ele se
doua este

doreau o schimbare în schema

finalizată 25 •

exemple în Certeze, de care am
lucrează

la exterior, iar ce-a de-a

Proprietarii, cu ajutorul „echipelor de

arhitecţi"

au realizat ceva unic la Certeze; noi numim acest stil „stilul neoclasic
de Certeze".
Faţadele

imobilelor au o

decoraţiune arhitecturală

de pe strada

Principală,

decoraţiunilor

arhitectură eclectică,

neoclasice. La interiorul celei finalizate,

„au fost folosite 72 kg de aur pentru poleirea

de pe plafoane" 26 • Aceste

locuinţe

privilegiate cu

tendinţa

de copiere, de imitare, se

până vor mai apărea

Fantezia
modern, în
ciment);

cu elemente de

semnificaţii

două reşedinţe

se doresc a fi

„monumentale" 27 • Având în vedere

naşte

întrebarea

firească

: cât va dura

astfel de locuinţe la Certeze sau în satele învecinate?

îşi găseşte

locuinţele

expresia în ornamentele bogate ale stilului

din materiale rezistente

încercăm să regăsim dorinţa

(piatră, cărămidă,

oamenilor timpului de a se

proteja.
Creatorul arhitecturii vernaculare,
capacitatea

„nativă" să aleagă

forma

şi

meşterul

anonim 28 , avea

materialele care

25

să satisfacă

Decembrie 2008.
Inf. Dan Vasile, 50 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
27
Ana Maria Zahariade, op.cit.
28
Crenguţa-Daniela Bratu, Tradiţional-contemporan în evoluţia modalităţilor de concepere a elementelor de
construcţie, Bucureşti, Ed. Universitară „Ion Mincu': 2002, p. 15.
26
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Locuinţă,

toate

condiţiile

arhitectul,

ştie,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

necesare locuirii. Acum, creatorul arhitecturii rurale,
sau ar trebui

să ştie, să aleagă

forma

şi

materialele

necesare locuirii.
Sigur, teoretic în dosarul de autorizare a
păcate

în cele mai multe cazuri este

sunt precizate o serie de
•

soluţii

fundaţii şi structură

Pentru

fundaţie

de 7,5. Structura
zidărie

de

obţinut după

constructive

şi

construcţiei,

ce

construcţia

care din
este gata

de finisaj pentru 29 :

rezistentă

se

recomandă să

clădirii

proiectate este

se

folosească

concepută

beton simplu

ca o

structură

cu

de BCA 30 de cm cu sâmburi de beton, la ziduri exterioare

şi zidărie

de BCA 25 cm cu sâmburi de beton, la ziduri interioare.

Zidurile exterioare vor fi placate cu polistiren expandat în grosime
de 5 cm.
ţeserea

Pereţii

se vor executa din BCA, mortar M25-Z, realizând

la fiecare rând. La executarea centurilor se vor folosi beton de

marca Bc 15 respectiv

armături

din fier beton.

Planşeul

peste parter

din grinzi de lemn.
•

compartimentări

Compartimentările

interioare, finisaje interioare

se vor executa din

zidărie

şi

exterioare

de BCA de 10 cm

grosime. Finisajele interioare vor fi executate cu vopsea
strat suport de

tencuială uscată

•

acoperişul şi
Acoperişul

pe

(rigips).

Finisajele exterioare vor fi executate cu vopsea
tencuială decorativă

lavabilă

lavabilă

sau

pe suport de tencuială armată cu material plastic.

învelitoarea

este de tip şarpantă de lemn cu îmbinări dulghereşti.

Elementele cu rol de

rezistentă

se vor executa din lemn de brad clasa

II conform STAS 1949/86. În zona mansardată şarpanta va fi prevăzută

Soluţii indicate de arhitectul Dezideriu Schmidt în dosarul de construcţie şi autorizare a lucrărilor
efectuate la o casă din Odoreu, jud. Satu Mare, 2006.
29
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hidroizolaţie, termoizolaţie şi barieră

de vapori în conformitate cu

normele existente. Învelitoarea se va realiza din şindrilă bituminoasă
aşterneală

conform normativ C37.88,
Protecţii

şarpantei

şarpantei:

pentru elementele

se va proteja cu

(sunt specificate

din scânduri de brad.

substanţe

ignifuge

soluţiile şi proporţiile

materialul lemnos al

şi substanţe

antiseptice

necesare).

Din păcate, unele aspecte privitoare la locuire nu sunt avute în
vedere la momentul
-

spaţii

proiectării

unei

locuinţe

noi: structura familiei

supradimensionate; alegerea locului - aglomerarea caselor;

iluminarea caselor- se reduce în multe cazuri iluminatul natural;
factorii de

climă,

mediu, etc.

proprietarul", dar în

situaţia

Arhitecţii

aceasta în care

vor spune

„aşa

a cerut

specialiştii şi autorităţile

locale nu au spus ce era de spus la momentul potrivit, acum nu are
nimeni dreptul

să

critice arhitectura rurală contemporană, nici măcar

noi, istoricii, antropologii ori etnografii, ci doar
consemnăm

să observăm şi să

starea de fapt.

O soluţie pentru recăpătarea unui specific local ar fi implicarea
autorităţilor

locale, prin propunerea

a unor proiecte potrivite locului,
Primăria

din

Vişeu

acceptarea spre construire

localităţii,

de Sus, care pentru zona

M-ţii Maramureşului",
construiască.

şi

regiunii,

protejată

aşa

cum face

„Parcul natural

propune câteva proiecte celor care doresc

Printr-o implicare de acest tip, s-ar

recrearea unei imagini unitare a

localităţii.

reuşi

cu

siguranţă

(Anexe fig. nr. 61-64)
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3. CASA - PERCEPŢIA ACTUALĂ A SPAŢIULUI DE LOCUIT

Casa a fost dintotdeauna un obiect dorit, imaginat, în interiorul
căreia

se

derulează viaţa

de zi cu zi, obiceiurile,

o locuiesc. Poate acum mai mult ca

niciodată,

tradiţiile

celor ce

casa este mijloc de

comunicare.
Aşa
afectează

cum am

arhitectura

estetică,

în cea

(organizarea
mai multe

şi

căi

văzut,

mutaţiile

rurală,

atât în latura ei

atât la exterior
amenajarea

o

aşteptare

însoţite şi

fundamentale
igienă

etc.)

şi

şi

modernizarea

pragmatică,

materiale), cât

locuit): „exteriorul

pentru care interiorul
niciodată

oferă

dar mai ales
şi

la interior

generează

pe

o împlinire" 30 •

simple, strict pragmatice. Ele

de cele estetice: casa este locul în care nevoile umane

(respiraţie, hrană, odihnă,

cele pragmatice

distribuţia interioară,
relaţiile

(formă,

spaţiului

Nevoile umane nu sunt
sunt

mentalitare

dintre ele,

şi

estetice

confort,

al existentei,

îşi găsesc soluţia.

modul de configurare

aflăm

câştig

şi

tipologia de locuire

şi

folosire a

Analizând

încăperilor,

practicile de locuire.

În cazul arhitecturii tradiţionale, indiferent de apartenenţa
etnică,

forma casei reda exact

distribuţia interioară

a

spaţiului,

care în cazul arhitecturii rurale contemporane nu se mai
Noile modele arhitectonice au forme deosebite, care fac

lucru

întâmplă.

imposibilă

analiza interiorului unei case dinafara ei.
Casa

tradiţională

a cunoscut o organizare

unitară

a

spaţiului

interior, lucru datorat în primul rând unităţii planurilor de construcţie.
În interiorul fiecărei case tradiţionale din zona studiată se regăsea
acelaşi

'

0

inventar.

Aşezarea

pieselor ce compun interiorul, se

Steluţa

Galaţi,

făcea

Pârâu, Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de locuit la români,
Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos'; 2001, p. 7.
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după acelaşi
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modificări)

model (cu mici

şi

era modul în care casa, ca un întreg,

Perceperea, organizarea
arhitectură

alături

studiată.

interior, a cunoscut

etapă

tradiţionale,

celei

de contaminare cu
tranziţie,

de

de piese de mobilier,

tradiţionale,

caznic

aria

când în interioarele

ţesături,

obiecte de uz

intră

în

gospodăria tradiţională şi
şi

Ţesăturile

(rudare, cergi, lepedeie,

de interior

masă)

tradiţionale

primele

de uz caznic (aragaz, frigider).
ştergări,

sunt înlocuite treptat cu unele din materiale sintetice

produse industrial
care le

descrise

mentalităţi

aparate electrice (radio, televizor)

de

alături

apar bunuri, produse industrial, din materiale

plastice, sintetice. Acum

feţe

Acesta

diferitele sale componente

evoluţie:

modernizării,

urbane (anii 1960-1989), o
ţărăneşti,

spaţiului

diferite etape de

mai sus, i-a urmat etapa

toată

tradiţională.

erau prezente în arhitectura

de

în

graniţă

însoţeau,

şi

tot acum dispar icoanele vechi

şi ştergurile

locul lor fiind luat de replici ieftine pe hârtie

de carpete „persane" 31 reprezentând diverse teme orientale

şi

(„Răpirea

din Serai", „Dansul cadânelor" etc.) sau diverse teme religioase.
Odată

cu

apariţia

televizorului în case apar

sau plastic care erau
colorată (ieftină)

aşezate

pe televizoare,

care vor decora casele

până

şi

mileurile de macrame

şi vestiţii peşti

de

sticlă

pe la mijlocul anilor '80

ai secolului trecut.
Tot în
înlocuită

această perioadă

ceramica

de obiecte realizate din

„colorată",

dar care are

mediul rural în ceea ce

încă

decorativă şi

sticlă şi

ceea

utilitară

este

plastic. Este perioada cea mai

aspectul unitar al modului de locuire din

priveşte

amenajarea

locuit „toate casele erau la fel, la bold

găsei

şi

decorarea

spaţiului

de

multe lucruri de-aceala fel -

Toate covoarele şi carpetele care se vindeau prin târguri sau de către ţigani erau denumite persane datorită
aspectului lor, de fapt sunt replici ale covoarelor ţesute mecanic din fire sintetice.

31
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canceauă,

mijlocii,

pahare de

porţălanuri, tătă

de-a gata,

feţă

de

numa cele mai
Deşi

aveau

sticlă

se

masă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

cu flori câte ai vrut,
lume

cumpăra

peşti

de

ca vecinu,

sticlă

şi găsei şi şterguri

de naylon, n-o mai trăbuit femeile

să pună

îndepărtează

de

tradiţie, generaţiile

reflexele

tradiţiei,

acelor vremuri

dând

dovadă

anumit tip de conformism, care se vede în amenajarea
plină perioadă comunistă.

Fig. nr. 71, Interior contemporan, zona Codru, 2008

32

teara,

sărace" 32 •

tendinţa să păstreze

construite în

mici, mari,

Inf. Anuca Stan, 79 ani,

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare, 2006.
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Fig. nr. 72, Interior din perioada anilor 1985

Următoarea etapă

este cea pe care o
ţări

trăim

de

evoluţie

a

acum, când

organizării spaţiului

de locuit

după

şedere

perioadă

occidentale sau estice (foste membre URSS), se

culturale - noi tipare arhitectonice

şi

şi

în casele în care

şi

menajere în

lucrează

străinătate),

folosesc cele mai noi
toate

localităţile

din

şi

aşa

tehnică

în

modele

mai scumpe materiale în

Ţara Oaşului, Maramureş

văzut

în

ţările

studiată lucrează

finisările

este un fenomen semnalat mai ales în cazul
zonă). Preferă

importă

cum au

(femeile din zona
iar pentru

de

mentalitare. Este etapa în

care casele sunt amenajate „din reviste" ,

în

o

ca

interioare oamenii
proporţii

ridicate în

zona de Câmpie (aici

oşenilor

care s-au mutat

aceste materiale atât din considerente pragmatice -

de montare,

întreţinerea, curăţarea

lor este mult mai

uşoară

- dar mai ales din considerente estetice.
Vorbim de case cu câte 10 - 20 de camere,
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definite

şi

atribuite, avem dormitoare, camere

pentru copii, „saloane, living-uri" 33 ,
şi

utilate

camere de baie,

mobilate cu mobilier din lemn masiv, sau pal scump,

aparatură electrocasnică

că

bucătării,

casă" 34 •

ultimă generaţie:

„sunt

priveşte

amenjarea interioarelor: plantele artificiale (practic putem

înţelege

ceva în

raţionamentul,

lună

parte din

Sunt foarte la

aceşti

oameni

modă

mulţi orăşeni

în ceea ce

n-au

aşe

de

trăiesc

în aceste case doar o

pe an, cine îngrijeşte plante vii?), cristalul (veselă şi decoraţiuni),

tablouri din piele, perdelele de
ţesute

manual „pentru

că

apelează

organza, covoare tip „persan"

sunt mai scumpe" 35 •

Fig. nr.73 , Interior

Se

mătase,

casă

din Certeze, jud. Satu Mare , 2009

la accesorii pentru decorarea casei de multe ori

asemeni unui „pom de

crăciun";

bunul gust nu a fost împrumutat,

Este împrumutată terminologia din vest.
Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
35
Inf. Maria Şimon, 50 ani, Apşa de Jos, Ucraina, 2006.
33
34
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repetăm,

importat de fiecare, dar,

nu

criticăm,

realitatea. Sigur, majoritatea celor care ajung
sunt tentaţi
greu

să

să pună etichetă

faci o

demarcaţie

să vadă

„e kitsch", dar noi

între kitsch

vedere originalul). Aceasta este

şi

ci

consemnăm

o astfel de

considerăm că

bun gust

situaţia actuală,

(fără să

casă

e foarte

avem în

vrem nu vrem, acesta

este satul anilor 2000.

Fig. nr. 74, Interior ucrainieini de pe Valea Vaserului,

Vişeu

de Sus, Jud. Maramureş , 2008

În ultimele etape de evoluţie a organizării spaţiului de locuit,
cu toate

că

arhitecturii
ştie,
36

Am

are
găsit

dispar, sau reapar replici ale elementelor specifice

tradiţionale,

funcţii

cum ar fi

multiple: tehnice

meştergrinda 36 ,

şi

care

simbolice, pentru

după

cum se

că spaţiul

case în care pereţii sunt placaţi cu piatră şi apare o meştergrindă aparentă, pentru decor.

195
https://biblioteca-digitala.ro

de

Locuinţă,

locuit

respectă

bucătăria
stradă

este,

axa
şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

tradiţională

de aliniere a

modernă,

în casa

spaţiilor

din

casă.

Astfel

în partea dinspre curte, iar spre

sunt camerele salonul, livingul sau sala, dormitoarele sunt în
bătrânii îşi trăiesc viaţa

general la etajele superioare ale caselor. Doar
în continuare în

bucătărie:

„n-am fo

să

ce m-oi duce, ii tare greu

niciodată

sui treptele, io

sus, io-s

şed

bătrână după

aci jos în

bucătărie că

am tot ce îmi trebe aci" 37 •
Numărul încăperilor, funcţionalitatea

utilizat

evidenţiază

foarte clar

apariţia

categorii socio-profesionale; casa,
pregătire

social, a nivelului de

şi

mobilierul divers

unor scenarii de locuire pe

locuinţa

dar

lor

şi

este semn al statutului

a

apartenenţei

etnice a

proprietarului, a locatarului.
4. ANEXELE

LOCUINŢEI

CONTEMPORANE

În cazul gospodăriei tradiţionale anexele erau caracteristice
şi

specifice zonei etnografice dar mai ales erau specifice

de

bază

a celor care

s-au schimbat,
mare, astfel

că

trăiau

în acest

spaţiu.

ocupaţiile tradiţionale

au

Mijloacele de

dispărut

în

ocupaţiei

subzistenţă

proporţie

foarte

în mediul rural contemporan nu este necesar întreg

inventarul anexelor tradiţionale. În Ţara Oaşului şi în Maramureş
(dreapta Tisei)

şurile,

hoboroacele sau

din peisaj, pentru că au
oarecum

normală

dispărut odată

coteţele

pentru animale lipsec

cu casele bătrâne, o schimbare

având în vedere faptul

că

localnicii fiind

plecaţi

la muncă în străinătate nu au cum să mai crească animale. În zona
Codru, în cea de Câmpie
37

şi

în

Maramureş

(stânga Tisei) se mai cresc

Ciorba Floare, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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câteva animale, aici
tradiţională

locuire şi mentalitate în zona de

păstrându-se

graniţă

în cele mai multe cazuri forma

a anexelor.

Împrejmuirea, gardul şi poarta au rămas în continuare primele
elemente care

conferă

prestigiu

stăpânului

casei, în

acelaşi

timp ele

delimitând spaţiul proprietăţii şi oferind şi o oarecare siguranţă. Materialele
folosite pentru realizarea gardurilor sunt
piatră, marmură,
căpătând

fier forjat, inox

şi

aceleaşi

în

toată

zona

studiată:

mai rar lemn, toate aceste materiale

forme deosebite întregind aspectul general al casei.

Fig. nr. 75 , Gard în Certeze, jud. Satu Mare, 2009

Fig. nr. 76, Gard în Certeze, jud. Satu Mare, 2008
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CONCLUZII

Cu siguranţă, arhitectura tradiţională, vernaculam este un subiect
de o complexitate aparte pentru cercetarea istorică şi etnologică. Dincolo
de multitudinea de

informaţii

bibliografice, de stiluri de

de viziuni arhitectonice, arhitectura este indisolubil
omului

şi

de

noţiunea

construcţie şi

legată

de

poziţia

de locuire. Din acest motiv, abordarea unui

asemenea domeniu vast

necesită

largă perspectivă antropologică.

o

Nu ne gândim aici doar la o antropologie a

locuinţei,

ci

de antropologie a genului, care ar putea

relaţiona,

pe rând casa, cu

şi

femininul

ar putea focaliza
diverse etnii

şi

masculinul, precum
şi

atenţia

de

la demersuri

minorităţilor,

care

pe un studiu comparativ al caselor ridicate de

meşterii

referenţial

Ca orice

la antropologia

şi

români.
şi

larg de cercetare,

cel al casei

şi locuinţei

presupune studii de interdisciplinaritate; în demersul nostru analitic,
am utilizat
teoria

informaţii

din sociologie, istorie, demografie, teoria culturii,

mentalităţilor şi

geografie, în

speranţa

de a circumscrie cât mai

bine subiectul.
Mai mult decât atât, am încercat o abordare din mai multe
perspective temporale: mai întâi am încercat o
tradiţionale aşa

cum a fost ea

mai vârstnici informatori,

relevată

şi aşa

de teren a unor case vechi

şi

abordare în sincronie; apoi am
axa diacroniei,
arhitectura
Dacă

adică

de

informaţiile

cum poate fi

şi

a arhitecturii

primite de la cei

atestată,

de cercetarea

a bibliografiei de specialitate,
lărgit

aşadar

o

subiectul încercând o abordare pe

un studiu al evoluţiei arhitecturii tradiţionale către

modernă, rurală actuală.

pentru omul arhaic casa era elementul principal în cadrul

microcosmosului, era „axis mundi" în jurul
practici

analiză

obiceiuri

precreştine

sau ale unui

căruia

se derulau diferite

creştinism
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omul zilelor noastre casa îşi pierde din însemnătate
face ca unele rituri

şi

cutume

să

se transforme sau

şi

să

simboluri, ceea ce
fie

lăsate uitării.

Simbol major al apartenenţei etnice sau regionale, casa, habitatul,
a devenit

emblemă

aculturaţie.

procesului de
însă,

pentru etniile conlocuitoare, chiar
identităţi

„Asumarea unei

dacă

este

supusă

etnice nu exclude,

participarea grupului minoritar la viaţa socială şi culturală a întregii

comunităţi.
aculturaţie" 1

Astfel de
-

interacţiuni

între grupuri

sociale

defineşte

termen care conform DEA 2

de contacte culturale prin intermediul
asimilează trăsături

Fenomenele de

aculturaţie

generează

procesele complexe

cărora societăţile

provenite de la alte

procese de

sau grupurile

societăţi

sau grupuri.

sunt generate mai ales în zona de întâlnire

dintre cele două grupuri culturale, unul având rolul de sursă, iar celălalt
de

ţintă, observaţiile

antropologice

confirmă că niciodată

un element al

culturii - sursă nu va fi preluat in corpore de cultura simbiotică, ci va fi,
în prealabil, filtrat, ajustat

şi

redimensionat3.

Diversele grupuri etnice, indiferent de
admiră,

se

copiază,

- reacţii sociale

şi

se

imită

sau se

urăsc,

se

poziţionarea geografică,
invidiază,

se

se

dispreţuiesc

culturale generate de modele mentalitare arhetipale -

Noi/Ceilalţi, Noi/Alţii

- ce

funcţionează

pe principiul identităţii şi

alterităţii.

Tradiţia

construcţiilor

ţărăneşti

din lemn în Bazinul Tisei

Superioare, în nord-vestul Transilvaniei
danubiano-pontic este foarte veche. O

şi

în întreg

civilizaţie

spaţiul

carpato-

cu elemente unitare

specifice arhitecturii vernaculare.
Analizarea

construcţiilor

vernaculare

arhitectonice moderne, a materialelor

şi

' Camelia Burghele, op.cit., p. 361.
Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi antropologie,
3
Camelia Burghele, op.cit., p. 361.
2

şi

a

elementelor

tehnicilor noi cu care se

Iaşi,
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a modului de perceptie a spatiului şi locului, a influentelor

împrumuturilor culturale din zona pe care ne-am propus-o spre

studiu,
vine

şi

a

disoluţiilor

să întregească

mentalitătile

care apar în cadrul arhitecturii vernaculare,

imaginea

generală

privind arhitectura, locuirea

şi

traditionale.

În acest context obiceiurile şi riturile de constructie şi de locuire
sunt expresie a tiparelor mentalitare. Informatiile de teren şi fotografiile
vin

să

confirme cele spuse.
studiată

Arhitectura locuintei rurale moderne din zona

are

dimensiuni proprii mai ales în zonele Oaş şi Maramureş, şi stă sub semnul
unui context social-politic

şi

economic specific, total diferit în multe
lările

privinte de ceea ce s-a întâmplat în
şi

europene în care proiectarea

constructia de locuinte au avut un caracter exemplar. Concluziile

privind evolutia şi schimbările ce apar în cadrul arhitecturii traditionale
rurale ar fi

următoarele:

disolutiile din cadrul arhitecturii traditionale

sunt cauzate în primul rând de evolutia
fortei de

muncă),

apoi de cea

economică

( datorată migratiei

socială, mentalitară şi

chiar

politică

(ne

gândim aici la sistemul comunist - totalitar şi egalitarist, apoi momentul
europenizării).
şi

Evolutia

economică

locală,

dar

în schimbările de mentalitate. Construirea unei case este conditionată
economică,

atât de situatia

individului. Casa în zona
ea

se resimte în arhitectura

studiată

alimentază şi accentuează

societate

(fără

au loc

de aspiratiile

este un simbol, o

şi

personalitatea

marcă identitară;

prestigiul social al omului (familiei) în

exagerare putem adapta un proverb clasic

„Spune-mi în ce
Datorită

şi

cât

casă locuieşti,

ca

să

î1i spun cine

contextului specific în cadrul

schimbări

mentalitare cu efect în

şi să

spunem

eşti").
comunitătilor

arhitectură şi

rurale,

în perceptia

spatiului de locuit, scenariile de locuire cunosc forme multiple. Aceste
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se produc de-a lungul a peste 50 de ani

etape. Ultima

etapă

este

locuinţei tradiţionale,

caracterizată

imaginea

pitorească

apariţiei

acestor materiale, a

spaţiul

asemeni

de modificarea

a modului de percepere a
construcţie.

de utilizare a noilor materiale de
a arhitecturii

meşterului

şi

ţărăneşti,

meşterilor şi

cunosc mai multe
radicală

spaţiului

Ceea ce se

a formei

de locuit
regretă

care dispare tocmai
a

arhitecţilor

şi

este

datorită

care nu simt

anonim creator al arhitecturii vernaculare,

tradiţionale. Arhitecţii şi

constructorii contemporani sunt

determinaţi

materiale imediate. Folosirea unor materiale

câştigurile

de

de import poate fi

considerată,

motivaţi şi

de multe ori, un semn al snobismului

şi

al prostului gust 4 •
Cea mai mare problemă, care apare datorită ritmului de construire,
este densitatea mare a

clădirilor

ce duce la sufocarea caselor; casele noi

sunt aproape lipite unele de altele, sufocându-se reciproc.
Locuinţa/locuirea

să

epocilor istorice. Noi ne-am dorit
şi

o consemnare a ceea ce

(Sătmar, Maramureş)

transformări

a trecut prin

înseamnă

multiple de-a lungul

facem o prezentare
locuire într-o

evolutivă

zonă multietnică

dar cu foarte multe elemente unitare, elemente

cândva specifice doar unui grup etnic dar care în timp au fost preluate,
asimilate de membrii
în

comunităţile

şi

a lipsei de

comunităţilor

studiate. Am extins cercetarea

de români din Ucraina,

datorită

informaţie specializată, şi

şi

similitudinilor de aici

nu în ultimul rând,

datorită

puternicului nucleu de românism de acolo.
Concluzia general
următorul

valabilă

pentru întreaga arie

silogism:
Arhitectura include casa;
Casa presupene locuire;
Omul este creatorul/beneficiarul arhitecturii.

'Augustin Ioan, op. cit„ p. 60.
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GLOSAR
1.

Adiazmă/Aghiazmă

2.

Ai - ani, usturoi

3.

Aiestes - acestea sunt

4.

Amu- acum

5.

Anu - anul

6.

Batăr

7.

Bisnismeni - oameni de afaceri

8.

Blănile

9.

Bocreta - buchet

10.

Bold - magazin

11.

Boreasă

12.

Casă- cameră

13.

Căseni

-proprietarii casei

14.

Căuaci

- fierar

15.

C'avem - că aveam

16.

Ci-or fa - ce vor face

17.

Cocon - copil

18.

Copârşeu, sălaş

19.

Covăţe

20.

Da - dar

21.

D'apoi - dar apoi

22.

Delegat - şef de

23.

De-om - dacă vom

24.

Di - din

25.

Funduri - geamuri mici de aerisire

26.

Gazdă

27.

Găzdoaia

- măcar

- apă

sfinţită

că

geamurilor - ancadramentele de geam

- femeie,

nevastă

- sicriu

- se ondula, se deforma

echipă

făcute

- bogat
- stăpâna casei
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28.

Goz - iarbă

29.

Gre (vreme) - ploaie cu fulgere

30.

Hăizaş

31.

Hârciog - teslă

32.

Iele - ele

33.

Ii - ei

34.

Io - eu

35.

Îs - sunt

36.

Marhă

- vacă

3 7.

Mâzgă

- seva copacilor

38.

Mâţişor, mâţă

39.

Mere - merge

40.

Mierâu - pigment albastru folosit la

41.

Mniez (un miez mai mic) - ceva mai mic

42.

N-a sta - nu va sta

43.

Ne (nea) - zăpadă

44.

Nelcoşag

45.

Nopsam - muncă cu ziua

46.

Odor - curte,

4 7.

Oiagă

48.

Om -vom

49.

Pă,

50.

Plencaci - secure,

51.

Poală

52.

Podişoară

53.

Poiată

- şură

54.

Prispă

- târnaţ

55.

Ptieri - a muri

şi

tunete

acoperişului

- structura

- creangă de salcie înbobocită
zugrăvirea

caselor

- mândrie
ogradă

- sticlă

pi - pe
bardă

- plăci de azbociment
- coteţ pentru porci cu

spaţiu

de depozitare
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56.

Ptic - un pic

57.

Pute - a putea

58.

Răsărită

59.

Râtaş

60.

Remont - renovare

61.

Sălaş

62.

Săgeţi

63.

Salte - etapă de lucru în prelucrarea

- floarea soarelui

- zonă

împădurită

care se

defrişa

- sicriu

forma

- stâlpi de

tărnat

şindrilei,

când i se

dădea

finală

64.

Somsid - vecin

65.

Stă

66.

Ş'apoi

6 7.

Şatră

68.

Şeşi

- locuieşte
- şi apoi

- prispă

- sistem de îmbinare a bârnelor pereţilor intermediari cu cei

exteriori
- şi vom

69.

Şi-om

70.

Şindilă

- şindrilă

71.

Şobdie

- partea laterală

prevăzută

cu

uşă

numite în zona
72.

Ştergătoare

73.

Şut

cu

la

de acces în pod

Oaş

acoperişuri
şi/sau

în patru ape,

cu geamuri de aerisire

funduri

- ştergură

- partea laterală

uşă

leţuită

leţuită

de acces în pod

la

şi/sau

acoperişuri

cu geamuri de aerisire

- toţi

74.

Tăţi

75.

Teara - război de

76.

Tingi - leţuri care fac

77.

Tomnit - reparat

78.

Tapare - topoare

ţesut
legătura

în patru ape,

între corni
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79.

Trii - trei

80.

Trebe - trebuie

81.

Uşte

82.

Vidjmelor - vrăjitoare

83.

Vraniţă

84.

Văioagă, vaioagă,

- a se usca

pastă

- poartă

de lut

chirpici - cărămidă

frământat

uscată

cu gunoi de animale,

cca. 10cm x 10cm x 20cm
85.

Zăce

86.

Zine - vine

- zece
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LISTA INFORMATORILOR DE TEREN

1.

Bârtă

Ana, 86 ani,

Moişeni,

2.

Bârtă

Dumitru, 46 ani,

3.

Berinde Ion, 58 ani,

4.

Berinde Maria, 68 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007

5.

Bota Doina, 46 ani, Slatina, Transcarpatia, Ucraina, 200

6.

Botoş

7.

Buciuta Vasile, 59 ani, Poienile de sub Munte, jud. Maramureş, 2004

8.

Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud.

9.

Celeniuc Ana, 79 ani,

10.

Ciorba Grigore, 71 ani, Bixad, jud. Satu Mare, 2006

11.

Ciorba Floare, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

12.

Ciorba Ion, 56 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

13.

Cuirciu Ioan, 60 ani, Bulgari, jud.

14.

Costevici Vasile, 38 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005

15.

Dan

Ioan, 68 ani,

Crăciun,

jud. Satu Mare, 2006

Moişeni,

Moişeni,

Apşa

84 ani,

jud. Satu Mare, 2006

jud. Satu Mare, 2005

de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005

Coştiui,

(născut

jud.

în

Maramureş,

Maramureş,

Sălaj,

2005

2008

2004

Dăneşti, Maramureş),

Odoreu,

jud. Satu Mare, 2005
16.

(născută

Dan Marie, 82 ani

în

Plopiş,

jud.

Maramureş),

Odoreu,

jud. Satu Mare, 2005
17.

Dan Vasile, 50 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007

18.

Dan Mihai, 50 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007

19.

Dan Olena, 40 ani,

Apşa

de Jos, Ucraina, 2005

20.

Dan Vasile, 68 ani,

Apşa

de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005

21.

Dziţac

22.

Domuţa

23.

Fedorca Irina, 55 ani,

Călineşti Oaş,

24.

Holdiş

Apşa

25.

Horvat Vasile, 67 ani, Ruscova, jud.

Vasile, 59 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2003
Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud.

Maria, 62 ani,

Maramureş,

2004

jud. Satu Mare, 2004

de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005
Maramureş,
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Maramureş,

26.

Horvat Irina, 65 ani, Ruscova, jud.

27.

Hrezdac Maria, 71 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2001

28.

Husak Ervin, 48 ani,

29.

Iunian Ioan, 58 ani,

30.

Kis Vilhelmina, 73 ani,

31.

Linsenbold Eugen, 68 ani,

32.

Matus Ivan, 72 ani,

33.

Mic Maria, 50 ani,

34.

Mihoc Ioan, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

35.

Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007

36.

Moiş

Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

37.

Moiş

Gheorghe, 30 ani,

38.

Mureşan

39.

Neamţ

Ioan, 76 ani,

40.

Neamţ

Maria, 63 ani,

41.

Ostaş

42.

Petrovan

43.

Pop Ana, 84 ani,

44.

Pop Anuca, 81 ani, Bulgari, jud.

45.

Reisz Francisc, 68 ani,

46.

Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

47.

Sas Petre (a Laibului), 44 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006

48.

Schupller Ana, 78 ani,

49.

Schupller Maria, 43 ani

50.

Stan Anuca, 79 ani,

51.

Stan Ioan (Nanu) 40 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007

52.

Stan Mihai, 45 ani,

53.

Szilâgyi Peter, 58 ani, Odoreu, jud. Satu Mare, 2007

Vişeu

de Sus, jud.

Iegherişte,
Vişeu

de Sus, jud.

Crăciuneşti,

Maramureş,

Maramureş,

2005

jud. Satu Mare, 2006

Aluniş, Sălaj,

Călineşti Oaş,

2004

Satu Mare, 2001

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare, 2001

58 ani, Asuajul de Sus, jud.
Biuşa,

2002

jud. Satu Mare, 2005

Gheorghe (Dritar), 70 ani, Ruscova, jud.
Găvrilă,

2005

jud. Satu Mare, 2000

jud.

Moişeni,

Florica, 65 ani,

Maramureş,

jud.Satu Mare, 2003

Cămin,

Moişeni,

2005

jud.

Sălaj,

Cămin,

Cămin,

2007

Maramureş,

2004

2004

Sălaj,

2004

jud. Satu Mare, 2000

jud. Satu Mare, 2000

Cămin,

jud. Satu Mare, 2003

Călineşti Oaş,

Moişeni,

Maramureş,

jud. Satu Mare, 2006

jud. Satu Mare, 2007
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54.

Şimon

Ion, 62 ani,

55.

Şiman

Ion a lui

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Apşa

Ionaş,

de Mijloc, Ucraina, 2008

77 ani,

Apşa

de Mijloc, Transcarpatia,

Ucraina, 2005
56.

Şimon

57.

Şuteu

Floare, 63 ani,

Măriuş,

jud. Satu Mare, 2005

58.

Şuteu

Traian, 62 ani,

Măriuş,

jud. Satu Mare, 2005

Maria, 50 ani,

Apşa

de Jos, Ucraina, 2006
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satului Koloceava), val.II,
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15.
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16.

Ciobotă,
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Viorel (coordonator), Malaia Kopania, Satu Mare, Ed.
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17.
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Drăgan,

Radu, Lumile ID.turnate,

22.

Dunăre,

Nicolae,

23.

Studii şi

2005
Bucureşti,

Ed. Paidea, 2000

Civilizaţie tradiţională românească
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unei biserici. Biserica greco-catolică din

primul ei secol de

existenţă {1667-1761},

Universitară Clujeană,

Goia, Ioan Augustin, Zona
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Satu Mare, Ed. Lamura, 1998
39.

Horvat, Liuba; Horvat, Vasile, Ruscova o comună
Maramureş, Zalău,
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43.

Mihalyi de

XV,
44.
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Anexe
1. Fişe analitice de construcţie

Fişa analitică

construcţie

nr. 1

Casă ţărănească 1 •

Denumire:
Tip:

de

Bicelulară.

Datare:

sfârşitul

Zona de

secolului XIX.

provenienţă:

Bixad, jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică: piatră

de râu,

tălpi

masive de stejar; cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: grinzi de stejar,
Tehnică: tăiere,

cioplire,

tencuială

de lut, var.

văruire.

Îmbinare: în cheotori.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: paie.
- tehnică: jupi.
Tavan: pe
de

meştergrindă

poditură

sunt situate

nouă

grinzi transversale acoperite

cu scânduri de brad.

Sisteme de încălzire

şi

preparare a hranei:

Încăpere: cameră.
1

Achiziţionată

de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Tip: cuptor.
Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: cameră şi tindă.

Prelungiri:

tărnaţ

Pardoseala: lut

în

formă

de „L".

bătut.

Locuri privilegiate ale

construcţiei:

meştergrinda,

Prestigiu social:

ruda.

Magico-ritual: cuptorul.
Dimensiuni: lungime 9.80m,

lăţime

Fişa analitică

nr. 2

Denumire:
Tip:

de

construcţie

5,80m,

înălţime

2m.

Casă ţărănească 2 •

Bicelulară.

Datare: 1727.
Zona de

provenienţă: Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică:

lespezi de

piatră, tălpi

masive de stejar; cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne de stejar,

pereţii

sunt

lipiţi

cu lut

şi văruiţi

cu var

colorat „mierâiu" 3 •
Tehnică: tăiere,

cioplire,

văruire.

Îmbinare: cheotoare (rotundă).
2
3

Gheorghe Focşa, op. cit., p. 275; Casa muzeu Iacob Mărcuţ aparţine Muzeului Judeţean Satu Mare.
Vopsea de culoare albastră cumpărată din comerţ, foarte des folosită în Ţara Oaşului.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: paie.
- tehnică:
Tavan: pe
poditură

aşezare.

meştergrindă

sunt

aşezate

grinzi transversale acoperite de

cu scânduri de brad.

Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: cameră.

Tip: cuptor cu vatră.
Materiale/tehnică: piatră, cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: cameră, cămară şi tindă.

Prelungiri:

tărnaţ.

Elemente decorative:
Amplasare: ancadramentele
- t"l e"4 .
„sage~1
Tehnică:

(blănile)

geamurilor, stâlpii de

cioplire.

Motive: geometrice.
Pardoseala: lut

bătut.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda,

„săgeţile" tărnaţului.

Magico-ritual: cuptorul.

4

A se vedea în Anexe fig. nr. 5 şi 6.
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tărnat

Locuinţă,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie

nr. 3

Casă ţărănească 5 •

Bicelulară.

Datare: începutul secolului XIX.
Zona de

provenienţă: Gherţa Mică,

jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică:

piatră

de râu,

tălpi

masive de stejar; cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: grinzi de stejar,
Tehnică: tăiere,

tencuială

de lut, var.

văruire.

cioplire,

Îmbinare: coadă de rândunică.
Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:
uşă

- tip: în patru ape, cu

şut

trapezoidal,

şobdie prevăzut

cu o

care permite accesul în pod.
- material: lemn.

Învelitoare: - material: paie de secară.
- tehnică: jupi.
Tavan: pe

meştergrindă

stejar acoperite de

(7,30m) sunt

poditură

Sisteme de încălzire

şi

aşezate

cu scânduri de brad.

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit (bucătărie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatră.
Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

; Achiziţionată de Muzeul

Judeţean

Satu Mare.
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grinzi transversale din

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Încăperi: casă curată, casă de locuit, la mijloc existând o tindă.

Prelungiri:

tărnaţ.

Elemente decorative:
Amplasare: geamuri cu leban6 , capetele

meştergrinzii

au forma

stilizată

a unui cal.
Tehnică:

cioplire.

Motive: cap de cal.
Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: cuptorul.
Dimensiuni: 7,30 m x 4,40 m x 1,80 m,

înălţimea acoperişului

este de

3,70m.

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

construcţie

nr. 4

Casă ţărănească 7 •

Bicelulară.

Datare:

sfârşitul

Zona de

secolului XIX.

provenienţă: Moişeni,

jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică:

piatră

de râu,

tălpi

masive de gorun; cioplire,

plătuire.
Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne de
6
7

răşinoase,

unele rotunde, altele dreptunghiulare,

Element caracteristic arhitecturii Ţării Oaşului.
de Muzeul Judeţean Satu Mare.

Achiziţionată
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Locuinţă,

tencuială

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

de lut, var.

Tehnică: tăiere,

văruire.

cioplire, lipire,

Îmbinare: în cheotori.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: Iniţial casa a fost acoperită cu şindrilă, în timp
însă

aceasta fiind
- tehnică:

Tavan: pe

înlocuită

tăiere,

Sisteme de

cuire.

meştergrindă

stejar acoperite de

(8,60 m) sunt situate grinzi transversale din

poditură

încălzire şi

poală.

cu

cu scânduri de brad.

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit (bucătărie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatră.
Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: iniţial tinda foarte mică, fără târnaţ, ulterior măritdu-se tinda şi

s-a creat

şi târnaţul,

tinda a fost

transformată

în

casă

de locuit

camera curată.
Prelungiri:

tărnaţ

Pardoseala: lut

ce se

sprijină

pe doi stâlpi de stejar.

bătut.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: cuptorul.
Dimensiuni: lungime 8,60 m,

lăţime

4,70 m.
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(cameră);

Locuinţă,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie

nr. 5

Casă ţărănească 8 •

Bicelulară.

Datare: a doua
Zona de

jumătate

a secolului XIX.

provenienţă: Gherţa Mică,

jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale/tehnică: piatră

de râu,

tălpi

masive de gorun; cioplire,

plătuire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne groase, suprapuse orizontal, cuie din lemn de tisa,
tencuială

de lut, var.

Tehnică: tăiere,

cioplire, văruire.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:
şi

- tip: în patru ape cu şobdie cu o uşă şi două nişe pentru iluminat

aerisirea podului.
- material: lemn.

Învelitoare: - material: iniţial, casa a fost acoperită cu şindrilă de brad,
înlocuită

în timp cu trestie şi de paie.

- tehnică: tăiere, cuire, jupi.
Tavan: pe
poditură

meştergrindă

sunt situate grinzi transversale din stejar acoperite de

cu scânduri de brad.

Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit (bucătărie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatră.
Materiale/tehnică: piatră, cărămidă,

•Achiziţionată

lut.

de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Planul locuinţei:
Intrarea: prin tindă.
Încăperi: două încăperi şi o tindă.

Prelungiri: tărnaţ.
Pardoseala: lut bătut.

Locuri privilegiate ale construcţiei:
Prestigiu social:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: cuptorul.
Elemente originale:

uşa

de intrare din lemn de stejar,

prevăzută

cu o

încuietoare masivă cu clape şi zăvor; este confecţionată manual.
Dimensiuni: lungime 12,80m,
înălţimea

4,80m,

înălţime

1,90m.

Acoperişul

are

de 4,5m este element caractereristic arhitecturii ţărăneşti din zonă.

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

lăţime

de

construcţie

nr. 6

Casă ţărănească.

Bicelulară.

Datare: 1980.
Zona de

provenienţă:

Micula, jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului-Ugocea.

Etnie: Ucraineni.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale/tehnică: piatră spartă şi

din lemn de

o

centură

din beton, pe care

stă

talpa

răşinoase.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne de molid cioplite în patru
Tehnică: tăiere,

cioplire,

feţe, tencuială,

var.

văruire.

Îmbinare: coadă de rândunică, pereţii despărţitori sunt îmbinaţi în cep
şi

uluc.

Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:

- tip: în

două

ape cu iluminator.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

- material: lemn.
Învelitoare: - material: şindrilă de răşinoase.
- tehnică:

tăiere,

cuire.

Tavan: grinzi transversale din stejar acoperite de

poditură

cu scânduri

de brad.
Sisteme de încălzire

şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie, cameră.

Tip:

sobă

de

teracotă

Materiale/tehnică:

cu

plită, sobă

de

teracotă.

cahle ceramice, lut.

Planul locuintei:
Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: două încăperi şi o tindă, atelier de tâmplărie, o magazie de

lemne

şi

un grajd.

Prelungiri:

tărnaţ.

Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale constructiei:
Prestigiu social: masa, ruda.
uşa,

Magico-ritual: cuptorul,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

masa.

de constructie nr. 7

Casă ţărănească.

Bicelulară.

Datare:

jumătatea

Zona de

secolului XIX, 1856.

provenien\ă:

Valea Vinului, jud. Satu Mare, Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul constructiei:
Materiale/tehnică: piatră

de râu,

tălpi

masive de stejar; cioplire.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Pereţii construcţiei:
blăni

Materiale:

Tehnică: tăiere,

tencuială

de lemn,

de lut, var.

văruire.

cioplire,

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape, cu
dată recentă

a fi o modificare de
scândurile care

plachează

şut

la frontul de la

stradă,

ceea ce pare

(probabil la 1921, an marcat traforat în

frontonul), are o singură deschidere.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: paie de secară.
- tehnică: jupi.
Tavan:

făcut

Sisteme de

din bârne

încălzire şi

şi

scânduri de lemn, podul este lipit cu lut.

preparare a hranei:

Încăpere: tindă.

Tip:

vatră

cu cuptor deasupra

Materiale/tehnică:

Planul

căreia

bârne lipite cu

se

află

un horn slobod.

pământ, cărămidă,

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi:casă curată, casă de şezut, la mijloc existând o tindă.

Prelungiri: prispa

slobodă

cu stâlpi de lemn

ciopliţi.

Elemente decorative:
Amplasare: este decorat cu un joc de linii dat de montarea în sensuri

diferite a scândurilor
bază;

şi

de o

scândură

cu motive decorative

stâlpi de lemn.

Tehnică:

cioplire, traforare 9 •

Motive: geometrice.
' Paul Petrescu, Arhitectura

ţărănească

... , p. 40.
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plasată

la

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale

construcţiei:

meştergrinda,

Prestigiu social:

ruda.

Magico-ritual: vatra.
Dimensiuni: tinda: lungime 4,50m,

4,70m,

lăţime

Tip:

2,ZOm, casa de şezut: lungime

4,70m, iar casa curată: lungime 4,90m,

Fişa analitică

Denumire:

lăţime

de

construcţie

lăţime

4,70m.

nr. 8

Casă ţărănească 10 •

Bicelulară.

Datare:

sfârşitul

Zona de

secolului XIX

provenienţă: Măriuş,

jud. Satu Mare, Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică: pietre de râu,

crăpate.

Pereţii construcţiei:

Materiale: grinzi verticale
Tehnică: tăiere,

cioplire,

şi

bârne,

văruire

lipitură

în interior

de
şi

pământ,

var.

exterior.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: paie.
- tehnică: jupi.
Tavan: este fixat pe o meştergrindă cu grinzi transversale
10

Achiziţionată

de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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aşezate

paralel

Locuinţă,

şi poditură

cu scânduri.

Sisteme de

încălzire şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

preparare a hranei:

Încăpere: tindă.

Tip: cuptor construit din

văioage

cu o parte

acoperită

de o

plită

din

fontă, iar partea din spate, închisă era folosită ca uscător. În faţa şi

spatele cuptorului, pe

lăţimea

află două

arcade boltite de

Cuptorul are un horn din văioage 11 •

formă ondulată.

Materiale/tehnică: văioage,

Planul

tindei, se

lut.

locuinţei:

Intrarea:

tindă.

Încăperi: două camere şi o tindă încălzită.
şi

Prelungiri: în partea de sud

vest casa are un

târnaţ

cu opt grinzi de

susţinere.

Pardoseala: lut

bătut.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: vatra.
Dimensiuni: Camera

este

prevăzută

curată

(de la

stradă)

are o

cu trei geamuri de 70cm x 90cm

suprafaţă
şi

Denumire:
Tip:

11

construcţie

nr. 9

Casă ţărănească 12 •

Bicelulară.

Datare:

12

de

sfârşitul

secolului XIX.

A se vedea anexa nr. 6.
Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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şi

în spate cu un geam

de 40cm x 40cm. Tinda are o suprafaţă de 11,25m2 •

Fişa analitică

de 21,05m 2

Locuinţă,

Zona de

provenienţă:

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Pomi, jud. Satu Mare, Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică: piatră

de râu,

tălpi

masive de stejar; cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne de lemn,
Tehnică: tăiere,

cioplire,

tencuială

văruire

de lut, var.

(la interior şi exterior).

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: paie de secară.
- tehnică: jupi.
Tavan: bârne transversale fixate pe
şi

meştergrindă,

poditura din scânduri

podul este lipit cu lut.

Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: tindă.

Tip:

vatră

cu cuptor deasupra

trunchi de

se

află

un horn slobod în

piramidă.

Materiale/tehnică:

Planul

căreia

bârne lipite cu

pământ, cărămidă,

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: casă curată, casă de şezut, la mijloc existând o tindă.

Prelungiri:

tărnaţ

în partea din

faţă

a casei.

Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: vatra.
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formă

de

Locuinţă,

Dimensiuni: Tinda are

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

următoarele

dimensiuni

lăţime

2,45m, lungime

4,65 m; casa de locuit este mai mare având dimensiunile de
4,60m, lungime 6 m, iar casa curată lungime 5,50m,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

construcţie

lăţime

lăţime

4,65m.

nr. 10

Casă ţărănească 13 •

Bicelulară.

Datare: începutul secolului al XX-lea.
Zona de

provenienţă: Tătărăşti,

jud. Satu Mare, Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică: piatră de râu, tălpi masive de stejar; cioplire, plătuire.
Pereţii construcţiei:

Materiale: văioage şi stâlpi verticali de susţinere a acoperişului, tencuială

de lut, var.
Tehnică: tăiere,

cioplire,

frământare şi

modelare

manuală, văruire.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

din

- tip: în patru ape în partea din

scândură

de brad

şi

are

două gemuleţe

faţă,

este

prevăzut

cu un

şut

iluminatoare.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: paie de secară.
- tehnică: jupi.
Tavan: grinzi transversale din lemn de stejar, acoperite cu

lemn de brad, podul este lipit cu lut.
13

Achizitionată

de Muzeul Judetean Satu Mare.
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scândură

de

Locuinţă,

Sisteme de

încălzire şi

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit.

Tip:

vatră

cu cuptor.

Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: casa de locuit, tindă.

Prelungiri:

tărnaţ

în

formă

de „L", la

faţadă şi

partea

laterală.

Elemente decorative:
Amplasare: este decorat cu un joc de linii dat de montarea în sensuri
diferite a scândurilor
bază;

şi

de o

scândură

cu motive decorative

plasată

la

stâlpi de lemn .

Tehnică:

cioplire, traforate.

Motive: geometrice.
Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: vatra.
Dimensiuni: lungime 7,40m,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

lăţime

construcţie

3, 70m, adâncimea tărnaţului 60cm.

nr. 11

Casă ţărănească 14 •

Bicelulară.

Datare: aproximativ 1850.
Zona de

provenienţă:

Apa, jud. Satu Mare, Câmpia

Etnie: Români.
" Casa muzeu Dr. Vasile Lucaciu din localitatea Apa, judeţul Satu Mare.
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Sătmăreană.

Locuinţă,

Fundamentul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţiei:

Materiale/tehnică: piatră, tălpi

masive de stejar; cioplire,

plătuire.

Pereţii construcţiei:

tencuială

Materiale: lemn,
Tehnică: tăiere,

cioplire,

de lut, var.

văruire.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:

- tip: în patru ape în partea din

faţă

este

prevăzut

cu un

şut.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: paie de secară şi stuf
- tehnică: jupi.
Tavan: grinzi transversale din lemn de stejar, acoperite cu
lemn de brad, podul este lipit cu lut.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: tindă.

Tip: cuptor cu

plită (iniţial

cu horn slobod).

Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: două camere şi tindă.

Prelungiri:
Pardoseala: lut

bătut.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda.

Magico-ritual: vatra.
Dimensiuni: lungime 11,85m,
Fişa analitică

de

construcţie

lăţime

4,20m.

nr. 12
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scândură

de

Locuinţă,

Casă ţărănească.

Denumire:
Tip:

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Bicelulară.

Datare: inceputul secolului XX.
Zona de

provenienţă:

Hodod, jud. Satu Mare, Codru.

Etnie: maghiari.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale/tehnică: piatră

de Chilioara (pala

kă),

cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: La

folosit

bază pereţii

cărămidă

Tehnică:

în

sunt din

alternanţă

zidire, tencuire,

cărămidă

iar în partea superioară s-a

cu vaioage, mortar, var.

văruire.

Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:

- tip: în patru ape, este învelit cu

ţiglă

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: ţiglă ceramică.
Tavan: este realizat din bârne de
Sisteme de

încălzire şi

răşinoase.

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit.

Tip:

vatră

cu cuptor.

Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: camera curată, bucătăria, tindă.

Prelungiri:

tărnaţ,

stâlpii

tărnaţului

sunt zidiţi în plan circular.

Pardoseala: podele din lemn.
Locuri privilegiate ale

construcţiei:

Prestigiu social: camera

curată.

Magico-ritual:
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de

Elemente specifice: la baza
piatră.

contrafort din

fată

Dimensiuni: camera

curată:

lătime

4m;

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

laterală

lungime 5m,

lătime

5m;

există

un

pivnită,

cu

spate,

există

a casei iar în spatele casei se

tărnatul:

de

în partea

La subsolul camerei curate

intrare în partea din

4m,

fundaţiei

grani!ă

află

o

cuptorul.

bucătăria:

lungime

lungime 4m, adâncime 1,5m.

construcţie

nr. 13

Casă tărănească.

Bicelulară.

Datare: începutul secolului al XX-lea.
Zona de

provenienţă: Aluniş,

Sălaj,

jud.

Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică: piatră calcaroasă 15 •

Pereţii construcţiei:

Materiale: lemn de brad,
Tehnică: tăiere,

cioplire,

tencuială

de lut, var.

frământare şi

modelare

manuală, văruire.

Îmbinare: în cătăi.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: tiglă.
Tavan: grinzi transversale din lemn de stejar, acoperite cu

scândură

lemn de brad, podul este lipit cu lut.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit, camera curată.
''provenită

din dealurile învecinate (Dealul

Băiuşag

}; Inf. Pop Ana, 84 ani,
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Aluniş,

jud.

Sălaj,

2004.

de

Locuinţă,

Tip:

iniţial vatră;

acum

Materiale/tehnică:

Planul

locuire şi mentalitate în zona de

şpor, sobă

metal,

graniţă

de tuci.

tablă, fontă.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: două camere, tindă rece şi târnaţ.

Prelungiri:

din

Târnaţul

cărămidă.

din

faţa

casei este

prevăzut

Beci de 3m x 4m sub camera

Pardoseala: lut

bătut,

curată,

în partea din

faţă.

podele din lemn.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

cu patru stâlpi rotunzi

construcţiei:

meştergrinda,

camera

curată.

Magico-ritual: vatra.
Elemente specifice: Casa face parte dintr-o
şură

cu

două

Fişa analitică

de

construcţie

mai are o

Denumire:
Tip:

grajduri, un

coteţ

gospodărie tradiţională

de porci

şi găini şi

o

ce

fântână.

nr. 14

Casă ţărănească.

Bicelulară.

Datare: 1935.
Zona de

provenienţă:

Asuaju de Sus,

judeţul Maramureş,

Codru.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică: piatră de râu, tălpi masive de stejar; cioplire, plătuire.
Pereţii construcţiei:

Materiale:

văioage, tencuială

Tehnică: frământare şi

de lut, var.

modelare

manuală, văruire.

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape în partea din

faţă,
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este

prevăzut

cu un

şut

Locuinţă,

din

scândură

de brad

şi

are

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

două gemuleţe

iluminatoare.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: paie de secară.
- tehnică: jupi.
Tavan: grinzi transversale acoperite cu scândură de lemn de brad, podul
este lipit cu lut.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: casa de locuit.

Tip:

vatră

cu cuptor.

Materiale/tehnică: cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi:casa curată, casa de locuit, tindă.

Prelungiri:

tărnat

pe

toată

sunt din lemn, în partea

lungimea casei. Stâlpi

superioară

şi

gardul

tărnaţului

cu şipci de lemn frumos decorate.

Elemente decorative:
Amplasare:

tărnaţ.

Tehnică: cioplire,tăiere.

Motive: geometrice, ciur 16 •
Pardoseala: lut bătut, podele.
Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

casa

curată.

Magico-ritual: vatra.
Elemente specifice: în curte, paralel cu casa, se
cămara,

cu grajd

şi

în prelungirea casei este un coştei şi (aproape de poartă) fântâna,

cu împrejmuire, ghizd dreptunghiular din lemn.

16

află şura

Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud.

Maramureş,

2004.
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Locuinţă,

Fişa analitică

de

locuire şi mentalitate în zona de grani!ă

construcţie

nr. 15

Casă ţărănească 17 •

Denumire:

Tip: „tiedlunghaus" sau „tip vagon".
Datare: 1881.
Zona de
Etnie:

provenienţă: Petreşti,

jud. Satu Mare.

şvabi.

Fundamentul

construcţiei:

Materiale/tehnică: cărămidă arsă şi văioagă,

mortar

Pereţii construcţiei:

cărămidă arsă şi văioagă,

Materiale:

Tehnică: iniţial
văruiţi, pereţii

lipiţi

au fost

mortar, lut, var

cu lut mai nisipos, acum sunt

tencuiţi şi

sunt groşi de 40cm.

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip:

două

ape.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: ţiglă.
Tavan:

poditură.

Sisteme de încălzire

şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătării, camere.

Tip:

şpor,

sobe de tuci.

Materiale/tehnică:

Planul

metal.

locuinţei:

Intrarea: prin cele

două

holuri.

Încăperi: 8 încăperi: în casa din faţă -două camere, la stradă: camera
curată şi

camera soacrei; o

zarzavaturi
17

Casa muzeu

şi

provizii (cu

şvăbesc,

Muzeul

Judeţean

bucătărie

uşa pivniţei

cu

pivniţă

în podeaua

Satu Mare.
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dedesubt pentru
bucătăriei) şi

un

Locuinţă,

hol; casa din spate cărămidă

cu

în grajd sub

boltă

două

aici se

locuire şi mentalitate în zona de grani!ă

păstrează

acelaşi acoperiş

element de specificitate

Prelungiri: pe

toată

Pardoseala: lut

şi

camere

un hol (sub care este un beci din

vinul)

o bucătărie din care se

cu casa de locuit, ceea ce constituie

intră

încă

un

şvăbească.

lungimea, casa este

bătut,

şi

podele,

prevăzută

cu un

tărnaţ.

cărămidă arsă.

Locuri privilegiate ale constructiei:
Prestigiu social: camera

curată,

exteriorul casei.

Magico-ritual:
Elemente specifice: casa este

aşezată

cu latura

îngustă

spre

stradă şi aşezată

perpendicular pe aceasta. În curtea casei se află o şura „pe două laturi" aşezată
astfel încât porµIe sunt pe un ax comun cu poarta mare de la intrarea în gospodărie.

Dimensiuni: casa: lungime 17m,
60cm;

înălţimea

2,30m;

şura: lăţime

lăţime

8m; adâncimea

12m, lungime 8m.
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tărnaţului:

Locuinţă,

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

de constructie nr. 16

Casă ţărănească.

Monocelulară.

Datare: secol XIX.
Zona de

provenientă:

Ruscova, jud.

Maramureş.

Etnie: ucraineni.
Fundamentul constructiei:
Materiale I

tehnică: piatră

de râu.

Peretii constructiei:
Materiale: bârne de lemn, la interior cu
Tehnică: tăiere,

lipitură

cioplire.

Îmbinare: cheotoare rotundă.
Acoperişul

constructiei:

Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: lemn, draniţă.
- tehnică:
Tavan:

poditură

Sisteme de

tăiere, crăpare.

din scânduri de brad.

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: cameră.

Tip: cuptor cu

vatră.

Materiale/tehnică: cărămidă,

lut.

Planul locuintei:
Intrarea: din

şatră.

Încăperi: cameră.

Prelungiri: pridvor deschis
Pardoseala: lut

(şatră).

bătut.

Locuri privilegiate ale constructiei:
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de lut

văruită.

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Prestigiu social: ruda (hreadka).
Magico-ritual: cuptorul.
Elemnete specifice: Într-un colţ al încăperii se afla groapa de păstrare a

cartofilor,

acoperită

cu un pod de scânduri. Un spaţiu important al casei

îl ocupa podul, aici se
afumăturile

de porc

păstrau

Denumire:
Tip:

de

făina şi

(şunca, slănina, cârnaţii)1 8 •

Dimensiuni: lungime 3m,

Fişa analitică

pentru întregul an: porumbul,

lăţime

construcţie

2,5m.

nr. 17

Casă ţărănească.

casă nemţească

„tip vagon".

Datare: 1867.
Zona de
Etnie:

provenienţă: Vişeu

Ţipţărai1 9 , judeţul Maramureş.

ţipţeri.

Fundamentul

construcţiei:

Materiale I tehnică:
tălpi

de Sus,

piatră

de râu,

masive de stejar; cioplire,

întărită

în timp cu un strat de mortar,

plătuire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne 20 ,
Tehnică: tăiere,

tencuială

cioplire,

de lut, var.

frământare şi

modelare

manuală, văruire.

Îmbinare: cheotoare nemţească.
Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:

- tip: în

două

ape.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: şindrilă schimbată cu ţiglă.
Liuba Horvat, Vasile Horvat, Ruscova o comună ucraineană din Maramureş, Zalău, Ed. Limes, 2007, passim.
„rând, şir ţipţăresc" cartier vechi locuit doar de ţipţeri până în anii 2000, în Vişeu de Sus.
20
Peretele dinspre stradă a fost leţuit fiind pregătit pentru tencuire.
18

19

247
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Tavan: grinzi transversale din lemn de stejar, acoperite cu

scândură

de

lemn de brad. Pe meştergrindă sunt încrustate anul 1867 şi iniţialele SHI
- acestea reprezentând probabil numele
Sisteme de

încălzire şi

meşterului

constructor21 •

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie, cameră.

Tip:

şpor, sobă

de tuci.

Materiale/tehnică:

Planul

locuinţei:

Intrarea: prin

de

două

tărnaţ şi

tindă

metal.

tindă,

o perioadă casa avea

părinţii trăiau

familii,

în

bucătărie

unul dintre copii cu familia

trăia

principală utilizată şi

azi).

(intrarea

două intrări

în

atunci era

aveau intrare

cameră şi

locuită

directă

din

aveau intare prin

Încăperi: o cameră, bucătărie, tindă rece.

Prelungiri:

ţărnaţ

Pardoseala: lut

pe

toată

bătut,

podele.

Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

lungimea casei.

construcţiei:

meştergrinda.

Magico-ritual:
Elemente specifice: în curte mai

există coteţe

pentru

păsări şi

o

pentru lemne.
Dimensiuni: Lungimea casei este de 9m iar lăţimea este de 5m.
Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

construcţie

nr. 18

Casă ţărănească.

Bicelulară.

Datare: începutul secolului XX.
21

Inf. Szep Elisabeta, 70 ani,

Vişeu

de Sus, jud.

Maramureş,

2003.
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cămară

Locuinţă,

Zona de

provenienţă:

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Biserica Albă, Transcarpatia.

Etnie: Români.
Fundamentul

construcţiei:

Materiale/tehnică: piatră

de râu,

tălpi

de stejar; cioplire,

plătuire.

Pereţii construcţiei:

tencuială

Materiale: bârne de brad,
Tehnică: tăiere,

cioplire,

de lut, var.

frământare şi

modelare

manuală, văruire.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:

Şarpantă:

- tip: în

două

ape.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: iniţial fusese învelit cu draniţă acum este învelit

cu tablă.
Tavan: grinzi transversale din lemn de stejar, acoperite cu

lemn de brad, podul este lipit cu lut.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie.

Tip:

vatră

cu cuptor.

Materiale/tehnică: vaioagă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin

tindă.

Încăperi: o cameră, o bucătărie şi o tindă rece.

Prelungiri:

tărnaţ

pe

toată

lungimea casei.

Pardoseala: lut bătut.
Locuri privilegiate ale
Prestigiu social:

construcţiei:

meştergrinda,

ruda.

Magico-ritual: vatra.
Dimensiuni: lungime 6m

şi lăţime

3,5m.
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scândură

de

Locuinţă,

Fişa analitică

Denumire:

de

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie

nr. 19

Casă ţărănească 22 •

Tip: tip „doi".
Datare: 1985.
Zona de

provenienţă: Apşa

de Jos, Transcarpatia.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică: piatră

de râu

şi

ciment, cioplire.

Pereţii construcţiei:

Materiale: bârne de lemn cioplite în patru
Tehnică: tăiere,

cioplire, tencuire,

feţe,

mortar, var.

văruire.

Îmbinare: în căţei.
Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în

două

ape.

- material: lemn de brad.
Învelitoare: - material: plăci de eternit.
- tehnică:
Tavan:

scândură

din lemn de brad, crengi

bătute

pe care este

aşezată

tencuiala.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie, camere.

Tip: aragaz, sobe de

teracotă.

Materiale/tehnică: ceramică, cărămidă,

Planul

lut.

locuinţei:

Intrarea: prin hol.
Încăperi: două camere, o bucătărie, o cămară şi un hol.

Prelungiri: un pod locuibil prevăzut cu un geam dar care nu este utilizat
22

Atipică

perioadei din cauza materialelor şi a tehnicilor de construcţie.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

ca atare.
Pardoseala: podele.
Locuri privilegiate ale

construcţiei:

Prestigiu social: camera

curată, meştergrinda.

uşa.

Magico-ritual:

Dimensiuni: lungime 7m şi

Fişa analitică

Denumire:
Tip:

de

Casă

locuinţă

lăţime

construcţie

8m.

nr. 20

de locuit.

tip „doi".

Datare: 1979.
Zona de

provenienţă: Moişeni,

jud. Satu Mare,

Ţara Oaşului.

Etnie: Români.
Fundamentul construcţiei:
Materiale I tehnică:

piatră

de râu, ciment.

Pereţii construcţiei:

văioage şi cărămidă arsă,

Materiale:

Tehnică: clădire,

tencuire,

fier beton, lut, mortar, var.

văruire.

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape.

- material: lemn, cuie de fier.
Învelitoare: - material: ţiglă.
Tavan: scânduri de lemn

şi

crengi

sunbţiri

fixate pe griIIzi pe care este

tencuiala.
Sisteme de

încălzire şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie, camere.

Tip:

şpor,

aragaz, sobe de

teracotă.
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Locuinţă,

Materiale/tehnică: tablă,

Planul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

cahle ceramice, lut.

locuinţei:

Intrarea: hol.
Încăperi: două camere, bucătărie, cămară de alimente, hol.

Prelungiri:
Elemente decorative:
Amplasare: întreaga

suprafată

a peretilor exteriori

plăci

de

faiantă

colorate.
Tehnică:

lipire.

Motive: geometrice 23 •
Pardoseala: podele din brad, gresie.
Geamuri,

uşi:

lemn, PVC

Locuri privilegiate ale

şi sticlă

termopan.

construcţiei:

Prestigiu social: exteriorul casei, camera

curată.

Magico-ritual: cuptorul24 •
Dimensiuni:

lătime:

Fişa analitică

Denumire:

de

Casă

12m, lungime: 9m.

construcţie

nr. 21

de locuit.

Tip: „pe plan" 25 •
Datare: 1985.
Zona de

provenienţă: Apşa

de Mijloc, Transcarpatia.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

construcţiei:

tehnică:

fundatie din

piatră şi

ciment (50cm în

pământ,

" Motivele se regăsesc pe ţesăturile de interior din Ţara Oaşului.
24
Bunica proprietarului îşi aminteşte că în casa veche vatra avea un rol important. Inf. Bârtă Ana, 86 ani,
Moişeni, jud. Satu Mare, 2006.
25
Case cu etaj fals fără şarpantă cu planşeu de beton acoperit cu tablă, tipologie specifică anilor 80 a sec.
XX, aproximativ 50% din casele construite în aceea perioadă în satele româneşti din Transcarpatia. Inf.
Marina Dumitru, 40 ani, Apşa de Jos, Ucraina, 2004.
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Locuinţă,

60cm la

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

suprafaţă).

Pereţii construcţiei:

cărămidă,

Materiale:

Tehnică: clădire,

mortar, fier beton, var, vopsele lavabile.

tencuire,

văruire.

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: plan.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: tablă.
Tavan:

iniţial planşeu

din lemn

şi

trestie cu

tencuială,

acum tavan fals

din rigips.
Sisteme de încălzire

şi

preparare a hranei:

Încăpere: bucătărie, camere.

Tip: sobe de

teracotă,

Materiale/tehnică:

Planul

aragaz.

cahle ceramice, lut.

locuinţei:

Intrarea: hol.
Încăperi: cinci camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie.

Prelungiri:
Pardoseala: parchet din lemn natural, parchet laminat, gresie.
Geamuri,

uşi:

lemn, PVC

Locuri privilegiate ale

şi sticlă

termopan.

construcţiei:

Prestigiu social: exteriorul casei, sufargeria,
Magico-ritual:

uşa,

bucătăria.

geamurile.

Dimensiuni: 200 m 2 •
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Locuinţă,

Fişă analitică

Denumire:

de

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construcţie

nr. 22

de locuit.

Tip: cu etaj.
Datare: 2006.
provenienţă:

Zona de

Slatina, Transcarpatia.

Etnie: Români.
Fundamentul
Materiale I

60cm la

construcţiei:

tehnică: fundaţie

din

piatră şi

ciment (60cm în

pământ,

suprafaţă).

Pereţii construcţiei:

cărămidă,

Materiale:

Tehnică: clădire,

mortar, fier beton, var, vopsele lavabile.

tencuire,

văruire.

Acoperişul construcţiei:
Şarpantă:

- tip: în patru ape combinat.

- material: lemn.
Învelitoare: - material: tablă.
Tavan: tavan fals din rigips fixat pe grinzi, sau
Sisteme de

încălzire şi

planşeu.

preparare a hranei:

Încăpere: toată clădirea, bucătărie.

Tip:

încălzire centrală,

Materiale/tehnică:

Planul

aragaz.

calorifere din

tablă.

locuinţei:

Intrarea:

două intrări,

una în faţă prin holul principal, una în partea din

spate prin bucătărie.
Încăperi: 14 camere, o bucătărie, o cămară de alimente, 2 băi.

Prelungiri:

terasă

în partea din spate a casei, trei balcoane,

mansardă.

Pardoseala: parchet din lemn natural, parchet laminat, gresie,
Geamuri,

uşi:

lemn, PVC

şi sticlă

termopan.
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marmură.

Locuinţă,

Locuri privilegiate ale

construcţiei:

Prestigiu social: exteriorul
Magico-ritual:

uşa,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şi

interiorul casei, împrejmuirea, poarta.

geamurile.

Dimensiuni: 520m 2 •
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Locuinţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de graniţă

2. Hărţi, relevee, imagini

I"·- ·

.

\
li

Fig. nr. 1, Harta zonei studiate 26

26

Fig. nr.: 1-10, 14-30, 33-7 1 provin din arh iva

personală.
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Ţara Maramureşului

istoric 11 anul 1780
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Fig. nr. 3, Harta

Ţării Maramureşului, preluată

M. Ion - La nord de Tisa în "România
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din

mică

Botoş ,

- Bi~ reft1r//IC1t~
Bis.rrid

frttrpi'

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă
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Fig. nr. 4, Harta

Ţ ării Maramureşului , preluată

M. Ion - La nord de Tisa în "România
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din

mică "

Botoş ,

ISTORIC

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 5, Casă muzeu Iacob

Mărcuţ , Călineşti - Oaş ,
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jud. Satu Mare

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr.6 , Casă din Certeze , jud. Satu Mare, 2009
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Locuinţă,

Fig. nr. 7,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Casă traditională

din Certeze , jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 8, Casa - moară,

C ă mârzana ,

jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă ,

Fig. nr. 9,

locuire şi mentalitate în zona de

Casă traditională construi tă

graniţă

în 1948 în Turt, jud. Satu Mare , 2008
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Locuinţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de

Fig. nr. 10, Casa muzeu din

Măriuş ,

graniţă

jud. Satu Mare, 2013
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

--- -~-- ---~--

·'*"·
Fig. nr. 11 , Casă din

27

Tătărăşti ,

jud. Satu Mare. Releveu realizat de T6th

Fig. nr.: 11 - 13, 31-32 provin din arhiva Muzeului

judeţean

Satu Mare.
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Zoltăn 27

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 12 , Casă din

Tătărăşti ,

jud. Satu Mare
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de gran iţă

Fig. nr. 13, Casă din Apa , jud. Satu Mare . Releveu realizat de T6th Zoltăn
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Locuinţă ,

Fig. nr. 14, Cuplor din

locuire

şi

mentalitate în zona de graniţă

casă şvăbească , Petreşti ,

jud . Satu Mare , 2006
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Locuinţă,

Fig. nr. 15,

Tărnaţul

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

casei muzeu din

Petreşti ,

jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de

Fig. nr.16, Intrarea în casa muzeu din

Petreşti,

graniţă

jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă ,

Fig. nr. 17,

Meştergrinda

casei

locuire şi mentalitate în zona de

ţipţăreşti

de la

Vişeu

graniţă

de Sus , jud. Maramureş , 2008
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Locuinţă ,

Fig. nr. 18, Casa

tradiţională

din

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Apşa

de Mijloc, Transcarpatia , Ucraina,

începutul secolului al XX - lea , 2005
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construită

la

Locuinţă ,

Fig. nr. 19, Casă

locuire

şi

mentalitate în zona de graniţă

traditională construită

în 1955 în Biserica
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Albă,

Ucraina, 2008

Locuinţă ,

locuire

Fig. nr. 20, Interior traditional

şi

mentalitate în zona de

Ţara Oaşului ,

graniţă

reconstituire în expozitia de

Muzeului Judetean Satu Mare, 2004
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bază

a

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 21 , Interior zona Codru , casa muzeu din Chilia, jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă ,

Fig. nr. 22 , Interior
bază

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

şvăbesc

reconstituire în cadrul expozitiei de

a Muzeului Judetean Satu Mare, 2008

276
https://biblioteca-digitala.ro

Locuinţă ,

Fig. nr. 23 , Interior

locuire

c asă

şi

mentalitate în zona de graniţă

din Valea Viseului, jud. Maramureş , 2013
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 24 , Interior casa maghiară din
jud. Satu Mare, 2014

Oraşu-Nou ,
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 25, Intarea în

casă .. „

Soconzel , jud . Satu Mare , 2010
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 26, Pomul casei, Slatina, Transcarpatia, Ucraina , 2013
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Locuinţă ,

Fig. nr. 27 , Cas ă în

locuire şi mentalitate in zona de

c onstru c ţi e ,

graniţă

Batarci, jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă ,

Fig. nr. 28 ,

locuire şi mentalitate în zona de

Şură

graniţă

din Chilia, jud Satu Mare , 2005
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Locuinţă,

locuire

Fig. nr. 29 , Şură „pe

şi

mentalitate în zona de graniţă

două

laturi", Petreşti , jud. Satu Mare
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Locuinţă,

locuire

Fig. nr. 30, Şură

şi

mentalitate în zona de graniţă

Măriuş,

jud. Satu Mare, 2009
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 31 , Şură din Pomi, jud. Satu Mare. Releveu realizat de T6th Zoltân
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Loc uinţă ,
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Fig. nr. 32, Şura gospodărie i din Pomi , jud . Satu Mare. Plan realizat de T6th Zoltân
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 33, Vrarută cu boc, Negreşti-Oaş , jud. Satu Mare, 2009
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Locuinţă ,

Fig. nr. 34, Casa P+1

locuire

c ons truită

şi

mentalitate în zona de graniţă

în anul 1982, Căm ârza na , jud . Satu Mare, 2011
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 35 , Intrarea unei case din

Moişeni „ p ăz it ă
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de un câine", 2007

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 36, Interior

casă

din Certeze, jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă ,

Fig. nr. 37,

Cas ă

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

din Certeze, jud. Satu Mare, ansamblu
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şi

detalii , 2007

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 38, Casă din Certeze, jud. Satu Mare, ansamblu
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şi

detalii , 2007

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 39, Casă din Certeze, jud. Satu Mare, ansamblu

293
https://biblioteca-digitala.ro

şi

detalii , 2007

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 40 , C a s ă din Certeze, jud. Satu Mare , detaliu , 2007
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Locuinţă,

locuire

şi

mentalitate în zona de

graniţă

Fig. ru.41 , Casă din Certeze , jud. Satu Mare, detaliu, 2007
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Loc uinţă,

locuire ş i mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr.42 , Casă din Certeze, jud . Satu Mare , detaliu, 2007
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Locuinţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 43, Casă din Certeze, geam vitrat, 2006
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Locuinţă ,

Fig. nr. 44, Strada

locuire şi mentalitate în zona de

principal ă

graniţă

din Certeze, jud . Satu-Mare, 2007
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 45 , Casă din

Negreş ti-O aş ,

jud. Satu Mare , 2012
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 46 , Casă din Câmpulung la Tisa , jud. Maramureş , 2008
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Locuinţă,

Fig. nr. 47 ,

Casă

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

pe plan (cu etaj fals)

Apşa

(Anexe

construită

în anul 1985 ,

de Mijloc, Ucraina, 2008

fişa analitică

de

construcţi e
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nr. 23)

Locuinţă ,

Fig. nr. 48,

locuire

şi

Gospodărie

mentalitate în zona de

din

Turţ ,

graniţă

jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 49-50, Case noi

şi

vechi din

Coştiui ,

jud.
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--

Maramureş ,

2008

-

Locuinţă,

locuire

şi

mentalitate în zona de graniţă

----

Fig. nr. 51 , Casă

reconstruită,

Certeze , jud . Satu Mare, 2006
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Locuinţă ,

Fig. nr. 52,

locuire

Casă

şi

mentalitate în zona de

graniţă

din Certeze, jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 53, Casă din Certeze cu

ac operiş

jud. Satu Mare, 2007

306
https://biblioteca-digitala.ro

curbat,

Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 54, Casă din

Căline şti Oaş ,

jud. Satu Mare, 2006
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 55, Casă din Biserica

Alb ă,

Transcarpatia, 2005
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Locuinţă ,

Fig. nr. 70,

Casă

în

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

construc~ie , Apşa

de Jos, Transcarpatia, 2015
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Locuinţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 57 , Casă în reconstructie, Apşa de Jos, Transcarpatia , Ucraina, 2008
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

Fig. nr. 58, Stradă în Apşa de Jos, Transcarpatia , 2008
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Locu inţă,

Fig. nr. 59, Casă din

locuire şi mentalitate în zona de

Apşa

graniţă

de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2008
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 60 , Cas ă din Ruscova, jud.

Maramureş,
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2008

Loc u i nţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 61 , P l a n şe proiecte, Vi şe u de Sus, jud. Maramureş , 2008
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig nr. 62 , Pl a n şe proiecte, Vi şe u de Sus, jud. Mara mureş , 2008
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 63 , Pl an şe proiecte, Vi şe u de Sus, jud. M aramureş , 2008
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă

Locuinte

Fig. nr. 64 , Planşe proiecte,

Vişeu

de Sus, jud. Maramureş , 2008
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Locuinţă ,

locuire

şi

mentalitate în zona de

graniţă

+6 25

±OOO
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Fig. nr. 65, Proiect casă Odoreu, jud. Satu Mare, arhitect Dezideriu Schmidt, 2006
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Locuinţă,

locuire şi mentalitate în zona de

graniţă
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G I
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~

Fig. nr. 66 , Proiect cas ă Odoreu , jud. Satu Mare, arhitect Dezideriu Schmidt, 2006
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de
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Fig. nr. 67, Proiect

casă

Odoreu, jud . Satu Mare , arhitect Dezideriu Schmidt, 2006
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I.

1

Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă
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Fig. nr. 68, Proiect c as ă Odoreu , jud. Satu Mare, arhitect Dezid eriu Schmidt, 2006
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Locuinţă ,

locuire

Fig. nr. 69 , "Proiect"

şi

casă

mentalitate în zona de

graniţă

din Moişeni, jud. Satu Mare, 2008
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 70, Casă în constructie,

Apşa

de Jos, Transcarpatia , 2015
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Locuinţă ,

locuire şi mentalitate în zona de graniţă

Fig. nr. 71, Case noi, Apşa de Jos, Transcarpatia, 2015
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