STUDII
SCARA DE ACCES CA FORMĂ ARHITECTONICĂ ÎN ARHITECTURA
POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
P110f. dr. arh. ADRIAN GHEORGHIU
Pentru casa ţărănească române<l!scă, funcţiunea de locuire,
În ,spa,ţiu Înohis, conduce la m1me'l1o.ase tipuri de plan 1, dar la
un Violum construit în general simplru-pri1smatic Adaugtînd
Însă seria de furncţiuni giospodărnşui, nllodul de viaţa şi de
muncă, dominant în .aer libe.r , al ţăDanului, precum şi oondiţiile geografico-economice, de microrelief şi microclimă, de
ocupaţii dar şi de tradiţi,i, acest volum se îmbogăţeşte şi se
diversif iică prin ada101sul, de alvfel organi,c, al unor forme
a·r hitectoni ce, mai ale·s deS'c h ise: prispa ('la parter), sala (la
etaj), foişorul, polata, scara A1cestea, ca ,spaţii funcţionale
ve aparente, şi uoomai
semiadăp.ostiite, icu ·S tructuPi oonstructi1
de aoeea purtătoare ale detalii1or decorative, cooistirui1e „subviolurne" redundante bine 'Conturate dar raţional şi
estetic integra-te volumului tlota!l, rezultant, al casei . Ele dau
casei populare române,şiti o anumită plastiieă de linii, suprafeţe şi volume, În pl~nuri ş i goluri, 'Î nainte de a ajunge la
vibraţ"ia de detaliu 0ciioplit.ură, 1s tucatura, trafor) şi fa un anumit mod de gradaţie a luminii şi lllmbrei, pe acestea, ca şi pe
adaosul de pila1nte şi f.liori. Ele realizează 10 tranziţie Între
spaţiul închi,s al locuirii (propriu-zise) ·şi ,spaţiul liber Î111conJurător, ,o Îrntrepătmndere ·complexă a aces'tora. Exprimînd
funqiuni goispodăr·eşti sau nrnşteşugăreşti, dar işi funcţiuni de
recreare, aceste forme arhitectonice sînt de multe ori şi
social-i sto ric semnifi1o ativ.e şi ch iar 1tr;idiţional-simbolice 2 .
P.01:mele ai-hitecvornce asnfol definite contribuie, evident, la
diversificarea tipudl10,r de plan - prin spaţii le funoţionale
ce le introduc - dar, mai ales, pentru acelaşi 1tip de plan,
contribuie subsnanţial, Ia dive11sificarea elevaţie i. Prin j1ocul
de „1subvolume", deschi1se sau semi[nchise, şi tlocma.i de aceea
cu multiple libertăţi oompoziţionalie, 1În jurul volumului simplu închiis al casei, ,c a ,şi prin elemente,le coo1stl1llctive şi deco.native ,ce le 1in:t11oduc, pri1sipa, ·saila, foişo rul, po1'ata, 'S·c ara
conduc la ,o mare varietate de 1aspecte ·spaţiale ale casei ţă
răneşni romaneşti. Desfă1 şurnnd de1ci 1în · S paţiu tipul de plan
ş i extinzînd transparent volumul -locuirii, aceste forme arhitectoniiC1e fac să apa:ră 'ideea tipu'lui de arhitectură oa rezultantă a tipului de plan, a tipului de elevaţie şi a tipurilor de
„s ubvdume" (indusiv cantita,t ea şi calitatea lor) .
Mai înuîi, criteriiul devaţiei int11odU1ce 1încă două „subvolume" mai stnînis legate 1şi [ndi1speinsabile, de faipt, volumului simplu al caisei: soclitl 1şi acoperişul . Soclul, purtînd tipul
de plan şi al „S1Ubvoh.11111eltor", indică ~nălţimea casei, cu sau
fără iintroducere de n10i funqiuni . .Aistfel Siodul lipseşte la
casa joasă (fa niivdul solului); se ·ridică 0,30-0,80 m pe
bîrne, pia1tră sau piJoţi, la casa pe socht fără pivniţe; ajunge
la 1,20-1,50 m la casa pe soclu cit pivniţe; şi poate, la
1,50-2,00 m, să devină un p <l!rter icu ipi1vniţe, bucătărie de va, ră şi încăperi de liocuit la casa cu un etaj. Soclul, În teren oriz0111tal oou <l!ocidentat, poate să intrioducă un
tip de plan, alrul demt cel al l1oooirii p!.1opriu-zi1se pe care
îl ridi:că. A1ooperişul, la rfodul Jui, Î1ş i are 10 1 aimp lă tipoliogie
referindu-se la forme şi materiale, ,în fonqie de climă, de
tradiţii regi1ooa1e sau locale, de dezvo:karea 'casei etc. Ambele
parni 1oipă, icu deosebită 1p1ondere, l1a aispecnul >Spaţ ial al c<l!sei,
fiin,d zonal specifice (oîmpie, deal, munte) şi regional spe-

cifice (.funcţiuni, economie, ambianţa isuoruca, 1obiiceiuri)3.
Evident că formele arhiteotoni1ce inti'o.duse - funcţionale şi
esteti,ce în acdaşi timp - modtifrcă aceste „subvolume" funcţional-constructive, e senţiale a'le caiSei, tra111smi9îndu-le din
redundanţa lm"
Intre acestea, scara de acce1s la tipul de plan s usţinut de
s:oclu (în sens general) aparţ~ne constructiv aice,stuia, dar ea
devine semnirfioati vă În sip.aţiu începînd uneori chia1r de la
casa j10asă şi, cu auît mai mult, la ca~a 'Pe 1S1odu înalt ş i la
casa cu etaj. Tinunid - Întrudt răimîne ex'terioară - sa
marcheze intrarea În casă şi Înseşi urcarea şi coborîrea, pe
care sa le şi 1adăpostească, scara de acces se îmbină cu celelalte forme arhitectonice - 1pri1spa, sala, foişorul, soolul, acoperi,şu l - sau generează altele (fie şi numai de legătură,
cum vom vedea), intrioduoe În oompioziţie linii şi pilane obli ce
dar şi lllOi v,erricale, iar prin dimensiuni - trepte, balustrade,
l ă ţime 1eoinferă întregulllli volum (evident nu ·ingura) Însăşi „soara umană" . Daică aşezarea scă rii În plan este În
fonoţie de tipul de plan ,şi de ansamblul gospodăriei, inclusiv
microrelieful, orienta1iea şi acce<Sul dinspre drum În gospo,dă
rie şi apoi în casă, constru cţia ş i dezvoltarea ei În spaţiu
depind de tipul de e levaţie (în special înălţimea soclului) şi
de îmb~nările posibile cu 1celelalte forme 1arhitect!onice.
Gomide,rfod aşada'l· că scara de acces - formă arh itectoni·că de legătură Între 'exteri10r şi interior, pe verticală, [nclu~înd un anume dinami1~111 con tribu ie la definirea tipurilor de arhitectura, Întreprindem o sistematizare a relaţiilor
de poziţie scară-usă..iprispă-sală-Boi şior, mai mult sau mai puţin dependenta de înălţimea oasei, dar icu ' S pecială privire
asupra mtodului de .aooiperire al ei. Pentru ieă a1ooper~rea s că
rii, oînd apare, îi şi a·ccennuează calitate.a de „subvolum " ,
aduoîrnd mod~fi'Că.ri acoper:i:rii celorlalte forme arhitectoni1ce
ş i deci Întregului . Pe această cale vom pune În evidenţa o
formă arhi' tJecuo nică ge ne rată de scară mai puţin remarcată 4 ,
denum[ta de noi „bakonul cu sc ară giorjan" 5 , care se ridică
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3 Nu insistăm .a supra unei definiţii complete a tipului de arhitectltră populară sa u a s tructu rării lui, aşa cum totu ş i schiţăm aici detaşare a, iniţial nece s ară, a for111elor arhitectonice adjuvante, ca „subvo!ume"
funqional-e tetice, volumului casei. Tipu rile de arhitectură populară rom â nească au reu ş it, prin specificu! lor regional, dar şi prin unitatea lor
naţională, să fie sintetic-global prezentate de prof. dr. doc. arh. G ri go re
Ionescu în Arhitectura populară românească (Ed. tehnică, 1957). Mai
în detaliu, pornind de la tipul de plan şi unele forme arhitectonice
adjuvante - prispa, sala, foişorul - ţinînd seama ş i de vechime şi de
variante m~croregionale, un prim studiu, b:izan şi pe o stati s tLc:ă în sate111artor, a se vedea Arhitect1Jra populară !n bazinul superior al Argeş ul ui, publi ca t de :iutor în colaborare cu Paul Petrescu în revista „A rhi-

tectu ra R.P.R. ", nr. 8, 1954. Cu aceeaşi metodologie, încadrată î ntr-o
documentare de sistematizar1e regională, În echipe complexe (19491956), deci cu adaosul variantelor sau subtipurilor de a rhi tec tu ră (inclusiv gospo d ă ri a ) , în legăt urile lor soci:il-eco nomice, pe microregiuni,
văi , depresiuni, a se vedea lucrările , FI. Srăncule sc u, Ad . Gheorghiu,
P. Stahl, P. Petrescu, Arhitectitra· populară românească, regiunea Hunedoara (1956), Dobrogea (1957), regiunea Ploieş ti (1957), regiunea Piteşti
(1958), regiunea Buc ttreşti (1958), din care s-au reprodus unele imagini.
4 Balconul cu sca ră este remarcat pe faţada secund ară ;i. caselor,
î n că de Tache Papahagi, În !mages d'ethnographie roumaine, Bucureşti ,
1934; pe faţada prin c ipală , de Gb. Focşa care În articolul Elemente
decorativ e tn arhitectitra popit/ară din zona etnografică a Jiului de Sus
1954) redă
(„Studii şi cercetări de istoria artei". nr. 3-4,
văz ută din interior în fig. 22 o „sală şi balcon ca sttlpi şerpuiţi la o
casă clin Creţeşti", de senată de noi în fig. 81. Este remarcabil sdlpul
înalt ca re de la prima ureaptă susţine polata. Iar Grigore Ionescu ln
op. cit„ fig. 44, redă „casa hti Popescu din Brădiceni rn scara de acces
la etaj alipită prispei dtnd tntr-un palier, c1J balconaş"; scara şi palierul fiind închise, cu scînduri verticale, „ fo rmează un element distinct"'.
5 Autorul, conducînd, în 1957, o echLpă de srudenţi-arhiteqi, la
rel evee de arhitectură populară în nordul Olteniei, a remarcat densitatea,
calitatea şi diversitate a de conformare a balconului cu scară, mai :tles
în Novaci. Făcînd şi le gă tura peste munţi cu privariu[ mărginean , a
considerat, totuşi, ca originale, supr apunerea privariu- sa lă, cu red ucerea
privariului ş i ridicarea lui pe verticală rn „balcon cu scară gorjan" . A
se vedea Ad. Ghe<irghiu, Arhitectura populară românească, izvor ele inspiraţie pentru arhitecwra contemporană, „Studii ş i proiecte" , 2 Inst. de
arh. „Ion Mincu" , 1967, precu m şi Florea Stănculescu, Adrian Gheorghiu, Paul Petrescu, Tezaurul de a rh itectură pop1~lară din Gorj, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1973.
·

In Planurile caselor româneşti ţă răneşti , Sibiu, 1958. („Studii şi
Muzeul Brukenthal) , Paul Stahl ajunge pentru prima oară
la o amplă tipologie a planului. Bazat pe o „logică proprie a transformărilor casei" din interior ~pre eKterior, urmăreşte şase familiii de planuri la "casa cu un singur cat", inclusiv bordeiul, şi trei familii la „casa
cu două caturi", indidnd apoi „case cu planuri rare" ş i „~ospodăria rn
ocol întă rit" . Paul Stahl reuşe ş te s ă dea, pentru fiecare familie, atÎt evoluţi :i În plan pornind ae la încăperea uni că cu vatră dt şi ariile lor de
răspî ndire În ţară, incluzînd şi une le aspecte spaţiale.
2 Pentru simbolismul unor elemente sau forme decorative a se vedea
de eKemplu Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Ed. Meridiane, 1971,
iar pentru semnificaţia şi simbolismu[ foişorului, prin asimilarea lui, la
nivel de formă arhitectonică cu „arbore!e vieţii" a se vedea Adrian
Gheorghiu, Simboluri milenare tn arhitectura populară argeşeană, „Argeş",
anul I, nr. 5, 1966.
1

comur.icări ",
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s emnificaţie a l ce lorlalte prisp a, sah ş i fo işi care 1a rîndul ei gener ează sau d efineşte ma1 multe

b nivelul de
şorul -

tipuri de a rhitectură.
Fă ră a urm ăr i o cronologie a tipurilor s·cării de aoces
ş i a nmdurilor ei de îmbina re 0 1 celelalte forme arhitecnon!'c.e,v ~ ~st1 f~l , de sis tem a ~zare c.?nstituie LJ1n in vemar de posib 1hta ţ1, md1rnn d voto data soluţ11ile naturale sau a d aptă rile în
specificur i regioinaLe sau locale, pmcrnm ş i tendinţel e că tre
am.ph1-mo numental sau v ibrnm -pitoresc.
Dar, îmb ină 1·ile s că1rii de acces cu celelalte forme arhitectoni1ce fădnd:u- s e pe oorpul casei, se i1mpune, în vederea acestei si s temai:iză ri , oonsiderarea iacelor forme esenţi a le, independente de tipul ele p1an, al1e a'l·hi1te crnrii p op ul are ro mâneştii: casa simplă (de formă pri sm atică, Întrucît oonstituie
volumul simplu Închis al lro cu1rii), casa cu prispă (bine formată, 1.1 parter), incft.tsiv cu sală (pe soclu înalt sau pe
parter, Întrucît nu modifid î planul schematic) ş i casa cu foişor ( e Înţelege fo i şorul pur sau veriitabi l). Cu ace·stea, relaţii·le de poziţie de mai sus (prea co.mpiexe p entru o sisuemat·iza.re) se ramifică În două: I, relaţia casă-scară, Înţelegfo d
casa s impl ă şi caisa cu pri1spă (sală) ş i II, relaţia casă cu foiş or-scară, Î nţeleg:înd fo i şiornl adăugat fie casei s'i:rnple f.ie
casei ou pri1spă (•sal ă). ln aceiste rdaţ ii - concentrat defi nite - treb uie di stinsă faţada princip a l ă de cea s ecundară
ş i putem consider a, fără a restrîng:e genera:1itatea sistematiză rii, prispa (sala) ca şi fo:iş o rul, exclusiv pe faţada princi-

Fig. f . C a,a Teo do r

andrea. Poiana V ad ul ui , jud. A lba
(după releveu 1972, arh . Sorin Gavra)

1

pală .

I

I. Relaţia casă-scară. Sînt patru moduri de aşezare a scării
În rapo rt cu casa: perp endicul a r ă pe faţa.da prin c ipală (a),
pe .cea sec unda.ră (b) şi respectiv, rabaterile ei, pe faţada prjnc i p a l ă (c) ş i pe cea s ~cund ară (d). Ace ste moduri de aşezare
.conduc la şiruri de cazuri rezultînd .din •oonsiderarea tipurilor
de c a să - s impl ă (1) sau ou pri sp ă- s ală (2) - , înă lţimii
·casei tradu se prin lungimea şi forma scării în plan ş i sistemele de acope rire, indtv~i v a ·scării (1'), (1") . . . (2'), (2"),
. .. ce·ea ce introduce dezvioltarea ei 1În • sp aţiu . Se ajunge astfel la o matrice (tabelul I) a tipuril1or de arhirncmră ale
casei simple ş i cu pri sp ă-sală , cu sp e c i al ă priv ire la scara de
acces ca form ă a r hitecton i că . D e la Înoeput trebuie obser vat
că (c) şi (d) atrag atît la (1) cît ş i la (2), ca absolut necesar, în faţa intrăr~i În casă, un pod est, care devine uneo ri
prin Î n ch~derc, un balcon . Se defineşte astfel focă din plan,
<lar bogată tipologi•c În devaţi,e, o fmm ă arhitec to nică scara ot balcon - fie ea ş i de tranziţie Între s p a ţiul exterior şi celdalte fonme arhitecto nice. De asemenea, trebuie observat că În (c) rabatarea este indiferentă, la stînga sau la
dreapta, pe când ( d) oon duce la o a doua rabatare, di1stinctă,
în prelungirea faţadei sernndare şi În afara cel·ei principale,
caz subsi.diar Întrucît readuce scara la modul (a) ş i de aceea
notat la ncv o.i·e (d').
l n cele ce urmează, comentînd mai În detaliu ş i exemplifioînid pe tipuri de case ş i fornte ide acoperire - pe cît posibi l şi în fun cţ i e de în ălţimi - introducem pentru cazul care
rezultă în matrice, la interseqia coloa:nei de exemplu (b),
a mlo du!.ui de aşezare a s cări i, cu o linie, de exemplu ( 3') a
tipului de s cară de acces indusi'v de awperire, notaţia (3'b).
La casa simplă ( 1), joaisă sau pe soclu, eventual şi ou p~v
niţe în teren denivelat scara, ev ident exteri1o ară, rămînc În
general neacoperită. E~ p oate atrage În ă o pri spă parţială
în În &u ş i corpul casei, lateral ă sau centrală în (1 a) şi (1 c)
numai l ateral ă În (1 b) şi (1 d). Ceea ce face să a.para, fără
a fi si ngurul motiv, d ou ă tipur~ de arhitJectură: casa cu prispă
parţială, larg r ă,~pfodită 1
Î111 ţa·r ă, ş i casa cu prispă centrală
(t,ip log.gie), mai ales la oîmpie. D eşi ele conduc la alte aspecte spaţi ale, introducerea lor În preZJenta sistemat'.zare nu
ar aduce modifiicări esenţiale.
Acoperirea În p olată a scării (1 ' ) se foce, mai ales la
casa cu pri sp ă parţială , În (1' a) şi (1' b), p!o lata pornind
de sub s trea şina versantului respectiv al acoperi şului, cu p.antă
mai mică dedt a acestuia. De aceea se şi Întîlneşte În reg1iuni
în care panta acoperişului este foarte mare, în Munţii Apu. v
•
seni (fig. 1, 2) şi În Maran:1ureş.
(1' c) care atrage mai rar o pnspa p arţ i ala - ş 1 care
pr!ntr-o dezvoltare a p odestulLJ1i-baloo n poate să con ducă
la foişor (vezi II) - devine, ca „balcon cu &cară ", aooperit
în p·o lată, o formă arhitectJonică specifică: privariul mărgi
nean, care foce s ă apară ş i un tip de arhitectur ă, al MărgiV

-<- Tabelul

I. Matricea

Fig . 2. C.isa Avra m Ian :·:1. Vidra

11--'~~-- _

(du:) :'\ T. Papahagi, fota 1923)

_

~-

%?! !iJ /! ~

l~------~"Jl ·,fj
r--~-.,,-.....,,.,..-.,..,,.,,,i
~

Fig . 3.

asa Ma riei T o111 a ('J 798) , P oiana Sibi ului
(după a rh . M. Possa ş i P. Mihalik, foto 1954)

Fi g. 4. T ili şc a (Arh

•

ca să - prisp ă - sală - s cară
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p op. ro m. reg Hun edoa.ra, după foto 1949)

ni.mji Sibiului 6 ş i Hunedoa rei. Balcon ul mai sc urt (strict neoesa r i'ntrării) sau m.a1i alungit (tinzînd către pri sp ă ), ş i scara
(de 3-7 trepte) wm Împreună aiooperi te În polată frîntă, ce
pleacă din versantul de faţaidă al acoperiş-ului, de-a lun gul
unei .orjzontale a lui ş i de p a,ntă mai mică . Acea stă formare
a polatei o dată cu tendinţa: spre pri sp ă a privariului au atras
probabil pante şi mai mari pentru versanţii laterali ai acoperişului, devenind aproape ftionroane. In m od curent, acea s tă
p olata cade sub s treaş ina acopeâşului (fig. 3, 4) . Sîm cazuri
în 1ca re aceeaşi polată sau o polată frmtă de la coama acoperişului
pă1s trează
de-a l.un ~u1l privariului streaşina .casei
(fig. 5), du:p ă cum s-înt şi acoperiri prin s upra l ărgiri de streaşin ă pe Întreaga faţadă (fag. 6) . Şi astfel, spre ,deo sebire de
pr isp a acoperită În polată de prelvmgire a veTsan tului de faţadă
al acoperişului, CiÎnd .palllta aceistuia nu este prea mare, şi
care condu oe la un tip de .arhitectură mai rar înnîlnit În cîmpie; p nivariul m ă rginean , deşi Î n~u s t, prin aceste varian te
ş i prin mo·dul de integ.rare În corpul casei, redu s lat era1l pe
fa~aida aceste ia, este domparabil mai mult cu foişorul decît cu
pr11sp.a .
(1 ' d), chia,r şi cu prisp ă parţial ă , Îl11trudt ar oonf eri faţadei secundare atribute de faţadă pri1ncipală, pare 1să fie un
caz foarte rar .
.AJcope·rÎ'rea „În foi.şo r " a scăr ii (1 ") adi că cu trei •Sau do,i
v·ers.anţi ş i la aceeaşi s treaşin ă cu acoperişul casei esne, În general, rară (1" a) şi apare la oasa ou pri sp ă parţială, În zona
de d ea l (fig. 7). Deniumit „foişor de s cară", Întrudt derogă
de la funqia ş i s·emniifi.c.aţia fo~şorului, se înuîlneşte frecvent ,
u şor suprafo ă lţat faţă de str· e.aş ina acope6şului, la casa simplă 111ou ă. Aceasta, frecventă mai ale1
s la CÎmipie, ajunge prin
renunţarea la pri-spă-·sală-<Boi şo r, la o marcare, exclusiv decor<l!t.iv ă, a intră rii.
(1" c) este de asemenea frecv•e nt şi cu multe variante,
constituind o soluţie noua : fie că „bal oom1l cu s cară" devine
un foişor plat În axul casei, ae mulve ori cu 1streaşina supraînă lţată, f·ie că odată ou o pl'elung~re a balconului pe tot
re tul faţadei , devine o pr~spă :dec 11oşată. Apare asnfel, un tip
de arhi.tect ură ţărănească nouă (.fig. 8), de cărărrni1d ă şi beton, cu decroşuri în plan, dar şi de s treaşină (chiar pe aoela ş i plan verti•cal), cu de.s·chideni În arcade sau acolade, cu
jocuri complicate de acoperiş ~ i cu deco raţi1e i eşită din scară
1

Fig. 5. Pr ivariul casei d in Tili şca (1847) . Muzeul

atului BLLrnreşti .

Fig. 6. Ca>a Socod ru. P oiana Sibi ulu i.
(după arh. M. Possa şi P. Mihalik, releveu 1954 )
Fig. 7. Starchiojd (Arh. pop. rom. reg. Ploieşti)

li==~~=-==-=--~-===--===i=-.
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6 P entru Mărginime a Sibiului a se vedea remarcabil a lucr are a arh.
Mircea P ossa ş i a rh. Paul Mihalik , Poiana Sibizdui, complex de arhitectură popula ră, Bttc ur eşt i , Ed. Meridi ane, 1966.

Fig. 8. Casă n o u ă din L 11n gtt l cţ u, jud. Ilfov (Arh. pop. rom. reg. Bucureşt i)

Fig. 9. St rea ~ in a o ndu ht-supra l ă r gită la

li
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Împulun g, foto , 1956.

şi multicoloră, pierzînd aspcotul uni ta r ş i 1~o bu ·t al arhitecturii tradiţionale.
Xnca•drăm î n „foiş·o rul de scară ( 1" a), la rnsa cu pri sp ă
parţială ş i ·o s.o luţie nmsceleană (veohe), a •:>uipralătigirii o ndula te a streaşi n ei deasupra scă rii, ·uneori .extin să şi deasupra
gîrli ciului pi vn iţei (fig. 9). A cea.sita pentru că ondul area streaşin ei , În ace l aşi plan d e 1uştere a1l acoperi şului, rezultă din
rncord ă ri curbe pe muchi1iie si doliile foisorului, p:înă la
,;topirea" lui - de-.a lungul unei oxizo ntale În versa ntu]
acoper_şului. Rez ulta, în totul, o 1111odeilare a polatei de frîngere m ă rg ine n e.
La casa rn prispă-sală, independ ent d e în ălţim ea c.a9ei şi
de Întinderiea pri pei şi sălii (parţiale sau llotale), scara poate
fi exter i10.ară (2), (3), au interi oară spaţiului se m ' ad ăp os tit
al prisp ei sa:u să lii (4), (5). Notăm ~rnsă că sca:ra ap a rţin e ca
„sub volu m" soclului (în sens general, d eci .şi partemlui), astfel încît se îm bin ă În ~p ecial mi prisp a, iar sala, ca s p aţiu
de aj.tmgere, este doar irnfluenţată de scară. Exterioa ră fond,
sca ra .î n general ş i „bakionul .cu sca ră" mai puţin , p ot r ămîne
la case le joase sa u pe ~'O clu cu pi vniţe , nea.coperi.te. Altfel,
acoperirea se faoe 3n polată ide prehmgire sau frîntă (2'), (3'),
(3") sau „în fo işor " (2"), (2"'), acoperiri sus ţinuue, În general,
de doi stî lpi.
Acoperirea în pol ată a scări.i Într-o s in g ură ramp ă (2')
prezintă urrn ăvoarele cazuri:
(2' a) În p l a tă de prdungire, la casa j oa,să, a xată sau nu
faţadei cu prisp ă - se întî lneş te frecvent În Gorj, unde scara
p oate fi mărginită de balustrade (f ig. 10) sau mai rar, chi ar
închi să cu un „portai}" (fiig. 11); fo po l ată frîntă se ÎntÎ]neşte în Hunedoara, în Munţii Apuseni dar şi în Dobrogea .
(2' b) mai ales, in polată frînră se Întîlneşte În Hunedoara de nord, în Munţii Apuse ni şi În Maramureş (fi g.
12, 13).
(2' c) d e fineşte, la ca;sa cu pri19p ă- sală , de •o rice înă lţime,
un balcon cu scară arniperit În polată de p relun gi:rie, su sţi 
nută sa u nu de stî,l pi, uneori şi neac0iperi,t. Frecvent în nordul
Olteniei şi mai ales fo Gorj - pentru ca re l-am ş i numit
„balconul cu scară gorjan" - se Înscrie vă dit În fa milia privariului mărginean (c), îmîln indu-se Încă pe Înt reaga arie de
raspîndirre ,a .acestuia . întHnit î n N ovaci ş i domina nt în
Novaci -Ungureni, format la nordul N ovacilor-Rom âni
(sau P ă nuÎntieni), de- a lungu l timpului, de emi.graţi din
zo na de mult co n s tituită a Mărginenilor,
cons ided·ă m
ace.aistă formă arhitecto nică o adaptare
tran sformare
şi p ropr ie evo h1ţie a prj•v.ariului m ă11-.ginean. Î n a.d e-

Fig. 10. Bălfoeşti, jud. Gorj (d up ă foto Gh. Focşa, 1954)

Fig. 12. Casa 1.on Ca ri ,
Hunedoara)

Fig. li . J)ortal ul casei An toni e

Mogo ş

( 1875) Ceauru , jud. Gorj
(Muzeul satu lu i, 13ucu r eşt i)

rişa n ,

ju d. Hunedoa ra (A rh. pop. rom.

Fig. JJ . Be r be ş t i ( 1775 ), jud. Maramure~ (Muze ul ~ atu lui , Bu c ureşti)
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fig . 14. Casa Dtru. Călugăru . N ovaci-l\ orn â ni, jud . G-0rj

(fo to a rh . I. Enilchescu, 1957)

Fig. 15. Ca 1\ cu o singu ră î n că p e re pe pivniţă . Că tun el e , jud . Mehedin ţ i
( dup ă foto Al. G heo rghiu -

fig. 16. C:i :i Ion P aloş, Prej n:i, jud . Me hed i n ţi

( d upă schiţă

Fig. 17. Cas:i. Tab:in,

ovaci-Ungu reni, jud . Gorj

Fig . 18. Ighiel, jud. A lba (J\ rh. pop. ro m. reg.

Fig. 19. Va le:i. Mo trul ui, jud.

Tîrgov i ~te -

1939)

P aul Pe tre~cu, 1960)
(desen autor 1957)

Iu nedoara)

Me h e d i n ţi
( d u p ă foto arh. Victo ria Sandici, 1957)

Fig . 20. J\i[ urgeşti, jud . Gorj
Fi g. 21.

asa lo~ J\ndrco iu , Novaâ - ce ntru
( dup ă re leveu Inst . arh. „To n Mi ncu" 19S7)

16
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Fig. 2J. :\1iclău şa ni , jud. C luj (desen după a rhi va foto CDCAS)
Fig. 22.

Ca~a

veche Io n P ia naru, Novaci-U ngureni, jud. G orj
(de sen autor 1957 )

Fig. 25. Ca

Fi g. 24. C asa Ion Coso r, N ovac i- Ung ureni, jud . Go r j

ă parţia l

veche, cu ba lco n cu sc ară, În T îrgu Jiu
(desen autor 1957)

(dese n auto r 195 7)

Fig. 26. Cas ă cu o sin gu ră î n că p ere pe pivni\ ?i, l3umbe ş ti - Pi1i c,
Go rj (desen autor l 957).
Fig. 28. Tun ş i , jud. Go rj ( dup ă T. P apahagi, fo to 193 l)

jud.
Fig. 27. Casa Leoargă, Ţi c leni , jud. Go rj ( d u p ă T. Pap ahagi, fo to 1930)
Fig. 29. Cl mpu
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lui N eag, jud . Hun edoa ra (foto ISCAS , c. 1950)

vă r dacă , p rivari,ul mărginean este un balcon cu ·sca r ă, acoperit în polată frîntă , alipit ca un ,foişo.r p lat părţii centrale
a casei impie, „balconul cu cară gorjan" es·te un privariu
mărginean minim , aicorpe1iit În po l ată de prelungire, d ezvoltat
în î n ălţim e, a·liipit în centrul faţ-a:d ei la casele joase peste
pr>i sp ă , iar la casele mai Înalte p este 1
soclul plin al parterului
şi mai ales p e te sal ă , la etaj. El rezultă ca un „subvolum"
deschi s, cu atît mai biine integrat caisei ou prirspă-sală cu CÎt
legătu.ra l.a corpul casei se fa.ce prin intermediul aice nora. Întîlninrd aioeastă formă a rhitec toni'Că din Mehedinţi pînă În
A1igeş, ou un maximum de intensitate În Gorj, dar şi În aria
pri v ariului m ăiigiinrea•n , •SC doved eşte vechea şi ·continu a legă
lll ră Între sudul şi rnordul a1 cdora.şi munţi , de nondea-im a loc uiţi şi p ăs.tiori·ţi . Ad ă 1 u1 găm .că , alături de acest schimb de
„f1mme .arhitectonice" , la Novacii-Ungureni nu a pierit nici
azi amintirea z u grăviiiii În albastru, dt de p alid, măicar a
odulu.i (ou pivniţă sau pa.11ter) zid it, pentru că prÎ !>p a- s ală
rămJ'ne În t•r.adiiţia l oca lă a lemnului .apa·r·ent.
Aş.ad a.r, integriînd şi unde exemple mai dep ărtate, vaniantele im edi at•e ale balconului rn scară gorjan p ot fi: neacoperite (f ig. 14, 15, 16) , sa.u aeoiper.ite (fi g. 17-25) ş i apoi
variantele de form ă in elevaţie, depi1rn\'nd aJdi că de în ălţimea
ca ei , care p ot fi:
pe soclu plin (fig. 16, 17);
- În oornso l ă, atît bak 1on>t1l .aît ş i scara (fig. 15, 18-22);
- p e suîlp.i (fi g. 14, 23, 24, 25) .
„Balconul cu sca ră go·rj.an", pri n acce nuul introdus pe faţada casei cu pri spa-sa l ă , subvol um de ve rti ca le şi obli ce de
mi.că d imensiune, p11of1iLî ndu-·se p e 1
soclul plin şi golul sălii
largi, prin multitudinea de variante, pnin răspîndire ~ i integrare natural ă În volumul semiînchis al ·caJsei cu pni sp ă - s ală,
constituie 10 remarca bi~ ă fo rm ă a rhitectonid şi con.duce la un
rip de arhi· tectur ă : casa rn balcon şi s cară gorjană.
(2' d) de mai l argă ră1spîn d i r1e, a pa re mai a~e la casa
Î n altă . Balconul continu ă lateral, pe soclu, •În co n s olă sau pe
·tîlpi , sala etaj ulu.i şi , acoperit izolat (fig. 26) sau o d ată cu
scara de-a Jungul faţadei laterale, În polată de prelung: re,
oond>tLCe la forme r.::m.arcabi,Je, din Mehedinţi p.înă În Arge ş ,
mai ales În Gorj, dar şi În udul Hunedoarei (fig. 27, 28, 29).
A coperirea În fo~şor (2"), numai a scăTi i - În (a) ,ş i
(b) - face să apar ă „fo i,şo.rul de s ca,ră" îngm t, mai mult sau
mai puţin ieşit În funcţie de în ă lţim ea ca ei, evident pe doi
~ tîlpi şi acop eiriit adesea În doi ve·r s anţi . Este o soluţie care
pierde forma, funcţiunea ş i semnifi c aţia fo iş o rului veritaibil.
Dar, Întmcî t ea es t·e foarte r ăspfodită În ZJone În care fioi,şo
rul nu co nstituie o formă tr a,diţi on ală , se p oate d educe că şi
„foişo,pul de s cară" est·e o so luţie natura1l ă. Astfd Gorju l, care
a cLmoscut mai puţin foişo rul, şi Vîkea, car.e p are să fie zona
de ori gine şi evo l uţie a fo i şo rului , nu au recurs la compromisul „foişoru lui de rs1cară": Gorjul a gă·si•t „scara sub polată"
p 111 a 1a „p orta l" ş1• „ ba 1·Conu 1 cu sc ara go·r;a n , iar v~1
1 cea,
dup ă cum vom v•e1dea, a dat Întreaga ser ie de soluţii ale a l ă
turării scă rii la foişor, subordonîncl-o oarecum acestuia şi
creînd de fapt „ foişoru l cu sc ară" . Aşa dar:
(2" a) este foar.te răspî ndit În ţară , mai puţin Olteni a de
no rd ş i T r.an il van i1a, ş i cu d e•oseb ită foecvenţă în Argeş
(fig . 30), PJ·ahov.a etc., dar ş i În sudul Hunedoa.rei (fig. 31).
(2" b) pare să fie, În schim b, foarte rar, poate, Întrucît
conduce la o anume am biguitate iÎn.tre cde ·dou ă faţade .
(2" c) oonslJÎituie o variantă ide .aicoperire a „bal·conului cu
scară g·orjan" . Se acoperă „În foi~or" Îngust, exclusiv balconul ( fă r ă a fi de.ci un Boişo r de sc ară), iar scara, În polată de
prelun gi.re a vel1Sa n~ului de fa.ţaid ~ al a1 ~01perişul~iu casei i'fi~ .
32), mai rar a celui lateral al fio'llşorulu1. Dato nta asemanarii Cil! fo~şoirul , fonna mai .r ă•s pfodită este cea cu scara neacoperită (fig . 33) .
(2" d) rămîne o formă po sibilă, În schimb (2" d' ), adi că
cu 1scara dirijată În afara faţadei pri.ncip ale, aooperită În foişor alungit şi .îndinait, racor:da t la p olata de acoperire a balconului în consolă, consti.tJuie, con s~derăm , un caz sing1ular
(fig. 34) . Pentru c ă e.ra posibi l ca bal.conul să fie acoperit
„În foi1şo1"' şi scara În polată de prelungir.e, pare să se fi
p Peferat aiduoerea În faţaida princip.al ă a unui foişor, de da:ta
aicea sta d e sca ră, fire ş i a t'Ît d e curios.
(2"' c) şi (2" ' d), reprezemînd pă trarea aceluiaşi plan
de naşte.re a a•oop eni şului casei rşi de-a lungul acoperir ii baloon uJ.ui cu sca ră, nu se Întîlnes.c în aceste for me pure, c~ ca
suprală rgiri de rs tre aş in ă , i1mplidnd ev ident defo rmări ale versantiului respectiv al acoperişului casei . Astfel (2'" c) oonduce

Fig. 30. Oarja, jud . Argeş (foto autor 1963)

Fig. 31. Stîlpeni , jud. J\.rge ş (Arh. pop. rom. reg. Piteşti)

0

A

Fig. 32. Casa P. Cre~oiu, Po ciovaliştea, jud. Go rj

(foto arh. I. Svoboda, 1957)

Fig . 33. C urte a de Ar geş (desen auro r 1953)
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f.'ig. 34 . G mp ofeni , ju d. Go rj
(dup ă

Fig. 35. Turce nii de
Fig . 36.
Fig . 37.

releveu arh. R.

raini ceanu

195 6)

us, jud. Go rj ( dup ă fo to a rh . A I. P . 1932)

asa P otocean u, Cl mpu lung-Mu sccl ( dup ă foto ISCA , c. 1950)
Joşa ni,

jud. Meh e diQ ţ i (foto R. -rqcanu, 1946)

Fig. 38. Go vo ra, jud . Vîlcea (A.rh. pop. ro m. reg. Pite ş ti)
Fig. 39. Hure z, jud. Vîlce a (Arh. pop. ro m. reg. Piteşti )
Fig . 40. Spanţov,

jud. Il fov (fo to Al. Gheorghiu -

Tlrg o vi~te,

1930)
39

37
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41

44

42

43
Fig. 4 . Casă d in St:lne~ti (Mu ze ul
Fig. 41.

' asa '/. amfir:i G:t vr'1, Vidra (A vram bn cu), ju d. Alba
(după releveu 1972, arh . So ri n G avra)

Fig . 42. C asa N. 7.ahar ia, C helar, jud . Hunedoa ra
Fig. 43. Casă d in Mun ţi i Apu,eni (după arhiva fo to
Fig. 44.

Fi g. 49. C asa N. Stoica din

(d es~ n autor 1949)

Fig. 50.

Casă

din

Albeşti,

aru lui Bucure şti )

urtea d e Ar geş

(A h. po p . rom. reg. Piteşti )

Mu ic e: ( Jes~n d11p:I

A.

:h . pop. ro 11 . reg.

P i reşri)

Fig. 5 /. C asa N . Chiriţesc u, Mioreni ( 1920) i•.1 d. Argeş
(foto :u h. O. Alex.ievi ci, 1956)

DCAS)

asa Maria Miclăe~ri, Valea M o rii, jud. Alba
(după re'.eve u 1972, arh. Sorin G avra)

Fig. 52. C1<:ă din Cl mpu lui Neag , jud. I:-lunedoa r:1
(Arh . pop. rom. re g. Hunedoara)

Fig. 45. Casa A'.ex . M orar , Livezeni, jud . HL1nedoa ra
(Arh. pop. rom. reg. Hunedoara )

Fi g. 53. Casa D umitru Mă neţu , Po iana Sibiu:ui
(dup ă desen :uh . norea Stă ncule sr u , 19 19)

Fig . 46. C .1sa Nicobc Mariş, Lăzeşti , jud. Alba
( după re\.eveu 197 2, arh . So rin Gavra)

Fig . 54. Casă din Scoa r ţa , jud. Go : j

Fig. 47. Casă din Ru că r , M11 scel (Arh . pop. rom . reg. Piteşti)
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64
Fig. 55 . Privariu mărginean, l\ ă~ inari Sibiu
(desen autor, 1954)
Fig. 56. Casa Pianuu n o uă
nci-Ungure11i.
(foto arh. I. Enăchescu, 1957)
Fig. 57. Casa Mariei 1-Iuan~u, Hurez, jud. Vîlcea
(după releveu lnst. arh. „Jon Min cu", Arh. pop. rom. reg . Pite ş ti)
Fig. 58. Casa Tud o r Vl::tdimirescu, Vladimir i, ju<l. Gorj
(după foto 1911, Tezaur de arh. pop. din Gorj)
Fig. 59. Casă din iovîrnăşa n i, jud. Mehedin\:i
(după foto T. Papahagi 1933)
Fig. 60. Ca să din 133lăneşti, jud. Gorj.
(după foto I. Voinescu, 1911)
Fig. 61. asă clin împofeni, jud. Gorj.
(după releveu 1959 arh. R.
r ă ini ceanu)
Fig. 62. Casa Trai a n Telegu~ din Abrud, jud. Alba
( după foto 1 C AS şi releveu 1971 arh. Sorin Gavra, demolată În 1972-73)
fig. 63. asa J3euran din Cu rti şoa ra , jud. Gorj
(Muzeul satulu i Bucureşti)
Fig. 64. Casă din Bărbăteşti, jud. OrJ
(dese n dup ă foto. T. Papahagi, 1928)
Tabelul JI. Malri cca re la ţiei casă- foişor-sca ră

fie la frînge11i ale streaşinei (fig. 35), fie la on dul ăr i ale acesteia (fig. 36), fie la o a.coperire În doi versanţi numai a
balconului, scara acoperindu-..se prin s upral ărgirea ştreaşinei
(fig. 37). fo schimb (2'" d) este o formă de mai largă răs
pîndire (fig. 38, 39, 40).
Scara de acces exterioară prezintă uneori - fie din cauza
lun.gimii, fie a mini0reliefului - d o u ă rampe la unghi drept,
cu pod es.t pătrat interme1diar (3). în aicest caz, baloonul se
Închiide În prispa-sală. e .ajunge ],a o formă arhitectonică des
înrîlnită În Munţii Apuseni7, dar şi în regiuni vecine, ea ar
putea fi numită deci „s-cara cotită moţească". A·stfel:
(3' a) scara porneşte paralel cu faţada, dar prin intermedi·ul podestu.lui ajunge perpend!culară ei la o prispă parţială
(fig. 41, 42) sau la o pJ-.Î•spă-s ală comp letă (G.g. 43) şi este în
întregime arnperită cu o largă polată de prelungire, po sibi1.ă
datorită pantei uneiori mai repezi a căr i·i.
7 Pentru docu mentarea pri vinci Mun\ii Apu se ni (În specia.I jud. Alba),
s-a folo it şi Referatul de teză a.l docterandului arh . Sorin Gavra (conducăror pro f. Grigore Jene cu) din 1973, privind arhitectura populară
ş i plasti ca ei decorativă din Ţara Moţilor.
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72

74
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Fig . 65 . F o i şo ru l casei din B:rzo teni (1812) jud. Vîlcea

Fig. 11. C asa Ili e Mih :lilescu (l SJJ) jud. Vîl cea

(Mu ze ul saw '. ui

(fota ar h. O. J\ lcxievi ci, 1956)

B u c ur ~ ş ti )

Fig. 66. Casa T . C onsta ntine scu din J,ib lea, jud. Vîlcea
(foto arh. O . Alexievici, 1956)

Fig . 12 .

(Arh. pop . rom. reg. Hun edoar a)

Fig. 67. Casa Ol ă n esc u din Olăne ş ti, jud. Vîlcea
(releveu Inst. arh. „Ion Mincu")
Fig. 68. Casă din Rîmn ic u v ; Jcea
( du pă i'ot:i I. Voin esc u, 1911 di spărută, ş i Arh. pop. rom. reg. Pi te ş ti)
Fig . 69.

Casă

din

B ă lile şti,

jud.

Cas ă

l'ig . 13 .

:as?\ din J-l omo ri ciu , jud. Prah ova
(Arh . p op . rom. reg.

P lo i eşti )

Fig . N. C asa Ili e Vă duv a di n Ol ă ne ş ti , jud . V îlcea

Arg e ş

(Arh . pop. rom . re g.
~de sen autor

Fig. 10.

a s?\ d in Z.Ja ş ti , jud . H uned oara

Piteşti)

1952)
Fig. 15. Ca s ă din R îmni cu Vîlcea

din Brezoi, jud. Vîlcea
(dup ă

( dup ă

fo to, 19j0)

fo to arh. Florea S tă n c u] escu, 1940)

în cazul a1simetne1, unei laV'iţe (priispă În oons olă) . Forma
se În tî lneşte r.ar În Vîlcea 'Ş i Argeş, mai frec vent în zona
Ru cărului, unde una din jumă tăţile prispei p oate fi uşor ieşi,tă,
acoiperirea fădndu- se a tunci prin s upra.l ă rg, ire ondulată de
s trea ş in ă (fig. 47) .
(4 b) scara, tran slatată În lungul ei, intră în prispă, ocup înd una sau două trav.e.i1 şi oarncum dispa·re ca „subv,o lum"
adjuvant. T·o tu~ i (4 b) conduce direct la două tipuri de arhitectură , specince arhit·ecturiri p opulare nornaneşti:
Casa musceleană, cu s cară as cun s ă În s·oclul Înalt formînd , ce l mai adesea, o unitate cu parapetul s ălii muse.elene,
ea Î n săş i spe'c ifi-că . E ste prima şi cea mai pură variantă
(fi g. 48), pentru că numemase alte variante privesc fie marcare a s că rii, fie simplitatea sau complexitatea so clului. De
exemplu: scara p oa:te fi marcată prin balustrada înclinată din
p arapetu] să lii (fi g. 49) sau prin planul oblic al imrad o·sului
ei, r e zultîn~d o s al ă În con s ol ă (fig. 50). Casa mu s celean ă are
o veche ră sp îndir,e de la Olt pînă În bazinul Buză ului şi pînă
În vechiul Bucureşti, În variate proporţii şi cu diferite detalii
de.cora ui·v e.
Casa rn sală pe prisp ă este casa ou ·e taj de largă răs
pîndire, 'C are dovedeşte ică pri-spa, de veche tradiţie rom1:1ne as-că la casa joa, s ă , dnd a devenit pos1ibil, a fost ridicată
ş i la etaj. Variantele sînt numeroa,se, În fun cţie şi de mater iale şi de tipurile de plan (la cele ale casei ridicate la etaj
se p or adăuga c ~le ale parterului), dar scara de acces, intro-

(3' b) ·scara porneşte de pe 1sol, perpendirnlar faţadei p entru a se îndrepta apoi cu a doua rampă În lungul pri,spei,
acoperirea fădndu- s e cu dou ă p olate Iiber al ă turate (fig. 44).
(3' c) pare să fie doar o posibitlitate, m nduoînd la mai
multe s oluţii, În elevaţie, În polaue sau foi şo.r. Dar, incluzînd pode·sn1l, a doua rampă şi, evident, balconul În prispasa lă, începînd de la unul din .c apetele acesteia, se ajunge la n
fo r mă des întîlnită În Hunedoara, la case înalte, mai noi , de
că ră midă . Rampa primă, rămas ă exterioară , mult redu s ă, nu
se mai awperă (fig. 45). De altfel, coi·n cide arunci cu (3 ' d)
adu s În faţada pr : n ci1pal ă .
( 3" d) scara cotită pe faţada s ecundară , cu rampa prim ă
p a ra lelă acestei.ia, şi cu a doua generînd o s ală laterală fie şi
parţială, se întîlneşte în Munţii Apuseni (fig. 46). Acoperirea
se face În do uă polate: prima de prelungir-;: sa"U frîntă, peste
r::unpa a doua şi pod.est , a doua - fără vreo îmbinare peste ramrpa p11im ă .
Tinzînd la reconstituirea volumului simplu al casei, acop e riră În patru versanţi, fără jocurii de p:olate, foişoare sau
sup ral ă rgiri de s treaşină (4), scara de acces se introduce În
pri sp a - sală , de·v enind şi ea form ă semi.în chi să, m ar c ată. mai
mult sau mai puţin În elevaţie, astfel:
(4 a) scara perpendiculară faţadei, translatată În lungul
ei În prispă, nu este posiibilă .d ecît la casele j-oase sau pe soclu
cu pivniţe În teren denivelat. Scara accede dire-ct Ia uşă sau
foane ap11oape, lă.s·Înd greu accesibile juma tăţile prispei sau,
17
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cum sala, fără a prelungi în oonsolă balconul. La c ase mai
dezvoltate în lung, bakonul poate co nţine scara sub el, Închisă la1teral, dar · cu initradosul v iz~bi l (fig. 61). Sînt tlOt
at<Îtea variante ale •t mui alt tip ide arhitectură nord-oltenească,
în special go'l·jana, care aimp J,ifiică sau aduce la forma Întreagă de pri sp ă-sala-1scară balconul cu scară de La (2' c), el
este deci cu atiît mai original. Pentru că, a.ce l aişi balcon cu
scară, ad ăugat ş i extins pe Într·e aga pri1 spă-sală , se Întîlneşte
ş i în aria M arginimii, cu balconul aooperit în polată frîntă,
uşor racordată cu restul aooperiÎ•şului, dar cu scara acopet'ita
În polată Îngustă ooborînd tocmai din planul ·de raoordar.e
(fig. 62) .
(5 d) presupune exiis tenţa unei prispe- să li p e faţada sec unidară peste •Care se adaugă un bakon cu ·scară, Întroducînd11-se tor.odată ·s ub acelaşi a:ooperiş cu casa. în acest mod
se poate ciT'cula pe o latură a scării, ca la (5 b). În parte,
este cazul casei Beiuran din Ourtişoarn (fi,g. 63) sau .a altora
mai dezvolt.ne, din n ordul Olteniei (fig. 64).
II. Relaţia casă-fo iş or-scară . În general, foişorul - cînd
există defineşte faţada princpală, fie că este „foişorul de
scară", din cazul I (2" a), fie ca este foişorul veritabil - de
plan pătrat, cu trei stîlpi În faţadă ş i acoperit În trei ve rsanţi-,
singurul ·care intră În această relaţie. Iar un foişor pe faţada
s ecundar ă apare 'dac ă mai există unul pe cea pPÎncipală.
Âş ezarea foişo rului pe faţada principală poate fi as~rnetrică
- la dre<l!pta sau la stînga, aliniat ·sau nu, .lateral, cu foţada s ecundară şi simetrică, adiică În axul rnselÎ (la casele
mai clezvoltate)B. Indepmclent de aşezaDea foişorului şi de
nipul esenţial de caisa, s implă sau cu pri spă-sala, sînt trei
moduri de a' şezare a scării de aoces. Primele două moduri de
la I - scara perpendiculară faţadei principale şi scara perpendiculară 1celei ,s ecundare devin ai,ci, re9pect~v: sca.ra
adia. centă soclului foişorului, aicoedîn.d fie direct fo ca să sau
pe pri spă, fie mai înuîi În foişor (a) şi scara aidiacentă soclului ca·sei accedSnd Sn foişor (b) . .&coesul direct în oasa

dusă în pri1spă, ramme parţial vizibil ă pPin tr.e srîlpii, d e
lemn sau de cărăm~d ă, a:i acesteia (fig. 51, 52).
(4 c) Întruoît ;:i,parţine famiili,ei balconului cu s cară ş i privariului mărginean, dar scara introducî!1Jdu-1se de-a lungul
prispei, se poate ·spune că balconul a rămas alipit să lii 'e tajului, căic i alufel, cazul ar ooindde cu (4 b) . Iar aces.t bakon,
mărit În ambele sensuri pe so clu plin (sau cu gîdiici), În
conso lă sau pe stîlpi ·ş i aoorper.it În trei sau doi V· er, sainţ i , icond:11ce la ca.sa ot foişor {i scar~ izolată ive:zi II). ~ut~ai alun:;
g1t, acel.a1ş1 ba1oon, ma1 .ale.s 1.11 consola ş1 acopent 111 polata
00111duce la un cip de arhitectură de aspect mărgine.an, Îtnîlnit
din nou În nordul Oheni,ei ş i În Mă rginiime (fig. 53, 54).
(4 d) conduce odată cu dezvi0lta1<ea scării rn balcon p!"opr:e fapdei secundare ( d), la o pri spă-s ală pe a:ceais tă faţa1 dă introdu să , de data aceasta, sub acebşi acoyeriş cu casa.
Restul este ca la (4 c), forma fiind însă mai rasp1ndită.
Dar, scara de aoces integrată, .inclusiv balconul, În prispas ală din faţada principală 1sau secundară p oate .atrage supralărgirea acestoira (5) . Astfel:
(5 a) pă s1trează , la ca:sele pe so.du mic sa u ·c u pivniţe, un
pode st 111 faţa uşii de intrare, permiţînd un mai bun .acces
la jumătăţile prispei. Res trînsă lateral, această prispă, În vederea acoperirii ei ·În p olată frîntă, oo.nstitui1e o variantă a
pri variulu i mărginem1 (1fig. 55) apropia•tă formei •Srucevene (4 a).
(5 b) .c orespunde caselor d ezviolta.te, cu paruer şi etaj, cu
sala de mare lăţime, a1s tfd îndt scara, Într-'o singură rampă ,
perm itc accesul cel puţin pe o latură a ei. Ascunsă În soclul
înalt, plin sau cu goluri, sau pe suîlpi subţir i , se întiîlneşte la
cule dar şi la case ţărfoe,şti (fig. 56) . Vitzibilă Însă pnintre
stîlpii pri spei parterului, se ajunge la un alt tip de arhitectitlfă
nord-oltenea scă (fig. 57), de largă răspîndire. În ambele cazuri de fapt, scara gene.rează (parţial) un ti1p de plan.
(5 c) prezintă 10 .suipra lărgire a p!"~spei (sau a sălii) prin
ad<l!osul şi adaptar·e a unui balcon cu ,scară pe uoată lungimea
ei, cu aoope,r ire În polată de prelungire de pe întregul versant de faţadă al aooperişului. La casele joa·se, adaosul facfoidu-se priispei, scara mai 1scurtă este adiacentă primei travei (fig. 58). La casele înalte, adaosul fădndu-se sălii, scara
ocupă uneori, În elevaţie, jumătate din faţadă şi bakonul În
consolă •cealailtă jum ătate (fig. 59) . încadrăm ai.ci o formă
de tranziţie: bakonul Îngust de tiip (2' c) este Iegat oblic,
prin păli.mar, cu capătul liber al sălii (fig. 60), l ă rg ind oare-

8

In studiul său, Casa rn foişor ţără nească la români („Studii şi cer-

c etări de istoria a.rtei", 1, 1958), Paul Petrescu tratează parţial şi separat „aşezarea scării faţă de casă şi foişor" şi acoperirea acestuia, considerînd ş i unele noi acoperiri .î n „turnuleţe" etc. Pe Jîngă că se ajunge
la o primă tipologie, se prezintă ş i o zonalizare cu hartă, pe întreaga
ţară , de deosebit interes. Cu ace astă ocazie redă din articolul citat din

„Arhitectura R.P .R.", nr. 8, 1954, tabelul sinoptic figurativ, al tipurilor
de arhitectură popul ară argeşea nă, corespunzătoare „casei cu foişor".
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Fig . 76 . Fo:şoru l casei din Chi ojdu Mic
( r epro du să

În Muzeul >awlui

Bucur eş ti)

Fig . 71. Casele d o mn e ş ti de la Mănă,ti r ea Rîrn ova, Iaş i

(dese n autor 1960)
Fig. 78 . Casa Mă r gine a nu din Vlăde şri , jud. Vîlcea

(Arh. pop. rom. neg.

Piteş ti)

Fig. 79. Casa D i eseu din Sără c ineşri, jud. v :Jcea

(rato. arh. O. Alexievici , 1956)
Fig . 80. Ca ă din Cîmpu Jui Neag, jud. Hunedoara, ilustrînd o „formă
co 1111 01.ir:'i" Întrunind II (Sb) cu 1 (d4 )
(Arh. pop. ro m. reg. Hunedo:ua)

/"i g. IJ.l. J3 akon cu sch. ra din

C r eţeş ti ,

jud. Go rj ,
(după

văzut

din interi.or.
1954)

ra ro Gh. Fo cşa ,
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vex pe much ia aooperi ş ului f:oi.şo rului şi unul concav pe doilia
dintre aJooperişul foiş·o rului ş i a l casei (fig. 67). Da.r (1" b)
prezintă o racordare a ve r an ţil or r·especniv i la d olie, co ntin u ată cu o po lată de prelungir-e din V·e rsantul faţadei casei
deasupra s că rii (fi g. 68). De remarca t că toate aceste forme,
cu casa p e s1oclu de piatră, În general tencuită , şi numai cu
fo i ş1orul În lemn şi cu ' tîlpii oioipJiţi, constituie un tip de arhite ctitră cu foişor vîlceană.
Da că casa s impl ă ad optă acop erirea În polată a scă rii
( cee·a ce se Întîlneşte foarte rar), atunci cazurile ar fi cele ară
taue mai jos.
L a casa cu prisp ă-sală şi foişor (2) scara po ate ră mîne
nea.coperită sa u acoperi.tă prin supral ă rgiri de · s treaşină, cu
sau fără racordări , mai ales În V îlcea, dar ş i în Arg·e ş şi
Prahova . .Amperir,e a iscă rii În p o l ată (2') , (2"), (2'"), (3),
aproaipe independent de înălţim ea casei, e te răspîndită În
zona delu r>oa1să a ţă-r~i, mai puţin nordul Olteniei, Transilvaniei şi Dobrogea, frecvenţ a cea mai mare p are 1să fie în
Argieş şi Prahova. Se întîlnesc astfel t oate cazurile din marnce:
(2' a ) şi (2' b) În pol,ată de prelung~ne din veirsantul de
faţadă al acoperişului casei, respectiv În lungul scării (fig. 69)
şi de-a latul scă rii (fi g. 70).
(2" a) ş i (2" b) În po lată de prdun.gi:re din versantul lateral interior, al f.oi-şorului, respectiv de-a latul scării (fig. 71)
şi de-a lungul ei (fig. 72}, caz rar d auori.tă t ocmai faptului
că polata acoperă un a sau dou ă travei a le prisp ei.
(2" ab) În polate de prelungire a v•ersa nţilo 1r din dublele
cazmi precedente, o dată ou prelungirea dol·i·ei, oonform deci
unui „ traseu regulat 'de aicoper~ş" . In acest caz, ,de altfel rar
întîlnit la un acQperiş de tablă (fig. 73), scara în planul orizo ntal se înscrie Într-lUl1 pătr at, rămiÎne deci mai s curtă şi
poate accede, indiferent, pe prispă sau în fo.i,şO'r. S-ar putea
spune că este cazul 10colit pl'in utilizarea, mai liberă, a racor-

s impl ă atrage un podest, cel În foişo'l.· mai rar. In ambele
moduri, scara e te aitrasă, â.n unghiul foişorului cu casa. E sre
însă po1s.ibil ă În (a) şi o scară ex terioară . Se 11ealizează a1stfel
o formă arhitectonică complexă „foi,,ş-o rul cu scar ă" , se Înţe
lege l aterală, acoperită sau nu, deosebită de „ foişorul de sca r ă"
introdus la I şi de „fo işoru l pur". De aceea, al treilea mod
îl constituie aşezar·e a -că rii rota.I izolată de fo i şo r, •ceea ce
ar conduce la repetarea cazurilor din matricea I, deci la apariţia unei a doua forme arhitecnon~ce pe aceeaşi faţ ad ă sau
nu cu foişoml şi deci la un a lt tip de arhitectură care ar
putea 1i denumit „1 oo;rnpo~it " .
Ocupîndu-ne numai de „fo işorul de scară" deci de primele două moduri (a) şi (b), elie se div.e r sifică şi aici, cu cele
clm1 ă tipuri de casă, s1i111plă (1), (4) şi cu pri,spă-•sa lă (2), (3),
(5 ), cu lungimea scă.rii car e cere adoperirea ei şi cu sistemul
de acoperire: p e un acelaşi plan de naşte re (1), (2), (4), (5),
sau cu introducere de pola te drepte sau curbe (1"), (2' ), (2"),
(2'"), (3). Se ajunge şi În acest caz la o matri1ce cu două coloane (a), (b) şi mai multe linii (tabelul II) a tipurilor de
arhitec tură cu „foiş·o r cu sca ră ".
Nu insistăm ai.ci asupra tipurilor de foiişor - pe soclul
plin sau cu gîrlici, în consol ă şi pe stîlpi, minim sau dezvoltat ·etc. - după cum nu am insi1sta.t nici asupra tipur,i lor de
1

prisp ă- s ală.
UJ:1rnărind matri cea II , exemplificăm , pe linii, cazurile
rezultate, fără a in.si•sta atS u.pra va rian telor.
L a casa simplă (1 ), da că es.te foarte joasă , la n ivelul terenului, aiccesul se face direct În foişor, la oontactul lui cu
oorpul casei, fo~şorul constituind a stfel - ca şi prispa - un
adăpo•s t - un umbrar În faţa intră-rii, de străveche şi aproape
uni vers ală tradiţi e . La caisa s impl ă p e soclu, •CU sau fără pivniţă, foişorul poate să apară , dup ă cum s-a arătat la I (1 c),
ca ·o dezvoltare, alta decît bakonul, a podestului s cării. Ceea
ce îi permite ca odată cu înă•lţarea tipului de plan , să Închid ă În soclul său În teren d enivel at saiu nu - un a:dă
post pentru p ă sări sau, mai Înalt, să acopere el Însuşi, scara
de cobo-rîre la pivniţe formînd „gîrl1iciul pivniţei". In ambele
cazuri şi independent de orientarea ei, în (1 ' a) sau (1 'b),
scara p oat e rămîne neacoperită (fig. 65, 66). To tuşi şi la
această -casă, .şi cu atiî.t mai mult la ca:sa Înaltă, S•cara se acoperă printr-ro supralărgire de streaşină, cel mai adesea, o ndulată şi uşor lăsată (1" a) rezulnînd din rncoridarea vers anţilor
de faţadă ai casei şi foişorului cu două oonuri - unul con1

dăril o r ş i ondulă rilor.

Desigur, ·acesite poilate bine precizate, sprijinindu-se În
punctul de pl•e care, liber, al scării, pe un snlp, prezintă unele
avanta je constructive. Dar, În interiorul ung;hiului f.oişor
ca:să, ele conduc la aspecte mai puţin clare, pr·i n suprapuneri
de volume şi plail1e ca şi prin decupările oblice ale ordonanţei
de stîlpi ai foişorului sau pri1spei, mai aies În (2' a) şi (2" b).
(3 a) constituie o soluţie ocolind imaginile la care oonduc
cazurile precedente. Scara, · rămîn1nd perpendiculară faţadei

1
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princi paile, este scoasă din unghiul fo i ş or-casă, devenind adiacentă exterior foi şoru lui, ceea C·e n u eiste p osibi l decît d ac ~1
fo i•ş o rul e.ste adău gat, lateral, În a En iamentul faţa.clei secun dare . Astfel, aşezată, scara atrage un p odest-ba loon, pe st'Î lpi
sau soclu plin, În cap ătu l prispe! şi, Împre un ă cu el, se acoperă În po lat ă de prelungire din versantul oom un , lateral,
al casei ş i foişoru lui (fig. 74). Se aj unge pe fapda se•c undară
la un „bakon cu " cară", de tip gorja n, integra t case i cu
pr :sp ă ş i fo i1 şor vîlcene.
O colind acoperirea În pola tă a s cării şi tinzînd la restituirea unui singur plan de naştere al acoperirii (ceea ce contituie un specific a l arhi.t eeturi i p opulare româ neşt i ), s-a
ajuns .Ja În tr.a du cerea car ii de acces În însăşi stnictura foişo 
rului, deci ş i sub acel aş i acoperiş (4), (5). Astfel:
La casa simplă (4), scara adia ce ntă foi ş c- ru lui , situa tă sau
nu în unghiul foişo.r-ca să, se introduce prin tran s laţ i e În foişor, adăug·îndu-i perpendi c ul a ră faţadei, ·o nouă travee (4 _a) .
Eviident, cara ~trage un po de t l:l nivelul foiş orului : F:oişon1l apare iÎn faţaid ă cu p atru stîlpi , cu scara vizib i l ă (desohi·sa) sau nu , iar noua travee .poate aduce acest „foişor cu
scară inter! ~ ară " În aliniamentu l faţade i senmdare (fig. 75) .
P ăis trîn d scara :id i d!centă soclului case i (4 b), ea se poate
intro duce În fo i. şor, În lungul ei p ~ traiveea trans·ver s a l ă, d ~
corntact cu caisa, numai În ,c·a?Jul caselor jo<l9e.
La casa rn prispă -sală (5 ), scara s upu să acelei.aşi tran sl aţ ii ca h (4 a), nu mai atrage un podest la nivelul foi şorului ,
pentru că el se co nfund ă cu o travee a pri•spei, la intersecţie cu traveea scăr ii introdu se În fo i şor. Ş i aici, traveea scă
rii poate prelungi faţada s enin.dară ca la C hi ojdu (fig. 76 )
sa u poate r ă mîn e În unghi ul foiF r-casă (fig. 77).
Consid eră m că arnste d o u ă so luţii (4 a) ş i (5 a), de Încorp orare completă a scării .în fo i·ş o r, realizează o s in teză coinS1truc ti.vă ş i pla s tică a două fo11rne arhi teictonice, foi ş o r ul pur ş i scara de acces, într-una s in gură, o riginal ă, de
mare cl.ar.it.ate şi deo s eb ită arnp loa.re . No ua formă a rhi tectonid p oa te fi numită „fo iş·o rul cu sca ra inter i.oară", ca re se
pr ez in tă În d o u ă varian.te:
Foiş o.rvtl lateral care S·e citeşte În Întregime În fa ţ a dă,
prin soclu l . să u cu gîrli ci şi cei trei stÎlpi, în simetria foişo
rului pllir, da.r ş i la-teral, prin t·r,an sparenţa lă•sa tă de scara
cu balustrada ei înclinată ş i snîl:pii de înă lţimi ·d escresoînde,
aflaţi sub ace laşi acoper iş cu fo i şorul. Forma nu este des întîlnită ş i de aceea se poate numi „ fo i şo rul de C hi o jdu" .
Foişo rul central, de simetrie În că cres c u tă, datorită s cării
ascunse într-un soclu uni.tar - fă ră a se di1stinge balustrcuda
scă rii . Fouş·orul aipar.e dezvoltat .în lăţime, cu ce l puţin patru
stîlpi egali în faţa1dă, nu mai exi1s tă un stîlp înalt, al pu_nctului liber de pornire, al s căr ii. Uneori se Întrevede al dodea
ş ir de stÎlpi ai „casei s cării". Este cazul foişio are lm de case
domneşti au boiereşti, de ţară sau de oraş, c ~1m sînt ~el~
de la Bîrnova (fi g. 77) s·a u cele de la Glogova 111 Meh e d1nţ1
sau casa Mă ldăresc u din Tîrgu Jiu.
, (5b) oo~stituie , yri'.1 intro:?'~~cerea s cării ~e- a lun gul v
1ntr-un capat a l pnspe1 sau sal11 , un caz de izolare a scaru
de fo işo r , el se Încadrează deci În al treilea mod de aşezar e
a scăr ii în .relaţ i a ca să-fo işor-s·c ară . In m ăs ur a în care scara
ramrne ascun ă în !>odul înalt a1 casei, nu se intm duce o
a doua formă arh itect on i că p e faţad a fo i ~o rului , care se
p ăs treaz ă asnf.el la in tegritatea lui. Intră aici num eroase casc
dezvoltate, cu foişo rul l:n ax, cum ~Înt : casa Mă rg inea nu din
V l ă.d eşt i-V!lcea (fig. 78), casa Di·sesrn din Sărăcineşti-Vîkea
(f ig. 79), sau casa unei gospodă rii închise din Cîmpu lui
Neag-Hunedoara, cu fo işor pe stîlpi În ax ş i avînd accesul
pe faţada l atera lă, pe o s cară cu balcon pe soclu de piatră
(fig. 80) .

În di verse su sţ ineri ş i acoperiri (Înt-o·omai ca foişorul) ş1, 1n
f in al, transformă (prin interme diul ace stei forme sau nu)
celelalte forme arhitect on ice, inclusiv soclul ş i aicoperi1ş ul.
Se poate spune că dacă pr·i pa, sala ~i foişorul sînt sediul
unor activităţi de cara.ct•e r is tatic, pîn ă la contemplare, scara
de acces, ca formă şi funcţiune, are un caracter dinamic:
atracţie şi convergenţă În pl ane oriz,ontale, d epl asare (urcare
.~ i coholiÎ.re) pe V·e rti cala, tradu s prin lin.ii şi plane oblice
ş i prin verticale Înalte. Prin acest caracter dinamic, scara
de acces integrată vizibil prispei, sălii sau foişorului, ridică
gradul de expresivitate al aoeswra, poate spre un anume
pitoresc pentru că •scara de acces a s cun să (în arhitectura
mu scdeană) la să sa se citea s.c ă, dominant, sensul monumental. De aici, încă o remarcă : prin aceas tă sistematiza re se
regă s esc rnajoritat·ea tipurilor de arhite c tură populară românească cmwsc ută, inclusiiv unele legături stmnurale ale lor,
dar se definesc ş i altele, de acela.şi grad de semni.fi.caţie (în
cele d ou ă matrice), bazate tocmai pe aceas tă fo rmă arhite•ctonică pu să În ev idenţ ă. Mai prec is, se poate spune că datorita ierarhiei de criterii adopta te, cele do u ă matrice conduc
la tipurile e s enţiale de arhitectm ă , p ennru că altele, pe care
le-am numit oompozite ar rezulta din „.Înmulţire a celor două
matrici" sau ş i d ·n diivers·ifi carea .c azurilo r, În parte după
tipolog ia planului, prispei, s ă lii şi foişo rului. În aoest sens,
s-a. văz u t că Însăş i aceas tă ·s~s tematizare introduce pr·i spa p arţia l ă sau prispa-sală pe faţada secundar ă, după cum integ rează şi unele soluţii singulare.
Iar da că acea s tă sistenntizare 9 sau o alta cu ailte
detalieri În trepte, şi raimific aţii - indi.că pos·ibilităţ i , Într-un
fe l şi so lu ţii naturale, ele tr·ebuie că u tate pe teren, urm ă rite
În izolarea sau influenţarea lor reciprocă sau chiar În suprap unerea lor, pînă la absorbire, În t~mp. Căci tipol1ogia nu
În s eamnă numai tip curent (fie ş i stati•stic, deterrn !nat), În
zone sau regiuni, ci ş i tip p osibil. Determinarea tipurilor
structural posibile (naturale, logi1ce, În domeniul respectiv)
condu ce pe de o parte la inventarierea şi interpretarea soluţ iilor realizate, iar pe de alta (întmcît Înisa~i determinarea
are la bază o ip oteză de lucru, o intuiţie ş i o Vlo inţă de
integr are) la noi şi originale soluţii.
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L'auteur propose unc typol:igie d 'e lcvati ons de la m:tison p aysan ne
roum :ti ne , independante dLt p oi nt de vue :t nalitique de la typologi·e de s
plans,
l:t quelle elle doit etre, cvidemm ent cor roboree. La ty pologie d e
l 'e lent~o n pas seu lement d ans le sens de la projection onhogonale
mais surt::i ut de l'im age spatiale est rea lisee en Fon crion des remarquabl es et sp ecifiques forme s architecturale s, pl:tstiques et fonctio nnelles,
adjuvanrc s mais org:tniqu eme nt in corporces au vo lum e, en general sim p le de la maiso n. II s'agit notamment de la veranda, de la salle
(u ne veranda Surhaussee SUr Un sode OU a J'etage) et du beffroi, :tUX
quels on doit ajouter l'escalier d 'acces, clonc l'entree dans la mai son. Il
csr prouve que celui-ci, en tant que fo rm e a rchite cturale de liaiso n a
l'exreri.e ur et d ' un ce rtain d ynami sme sur vertica le, enge ndre la liaison
a la veranda, I.a salle et le befroi en Ies modifiant et se tran sformant ,
m:tintes fois , dans un esca lier
balcon co uvert . C'est cela, surtout, qui
:ttti re des transfo rm:ttions du toit de h maiso n, de la ve randa et du
be ffroi.
n y est systematise, d ans l'arnicle, en fo nctio n de la hautcur de la
im.ison, les possi bilitees de li ai~ ons de l'esc alier par l' intermed e du
lnlc on ou non a la mai son avec veranda-s:t lle (tab leau I) et a la
maiso n avec beffroi (tableau II), y co mpris Ies modi fi cations possibles
de reco uvre ment et de racco rdement du beffroi au reco uvrement de ]:t
mai so n. La maj ori te de s cas est .i]Justre par de s exemples, cenaLns d'eux
avec des nomb reuse variantes co ncernant les proportions, les materiaux
etc.
On met :tinsi en evidence Ja diversite des aspecrs spatiaux, sur la
baie d ' un m ~ me plan schematique, p ar le jeu de „so·.1s-volu111es", y
en m~me temp s plastiques et fo n,ctionn eJs.
co mpris l'esca]ie r d'acces -
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Prezenta sistematizare, p ornind de la p osibilită ţile de
aşezare în plan ş i de d ezvoltare În spaţi u alie scă rii de
acces, în l egă tură ş i cu celelalte forme arhitectonice - prispa,
sala, foişorul formă

9 Studiul de faţă vine în întîmpinarea un ei re co n s iderări a metodologiei În acest domeniu , îmbun ătăţin d şi co mpletînd rezultate de ja
o bţinute, unifidn d , ÎnDr-un cSistem, tLpologia pla.nului, tipo logi:a elevaţii
\.or, a sistemelor de oonstru eţie pîn ă la cea :t aspeotelor s pa ţi~le; cercetări l e parţiale sau izo late, de detal iu ca ş i sintezele deja întreprin se nu
multe în acest dome niu deloc pe cale de închidere urmînd a constitui permanente i poteze de lu cru .
Desene le acestui studiu s'. nt executate fie direct, fie după foto·
grafii, relevee, sc hi ţe, de c ătre autor.

arată că ea Însăişi devine o remarcabilă

a rhitec toni că .

P orn ind uneori numai de la cîteva
trepte, scara de acces .gener·ează mai Întîi forme arhitect·o nice
de l egăt ură - pod.est, balcon, balustradă , p•o l ată, foiş·or de
scară etc. ajunge apoi la fo11ma ,balconului cu cară"
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