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CUVÂNT ÎNAINTE

	 În	paginile	prezentei	lucrãri,	Maria	Lobonþ-Puşcaş	ne	propune	o	

incursiune istorico-etnologicã într-un þinut cercetat vreme de mai bine 

de 12 ani. Aria geograficã de referinþã pe care a abordat-o autoarea a fost 

motivatã	de	 o	 realitate	 istoricã	 în	primul	 rând:	 sunt	 aici	 câteva	 oraşe	

care de mai bine de douã secole sunt legate între ele foarte strâns prin 

relaþii economice, culturale, administrative: Sighetu Marmaþiei, Baia 

Mare,	Zalãu	şi	Satu	Mare.	Între	aceste	oraşe	se	aflã	þesãtura	de	drumuri	

-	veritabile	vase	comunicante	ale	timpului	şi	spaþiului	-	şi	 traseele	de	

râuri,	 vãi	 şi	 pâraie	 ce	 scaldã	 „hinterlandul”	 cu	 satele	 lui	 preocupate	

în principal de trei mari aspecte: rodul pãmântului (cu roadele lui 

de suprafaþã ori cu cele ale minelor din adâncuri), nevoia comerþului 

şi	 raporturile	 interumane	 (cu	 noianul	 lor	 de	 mentalitãþi,	 obiceiuri,	

interferenþe etnoculturale, artã popularã pânã la sistemul relativ unitar 

de locuire).

	 Aşa	 cum	 rezultã	 din	 titlul	 lucrãrii	 douã	 au	 fost	 liniile	 de	 forþã	

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

îndemânã:	locuinþã	(ca	„un	ansamblu	de	fenomene	legate	de	arhitecturã,	

habitat,	organizarea	spaþiului”)	şi	mentalitate,	insistând	de	fapt	asupra	

mutaþiilor	mentalitare	din	Maramureş	în	România	şi	în	Ucraina,	Sãlaj,	

Oaş,	Codru	şi	Sãtmar;	accentele	de	fond	au	fost	urmãrite	prin	identitate	

şi	alteritate,	cele	douã	paradigme	ce	compun	drama	multiculturalitãþii	

în zonã.

	 Locuinþa	 ca	 atare	 dar	 şi	 sistemul	 de	 locuire	 nu	 sunt	 daturi	 ce	

rãmân	împietrite	în	secole	de	existenþã	uşor	de	explicat	printr-un	demers	

evolutiv	de	 la	simplu	şi	 sãrac	 la	complex	şi	bogat.	 Înaintarea	 în	 timp	

nu presupune neapãrat un progres absolut. Istoria recentã sau foarte 

recentã nu înseamnã în fond un progres al sistemului de locuire, în 

ultimã istanþã ea nu rãspunde unui nivel de viaþã superior ci doar, unei 
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mentalitãþi de import fãrã rãdãcini în habitatul tradiþional.

	 Conþinutul	 şi	modul	 de	 punere	 în	 paginã	 a	 unor	 realitãþi	 sunt	

extrase de autoare din douã izvoare de informare - o cercetare bibliograficã 

prin	analiza	criticã	a	mai	vechilor	publicaþii	în	domeniu	şi	o	cercetare	

de	teren,	amplã,	temeinicã	şi	care	sã	fie	de	fapt	aluatul	demersului	sãu	

ştiinþific.

	 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	

sãu	 -	 prof.	 dr.	 Viorel	 Ciubotã	 -	 i-a	 înlesnit	 contactul	 direct	 cu	 satele	

din	 stânga	 şi	 din	 dreapta	 Tisei	 (adicã	Transcarpatia,	Ucraina	 de	 azi),	

de	 pe	 Iza,	 Mara,	 Vişeu	 şi	 Someş.	 Cercetãrile	 sale	 de	 teren	 trebuiau	

sã aibã finalitãþi precis delimitate dar care, evident se întrepãtrund: 

achiziþionarea de obiecte spre a fi tezaurizate în colecþiile muzeului 

sãtmãrean	şi	cunoaşterea	ştiinþificã	a	realitãþilor	lumii	rurale	care	sã-i	

ofere suportul de analizã pentru redactarea lucrãrii. Este aici locul sã 

apreciez calitatea cu totul excepþionalã a zecilor de interviuri pe care 

autoarea le-a cules de la informatorii din teren. 

	 Tactul	deosebit,	utilizarea	unor	chestionare,	stilul	cumpãtat,	atent	

şi	 grijuliu,	 responsabilitatea	 în	 vocabular	 şi	 relaþia	 directã	 cu	 þãranul	

sau intelectualul spre a obþine un maximum de informaþie adevãratã 

etc. denotã o pregãtire profesionalã de excepþie a autoarei bazatã pe 

o pregãtire universitarã bunã în domenii precum istoria, etnologia, 

sociologia,	antropologia	culturalã	şi	istoria	arhitecturii,	mai	ales	a	celei	

din mediul rural.

Prof. univ. dr. Ioan Godea

Oradea, 15 septembrie 2014 
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INTRODUCERE

 Alegerea temei de cercetare se datoreazã atât realitãþii oferite de 

teren,	cât	şi	dorinþei	de	a	contribui	la	o	cunoaştere	mai	bunã	a	aspectelor	

ce	þin	de	arhitectura	şi	mentalitatea	ruralã	din	nord-vestul	Transilvaniei.	

Termenul	 arhitecturã	 trimite	 la	 un	 ansamblu	 de	 fenomene	 legate	 de	

locuinþã, habitat, organizarea spaþiului, modul de viaþã, formele socio-

economice	şi	politice,	manifestãrile	simbolice	şi	religioase.	Arhitectura	

în	general	este	creatoare	de	spaþii	şi	de	relaþii	spaþiale,	comunicând	prin	

intermediul semnificaþiilor simbolice¹.

	 Referindu-ne	 la	 cultura	 tradiþionalã	 româneascã,	 analizãm	

de	 fapt	 creaþia	 materialã	 şi	 cea	 spiritualã.	 Arhitectura	 þãrãneascã	 -	

creaþie materialã tradiþionalã - este domeniul în care cele douã paliere 

se	 împletesc,	 fiind	 locul	 în	 care	 regãsim	 „ingeniozitatea	 tehnicã	 şi	

mãiestria,	 puterea	de	 adaptare	 la	 condiþiile	naturale,	 social-istorice	 şi	

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

şir	de	generaþii”².

	 Considerãm	cã	o	atenþie	deosebitã	 trebuie	 acordatã	elementelor 

arhitectonice moderne, materialelor şi tehnicilor noi cu care se 

construieşte, modului de percepþie a spaþiului şi locului, influenþelor şi 

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

a disoluþiilor care apar în cadrul arhitecturii vernaculare. 

	 Majoritatea	 specialiştilor	 care	au	 studiat	 arhitectura	 þãrãneascã,	

indiferent	de	zona	geograficã	sau	etnograficã,	şi-au	îndreptat	atenþia	cu	

precãdere	asupra	planurilor	de	construcþie	şi	a	materialelor,	 insistând	

mai puþin asupra aspectelor mentalitare. Fãrã a minimaliza importanþa 

cunoaşterii	planurilor,	care	ne	dau	structura	casei	şi	funcþiile	încãperilor,	

meritã	sã	ne	 îndreptãm	atenþia	şi	asupra	elementelor	arhitectonice	cu	

1 Antongini G., Spini T., „Arhitectura”, în Dicţionarul de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 80.
2 Georgeta Stoica, Arhitectura populară românescă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p. 20.
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valoare	simbolicã,	a	modului	de	percepþie	a	spaþiului	şi	locului,	dar	şi	

asupra	 influenþelor	 şi	 împrumuturilor	 culturale	 din	 zona	 cercetatã,	 o	

zonã	multiculturalã	(în	care	trãiesc	alãturi	de	români:	maghiari,	şvabi,	

ucraineni,	 evrei,	 rromi)	 şi	 care	 a	 atras	 atenþia	 cercetãtorilor	 din	 þarã	

şi	 strãinãtate	 (timp	de	 trei	ani	cercetãtori	 români,	germani,	ucraineni,	

maghiari au efectuat cercetãri pluridisciplinare vizând cultura materialã 

şi	spiritualã	din	Bazinul	Tisei	Superioare,	cu	atenþie	deosebitã	asupra	

influenþei populaþiei germane asupra culturii celorlalte etnii din regiune). 

Este	vorba	de	nord-vestul	Transilvaniei,	care	include	Þara	Oaşului,	zona	

Codru	(în	organizarea	administrativã	de	azi,	se	aflã	în	trei	judeþe:	Satu	

Mare,	Sãlaj,	Maramureş),	zona	Câmpia	Someşului,	Maramureşul	istoric	

în	stânga	(România)	şi	dreapta	Tisei	(Ucraina).	

	 Delimitarea	 unitãþilor	 etnografice	 se	 face	 de	 cãtre	 specialişti	

(istorici,	etnologi,	etnografi,	folclorişti,	antropologi)	utilizând	termenii:	

regiune etnograficã, þarã, þinut, zonã etnograficã, zonã etnoculturalã, 

arie culturalã, subzonã sau microzonã etnograficã. Zonarea etnograficã 

este o problemã la care se cautã soluþii de ceva vreme. V. Buturã vede 

zonarea	 etnograficã	 un	 „principiu	metodologic	 de	 bazã	 în	 cercetãrile	

monografice	 sau	 tematice”³	 şi	 considerã	noþiunea	de	zonã	etnograficã	

ca	 fiind	 o	 zonã	 cu	 „trãsãturi	 comune	 în	 tipologia	 aşezãrilor,	 planului	

gospodãriilor	şi	caselor”4.	Georgeta	Stoica	considerã	zona	etnograficã	„un	

teritoriu mai mult sau mai puþin precis delimitat care prezintã caractere 

etnografice unitare, determinate de tradiþia istorico-socialã, cristalizatã 

în	felul	aşezãrilor,	ocupaþiilor,	locuinþei,	portului,	artei	populare,	la	care	

se	adaugã	manifestãrile	culturii	spirituale	şi	modul	de	viaþã”5.

	 Þarã	este	termenul	istoric	care	defineşte	o	zonã	etnograficã,	aşa	

se	explicã	faptul	cã	„cele	mai	multe	zone	etnografice	au	primit	încã	din	

evul	mediu	denumirea	de	þarã,	desemnând	o	unitate	istorico-politicã”6. 

Astfel sunt cunoscute câteva zone etnografice în aria studiatã de noi sub 

3 Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978, p. 38.
4 Ibidem, p. 34.
5 Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de artă populară, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, p. 495.
6 Ibidem.
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numele	de:	Þara	Oaşului,	Maramureşului,	Codrului.	

	 Am	optat	pentru	 studierea	 acestei	 arii	 geografice	 şi	 etnografice	

din mai multe motive:

 1. în primul rând zona alesã spre studiu este o zona întinsã 

din	Bazinul	Tisei	Superioare	şi	care	datoritã	poziþionãrii	geografice	dã	

dovadã	 de	 foarte	 multe	 elemente	 unitare	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 cultura	

materialã	şi	spiritualã,	formele	de	aşezare	şi	modul	de	habitat,	obiceiurile	

şi	tradiþiile	etc;

	 2.	 	despre	schimbãrile	intervenite	în	arhitecturã	şi	mentaliate	

s-a	scris	puþin;	

	 3.	 prin	natura	meseriei	am	avut	şansa	sã	efectuez	cercetãri	de	

teren	începând	cu	anul	2002,	familiarizându-mã	cu	aceastã	zonã;	

	 4.	 studiul	 comparativ	 privind	 locuinþa	 şi	 locuirea	 în	 nord-

vestul	Transilvaniei,	contribuie	la	cunoaşterea	şi	înþelegerea	mai	bunã	a	

zonei.

	 Problematica	studiatã	o	analizãm	şi	prezentãm	evolutiv	în	raport	

cu	 schimbãrile	 economice,	 sociale,	 istorice	 şi	 chiar	politice	 survenite	

începând	cu	secolul	al	XIX	-lea	şi	pânã	în	prezent.

	 Arhitectura	þãrãnescã,	„arta	sacrã”7, reprezintã un ciclu de condiþii 

care nu pot fiinþa independent. Astfel, arhitectura þãrãneascã este strâns 

legatã	 de	 factorii	 geografici	 şi	 climatici,	 care	 influenþeazã	 calitatea	 şi	

tipurile de materiale de construcþie, toate aceste elemente determinând 

o tehnicã de lucru adecvatã. Pe de altã parte, arhitectura þãrãneascã 

este rezultatul mentalitãþii tradiþionale care are la bazã dorinþa de 

perfecþiune. Aceste aspecte contribuie la capacitatea þãranului de a 

folosi toate resursele necesare oferite de cadrul specific zonei în care 

trãieşte.	

	 Vãzutã	 de	 cãtre	 antropologi	 ca	 fiind	 „cheia	 înþelegerii	 naturii	

umane”8,	arhitectura	tradiþionalã	oferã	specialiştilor	observaþii	în	

7 Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995, p. 97.
8 Florin Biciuşcă, Centrul lumii locuite, Bucureşti, Ed. Paidea, 2000, p. 13.
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legãturã cu comportamentul uman în spaþiul locuit. 

 Arhitectura, singura artã care are o finalitate practicã obligatorie, 

a cunoscut de-a lungul timpului o evoluþie semnificativã. Obiectul 

de arhitecturã - casa sau locuinþa - capãtã, datoritã nevoilor umane, 

finalitãþi	practice,	dar	şi	spirituale.	Funcþiile	casei	nu	sunt	doar	utilitare,	

pragmatice,	ci	ele	sunt	simbolice	şi	estetice.	Amos	Rapoport	acordã	o	

mare importanþã caracterului formativ al arhitecturii tradiþionale, unde 

construcþia	era	„un	canal	de	comunicare	şi	un	pãstrãtor	al	sistemului	de	

valori,	şi	nu	un	simplu	adãpost”9.

	 Începând	 cu	 a	 doua	 jumãtate	 a	 secolului	 al	 XX-lea	 fenomenul	

de disoluþie în arhitectura vernacularã (vernacullus în latinã - 

indigen,	domestic),	este	întâlnit	mai	ales	în	satele	din	Þara	Oaşului	şi	

Maramureşul	istoric	(zona	Transcarpatia-Ucraina).	Aici,	casa	palat10 este 

elementul	de	bazã	al	identitãþii	„oşeneşti”11	(Þara	Oaşului)	şi	„româneşti”	 

(Maramureş-Transcarpatia).	

	 Simbol	major	al	apartenenþei	etnice	sau	regionale,	casa	a	devenit	

emblemã	şi	pentru	etniile	conlocuitoare.	În	acest	context	obiceiurile	şi	

riturile de construcþie sunt expresie a tiparelor mentalitare. 

Casa,	 locuinþa,	 asemeni	 celorlalte	 componente	 ale	 vieþii	 individului,	

este supusã schimbãrii, evoluþiei. Dar aceastã evoluþie nu face altceva 

decât sã submineze substratul spiritual al vieþii tradiþionale, impunând 

deseori disoluþii. 

 Satul, în postcomunism, a cunoscut sistematic transformãri care 

i-au	 schimbat	 structura	 socialã,	 demograficã	 şi	 economicã	 cu	 efecte	

directe	asupra	normelor	şi	valorilor	culturale	şi	sociale,	a	mentalitãþii	

individuale	şi	de	grup.	Arhitectura	ruralã,	producþie	a	culturii	materiale,	

alãturi de alte manifestãri ale culturii (costumul tradiþional, alimentaþia, 

obiceiurile etc.), a cunoscut cel mai puternic aceste transformãri.

9 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 arhitecturã tradiþionalã	 şi	

arhitecturã vernacularã le înlocuim cu cea de arhitecturã ruralã. Facem 

acest lucru din douã motive: un prim motiv este faptul cã în terminologia 

consacratã arhitectura vernacularã12 este arhitectura fãrã arhitect, fãrã 

proiect desenat, fãcutã direct de utilizatori, eventual cu mânã de lucru 

specializatã	 şi	 este	 transpunerea	directã	 în	 forme	 a	modului	 de	 viaþã	

specific. Este deasemenea expresia culturii unei comunitãþi, este relaþia 

cu	 terenul,	 adaptabilitatea	 şi	 expresia	 diversitãþii	 lumii	 culturale.	Un	

alt motiv ar fi faptul cã începând cu anii 1960-1970 în comunitãþile 

rurale, este introdusã de stat, obligativitatea folosirii unui proiect pentru 

construirea caselor, deci nu mai vorbim despre arhitectura vernacularã 

deşi	avem	în	vedere	arhitectura	localã,	ci	vom	vorbi	despre	arhitectura	

ruralã ca formã contemporanã a arhitecturii vernaculare. Al treilea motiv 

este faptul cã, începând cu anii 1980-2000, când confuzia era cuvântul 

cel mai frecvent folosit pentru a descrie arhitectura din zona ruralã din 

nord-vestul	Transilvaniei,	se	impun	ca	reacþie	a	uniformizãrii	alarmante	

a modelelor arhitecturale, noi idei despre arhitectura casei în mediul 

rural. 

	 Arhitectura	tradiþionalã	ruralã	şi	cea	cultã,	de-a	lungul	epocilor	

istorice, a cunoscut diferite faze de evoluþie ca rãspuns la schimbãrile 

majore	din	societate,	ea	ilustrând	modul	de	viaþã	şi	necesitãþile	societãþii.	

Arhitectura	nu	este	un	fenomen	static,	ci	reflectã	„realitatea	mijloacelor	

tehnice,	economice	şi	sociale,	obiceiurile,	nivelul	de	culturã	şi	apreciere	

esteticã ale unei colectivitãþi, naþiuni, stat, într-un anumit moment sau 

într-o anumitã perioadã a istoriei sale. Arhitectura nu face civilizaþia 

unei	epoci,	ci	ea	este	rezultatul	unei	civilizaþii”13. 

	 Pornind	 de	 la	 acestea,	 vom	 prezenta	 şi	 analiza	 schimbãrile	

intervenite în arhitectura ruralã 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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informaþiile	oferite	de	teren,	cât	şi	de	cele	bibliografice,	de	arhivã	etc.

 Datoritã realitãþilor din teren, vom insista mai mult asupra 

mutaþiilor	mentalitare	 şi	 asupra	 evoluþiei	 arhitecturii	 rurale	 din	 Þara	

Oaşului	 şi	 din	 Maramureş,	 Zona	 Codru	 şi	 Câmpia	 Someşului,	 dând	

dovadã de mai mult conservatorism în acest sens, datoritã, spunem noi, 

condiþiilor	geografice,	economice	dar	şi	a	structurii	multietnice	(alãturi	

de	români	trãiesc	aici	maghiari	şi	şvabi).

 Structura multietnicã a zonei studiate ne obligã sã fim atenþi 

la fenomenele socioculturale specifice unor astfel de zone supuse 

fenomenului de globalizare, uniformizare. Globalizarea asupra entitãþilor 

sociale	mai	mari,	dar	şi	multiplele	modele	de	convieþuire	interetnicã	la	

scarã microsocialã, au fãcut ca cercetarea terenului etnografic sã suporte 

numeroase reorientãri. 

	 Fenomenele	 de	 multiculturalitate	 şi	 interculturalitate,	 cu	 cele	

douã	paradigme	care	se	întrepãtrund,	cea	a	identitãþii	şi	cea	a	alteritãþii,	

fac ca studiul societãþilor multietnice sã deplaseze atenþia cercetãrii 

de la coordonata etnograficã, antropologicã spre cea etno-sociologicã, 

sau de la teoria grupului etnic spre teoria relaþiilor interetnice, în 

condiþiile	în	care	etnicitatea	nu	mai	este	consideratã	un	„dat”	etern,	ci	

este	 asimilabilã	 unei	 realitãþi	 dinamice.	 Conlocuirea	 etnicã,	 generatã	

de comunitatea habitatului este completatã de convieþuirea etnicã, 

generatã de comunitatea atitudinilor comportamentale, a cutumelor, a 

manifestãrilor spirituale14.

	 Pãrerea	 Steluþei	 Pârâu	 este	 aceea	 cã	 „dacã	 pentru	 începutul	

secolului	al	XX-	lea,	pãstrarea	identitãþii	se	manifestã	-	evident	şi	logic	-	

ca un modus vivendi, la toate nivelele vieþii unei comunitãþi, în perioada 

actualã	asistãm	la	un	alt	mod	de	a	privi	şi	a	recepta	problema	identitãþii”15.

 În fapt, pãstrarea identitãþii se face prin acte de recuperare a 

14 Steluţa Pârâu, „Identitate versus integrare într-o zonă de locuire interetnică”, în Caietele ASER. Patrimoniul 
etnologic şi integrare europeană, nr 2 / 2006, Oradea, 2007, p. 25.
15 Ibidem, p. 26.
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memoriei culturale, prin diverse forme de manifestare: reânvierea unor 

tradiþii, mediatizarea unor tradiþii locale. Mecanismele coetnicitãþii 

presupun	 activarea	 unui	 raport	 dinamic	 între	 identitatea	 culturalã	 şi	

integrarea culturalã, fapt care conduce la recontextualizarea valenþelor 

patrimoniului	cultural	şi	la	prezervarea	acestuia,	în	contextul	mai	larg	

al	globalizãrii,	dar	şi	al	aculturaþiei16.

 Dacã fenomenele de conlocuire etnicã se raporteazã la habitat, 

cele	 de	 convieþuire	 etnicã	 presupun	 punerea	 în	 mişcare	 a	 douã	

paradigme	diferite,	polarizate	pe	secvenþe	şi	perechi	de	tipul:	acceptare/	

respingere,	insider/outsider,	localnic/strãin,	favorabil/nefavorabil.	Astfel,	

plecând de la caracteristicile habitatului, de la etapa istoricã sau de la 

modul de receptare al vieþii cotidiene, se poate defini o evoluþie socio-

economicã	şi	culturalã	a	zonei,	transpusã	în	fenomene	de	similitudine,	

diferenþe, aculturaþie, asimilare, pluralism sau etnocentrism, în funcþie 

de raportarea membrilor comunitãþii la fenomenele de coetnicitate17.

	 Locuinþa	şi	sistemul	de	locuire	trece	prin	transformãri	deosebite	

de-a lungul epocilor istorice, noi ne propunem sã facem o prezentare 

evolutivã	 şi	 o	 consemnare	 a	 ceea	 ce	 înseamnã	 locuire	 într-o	 zonã	

multietnicã cu multe elemente unitare.

	 Conþinutul	 acestei	 lucrãri	 este	 rezultatul	 utilizãrii	 metodelor	

specifice	istoriei	şi	antropologiei	culturale:	cercetarea	de	teren	pe	care	

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

vestul	Transilvaniei	şi	studiul	bibliografic.	

	 Am	 încercat	 sã	 respectãm	 metodele	 şi	 tehnicile	 de	 cercetare	

specifice:	 observaþia	 directã,	 participativã;	 folosirea	 chestionarelor	

semistructurate	 (în	 ceea	 ce	 priveşte	 obiceiurile,	 tradiþiile)	 şi	 a	

chestionarelor	 structurate	 (fişa	 analiticã	 de	 construcþie)	 dar	 şi	 a	

întrebãrilor mai puþin formale, care oferã o mare parte din informaþia de 

16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 27-28.
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teren;	înregistrarea	audio	a	interviurilor;	fotografiere.	

 La baza studiului bibliografic stau lucrãrile de specialitate ale 

diverselor	ştiinþe:	istorie,	antropologie,	etnologie,	sociologie	pe	care	le-

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

care au semnat parte din lucrãrile care au contribuit la obþinerea unei 

viziuni	de	ansamblu	asupra	temei	şi	zonei	cercetate:	Gaston	Bachelard18, 

Tancred	Bãnãþeanu19, Ernest Bernea20, Lucian Blaga21,	Monica	Budiş22, 

Camelia	 Burghele23, Valer Buturã24,	 Mihai	 Dãncuş25, Mircea Eliade26, 

Gheorghe	Focşa27,	Teodor	Octavian	Gheorghiu28, Ioan Godea29, Grigore 

Ionescu30,	Cornel	Irimie31, Kós Károly32,	Ion	Muşlea33, Andrei Pãnoiu34, 

Steluþa Pârâu35,	Gheorghe	Pãtraşcu36,	Irina	Petraş37, Paul Petrescu38, Ioan 

Toşa39,	Romulus	Vulcãnescu40, Bruno Zevi41	şi	alþii.	

 Lucrarea este structuratã pe 5 capitole, care conþin alãturi de 

abordarea	 teoreticã	 şi	 descrieri	 de	 case,	 tabele	 statistice,	 glosar	 de	

termeni, lista informatorilor (peste 50 de persoane), bibliografia generalã 

şi	anexe	de	sintezã	 (unde	avem	fişele	analitice	ale	caselor	prezentate,	

hãrþi,	fotografii	şi	relevee).

18 Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003.
19 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, vol.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.
31 Cornel Irimie, Florea Dumitrescu, Andrei Paleologu, Arta lemnului la români, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1975.
32 Kós Károly, Locuri, sate, obiceiuri, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1976.
33 Ion Muşlea, 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.
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РЕЗЮМЕ

АРХІТЕКТУРА ВКЛЮЧАЄ ХАТУ;
ХАТА ОЗНАЧАЄ ПРОЖИВАННЯ;

ЛЮДИНА Є ТВОРЦЕМ / БЕНЕФІЦІАРОМ АРХІТЕКТУРИ

 Вибір теми дослідження пов’язаний з реальною ситуацією, яка 
склалася під час польових досліджень та бажанням внести свій внесок 
у краще порозуміння питань, пов’язаних з архітектурою та сільською 
ментальністю в північно-західній Трансільванії. Термін архітектура 
відноситься до сукупності явищ, пов’язаних з житлом, середовищем 
проживання, просторовою організацією, способом життя, соціально-
економічними і політичними формами, символічними та релігійними 
проявами. Архітектура в цілому створює простір і просторові 
відносини, спілкуючись через символічні значення.
 Коли говоримо про румунську традиційну культуру, насправді 
аналізуємо матеріальне та духовне творіння.Традиційна архітектура 
- матеріальне традиційне творення, це галузь, де два рівні пов’язані 
між собою, місце, де ми знаходимо «технічну винахідливість та 
майстерність, силу адаптації до природних, соціально-історичних та 
економічних умов, прагнення до комфорту, любові до краси довгої 
серії поколінь».
 Ми вважаємо, що особливу увагу повинні приділити сучасним 
архітектурним елементам, матеріалам та новим технологіям, за 
допомогою яких будується сприйняття простору та місця, культурних 
впливів та культурних запозичень регіону, про які будемо говорити в 
книзі та деградації, що відбувається в народній архітектурі.
 Не применшуючи важливість знання планів, які складають 
структуру хати та функції кімнат, нашої уваги заслуговують і 
архітектурні елементи з символічним значенням, способи сприймання 
простору та місця проживання, культурні впливи і запозичення на 
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досліджуваній території багатонаціонального регіону (де поруч з 
румунами проживають угорці, шваби, українці, євреї, цигани) і яка 
привернула увагу дослідників Румунії та зарубіжних країн (протягом 
трьох років румунські, німецькі, українські та угорські дослідники 
провели міждисциплінарні дослідження матеріальної та духовної 
культури басейну Верхньої Тиси, акцентуючи увагу, в першу чергу, на 
впливі німецької культури на культуру інших національних меншин 
регіону).
 Мова йде про північно-західну Трансільванію, яка включає 
Цара Оашулуй (Країну Оаш), район Кодру (адміністративна одиниця, 
яка сьогодні знаходиться в трьох повітах: Сату Маре, Салаж, 
Марамуреш), район рівнини Сомеш, історична Мараморощина - з 
лівого та з правого боку р. Тиса.
 Традиція будування традиційних будівель у басейні Верхньої 
Тиси, у північно- західній Трансільванії і у всьому карпато-дунайсько-
причорноморському просторі, дуже давня. Дерево безпосередньо 
впливає на появу справжньої цивілізації дерева - цивілізації зі 
специфічними унітарними особливостями народної архітектури.
 Аналіз народних будівель та сучасних архітектурних елементів, 
матеріалів і нових технологій будівництва, способу сприйняття 
простору та місця, культурних впливів і запозичень у регіоні, який 
ми маємо на увазі дослідити та деградація, яка відбувається у 
народній архітектурі, завершує загальну картину щодо архітектури, 
проживання (житловою) та традиційних поглядів.
 У цьому контексті звичаї та обряди будівництва та житла 
є виразом моделі мислення. Інформації, здобуті під час польових 
досліджень та фотографії, підтверджують наші ідеї.
 Висновки про еволюцію та зміни, які відбуваються в традиційній 
народній архітектурі, наступні: деградація традиційної архітектури 
викликана в першу чергу економічною еволюцією (за рахунок трудової 
міграції), соціальною еволюцією, еволюцією поглядів (менталітет) 
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і навіть політичною еволюцією (тут маємо на увазі комуністично-
тоталітарну та егалітарну системи, а потім, період європеїзації).
 Економічна еволюція відчувається в місцевій архітектурі й 
у змінах в менталітеті. Будівництво хати обумовлене економічною 
ситуацією і прагненням окремого індивіда. Хата в регіоні дослідження 
є символом, ідентичною маркою; підтримує та підкреслює людський 
соціальний престиж (сім’ї) в суспільстві (без перебільшення можна 
адаптувати класичне прислів’я і сказати: «Скажи мені, в якій хаті 
живеш, а я скажу тобі, хто ти”). 
 У цій роботі питання вивчається і аналізується у зв’язку з 
економічними, соціальними, історичними і навіть з політичними 
змінами, які виникають починаючи з ХІХ століття по теперішній час.
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SUMMARY
 

Architecture implies dwelling;

Dwellings are to live in them;

Man is the creator / 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 political 

forms, symbolic and religious manifestations. Architecture creates space 

and space relationships by communicating through symbolic meanings42 .

	 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, 

love	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 

42 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	 Þara	

Oaşului,	 the	 Codru	 area	 (that	 in	 today’s	 administrative	 organization	

covers	three	counties:	Satu	Mare,	Sãlaj,	Maramureş),	the	Plain	of	Someş,	

the	historical	Maramureş	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	and	in	the	Carpathian-Danubian-

Pontic 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, political 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 political 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	 judeþele	

Satu	Mare,	Sãlaj	şi	Maramureş,	face	parte	dintr-o	arie	geograficã	mai	mare	

cunoscutã	în	literatura	de	specialitate	zona	Tisei	Superioare	şi	 la	care	

aparþin	astãzi	teritorii	situate	în	România,	Ucraina,	Slovacia	şi	Ungaria,	

zonã	 caracterizatã	 de-a	 lungul	mileniilor	 prin	 puternice	 şi	 statornice	

legãturi economice, sociale, culturale, spirituale etc. Zona cuprinzând 

aproape	20.000	de	km²	este	traversatã	dinspre	nord	spre	sud	de	râul	Tisa,	

iar în cea mai mare parte este alcãtuitã din culmi aparþinând Munþilor 

Carpaþi,	toate	acestea	oferind	condiþii	de	viaþã	favorabile	comunitãþilor	

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

 În preistorie cele mai vizibile urme le-au lãsat dacii care în 

secolele	I	î.	Ch.	şi	I	d.	Ch.	anexau	aceste	þinuturi	regatului	lui	Burebista	

şi	apoi	şi	al	lui	Decebal,	dovadã	rãmânând	pânã	azi	cetãþile	dacice	de	la	

Zemplin	din	Slovacia,	Slatina	din	Ucraina,	Onceşti	din	România	şi	cea	

mai	 spectaculoasã	 dintre	 toate	 cea	 de	 la	Malaia	Kopania	 din	Ucraina	

situatã	la	circa	7	km.	de	graniþa	judeþului	Satu	Mare	cu	Ucraina1 .

	 Elemente	comune	culturale	le	întâlnim	şi	în	mileniul	I	d.	Ch.	când	

aici gãsim constituite voievodate româno-slave pomenite în primele 

izvoare	scrise	pãstrate:	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 nãvãlirea maghiarilor 

1 Viorel Ciubotă (coordonator), Malaia Kopania, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, passim.
2 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, ed. a II-a, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1972, p. 24-30.
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în	 veacul	 al	 IX-lea	 în	 Europa	 şi	 mai	 ales	 întemeierea	 statului	 feudal	

maghiar	de	cãtre	Arpad	şi	apoi	de	cãtre	fiul	sãu	Ştefan	care	a	pus	capãt	

dezvoltãrilor locale, întemeind una dintre puternicele monarhii ale 

Europei medievale3.

	 Cu	 toate	 eforturile	 regalitãþiii	 maghiare	 formele	 de	 organizare	

ale populaþiei autohtone nu au dispãrut pe tot parcusul Evului Mediu 

pãstrându-se în unele localitãþi inclusiv în veacul al XVIII-lea. 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	pânã	la	culmile	Codrului	în	România.

 În acest sens o mãrturie de-o valoare excepþionalã o întâlnim 

într-o lucrare a profesorului V. Scurtu care în perioada interbelicã a 

gãsit un informator în vârstã de 78 de ani care încã pãstra în memorie 

amintirea	bunicului	sãu	care	 fusese	voievod	la	curtea	nobilului:	„Tata	

tatii,	Ştrangu	Mñihai	cel	Mare,	o	fost	voivod,	iel	o	scos	D’erþa-Mñicã	di	

la	grofi,	c’o	fost	a	grofului.	Iel	scotę	pe	iobagi	sã	lucre	la	domñi”4. 

 Localitãþi din Sãtmar sunt amintite de documentele vremii 

ca	 localitãþi	 româneşti:	 Batarci	 „possesio	 valacharis”	 la	 1405,	 Bicãu	

„possessiones valahales”	la	1424,	Mãriuş	„possessio valahalis”	la	1424,	

Pomi	„	possessio	valahalis”	la	1461,	Tãtãreşti	„possessio valahis”	la	1424,	

Valea	 Vinului	 „possessios Valachalis”	 la	 1492,	 Babþa	 villa olachalis la 

1383,	Corund	„olah	Korond”	la	1547,	Turþ	„villa Walachalis”	la	1378.

	 Aceastã	 unitate	 a	 zonei	 amintite	 o	 întâlnim	 şi	 în	 organizarea	

religioasã	a	populaþiei	româneşti.	Amintim	faptul	cã	la	1391	mãnãstirea	

de	la	Peri	situatã	în	Maramureş	primeşte	dreptul	de	Stavropighie	asupra	

unor teritorii întinse care se suprapun peste zona geograficã studiatã: 

Maramureş,	Sãlaj,	Ardud,	Ugocea	etc.	Este	interesant	faptul	cã	odatã	cu	

organizarea	episcopiei	ortodoxe	de	la	Muncaci,	începând	cu	jumãtatea	

3 Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 
passi; Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler (coordonatori) Istoria Transilvaniei (până la 1541), vol 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.
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secolului	al	XV-lea	printr-un	proces	îndelungat,	zona	Tisei	Superioare	

intrã	 sub	 jurisdicþia	 acestei	 episcopii,	mai	 ales	 dupã	 ce	 în	 anul	 1646	

episcopul	Tarasovič	acceptã	unirea	cu	Biserica	Romei:	Sãtmarul	la	1690,	

Maramureşul	la	1732	etc5. 

	 Prezenþa	bisericilor	de	lemn	din	Maramureş	(Apşa	de	Jos,	Apşa	de	

Mijloc,	Moisei,	 Repedea,	 Poienile	 de	 sub	Munte,	 Crãciuneşti	 etc.),	 Sãlaj	

(Sãlãþig,	Ulciug,	Poarta	Sãlajului,	Noþig,	Chechiş	etc.),	Satu	Mare	(Corund,	

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

Stâna,	Vãgaş,	Lechinþa),	adevãrate	capodopere	de	creaþie	artisticã,	confirmã	

încã	o	data	unitatea	în	culturã	şi	evoluþie	a	ariei	avute	în	vedere.

	 Unitatea	zonei	studiate	este	evidenþiatã	şi	de	terminologia	activitãþilor	

de culturã materialã folositã de locuitorii acestei zone, fie cã vorbim de 

cea	alimentarã	-	caş,	brânzã,	pâine,	mãlai	etc;	de	cea	agricolã	-	þarinã,	ogor,	

brazdã,	plug;	sau	de	cea	arhitecturalã	-	casã,	pod,	grindã,	topor.	

	 Un	factor	important	de	influenþare	a	culturii	materiale	şi	spirituale	

a întregii zone l-a constituit fãrã îndoialã, colonizarea în secolul al 

XVIII-lea a unei populaþii de etnie germanã, colonizare întreprinsã atât 

de marii nobili maghiari sau germani, cum ar fi cazul conþilor Károlyi 

şi	Perényi	 în	Sãtmar	 şi	Ugocea,	conþilor	Wesselényi	 în	Sãlaj,	 contelui	

Schönborn în zona Mukacevo sau de cãtre stat (Erariu) cum este cazul 

în	zona	Maramureşului.	Aceşti	colonişti	au	adus	cu	ei	tehnici	avansate	

de	cultivare	a	pãmântului,	creştere	a	vitelor,	de	organizare	a	gospodãriei,	

sisteme	de	construcþie	şi	 locuire,	hranã	şi	alimentaþie,	constituind	un	

factor de progres în zonele amintite. Din pãcate astãzi cea mai mare 

parte a acestei populaþii a dispãrut, în urma celui de al doilea rãzboi 

mondial,	a	emigrãrii	voluntare	în	Germania	şi	a	maghiarizãrii	cum	este	

cazul	 satelor	 şvãbeşti	 sãtmãrene	 unde	 şi	 azi	 mai	 trãiesc	 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.
6 Vezi pe larg Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asu-
pra culturii celorlaltor etnii din regiune, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2003 passim.
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	 Pentru	o	mai	bunã	 înþelegere	 a	 fenomenelor	de	ordin	 istoric	 şi	

antropologic vom analiza cele patru zone din care provin informaþiile 

obþinute	de-a	lungul	celor	doisprezece	ani	de	cerecetare:	Satu	Mare,	Sãlaj,	

Maramureş,	Transcarpatia.	Aceasta	cu	atât	mai	mult	cu	cât	unele	din	

datele prezentate au un caracter inedit sau provin din lucrãri publicate 

în limba maghiarã, mai puþin accesibile cercetãtorilor români.
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1. SĂTMARUL

	 Ceea	 ce	 cunoaştem	 sub	 aceastã	 denumire	 genericã	 cuprindea	

altãdatã	un	teritoriu	de	peste	6.500	km²	care	se	întindea	de	la	poalele	

munþilor	Maramureşului	(zona	Baia	Mare	şi	Baia	Sprie),	pânã	în	Ungaria	

de	 azi	 (zona	 Csenger,	 Mátészalka,	 Fehérgyarmat),	 fiind	 mãrginit	 spre	

est	de	 culmile	Meseşului.	 În	 sud	era	despãrþit	de	 comitatul	Bihor,	de	

o	pãdure	uriaşã	care	venea	dinspre	Sãlaj	şi	ajungea	la	Tisa,	latã,	dupã	

spusele primului monograf al comitatului Satu Mare, Bel Matyas, de 

una - douã mile maghiare7. 

 Organizarea administraþiei statale medievale dateazã din secolul 

al X-lea, cercetãtorii susþinând cã Satu Mare8 a fost unul dintre comitatele 

înfiinþate	încã	sub	domnia	regelui	Ştefan	I	al	Ungariei.	Comitatul	a	fost	

creat	 în	 jurul	 cetãþii	 de	 pãmânt	 a	 Sãtmarului,	menþionatã	 în	 cronica	

Notarului	 Anonim	 sub	 denumirea	 de	 castrum	 Zothmar.	 Potrivit	

cronicarului	cetatea	a	fost	apãratã	de	Menumorut	şi	a	fost	luatã	de	oastea	

maghiarã prin asediu. Încã din acele vremuri au existat colonizãri de 

populaþie pe teritoriul comitatului, îndeosebi de populaþie germanã, cel 

mai relevant exemplu fiind cel al Mintiului, astãzi parte a municipiului 

Satu Mare. 

	 Cea	de	a	doua	 jumãtate	a	secolului	al	XIX-lea	se	caracterizeazã	

printr-o	dezvoltare	economicã	spectaculoasã	şi	în	teritoriile	sãtmãrene.	

Se	 construiesc	 liniile	 de	 cale	 feratã	 în	 judeþ,	 iar	 în	 oraşe	 apar	unitãþi	

industriale mari, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii urbane. 

 În perioada interbelicã au loc modificãri importante ale 

configuraþiei teritoriale a zonei: partea vesticã a fostului comitat rãmâne 

încorporatã	Ungariei,	regiunea	sudicã,	inclusiv	Careiul,	revine	judeþului	

Sãlaj,	 iar	 noul	 centru	 al	 judeþului	 devine	 oraşul	 Satu	Mare.	 În	 urma	

7 1 milă = 8,36 km, Apud: Kávássy Sándor, Ismertetések a régi Szatmárról (Prezentări ale Sătmarului de o 
dinioară), în „Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetirás", Nyíregyháza, III-IV, 1982, p. 25.
8 Vasile Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramureş până în Banat, Cluj, Insitutul de Arte Grafice 
„Ardealul”, 1929, p. 26-36.
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reformei	 agrare	 din	 1921,	marile	 domenii,	 printre	 care	uriaşele	moşii	

ale familiei Károlyi, sunt expropriate. Situaþia se modificã din nou în 

anul	1940,	când	Transilvania	de	nord,	inclusiv	judeþul	Satu	Mare,	este	

cedatã	 Ungariei.	 Cel	 de	 al	 doilea	 rãzboi	 mondial	 a	 fost	 resimþit	 mai	

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

reorganizãrii	 administrative,	Satu	Mare	 îşi	 pierde	 rangul	de	 reşedinþã	

de	judeþ,	devenind	în	schimb	centrul	unui	raion	al	Regiunii	Baia	Mare.	

Noua	 structurã	 teritorial	 administrativã	 nu	 se	 pãstreazã	 însã	 pentru	

mult timp, în 1968 o nouã reformã stabilind configuraþia actualã a 

judeþului	Satu	Mare.	Dominaþia	comunistã	debuteazã	prin	 înfiinþarea,	

în	 aproape	 fiecare	 localitate,	 a	 Cooperativelor	 Agricole	 de	 Producþie,	

proces	desfãşurat	pe	parcursul	anilor	1950-1960.	Caracteristice	sunt,	şi	

pentru	Satu	Mare,	 industrializarea	concentratã	 în	special	 în	oraşul	de	

reşedinþã	al	judeþului,	şi	urbanizarea	accentuatã,	inclusiv	prin	crearea	

noilor	 centre	 orãşeneşti	 Tãşnad	 şi	 Negreşti-Oaş.	 În	 1970,	 inundaþiile	

Someşului	afecteazã	grav	localitãþile	situate	pe	valea	râului.	Unele	sate	

sunt	distruse	în	totalitate,	iar	municipiul	Satu	Mare	cunoaşte	una	dintre	

cele mai puternice calamitãþi din întreaga sa istorie modernã. 

	 Actualul	 judeþ	 cuprinde	 cea	mai	mare	 parte	 a	 fostului	 comitat	

al Sãtmarului, lipsind însã teritorii însemnate incluse în prezent în 

Ungaria	 (partea	 vesticã),	 în	 Maramureş	 (Baia	 Mare	 şi	 Baia	 Sprie,	 cu	

satele	înconjurãtoare,	care	au	aparþinut	comitatului	Satu	Mare	pânã	în	

1926,	precum	şi	Chioarul,	care	a	fãcut	parte	din	comitat	între	1876	şi	

1926).	În	schimb,	judeþului	de	astãzi	i-au	fost	arondate	unele	pãrþi	ale	

Sãlajului	 (Tãşnadul	 şi	 împrejurimile)	 şi	 teritorii	 din	 vechiul	 comitat	

Ugocea	 (Halmeul	 şi	 partea	 aflatã	 la	nord	de	 râul	Tur).	 Satu	Mare	 şi-a	

cãpãtat aspectul actual în urma reorganizãrii administrative din anul 

1968. 

 În spaþiul ce aparþine din punct de vedere administrativ 

judeþului	 Satu	 Mare	 sunt	 cunoscute	 trei	 zone	 etnografice9 distincte: 

9 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. 10.
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Þara	Oaşului,	Zona	Codrului	 şi	Câmpia	Someşului,	 în	 care	 se	 gãsesc	

aspecte	 caracteristice	 culturii,	 artei	 şi	 civilizaþiei	 populare,	 specifice	

etniilor	 conlocuitoare:	 româneşti,	 maghiare,	 germane,	 ucrainene	 cu	

trãsãturi	specifice,	dar	şi	de	influenþã	reciprocã.	Pãstrãtori	ai	unor	valori	

etnoculturale	autentice,	locuitorii	acestor	zone	etnografice	au	reuşit	sã	

transmitã din generaþie în generaþie ceea ce are mai de preþ un popor: 

limba,	portul,	modul	de	viaþã	şi	obiceiurile.	

	 Situat	la	marginea	nord-vesticã	a	României,	în	zona	de	contact	a	

Câmpiei	Tisei	cu	Carpaþii	Orientali	şi	Podişul	Someşan,	între	47°23’	şi	

48°06’	latitudine	nordicã	şi	22°18’	şi	23°37’	longitudine	esticã,	Satu	Mare	

este	delimitat	 spre	 est	de	 judeþul	Maramureş,	 spre	 sud-est	de	 judeþul	

Sãlaj,	spre	sud	de	judeþul	Bihor,	spre	vest	de	graniþa	de	stat	cu	Ungaria,	

iar	spre	nord	de	graniþa	de	stat	cu	Ucraina.	Poziþia	geograficã	a	regiunii	

este favorabilã, aceasta situându-se la intersecþia unor importante 

drumuri europene. 

 Forma dominantã de relief este cea de câmpie, denumitã 

Câmpia	Someşului	Inferior,	sau	Câmpia	Sãtmãreanã,	care	ocupã	partea	

centralã	şi	vesticã	a	judeþului.	Aceastã	câmpie	se	întinde	de	sub	poalele	

munþilor	vulcanici	ai	Oaşului	şi	ale	dealurilor	piemontane	ale	Culmilor	

Codrului,	 pânã	 la	 graniþa	 de	 vest	 şi	 are	 aspectul	 unui	 întins	 şes	 de	

revãrsare,	 format	pe	un	mare	con	de	dejecþie	cuaternar	corespunzând	

colþului	nord-estic	al	Mãrii	Pannonice.	Unitatea	de	relief	care	formeazã	

în	 ansamblul	 sãu	 Câmpia	 Someşului	 Inferior	 a	 apãrut	 ca	 urmare	 a	

retragerii Mãrii Pannonice. Pe formaþiunile geologice existente a evoluat 

Câmpia	 Someşului,	 forma	 de	 relief	 cea	 mai	 importantã	 sub	 raport	

agricol. Aceastã câmpie, cu un aspect monoton caracteristic zonelor de 

acumulare	înclinatã	uşor	de	la	sud-est	spre	nord-vest,	este	drenatã	de	

râul	Someş.	Pe	alocuri	Câmpia	Someşului	Inferior	mai	prezintã	pâlcuri	

de pãdure, resturi ale fostelor pãduri care acopereau în trecut cea mai 

mare parte a zonei. Acest spaþiu geografic, constituie nucleul unitãþii 

administrative	a	judeþului	Satu	Mare.	
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 Menþionãm cã aceastã configuraþie s-a obþinut în ultimii 100-120 

de	ani	prin	mari	lucrãri	de	desecare,	îndiguire,	tãiere	de	pãduri	(defrişãri)	

etc.	 Unii	 geografi	 folosesc	 noþiunea	 într-un	 sens	 mai	 restrâns,	 alþii,	

printre	care	şi	V.	Mihãilescu,	sub	noþiunea	Câmpia	Someşului	înþeleg	o	

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

cuprinde	urmãtoarele	subunitãþi	fizico-geografice:	Câmpia	Sãtmãreanã,	

Câmpia	Ecedului,	Câmpia	Crasnei,	Câmpia	Careiului,	Câmpia	Nirului,	

Câmpia	Eriului10.

 Aceastã mare unitate geograficã este cuprinsã între masivul 

vulcanic	 al	 Oaşului	 şi	 zona	 de	 confluenþã	 a	 Eriulul	 cu	 Barcãul.	 Din	

punct de vedere geomorfologic putem deosebi douã categorii de unitãþi: 

câmpii	înalte	şi	câmpii	joase.

	 Conform	recensãmântului	din	2002	populaþia	totalã	a	 judeþului	

este:	365.975	locuitori,	48%	din	populaþie	trãieşte	în	zona	urbanã	iar	52%	

din	populaþie	trãieşte	în	mediul	rural.	Judeþul	ocupã	locul	29	din	cele	

41	de	judeþe	ale	României.	Densitate:	82,8	locuitori	pe	km².	Structura	pe	

naþionalitãþi este urmãtoarea: români - 58,8%, maghiari -35,2%, germani 

-1,7%, rromi - 3,7%, alte naþionalitãþi - 0,6% 11.

Zona etnograficã Þara Oaşului 

	 Þara	Oaşului,	cu	subzona	etnograficã	Ugocea12 ocupã depresiunea 

cu	 acelaşi	 nume	 şi	 nord-vestul	 României.	 Cele	 douã	 pãrþi	 ale	 Þãrii	

Oaşului	„au	fãcut	parte	de-a	lungul	timpului	din	comitate,	domenii	şi	

plase	diferite,	pânã	în	anul	1950	când	au	fost	incluse	în	aceeaşi	unitate	

administrativã. În ciuda acestor aspecte, independent de sistemul 

administrativ	teritorial,	în	aceste	douã	regiuni	s-a	dezvoltat	şi	conservat	

10 Virgil Mihăiescu, Dealurile şi câmpiile României, Bucureşti, Ed. Academiei, 1975, p. 132.
11 Informaţiile provin de la Direcţia judeţeană de statistică Satu Mare.
12 Nicolae Dunăre, op.cit, p. 10; Gheorghe Focşa, Ţara Oaşului, Studiu etnografic, vol. 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.
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o	 singurã	 comunitate	 oşeneascã”13.	 Localitãþile	 Turþ,	 Batarci,	 Gherþa	

Mare,	Gherþa	Micã,	Tarna	Mare	sunt	considerate	a	fi	„ugocene.”	„Cetate	

naturalã	 ce	 adãposteşte	 o	 remarcabilã	 unitate	 antropogeograficã”14 

atestatã încã din epoca neoliticã este cunoscutã datoritã arhitecturi 

tradiþionale, portului popular, artei tradiþionale - ceramica de Vama, a 

muzicii,	strigãturilor	şi	dansului	oşeneşti.	

	 Casa	oşeneascã	este	adevãratã	operã	arhitectonicã	alãturi	de	toate	

elementele	 gospodãriei	 tradiþionale	 -	 oborocul,	 poiata,	 şura,	 coteþele,	

uscãtorul	 de	 fructe,	 fântâna,	 vraniþa	 etc.	 Portul	 oşenesc	 se	 distinge	

prin	originalitate,	colorit	şi	ornamentaþie.	Folclorul	oşenesc	abundã	de	

þâpurituri, strigãturi satirice, de dragoste, de veselie care se cântã în 

special	cu	ocazia	unor	evenimente	deosebite:	nunþi,	danþuri,	şezãtori,	

sâmbre,	lãutul	torturilor	şi	alte	sãrbãtori.	Nicolae	Dunãre	considerã	cã	

manifestãrile	artistice	tradiþionale	şi	contemporane	„ale	acestei	entitãþi	

româneşti	 nord-vestice	 constitue	 un	 tip	 de	 rãspuns	 etnocultural	 şi	

etnoartistic	ce	exprimã	o	mare	putere	de	încorporare	creatoare”15.

	 Gheorghe	Focşa	o	vedea	ca	fiind	„una	din	cele	mai	originale	„þãri”	

de	 pe	 teritoriul	 României”16.	 Ea	 este	 atestatã	 deja	 într-un	 document	

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

„districtus	Owas”.

	 Cele	 şapte	 localitãþi17	 din	 zona	 Oaşului	 în	 care	 s-au	 efectuat	

cercetãri sunt urmãtoarele: 

Negreşti - Oaş

 Localitatea este atestatã documentar din anul 1490 sub numele 

de Felshewfalw, satul aparþinând de cetatea Seini. 

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

	 Comuna	Certeze	este	atestatã	documentar	din	anul	1205.	

Moişeni

	 Diplomele	maramureşene18	aratã	cã	locuitorii	satului	Moişeni	sunt	

descendenþii	 lui	«Toma	Moiş»,	originar	din	satul	Berbeşti	Maramureş.	

Satul	Moişeni	este	un	sat	mai	recent,	înfiinþat	în	secolul	al	XVIII	-lea.	

Cãlineşti - Oaş

	 Satul	Cãlineşti-Oaş	apare	pentru	prima	datã	în	documente,	sub	

forma	 Kalynhaza,	 în	 anul	 1490.	 În	 1569,	 aparþinea	 domeniului	 Þãrii	

Oaşului,	fiind	menþionatã	ca	portiones valachicae	(posesiuni	româneşti).	

Gherþa Micã

	 Cele	mai	vechi	atestãri	documentare	ale	localitãþii	Gherþa	dateazã	

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

Bixad 

 Bixadul a fost atestat documentar pentru prima oarã în 1478, 

primii	stãpâni	ai	localitãþii	fiind	cei	din	familia	Móric	de	Medieşu	Aurit.	

Turþ 

 Prima atestare documentarã a localitãþii este din anul 1378, când 

satul	este	amintit	ca	„villa	walachalis	Thwrch”.

Zona etnograficã Codru 

	 Zonã	etnograficã	Codru	(care	din	punct	de	vedere	administrativ	

18 Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene, (ediţia a II-a), vol. I, Cluj Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, p. 504.
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se	 regãseşte	pe	 teritoriul	 judeþelor	Satu	Mare,	Sãlaj,	Maramureş)19,	 îşi	

are	 denumirea	 de	 la	 pãdurile	 de	 fag	 şi	 de	 stejar	 existente	 aici	 pânã	

spre	 sfârşitul	 secolului	 trecut.	 Locuitorii	 acestei	 zone,	 sunt	 cunoscuþi	

ca	 şi	 „codreni”.	 Bogãþia	 şi	 diversitatea	 folclorului	 codrenesc,	 precum	

şi	 vitalitatea	 de	 care	 a	 dat	 dovadã,	 sunt	 datorate	 vieþi	 umane	 intense	

desfãşuratã	 neântrerupt	 în	 aceastã	 zonã,	 şi	 a	 unei	 îndelungi	 tradiþii	

populare.	Creaþia	materialã	şi	spiritualã	a	acestei	zone	se	face	remarcatã	

îndeosebi	 prin	 arhitectura	 popularã.	 Aici	 întâlnim	 originalele	 şuri	 de	

dimensiuni	monumentale,	 cu	 porþi	 decorate	 prin	 traforaj	 în	 relief	 cu	

elemente	geometrice,	florale,	zoomorfe	şi	antropomorfe.

 Localitãþile20 din care provin informaþiile de teren sunt 

urmãtoarele:

Pomi

 Prima atestare documentarã a localitãþii dateazã din anul 1407. 

Valea Vinului

 Prima menþiune scrisã a satului dateazã din anul 1399. 

Mãriuş

 Prima menþiune scrisã a localitãþii dateazã din anul 1424 când 

este amintit ca posesiune româneascã. 

Iegherişte

 A fost menþionatã pentru prima datã în documentele scrise în 

anul	1272	pe	malul	stâng	a	râului	Someş,	la	limita	dintre	zona	Codru	şi	

zona	Câmpiei	Someşene.	

19 Viorel Rogoz, Familia în credinţe, rituri, obiceiuri, Satu Mare, Ed. Solstiţiu, 2002, p. 1.
20 Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
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Tãtãrãşti

	 Satul	Tãtãreşti	este	atestat	documentar	pentru	prima	datã	în	anul	

1406, într-o hotãrnicire care nu-i menþioneazã însã numele, doar faptul 

cã era locuit de o populaþie româneascã, iar apoi în 1423 ca posesiune 

româneascã. 

Hodod (denumirea maghiarã Hadad, denumirea germanã Kriegsdorf)

	 Prima	apariþie	în	documente	a	satului	Hodod	dateazã	din	1368,	

însã datoritã importanþei zonale dobândite de localitate în scurt timp, 

putem	presupune	o	existenþã	mai	timpurie	a	aşezãrii.	

Chilia

 În 1370, localitatea e menþionatã ca aparþinând mãnãstirii de 

cãlugãriþe din Satu Mare. 

 

Bogdand (denumirea maghiarã Bogdánd) 

	 Numele	 localitãþii	 Bogdand	 este	 atestat	 documentar	 încã	 din	

1383. 

Zona etnograficã Câmpia Someşului 

	 Zonã	 etnograficã,	 ce	 cuprinde	 cea	mai	mare	 parte	 a	 judeþului,	

respectiv	 centrul	 şi	 nord	 vestul	 acestuia,	 este	 situatã	 în	 Câmpia	

Someşului.	Datoritã	 influenþelor	din	mediul	urban,	 tradiþiile	specifice	

acestei zone s-au pierdut treptat, pãstrându-se în unele sate câteva 

elemente	de	arhitecturã,	folclor	şi	port	popular,	specifice.	

 Localitãþile21 din care provin informaþiile de teren sunt urmãtoarele:

21 Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
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Apa

 Este amintitã pentru prima datã într-un document din 1215 

în	Registrul	de	 la	Oradea,	 când	una	dintre	 locuitoare	 este	 acuzatã	de	

complicitate la comiterea unei crime. 

Odoreu (denumirea maghiarã Szatmárudvary)

 Prima atestare documentarã a satului dateazã din anul 1214. Pe 

atunci,	Odoreul	era	centrul	domeniului	Oaşului,	care	aparþinea	regelui.	

Petreşti (denumirea germanã Petrifeld, în traducere „Câmpul lui Petru”, 

denumirea maghiarã Mezøpetri)

	 Localitatea	Petreşti	este	atestatã	documentar	pentru	prima	datã	în	

Registrul	de	la	Oradea	în	anul	1215,	sub	numele	de	„Petus”,	iar	în	1316	

apare	denumirea	„Mezeu	Petri”.

Cãmin

 Prima atestare scrisã a satului dateazã din 1335, ca domeniu al 

neamului Gutkeled, ulterior a familiei descendente, Báthori. 

Micula 

 În anul 1325 este atestatã documentar. A fost parte a domeniului 

regal, ulterior dãruitã comitelui Merch.

	 Localitãþile	Apa,	Odoreu	şi	Micula	aparþineau	în	secolul	al	XVI-

lea	domeniului	Medieşului	Aurit,	pomenit	de	cele	cinci	scrisori	papale	

datând din anul 1377, domeniu pe care nobilul maghiar Mauriþiu îl 

dobândise	din	„mâinile	românilor	schismatici”22.

22 Aloisie L. Tăutu, Acta Gregorii P.P. XI 1370-1378, Roma, Ed. Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 
1966, p. 434-450.
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	 Localitãþile	 Petreşti	 şi	 Cãmin	 sunt	 douã	 exemple	 a	 ceea	 ce	 a	

însemnat	colonizarea	şvabilor	în	Sãtmar	în	secolul	al	XVIII-lea	mai	ales	

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

comunitãþile	româneşti	şi	maghiare	învecinate23.

2. SĂLAJUL24

 Denumit	 altã	 datã	 comitatul	 Solnocu	 de	 Mijloc	 el	 este	 atestat	

încã din secolul al XIII-lea când alãturi de teritorii care se întindeau 

din	zona	Dejului	pânã	în	Ungaria	la	Tisa,	formau	unul	dintre	cele	mai	

mari	comitate	ale	Ungariei	Arpadiene25. În mod tradiþional el a aparþinut 

de	Transilvania	fiind	încorporat	Ungariei	abia	în	anul	1861,	împotriva	

voinþei	românilor,	populaþia	majoritarã	a	acestor	þinuturi26.

 Din punct de vedere al organizãrii teritorial-administrative, 

judeþul	Sãlaj	cuprinde	fostul	judeþ	Sãlaj,	organizat	în	1876	şi	fostul	judeþ	

Solnocu	de	Mijloc	cu	reşedinþa	la	Zalãu	şi	apoi	la	Şimleul	Silvaniei,	prin	

unirea	comitatelor	Solnocu	de	Mijloc	cu	comitatul	Crasna27. 

	 Judeþul	Sãlaj	este	situat	în	partea	de	nord-vest	a	României	şi	are	o	

suprafaþã	de	3864,4	km²,	reprezentând	1,6%	din	teritoriul	României.	Se	

învecineazã	la	nord	cu	judeþele	Satu-Mare	şi	Maramureş,	la	vest	şi	sud-

vest	cu	judeþul	Bihor	iar	la	sud-est	cu	judeþul	Cluj.

	 Din	punct	de	vedere	geografic,	judetul	Sãlaj	este	o	zonã	de	dealuri	

şi	depresiuni	situate	pe	cursul	vãilor	Almaşului,	Agrijului,	Someşului,	

Crasnei	şi	Barcãului.	Zona	montanã	este	reprezentatã	în	partea	de	sud-vest	

prin	douã	ramificaþii	nordice	ale	munþilor	Apuseni:	culmile	Meseşului	

şi	Plopişului.	Depresiunile	au	o	largã	rãspândire	pe	teritoriul	judeþului	

şi	reprezintã	importante	zone	agricole	de	concentrare	a	aşezãrilor.

 

 
23 Ernest Hauler, Istoria nemţilor din Regiunea Sătmarului, Satu Mare, Ed. Lamura, 1998, passim.
24 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967,  
vol. I – II; lucrare consultată pentru toate localităţile din judeţul Sălaj.
25 Vasile Meruţiu, op.cit., p. 37-49.
26 Ioan Ardelean senior, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938, passim.
27 Petri Mór, Szilágy vármegye monográfiája (Monografia comitatului Sălaj), vol. III-IV, Budapest, 1902, p. 28.
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Sãlajul	are	figuri	reprezentative	care	au	luptat	pentru	independenþa	şi	

unitatea românilor, printre care enumerãm: Simion Barnuþiu, Alexandru 

Papiu	Ilarian,	Iuliu	Coroian,	George	Pop	de	Bãseşti,	Iuliu	Maniu	şi	alþii.

 Populatia stabilã 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 etnograficã Codru 

	 Problema	 zonãrii	 etnografice	 este	 dintre	 cele	 mai	 dificile	 şi	 mai	

sensibile.	În	cazul	zonei	etnografice	Codru,	punctul	de	plecare	este	oferit	de	

profesorul Dumitru Pop, care, în 1978, încerca o delimitare cât mai exactã 

a acestui areal cultural cu specific aparte29.	Marcajele	în	partea	sãlãjeanã	

a	Codrului	sunt,	însã,	ceva	mai	permeabile	şi	nu	respectã	deloc	graniþele	

administrativ-teritoriale	ale	judeþelor	Sãlaj,	Maramureş	şi	Satu	Mare.	

	 Cercetãrile	privind	cultura	popularã	vorbesc	despre	 „prelungiri	

ale	Codrului”	şi	în	satele	nord-sãlãjene.	Este	vorba,	în	principal,	despre	

douã	 enclave:	 una	 cuprinsã,	 geografic	 vorbind,	 între	 valea	 Sãlajului	

şi	valea	Someşului,	în	nordul	judeþului,	în	amonte	de	Sãlãþig,	pânã	la	

Aluniş,	şi	mai	la	sud,	pânã	la	Bulgari,	iar	alta,	la	fel,	în	nordul	judeþului	

Sãlaj,	spre	partea	superioarã	a	vãii	Zalãului.	Satele	cuprinse	între	aceste	

limite	formeazã	o	zonã	de	trecere	între	Codrul	sãtmãrean	şi	ceea	ce	se	

considerã	a	fi	zona	etnograficã	Sãlaj:	Aluniş,	Biuşa,	Sãlãþig,	Deja,	Noþig,	

Nadiş,	Horoatu	Cehului,	Ulciug,	Motiş,	Bulgari,	Mineu,	Bocşiþa,	Deleni,	

Chilioara,	 Archid,	 Coşeiu,	 Dioşod,	 Valea	 Pomilor,	 Şamşud,	 Sighetu	

Silvaniei,	Chieşd,	Derşida.

 Localitãþile30 din care provin informaþiile de teren sunt 

urmãtoarele: 

28 Informaţii obţinute de la Consiliul Judeţean Sălaj.
29 Dumitru Pop, Folclor din Zona Codrului, Baia Mare, Centrul de Îndrumare 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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Bulgari 

 Primele atestãri documentare sunt din secolul al XIV-lea (Sãlãþig 

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

-	1335	şi	Noþig	-	1387).	

Aluniş

	 Aluniş	 -	 prima	 atestare	 documentarã	 este	 în	 anul	 1246	 sub	

denumirea	 de	 Szeplok	 (de	 lângã	 Someş)31. Pânã în anul 1926 este 

cunoscutã cu numele de Sãplac. 

Biuşa

	 Satul	 Biuşa	 prima	 atestare	 documentarã	 în	 anul	 1388	 sub	

denumirea de Beushaza.

3. MARAMUREŞUL32

 Vechea	 Þarã	 a	Maramureşului,	 þara	 cnezilor	 şi	 a	 voievozilor	

români este poate cel mai eclatant exemplu de rezistenþã româneascã 

de-a lungul veacurilor în faþa cuceritorilor strãini. Atestatã încã în 

veacul al XIV-lea ea a fost leagãnul a nenumãrate procese istorice 

care	au	lãsat	o	urmã	de	neşters	în	istoria	noastrã	naþionalã,	amintim	

aici	de	primele	texte	în	limba	românã	şi	implicit	de	existenþa	primei	

mãnãstiri	 româneşti,	 Perii	 Maramureşului,	 atestatã	 documentar	 la	

139133. 

	 Actualul	judeþ	Maramureş	este	alcãtuit	din	patru	zone	etnografice	

distincte:	 Þara	 Chioarului,	 Þara	 Lãpuşului,	 Þara	 Maramureşului	

(jumãtatea	de	sud	a	Maramureşului	istoric)	şi	Þara	Codrului	(partea	de	

31Petri Mór, op.cit, p. 382 .
32Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967, vol. I – II; 
lucrare consultată pentru toate localităţile din judeţul Maramureş. 
33Vasile Meruţiu, op.cit, p. 20-25.
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est), la care se adaugã Zona Baia Mare. 

	 Judeþul	 Maramureş	 este	 situat	 în	 partea	 de	 nord	 a	 þãrii,	 în	

apropierea	paralelei	47’55”	latitudine	nordicã	şi	a	meridianului	23’55”	

longitudine esticã, deci foarte aproape de centrul geografic al Europei. 

Este	 delimitat	 de	 judeþele	 Satu-Mare,	 Sãlaj,	 Cluj,	 Bistriþa-Nãsãud	 şi	

Suceava,	respectiv	la	nord	fiind	delimitat	de	frontiera	cu	Ucraina,	având	

o	suprafatã	de	6.215	km²	(2,6%	din	suprafaþa	þãrii).	

	 Depresiunea	Maramureş	şi	zona	montanã	înconjurãtoare	(Þara	

Maramureşului)	se	suprapune	peste	jumatãtea	nordicã	a	actualului	

judeþ	Maramureş.	Aceastã	regiune	are	o	suprafaþã	de	aproximativ	3400	

km²	şi	un	relief	variat	ca	morfologie	şi	complex	din	punct	de	vedere	

geologic.	Zona	montanã	 aparþinând	Carpaþilor	Orientali	 reprezintã	

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

zona	joasã	(depresiuni,	lunci	şi	terase)	restul	de	27%	din	suprafaþa	

judeþului.	Principalele	unitãþi	montane	sunt:	Munþii	Rodnei	(cei	mai	

înalþi),	Munþii	Maramureşului	şi	lanþul	vulcanic	Igniş-Gutâi-Þibleş.

	 La	nivelul	judeþului	Maramureş	de	astãzi,	populaþia	este	alcatuitã	

din români - 81%, maghiari - 10,5 %, ucraineni - 6,8 %, rromi - 1,3 % , 

germani - 0,6 %. 

Zona etnograficã Þara Maramureşului

	 Vatrã	de	strãveche	culturã	şi	civilizaþie	în	care	vreme	îndelungatã,	

talentele	 şi	 aptitudinile	 oamenilor	 acestor	 locuri	 s-au	 valorificat	

îndeosebi	în	cadrul	creaþiei	de	tip	tradiþional,	popular.	Cultura	popularã	

este	 principalul	 domeniu	 prin	 care	 Maramureşul	 (din	 dreapta	 şi	

stânga	Tisei)	se	afirmã	în	peisajul	civilizaþiei	şi	culturii	tradiþionale,	cu	

produsul cultural specific etniilor conlocuitoare (maghiari, ucraineni, 

þipþeri,	evrei).	Arhitectura	popularã	şi	interiorul	caselor	tãrãneşti,	portul	

şi	 deosebitele	 sectoare	 ale	 creaþiei	 folclorice	 oferã	 suficiente	mãrturii.	

Talentul	 maramureşanului	 exprimat	 în	 arta	 lemnului	 este	 alãturi	

de	 creaþia	 casnicã	 a	 textilelor	 tradiþionale	 dovada	 bogatei	 moşteniri	
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etnoestetice zonale34.

	 Zona	 etnograficã	 a	 Maramureşului	 istoric	 alãturi	 de	 zonele	

etnografice	 Þara	 Chioarului,	 Þara	 Lãpuşului,	 Þara	 Codrului	 (partea	

de	 est)	 sunt	 zonele	 care	 au	 reuşit	 sã	 conserve	 tradiþiile	 populare	

într-o	mãsurã	mult	mai	mare	decât	zona	Baia	Mare	din	actualul	 judeþ	

Maramureş,	 cu	 toate	 acestea	 etnograful	Mihai	 Dãncuş	 este	 de	 pãrere	

cã	„þara	lemnului”	şi	„civilizaþia	lemnului”	sunt	sintagme	care	nu	mai	

caracterizeazã	Maramureşul35.

 Localitãþile36 din care provin informaþiile de teren sunt 

urmãtoarele: 

Vişeu de Sus (denumirea maghiarã Felsøvisó, denumirea germanã 

Oberwischau)

	 În	Diplomele	maramureşene	 sunt	 amintite	 ambele	 „Vişae”	 la	 2	

februarie 136537.	Aceastã	primã	menþionare	a	Vişeului	ca	localitate	apare	

în Diploma numãrul 29 a regelui maghiar Ludovic. Dupã alþii localitatea 

este	 atestatã	din	 anul	 1549	 cu	denumirea	de	 „Vişeul	Nou”	 sau	 „Între	

Râuri”,	fiind	situatã	la	confluenþa	celor	douã	râuri	-	nume	întâlnit	pânã	

la începutul secolului XX. 

Câmpulung la Tisa (denumirea maghiarã Hosszúmezø, denumirea 

ucraineanã Довге Поле) 

	 Localitatea	este	menþionatã	în	Diplomele	maramureşene	în	anul	

132938	cu	denumirea	maghiarã	Hosszúmezø.	

34 Nicolae Dunăre, op.cit, p. 15.
35 Mihai Dăncuş, Zona etnografică Maramureş, Bucureşti, Ed. Sport – Turism, 1986, p. 192.
36 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.
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Crãciuneşti (denumirea maghiarã Tiszakarácsonyfalva, Karácsonyfalva) 

 În Diploma 84 din 31 mai 1407 este menþionatã cu numele 

maghiar Karachonfalva39. 

Ruscova

 Prima menþiune este fãcutã în anul 1373 alãturi de comunele 

Poenile	de	sub	munþi,	Leordina	şi	Repedea40. 

Coştiui (denumirea maghiarã Rónaszék, denumirea germanã Rohnen)

  Localitatea a fost atestatã documentar prima oarã în anul 135341. 

Crãciuneştiu	şi	Ruscova	reprezintã	douã	exemple	de	penetrare	a	unei	

populaþii de origine slavã în mediul românesc, începând încã cu secolul 

al XIII-lea. Astãzi cele douã localitãþi constitue cele mai puternice 

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

izvor	nesecat	de	colonişti	care	se	aşeazã	atât	în	judeþele	învecinate	(Satu	

Mare	 -	mai	 ales	 în	 localitãþile	Micula,	Satu	Mic)	dar	 şi	 în	 judeþe	mai	

îndepãrtate - Bihor, Arad, Banat42.

	 Vişeul	 de	 Sus	 şi	 Coştiuiul	 sunt	 douã	 exemple	 de	 colonizãri	

de	 germani	 din	Austria	 şi	Zips-Slovacia,	 pe	 care	 statul	 austriac	 le-au	

întreprins în secolul al XVIII-lea în vederea punerii în valoare a bogãþiilor 

solului	 şi	 subsolului:	 sare,	 pãduri	 seculare,	 minerale	 neferoase	 etc.	

Sarea	miocenã	a	fost	în	trecut	exploatatã	între	Coştiui	şi	Rona	de	Sus	

prin mai multe ocne. Salina, deschisã încã din secolele XIV-XV, a fost 

definitiv	 închisã	 în	anul	1934,	din	cauza	nerentabilitãþii.	Cu	excepþia	

ocnei	Apafi,	toate	vechile	ocne	sunt	prãbuşite	şi	umplute	cu	apã.	

 

39 Ibidem, p. 150.
40 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-lea”, în Studii şi comunicării, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, p. 309-312. 
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Zona etnograficã Codru

Asuaju de Sus

 Prima atestare documentarã în anul 1391.

Oarþa de Jos

	 Prima	atestare	a	comunei	Oarþa	de	jos	dateazã	din	anul	1391	însã	

aceste meleaguri au fost locuite din cele mai vechi timpuri, descoperirile 

arheologice de pe teritoriul comunei scoþând la luminã obiecte datând 

din neolitic cu o vechime de peste 4 milenii.

4. REGIUNEA TRANSCARPATIA, UCRAINA

	 Regiunea	Transcarpatia	din	vestul	Ucrainei	este	aşezatã	la	graniþa	

dintre	Slovacia,	Polonia,	România	şi	Ungaria.	Zona	studiatã	a	aparþinut	

înainte	de	1918	de	comitatul	istoric	al	Maramureşului	fiind	locuitã	de	o	

comunitate puternicã româneascã 43.

	 Maramureşul	 este	 strãbãtut	 şi	 delimitat	 de	 râul	 Tisa,	 care	

determinã o rupturã administrativã, deloc spiritualã. Partea nordicã, cu 

populaþie	majoritar	ucraineanã	 a	 resimþit	 direct	 evenimentele	 istorice	

ale sec. XX, prin apartenenþa sa statalã. Astfel, între anii 1920- 1939 a 

fãcut	parte	din	Cehoslovacia	iar	între	1939-	1945	a	aparþinut,	împreunã	

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

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

acestuia,	 sectorul	 nordic	 al	 Maramureşului	 a	 rãmas	 în	 componenþa	

Ucrainei	-	regiunea	Transcarpatia.	Aici	sunt	un	numãr	de	13	localitãþi	

locuite de etnici români, unele dintre ele având populaþie mixtã (româno-

maghiarã). 

43 Vasile Marina, „Minorităţile naţionale din Transcarpatia: actualitate, tendinţe şi perspective”, în Cultura 
materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celorlaltor 
etnii din regiune, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2003, p. 129-142.
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 Localitãþile locuite de populaþia românescã sunt amintite în 

Diplomele	 maramureşene	 publicate	 de	 dr.	 Ioan	 Mihalyi	 de	 Apşa	

în	 lucrarea	 pe	 care	 o	 citãm.	 Locuitorii	 acestor	 sate	 se	 recomandã	 şi	

se recunosc români (populaþia românã reprezintã a treia etnie în 

Transcarpatia.	Conform	recensãmântului	din	2001	s-au	declarat	români	

32.152 de persoane44:	„noi	sântem	românii	adevãraþi,	aici	în	Maramureşul	

istoric”45. Aici, mai ales memoria colectivã pãstreazã unele aspecte ale 

culturii	 tradiþionale	 legate	de	arhitecturã,	meşteşuguri,	 obiceiuri,	 care	

sunt	redate,	povestite,	în	frumos	grai	maramureşan.	

	 Nimic	nu	s-a	pãstrat	aici	mai	bine	decât	graiul,	vorba	româneascã	

„şi	 noi	 vorovim	 româneşte,	 da	 voi	 varoviþi	 mai	 tare”46.	 Totul	 este	

„românesc”	casele	tradiþionale	care	mai	existã	sunt	„româneşti”;	copiii	

îmbrãcaþi în costume populare (adaptate dupã costumele tradiþionale) 

sunt	 îmbrãcaþi	 „româneşte”;	 bãtrânii	 care	 mai	 îmbracã	 costumele	

populare	 şi	 ei	 se	 îmbracã	 „româneşte”.	Utilizarea	 limbii	materne	 este	

factorul	important	care	contribuie	la	dezvoltarea	acestor	comunitãþi	şi	

la pãstrarea identitãþii naþionale. 

	 Structura	confesionalã	a	zonei	este	urmãtoarea:	români	ortodocşi	

-	majoritari;	greco	-	catolici;	martorii	lui	Iehova;	adventişti,	baptişti	etc.	

 Din punct de vedere al instruirii, un numãr mare de locuitori 

din zonã sunt absolvenþi de medicinã, studii de lungã sau scurtã duratã 

(foarte puþini profeseazã). Structura profesionalã este urmãtoarea: 

majoritare	 sunt	muncitorii	 în	 construcþie	 (care	 nu	 lucreazã	 acasã)	 şi	

oamenii	 de	 afaceri	 „bisnismenii”,	 urmeazã	 apoi	 cadrele	 didactice	 şi	

cele	 din	 sãnãtate	 şi	 administraþia	 localã.	 Dezvoltarea	 economicã	 este	

asiguratã	de	migraþia	temporarã	a	muncii,	în	Rusia	şi	în	þãrile	occidentale	 

(dupã cãderea regimului comunist).

44 Ion Popescu; Constantin Ungureanu , Românii din Ucraina, între trecut şi viitor, Cernăuţi , Ed. Treira, 2005, p. 18.
45 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.
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 Localitãþile47 din care provin informaþiile de teren sunt 

urmãtoarele: 

Apşa de Jos (denumirea ucraineanã Діброва)

 În anul 138748 la 25 noiembrie se face prima atestare documentarã. 

Apşa de Mijloc (denumirea ucraineanã Srednea Vodeanoe) 

 Prima atestare documentarã este fãcutã în anul 1406 când se face 

“Donaþiunea noaua a regelui Sigismund datã nobililor Ioan, fiul lui Vlad, 

Vanna,	fiul	lui	Vancia,	şi	fiul	lui	Slav,	peste	moşiile	Apşa	de	Sus”49.

Slatina (denumirea ucraineanã Solotvino, denumirea maghiarã 

Aknaszlatina)50 

 Prima atestare documentarã este din anul 136051. 

Biserica Albã (denumirea ucraineanã Bila Terkva) 

 Este atestatã documentar la 11 august 137352. 

47 Datele despre toate localităţile prezentate provin de la Primăriile locale.
48 Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 87.
49 Idem, p. 143.
50 Benedek András, Máramaros megye (Regiunea Maramureş), Budapesta-Beregszász, Ed. Mandátum, 1997, p. 126.
51 Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit, p. 37.
52 Ibidem, p. 65.
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CAPITOLUL II
ARHITECTURA ŢĂRĂNEASCĂ ŞI ATRIBUTELE 

LOCUIRII

1. TRADIŢIA CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN ÎN  

NORD - VESTUL TRANSILVANIEI

	 Tradiþia	 construcþiilor	 þãrãneşti	 din	 lemn	 în	 Bazinul	 Tisei	

Superioare,	 în	 nord-vestul	 Transilvaniei	 şi	 în	 întreg	 spaþiul	 carpato-

danubiano-pontic este foarte veche, lemnul influenþând în mod direct 

apariþia unei veritabile civilizaþii a lemnului53. 

 În acest sens existã informaþii concrete cum ar fi: imaginea casei 

dacice	din	lemn	de	formã	dreptunghiularã,	cu	acoperişul	înalt,	în	douã	

ape,	de	pe	Columna	lui	Traian,	similarã	tipului	arhaic	de	case	þãrãneşti	

din	Transilvania54,	sau	descrierea:	„Dupã	o	prealabilã	netezire	a	terenului,	

câteva zeci de trunchiuri groase de arbori, fie despicate în lungime, fie 

cioplite	în	muchii,	erau	aşezate	unele	lângã	altele,	formându-se	un	fel	de	

podinã	dreptughiularã,	peste	care	se	aşterneau	straturi	de	lut	amestecat	

cu pleavã. 

	 Deasupra	se	face	foc	ca	sã	se	întãreascã	şi	sã	ajungã	cam	în	felul	

cãrãmizii. Pe marginea platformei se ridicau pereþii înalþi de doi metri 

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

acoperiþi cu lipiturã de lut frãmântat cu pleavã. 

	 Acoperişul	era,	desigur,	din	stuf	şi	paie	 în	douã	ape.	Ferestrele	

erau	rotunde	şi	destul	de	mici.	Dimensiunile	caselor	ajungeau	pânã	la	

9m x 15m55”.

	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 casa	 româneascã	 tradiþionalã,	 informaþii	

importante	ne-a	transmis	şi	Paul	de	Alep,	secretarul	Patriarhului	Macarie:	

53 Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977, p. 83.
54 Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1979, p. 48.
55 ***Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1962, p. 64.
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„Toate	casele	sunt	din	lemn	şi	vãlãtuci	-	spune	Paul	de	Alep	comparând	

acoperişurile	lor	înalte	şi	oblice	cu	spatele	cãmilei	-	încât	ninsoarea	nu	

se	poate	þine	pe	ele....”56 

 Vechimea sistemului constructiv popular este demonstratã 

de denumirile elementelor fundamentale ce alcãtuiesc locuinþa, sau 

a	 unor	 materiale	 ori	 unelte	 cu	 origine	 latinã:	 casa	 -	 cassa,	 acoperiş	

-	 cooperimentum,	 perete	 -	 parietem,	 uşã	 -	 ustia,	 poartã	 -	 porta,	 coş	 -	

cossus, bucãtãrie - buccata, curte - curtem, cohortem, broascã - brosca, 

cal - caballus, caprã - capra, cãprior - caprelus, cãþei - catella, coamã - 

coma etc.57 

	 „Arta	 de	 a	 construi”58, este exprimatã prin materiale diferite 

specifice	zonei	spaþiului	geografic.	Paul	Petrescu	vorbeşte	despre:	„harta	

materialelor	şi	 tehnicilor	de	construcþie	ce	se	 înfãþişa	sub	 forma	unor	

inele	concentrice”	dinspre	centrul	þãrii	spre	graniþe,	inelul	cel	mai	amplu	

este cel al construcþiilor din bârne de lemn. Zona pe care o studiem se 

încadreazã în acest inel, având în vedere realitatea antropogeograficã. 

Aici casele din lemn erau adevãrate creaþii de arhitecturã popularã, 

gândite	şi	create	echilibrat,	cu	rigoare	geometricã.	„Jocurile	de	masã	ale	

volumelor	casei	þãrãneşti	scot	în	relief	calitatea	arhitectonicã	dominantã	

a	arhitecturii	populare	româneşti,	iar	dinamica	plinurilor	şi	golurilor,	de	

o	rafinatã	simplitate,	impune	considerarea	casei	þãrãneşti	româneşti	ca	

aparþinând,	în	modalitatea	ei	de	exprimare,	unei	civilizaþii	clasice”59. 

	 La	sfârşitul	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	tradiþie	ca	fiind	

adevãrate	„þãri	ale	lemnului”61. Forma caselor, tehnicile de lucru, modul de 

organizare dând specificitatea fiecãrei zone etnografice62. 

 

 

 

 

56 Paul de Alep, Călători străini în Ţările Române, vol.V, Bucureşti, 1974, p. 4.
57 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, vol. 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.
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	 Lucian	Blaga	spune:	„fiecare	individ	îşi	e	gospodarul	şi	meseriaşul,	

poetul	 şi	 cântãreþul,	 þãranul	 şi	 arhitectul”63, acest þãran arhitect a 

folosit de-a lungul timpului ca materiale de construcþii: lemnul, piatra, 

pãmântul	 şi	 apoi	 cãrãmida	 nearsã	 (vaioagã)	 şi	 cea	 arsã,	 toate	 direct	

proporþional cu resursele pe care le avea la îndemânã. În zona montanã 

şi	cea	deluroasã	predominau	construcþiile	din	lemn	şi	piatrã,	pentru	ca	

în	zona	de	câmpie	sã	domine	costrucþiile	ridicate	din	lemn	şi	pãmânt.	

	 Construcþiile	din	lemn	sunt	caracterizate	de	naturaleþea	formelor	

planurilor	 de	 construcþie.	 Gh.	 Balş	 vorbeşte	 de	 conservatorismul	

formelor	 constructive,	 care	 nu	 este	 altceva	 decât	 „conservatorismul	

formelor	vieþii	 þerãneşti,	atât	ale	 locuinþii,	cât	şi	ale	costumului	şi	ale	

obiceiurilor”64.

 O altã caracteristicã a construcþiei tradiþionale din lemn este 

„caracterul	 sãu	 funcþional,	 rezultat	din	adaptarea	aproape	desãvârşitã	

a	construcþiei	la	nevoile	vieþii”65, caracteristicã care se pierde odatã cu 

schimbãrile ce se produc în timp, la nivelul utilizãrii materialelor de 

construcþie. 

 Locuinþele tradiþionale, adevãrate monumente de arhitecturã 

vernacularã gãsite în zona studiatã, sunt mãrturiile palpabile ale vechimii 

sistemului	 constructiv	 şi	 a	 sistemului	 de	 locuire.	 Casa	 tradiþionalã	

are	 în	 linii	mari	aceaşi	 formã	şi	structurã	de	organizare,	 indiferent	de	

zona	etnograficã	 la	care	ne-am	referi;	diferenþele	apar	doar	 în	ceea	ce	

priveşte	dimensiunile	şi	ornamentaþia.	 Ioan	Toşa	considerã	cã	 lemnul	

este prezent în viaþa omului însoþindu-l în toate momentele importante 

ale	vieþii	„de	la	leagãn	pânã	la	mormânt”66:	cãsãtorie	-	bisericã;	naştere	-	

leagãnul	copilului;	moarte	-„sãlaşul”,	sicriul.	

63 Lucian Blaga, Cultura minoră şi cultura majoră , Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 80.
64 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, 1967, 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.
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 Lemnul este prezent în viaþa de zi cu zi: în casa þãrãnescã se 

mânca din vase de lemn, alimentele se pãstrau în vase de lemn, uneltele 

din gospodãrie erau tot din lemn - dovadã stau colecþiile etnografice din 

cadrul	muzeelor	din	România.

	 Datoritã	 imenselor	 suprafeþe	 împãdurite	 („pânã	 la	 sfârşitul	

secolului al XIX-lea peste 70% din teritoriul þãrii noastre a fost ocupat de 

pãduri”67), lemnul era cel mai ieftin material de construcþie, fiind utilizat 

sub diferite forme: de la trunchiul de copac curãþat doar de ramuri pânã 

la bârne fasonate ori cioplite în patru feþe, ori rotunde68.

	 „Meşteru	de	cãşi	 fãce	din	 lemn	tot	ce	era	prin	ograda	omului	 -	

casã,	şurã,	coteþe,	garduri.	Lemnu	dacã	era	mai	mare	sã	ciople	pã	douã	

o pã patru feþã, dacã era mai subþâre sã folose rotund, o fost casã de-o 

avut	 şi	bârne	 rotunde	 şi	 cioplite,	 şi	 îmbinarea	 încheotore,	oricând	no	

fost regulã sã puie numa bârnã rotundã ori numa cioplitã, ia casa ce am 

desfãcut-o	amu	şi-a	fi	muzeu	îi	din	1947,	cã	are	pã	şobdie	anu,	are	bârnã	

rotundã	şi	nu-i	de	sutã	de	ai”69. 

	 Un	 volum	 recent	 apãrut,	 de	 etnografie	 a	 nord-vestului	

Transilvaniei,	aratã,	similar	celor	susþinute	de	noi	anterior,	cã	„pânã	pe	

la	1900,	casele	din	satele	din	zonã	se	construiau	din	lemn;	ulterior,	se	

foloseşte	tehnica	pãmântului	bãtut	şi	a	cãrãmizilor	nearse	şi,	numai	în	

ultima	jumãtate	a	secolului	XX	aceste	materiale	sunt	înlocuite	pe	scarã	

largã	de	cãrãmida	arsã”70.

 De altfel, ar trebui sã amintim faptul cã modelul construcþiilor 

de lemn se subsumeazã unui tipar mentalitar specific comunitãþii 

folclorice. În mentalitatea tradiþionalã omul trebuia sã trãiascã într-o 

perfectã	 armonie	 cu	 natura	 şi,	 de	 aceea,	 folosea	 judicios	 şi	 armonios	

tot	ceea	ce	era	natural,	deci	şi	lemnul.	O	casã	din	materiale	artificiale	

ar fi fost de neconceput pentru þãranul satului românesc, datã fiind 

67 Ibidem,p. 83.
68 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).
70 Camelia Burghele, Repere de cultură tradiţională sălăjeană, Zalău, Ed. Porolissum a Muzeului Judeţean de 
Istorie şi Artă Zalău, 2006, p. 119.
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dizarmonia	dintre	om	şi	aceste	materiale.

 Prin opoziþie cu materialele artificiale, lemnul a fost nu doar un 

material	de	construcþie	la	îndemâna	þãranului,	dar	i-a	oferit	acestuia	şi	

acel confort de care avea nevoie pentru a se simþi bine în locuinþa sa. 

	 Mai	mult,	se	ştie	cã	lemnul	a	dezvoltat	în	mentalitatea	tradiþionalã	

o matrice de sensuri, dar toate au la bazã ideea de armonie cosmicã între 

om	şi	copac,	între	om	şi	naturã,	între	om	şi	Cosmos.

	 Aşa	cum	susþine	reputatul	etnograf	clujean	Ioan	Toşa,	„casele	erau	

fãcute	din	bârne	sau	din	vãioage	şi	erau	învelite	în	paie	de	secarã;	casele	

bãtrâneşti	erau	în	cheotori	şi	aveau	uşile	fãcute	din	lemn,	cu	þâþâni	şi	

cu	chei	tot	de	lemn;	casele	vechi	aveau	pereþii	din	pãmânt	bãtut	între	

scânduri	şi	erau	acoperite	cu	paie”71.

	 Construcþia,	 ridicarea	 casei	 presupunea	 un	 efort	 deosebit	 din	

partea familiei, la care contribuia, întreg satul 72.	Factorii	care	se	conjugau	

pentru	ridicarea	locuinþei	nu	erau	doar	de	ordin	economic	şi	financiar,	

ci	şi	spiritual,	cutumiar	şi	magico-ritualic:	„dupã	ce	 locul	de	casã	era	

stabilit (fapt care în ultimul secol era strâns legat de conturarea unei 

vetre a satului, locurile de casã fiind de obicei oferite de pãrinþi copiilor) 

şi	consacrat	(prin	mijloace	magico-ritualice	sau	prin	consfinþiri	de	ordin	

religios), începea construcþia casei. 

 Elevaþia era o ocupaþie masculinã, datã fiind dificultatea pe care 

o	presupunea	şi	gradul	sporit	de	 implicare	a	muncii	 fizice.	 În	 fiecare	

sat	erau	echipe	de	dulgheri	şi	constructori	pricepuþi,	care	construiau,	

contra	 cost,	 case.	 La	 muncã	 participa	 şi	 gospodarul	 şi	 familia	 celui	

cãruia	i	se	ridica	locuinþa,	dar	şi	alþi	bãrbaþi	din	sat,	care	veneau	la	clacã	

sau	pe	nopsam,	aşa	cum	atestã	 informaþii	din	satele	 sãlãjene”73.	Şi	 în	

cazul	etnicilor	ucraineni	situaþie	era	similarã:	„Se	începea	cu	cuvintele	

71 Ioan Toşa, op.cit., p. 73.
72 Se organiza clacă pentru toate activităţile importante din gospodărie.
73 Camelia Burghele, op.cit., p. 120.
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Gospode	 dopomoje	 (Doamne	 ajutã).	 La	 colþuri	 se	 puneau	 la	 noi	 bani	

mãrunþi, usturoi. Mai demult când începeau sã construiascã veneau toþi 

vecinii,	şi	ajutau,	mereu	unu	de	la	altu,	nu	erau	mulþi	bani	şi	aşe	mai	

fãceu	economie	dacã	lucrau	vecinii,	toþi	ştieu	sã	facã	câte	ceva.	Lucrau	

şi	mâncau	tãþi	la	olaltã.	Da	prima	datã	trebuia	sã	punã	o	mânã	de	mortar	

sau prima piatrã stãpânul care construia casa. Dupã terminarea casei se 

punea	pe	acoperiş	-	vinok	-cununa	de	flori.	Amu	nu	mai	au	timp	sã	se	

ajute,	amu	sã	uitã	urât	dãcã	cealalt	îşi	face	orice”74.

 La construcþii, mai ales pentru elementele de rezistenþã, se folosea 

de regulã lemnul de esenþã tare75	-	stejar,	gorun,	care	conferã	rezisteþã,	

trãinicie construcþiei indiferent de destinaþia pe care aceasta o are: casã, 

bisericã,	anexe	(şurã,	grajd,	coteþ,	gãbãnaş	etc).	

	 Esenþe	 des	 folosite	 erau	 şi	 bradul,	 fagul,	 carpenul,	 salcâmul	 şi	

plopul, sigur în funcþie de zonã76,	 de	 aşezare	 geograficã.	 „Se	cãuta	 sã	

folosascã	la	casã	lemn	de	stejar	cã	era	tare	şi	þine	casa	mulþi	ani,	pinul	

ori	bradul	era	bun	şi	el	pentru	construcþie	Isus	l-a	balgoslovit,	conu	de	

brad	îi	semn	de	bogãþie,	de	rod,	noi	şi	pã	colaci	de	nuntã	avem	îmletiturã	

în	formã	de	con.	Teiul	se	folose	şi	el	la	construcþii,	mai	rar	da	era	bun	cã	

alunga	blestemele	-	noi	punem	şi	acum	la	porþi,	la	casã	şi	la	grajd	crengi	

verzi	de	tei	sã	ne	apere	de	rele”77. 

	 Din	 stejar	 şi	 gorun	 (în	 funcþie	 de	 zonã)	 se	 confecþionau	

elementele de rezistenþã ale casei, elementele purtãtoare: temelia 

(adicã	tãlpile	de	la	bazã),	bârnele	pereþilor,	cununile,	furcile,	stâlpii;	

în	 unele	 zone	 de	 deal	 se	 fãceau	 şi	 grinzile	 tot	 din	 stejar78, în timp 

ce	 elementele	 purtate	 adicã	 susþinute:	 tavan,	 straşinã,	 acoperiş,	

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

paie, þiglã79, poalã80 sau tablã. 

74 Inf. Matus Ana, 70 ani, Crăciuneşti, jud. Maramureş, 2005.
75 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.
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	 Materialele	 şi	 tehnica	 folosite	 la	 acoperirea	 caselor	 au	 fost	

influenþate	 atât	 de	 condiþiile	 climaterice,	 cât	 şi	 de	 dezvoltarea	

economicã81. Învelitorile realizate din materiale de naturã vegetalã au 

fost	 folosite	o	 lungã	perioadã	de	timp	la	casele	þãrãneşti.	Foarte	 târziu	

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

luat de învelitorile realizate din ceramicã (þiglã), tablã, poalã (foarte rar 

a fost utilizatã poala naturalã din piatrã). 

 În categoria învelitorilor de naturã vegetalã în zona studiatã au 

fost utilizate: 

• cele realizate din paie de cereale, în special cele cu fir lung de 

grâu	şi	secarã;	

•	 cele	realizate	din	stuf	şi	trestie;	

•	 draniþã	ori	şindrilã	realizate	din	lemn	de	brad	şi	mai	rar	din	lemn	

de	fag	sau	stejar82.

 Pentru realizarea învelitorilor se utilizau tehnici aparte, specifice 

fiecãrui	tip	de	material.	Tehnica	de	leþuire	era	şi	ea	diferitã,	în	funcþie	de	

materialul folosit la acoperire, pentru stuf era necesarã o leþuire mai rarã, 

iar	pentru	paie	era	necesarã	o	leþuire	mai	deasã	şi	mai	rezistentã.	Stuful	

dar	şi	paiele	trebuiau	sã	îndeplinescã	anumite	condiþii	pentru	a	putea	

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

sã fie tãiat doar într-o anumitã perioadã a anului83.	Paiele	şi	stuful	erau	

materiale	ieftine	şi	la	îndemâna	oricui,	ele	puteau	fi	folosite	fãrã	sã	se	

apeleze	la	meşteri	specilizaþi,	ofereau	o	izolare	termicã	foarte	bunã	însã	

aveau	 şi	 dezavantaje:	 datoritã	 umiditãþii	 se	 deteriorau	 mai	 repede	 şi	

erau	 supuse	 şi	 atacului	pãsãrilor	 -	 „pentru	 acoperiş	 lucrau	mai	mulþi	

bãrbaþi, pentru cã munca era foarte grea, mai ales la scuturatul, bãtutul 

şi	 cãlcarea	paielor	 (de	 secarã	 şi	 secerate	 cu	 secerea,	 ca	 sã	 fie	 lungi	 şi	

81 Tibor Sabján, Tetőfedések (Sisteme de acoperire), Budapest, Ed. Terc, 2007, p. 5.
82 Inf. Iunian Ioan, 58 ani, Iegherişte, jud. Satu Mare, 2003 .
83 Tibor Sabján, op. cit., p. 20.
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drepte)”84.

	 În	zona	Sãtmarului	şi	în	Sãlaj	învelitorile	erau	realizate	în	proporþie	

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

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

învelitorile	realizate	din	lemn	(draniþa	şi	şindrila)	în	proporþie	de	70%,	

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

bucãþi	de	şindilã	pentru	o	casã	depinde	cât	de	mare	era	casa.	Şindila	era	

fãcutã	din	lemn	de	fag	şi	era	mai	scurtã	iar	draniþa	din	lemn	de	brad	şi	

era	un	mniez	mai	 lungã.	Se	tãieu	butani	apoi	se	crãpau	şi	sã	stivuieu	

sã	se	uşte.	Cu	mezdreau	se	mezdrele	şindila	ş’apoi	o	solþe	ş-o	horje	cu	

horju,	când	era	gata	o	cuieu	pã	casã	cu	cuie	de	leþ	cumpãrate	din	prãvãlie	

de	la	evrei”85. 

	 Meşterii	 cunoscând	 proprietãþile	 lemnului	 erau	 atenþi	 la	

dimensiuni	şi	la	forme:	„şindila	trebuie	tãietã	nici	pre	latã	nici	îngustã,	

daca	era	pre	latã	sã	covãþe	şi	dupã	o	vreme	sã	strica	acoperişu,	o	dacã	

era	fãcutã	bine	şindila	acoperişu	stã	şi	25-30	de	ai.	Mai	trãbuie	tomnit	pã	

la	streşinã	de	erau	ierni	grele	cu	ne	multã,	mai	mulþi	ai	la	rând,	şi	ploi	

multe,	altfel	n-avei	treabã.	Şindila	sã	cuie	cu	cuie	de	leþ	din	fier,	de	la	

bold luate, io n-am apucat a lucra cu di cele fãcute de cãuaci, batãr am 

atâþa	ai,	moşu	mneu	o	lucrat	cu	deacele”86.

	 Şindrila	 şi	 draniþa	 a	 fost	 utilizatã	 mai	 ales	 în	 zona	 de	 deal	 şi	

84 Camelia Burghele, op.cit., p. 120.
85 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 oală”, 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. 
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munte,	dar	datoritã	comercianþilor,	mai	rar	ce-i	drept,	ajunge	şi	în	zona	

de	câmpie.	În	general,	aceste	acoperişuri	nu	erau	prevãzute	cu	streaşinã,	

dar când acesta exista, era realizatã din lemn.

	 Þigla,	deşi	utilizatã	din	vremuri	strãvechi,	ajunge	sã	acopere	casele	

þãrãneşti	de-abea	în	prima	jumãtate	a	secolului	XX,	realizatã	la	început	

manual,	apoi	 industrial,	 în	diverse	 forme	şi	de	dimensiuni	diferite,	 la	

început	este	folositã	mai	ales	în	satele	şvãbeşti	din	judeþul	Satu	Mare,	

cu	timpul	folosirea	ei	generalizându-se.	Tabla	şi	poala	sunt	utilizate	ceva	

mai recent în toatã zona studiatã.

	 Tãlpile	caselor	se	ciopleau	din	trunchiuri	masive	de	brad87,	stejar,	

gorun sau cer88	şi	erau	aşezate	pe	temelia	de	piatrã:	„talpa	cãsii	pã	la	noi	

sã	fãce	din	gorun	ori	cer,	trebuie	sã	fie	tare	cã	alfel	nu	rezista	casa”89. 

	 „Cele	patru	tãlpi	formeazã	rama	de	bazã	a	casei,	încheiatã	fiind	

la	 colþuri	 în	puternice	 îmbinãri	 [...].	Rama	 tãlpilor	 este	de	 fapt	prima	

cununã	a	lemnãriei	pereþilor”90.

 Pereþii din lemn de fag, mesteacãn, brad, sunt realizaþi din bârne 

groase	sau	din	grinzi	cioplite	pe	patru	feþe	„în	patru	dungi”,	legate	între	

ele la colþul clãdirii, sau peretele despãrþitor, cu pereþi exteriori prin 

îmbinare	 în	 cheotori,	 şeşi	 sau	 în	 cãþei	 (cãþãi):	 „talpa	 cãşii	 sã	 fãce	din	

lemn	de	gorun,	stejar	ori	cer,	cã	aiestes	mai	tari,	pãreþii	din	bârne	de	fag	

ori	brad,	o	fost	case	şi	cu	bârne	de	stejar.	Bârnele	sã	prindeu	în	şeşi	(şeşi	

îs grinzile verticale în care sã prind încheotoare bârnele) când sã bârne 

casa”91.

	 Pereþii	se	terminã	şi	se	leagã	între	ei	în	partea	de	sus	cu	grinzi,	unele	

principale	 care	 formeazã	 cununa	pereþilor	 exteriori,	 şi	 încheie	pereþii	

transversali	interiori,	şi	altele	secundare.	Numãrul	grinzilor	principale	

87 Mihai Dăncuş, Zona etnografică..., p. 124.
88 Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
89 Idem.
90 Paul Petrescu, op.cit., p. 18.
91 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
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este	egal	cu	numãrul	pereþilor	clãdirii.	Capetele	grinzilor	sunt	sub	formã	

de	 consolã	 ce	 se	 prelungeşte	 în	 afara	 pereþilor,	 pe	 ele	 sprijinindu-se	

streaşina;	grinda	principalã,	numitã	meştergrindã,	pe	lungimea	întregii	

construcþii	susþine	grinzile	transversale.	Aşadar,	grinzile	secundare	sunt	

elemente	susþinute,	dar	în	acelaşi	timp	sunt	şi	susþinãtoare,	ele	asigurând	

de	fapt	osatura	tavanelor	şi	a	podelei	podurilor.	În	cazul	în	care	casa	are	

tãrnaþ	 grinzile	 se	 prelungesc	 peste	 spaþiul	 limitat	 de	 aceasta;	 datoritã	

lungimii, apare o prelungire a grinzii la fronton92.

	 Stâlpii	şi	coloanele	de	susþinere	în	trecut	erau	confecþionaþi	din	

lemn	de	stejar	şi	mai	rar	de	nuc,	în	Þara	Oaşului	şi	Maramureş	aceştia	

având	şi	rol	decorativ93, ornamental.

 Tavanul ce acoperã limita în înãlþime a spaþiului de locuit peste 

„grinzele”	(adicã	grinzi),	are	scânduri	„poditura”	sau	trestie	pe	care	se	

aplicã lipiturã. 

 Acoperişul	 protejeazã	 construcþia;	 forma	 cea	 mai	 des	 întâlnitã	

este	 cea	 în	patru	 ape,	deşi	multe	din	 informaþiile	privind	 costrucþiile	

þãrãneşti	în	vechime,	ne	spun	cã	acestea	aveau	acoperişul	în	douã	ape.	

Structura	obişnuitã	a	acoperişului	este	formatã	din:	scheletul	de	lemn,	

hãizaşul - din corni ori cãpriori, tingile94	 ce	 leagã	 cornii	 şi	 leþurile pe 

care se bate învelitoarea, care poate fi: şindrilã, draniþã, paie, trestie, 

þiglã, poalã, tablã (ultimele trei tipuri de învelitoare de datã recentã). 

Forma	acoperişului	era	datã	de	tipul	de	învelitoare	folosit,	dar	şi	de	zona	

geograficã	şi	condiþiile	climaterice.	Acoperişul	era	 înalt	şi	acoperit	cu	

paie,	şindrilã	ori	draniþã	în	zona	Maramureş95,	Oaş	şi	scund,	acoperit	cu	

paie,	trestie,	þiglã	în	Codru	şi	zona	de	Câmpie.

	 Informaþiile	bibliografice	 şi	 cele	de	 teren	privind	materialele	 şi	

92 Grigore Ionescu, Arhitectura populară în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 54.
93 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.
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tehnica	de	construcþie	evidenþiazã	legãtura	dintre	clãdire,	proprietar	şi	

locul în care a fost construitã clãdirea. 

 Sistemele de construcþie utilizate în þara noastrã 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	şi	

Fachwerk, sistemul Blokbau	este	cel	mai	rãspândit	în	România96.

	 Terminologia	 tehnicilor	de	 îmbinare	evidenþiazã	numãrul	mare	

de	tipuri	de	îmbinare	folosite	pe	teritoriul	þãrii	noastre	„cheotori,	coadã	

de rândunicã, în cãþei, în amnare, cheotoare româneascã, cheotoare 

nemþeascã,	 cheotoare	 huþulã	 [...]	 îmbucãturã,	 bãtrâneşte,	 mamã-tatã,	

uluceşte,	 nut	 şi	 feder,	 în	 vişiturã,	 în	 cusãturã,	 cu	 şoşi,	 stâneşte”97. În 

zona în care am efectuat cercetãri am întâlnit doar o parte din aceste 

denumiri	 şi	 anume:	 cheotori98 sau încheotori, coadã de rândunicã, 

în	 cãþei,	 cheotoare	 româneascã,	 cheotoare	 nemþeascã,	 nut	 şi	 feder,	

tãuþeşte99,	„încheotore	sã	prindeu	şi	bârnele	şi	grinzile	şi	cununile	de	

nu	erau	destul	de	lungi”100. 

	 În	zona	montanã	se	folosea	lemnul	de	brad,	fag,	mesteacãn	şi	stejar	

sau	gorun,	atât	pentru	elementele	purtãtoare,	cât	şi	pentru	elementele	

purtate,	iar	în	zona	de	câmpie	se	folosea	stejarul	şi	mai	ales	salcâmul.	

	 Þara	Oaşului	şi	zona	Codru,	fiind	zone	deluroase,	erau	dominate	

de	case	cu	pereþi	din	bârne	de	lemn,	adevãrate	bijuterii	arhitectonice,	pe	

când	zona	de	şes	este	caracterizatã	printr-o	arhitecturã	fãrã	prea	multe	

manifestãri artistice. 

	 Lemnul	pentru	construcþii	era	cu	grijã	ales,	 þinându-se	cont	de	

esenþa	lemnoasã,	locul	unde	a	crescut	în	pãdure,	starea	lui	„de	sãnãtate”	

(„copacii	care	nu	sunt	stricaþi”).	Arborii	nu	erau	tãiaþi	în	orice	perioadã	

96 Paul Petrescu, Georgeta Stoica, op.cit., p. 12.
97 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.
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a	anului,	 în	Maramureş	şi	zona	Codru	se	prefera	„tãiatul	 lor	 în	 lunile	

de	 iarnã,	 decembrie,	 ianuarie,	 când	 nu	 aveau	 prea	 multã	 mâzgã”101, 

„dupã	lemn	se	mergea	în	pãdure	în	luna	octombrie	ori	în	mai,	în	a	patra	

sãptãmânã	a	lunii”102, dupã tãiere, lemnul era lãsat în pãdure ceva vreme 

sã se usuce, existând credinþa cã astfel lemnul nu va fi atacat de carii, 

sau nu se va deforma în timp. 

	 În	Þara	Oaşului	lemnul	pentru	construcþie	era	„tãiet	vara	şi	era	

lãsat	sã	se	uşte	un	an	o	doi,	bârnele	se	ciopleu	acasã,	construirea	unei	

cãşii	 þâne	şi	2-3	ai.	La	pãdure	mere	 şi	 gazda	de	pute,	de	nu	cumpãra	

lemn	atâta	cât	 îi	spune	meşteru,	 în	pãdure	foloseu	þapina,	sãcure	şi	o	

pârdie	de	lemn	ca	o	rangã.	Bârnele	sã	despicau	cu	topoare	şi	 icuri	de	

lemn,	de	cioplit	ciopleu	cu	plencaciu,	la	noi	îi	mai	zâce	şi	barzã	şi	cu	

barda,	cu	tesla	la	care	îi	zâce	şi	hârciog	sã	fãce	canalu	la	şeşi,	mai	lucrau	

la	casã	şi	cu	jogãr,	ferãstrãu	şi	ciocan”103. 

	 Cunoscând	calitãþile	şi	proprietãþile	diferitelor	esenþe	lemnoase,	

meşterii	populari	au	 reuşit	 sã	 ridice	construcþii	 rezistente,	 elegante	 şi	

echilibrate104, fãrã ca locuitorii sã fie obligaþi sã aducã lemn de construcþie 

din alte zone învecinate. Sunt cunoscute situaþii în care casele au fost 

construite	pe	locul,	şi	cu	lemn	provenit	din	pãdurea	defrişatã.	La	Vişeu	

de	Sus,	jud.	Maramureş	localnicii	vorbesc	despre	o	astfel	de	casã	care	a	

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

în	vecinãtatea	ei	se	aflã	o	casã	pe	a	cãrei	meştergrindã	este	înscris	acest	

an,	ambele	case	se	aflã	pe	strada	principalã	din	Þipþãrai105.

101 Inf. Iunian Ioan, 58 ani, Iegherişte, jud. Satu Mare, 2003.
102 Inf. Buciuta Vasile, 59 ani, Poienile de sub Munte, jud. Maramureş, 2004.
103 Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
104 Cornel Irimie, Florea Dumitrescu, Andrei Paleologu, Arta lemnului la români, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1975, p. 42.
105 Inf. Husak Ervin, 48 ani, Vişeu de Sus, jud. Maramureş, 2005.
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Fig.	nr.	1,	Casã	þipþãreascã,	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 - clãdire destinatã pentru a servi ca locuinþã omului, camerã, 

gospodãrie, familie, dinastie107, sunt câteva sensuri date acestui cuvânt 

de origine latinã care va fi în centrul atenþiei pe tot parcursul acestei 

lucrãri, alãturi de locuire	-	a	sta,	a	şedea	undeva,	a	sãlãşlui,	a	fi	stabilit	

cu locuinþa undeva, a vieþui, a coloniza, a perpetua108. 

 Locuinþa stabilã apare ca soluþie la nevoile umane de manifestare 

şi	 respectare,	 trãire	 a	 ritmurilor	 cosmice	 (succesiunea	 anotimpurilor,	

sau	 alternanþa	 zi/noapte)	 şi	 a	 ritmurilor	 sociale	 (timp	 de	 lucru/timp	

de	sãrbãtoare).	Aici,	spaþiul	de	locuit	este	delimitat	în	sacru	şi	profan,	

respectiv camera de locuit şi tinda, sau camera curatã şi camera de 

locuit109.

 În mentalitatea arhetipalã, casa era asociatã unor atribute clare. 

Este	vorba	despre	atribute	care	umanizau	casa	şi	fãceau	din	ea	un	soi	

de	prelungire	a	omului,	a	individului	şi	a	familiei,	construind	o	legãturã	

indisolubilã	între	casa	edificatã	şi	locuitorii	acesteia.

 Altfel spus, casa era mereu asociatã, în sfera mentalului tradiþional, 

acþiunii	de	locuire.	Nimeni	nu	se	gândea	sã	facã	o	casã	pentru	a	o	vinde,	

pentru	ca	sã	stea	o	vreme	goalã...	Casa	se	ridica	de	cãtre	cel	care	urma	sã	

locuiascã	în	ea	şi	de	aceea	se	vorbeşte	despre	o	asemãnare,	preluatã	din	

imaginea	mentalã	asupra	locuinþei,	între	casã	şi	cuplul	femeie	-	bãrbat.	

 În aceastã concepþie, unele pãrþi ale casei au atributele locuirii 

feminine	şi	sunt	frecventate	de	femei	(bucãtãria,	locul	de	lângã	cuptor)	

iar	altele	posedã	atribute	ale	masculinului	şi	sunt	utilizate	cu	precãdere	

de bãrbaþi (locul de onoare, de dupã masã, curtea).

 Planul casei determinã imaginea generalã a casei. În tot spaþiul 

107 Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Academia Română, 1975, p. 124.
108 Idem, p. 506.
109 Gheorghiţă Geană, „Spiritul constructiv şi înţelepciunea ţărănească”, în Ethnos, Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 108.
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carpato-danubiano-pontic	 regãsim	 acelaşi	 tip	 de	 casã,	 pe	 care	 Florea	

Stãnculescu	o	numeşte	„casa-matcã”	-	„un	dreptunghi	cu	trei	încãperi,	

intrarea	se	face	prin	prispã,	în	încãperea	de	la	mijloc	zisã	tindã,	de	unde	

apoi	se	trece	într-o	parte	în	camera	curatã	(sau	camera	de	locuit);	şi	în	

cealaltã	în	camera	de	locuit	(sau	cãmara)”110. 

 Fãrã sã facem apologia acestei teorii, pe care de altfel o susþinem, 

vom face o trecere în revistã a tipurilor de case tradiþionale din zona 

studiatã. Descrierea acestora demonstreazã pe de o parte unitatea 

tipologicã	a	planurilor,	materialelor	şi	tehnicilor	de	construcþie,	pe	de	

altã	parte	felul	în	care	mentalitatea	controleazã	legile	vieþii	(sociale	şi	

familiale),	regãsindu-se	şi	în	acest	caz	o	unitate	ancestralã.

	 Construcþia	 cea	mai	 importantã	 din	 cadrul	 gospodãriei	 þãrãneşti,	

casa,	a	fost	şi	este	supusã	evoluþiei	atât	din	punct	de	vedere	al	planului	şi	

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

tehnicilor de lucru. 

 Forma casei redã distribuþia interioarã a spaþiului, cea mai simplã 

casã þãrãneascã, construitã la suprafaþa pãmântului fiind casa cu o 

singurã camerã111 -	monocelularã;	este	 tipul	de	casã	care	a	cunoscut	o	

lungã perioadã de existenþã (pânã la începutul secolului al XXI-lea). În 

toatã zona studiatã acest tip de locuinþã este o formã evoluatã a colibei 

pãstoreşti.	De	obicei,	 acest	 tip	de	 casã	 aparþinea	 familiilor	 sãrace	din	

comunitate. 

 Acestui tip de casã i-a urmat casa bicelularã cu: 

a) - tindã, o încãpere de dimensiuni mai reduse decât camera, cu rol de 

antecamerã,	în	care	se	intrã	direct	de	afarã	şi	de	unde	se	urcã	în	podul	

casei. Aceastã încãpere, dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã era rece 

în	Þara	Oaşului,	în	zona	Codru	şi	Maramureş	era	caldã	în	majoritatea	

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

110 Florea Stănculescu, Contribuţii la afirmarea arhitecturii româneşti, Bucureşti, Ed. Tehnică,1987, p. 76.
111 Grigore Ionescu, op. cit., p. 54.
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b) - camera de locuit,	unde	se	pregãtea	şi	se	servea	mâncarea	şi	unde	

erau	efectuate	unele	activitãþi	casnice;	tot	aici	se	dormea	şi	se	derula	tot	

ciclul	vieþii	de	familie.	În	partea	din	faþã,	sau,	în	unele	zone	şi	pe	una	

din	pãrþile	 laterale	ale	casei,	 în	 „L”	 (în	Þara	Oaşului	 sau	Maramureş)	

casa era prevãzutã cu un: 

c) - târnaþ (prispã, şatra)	sprijinit	de	stâlpi	din	lemn	(numiþi	„sãgeþi” în 

Oaş)	sau	din	zidãrie.	

	 Tãrnaþul,	 prispa	 „deþine	 un	 rol	 de	 prim	 ordin	 în	 înfãþişarea	

decorativã	 a	 casei”112, aici fiind concentrate elementele decorative 

ornamentale. Funcþia decorativã este însoþitã de cea pragmaticã, târnaþul 

fereşte	 temelia	 casei	 de	 umezealã,	 încãperile	 de	 ploi	 şi	 zãpadã,	 vara	

112 Boris Zderciuc, Georgeta Stoica, op. cit, p. 7.

Fig.	nr.	2,	Casã	monocelularã,	Turþ,	jud.	Satu	Mare,	2008
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oferind un loc bun de dormit113.

 Pentru exemplificarea celor de mai sus vom face prezentarea unor 

case	þãrãneşti,	 locuinþe	construite	din	lemn,	piatrã,	vaioagã,	cãrãmidã,	

din zona studiatã.

	 Casã	bicelularã114	ce	a	aparþinut	Irinei	Pop	din	Bixad,	 jud.	Satu	

Mare,	este	o	construcþie	tipicã	arhitecturii	locale	de	la	sfârşitul	secolului	

XIX.	Fundaþia	casei	era	din	piatrã	de	râu,	peste	care	erau	aşezate	tãlpile	

masive	 de	 stejar.	 Pereþii	 erau	 clãdiþi	 din	 grinzi	 de	 stejar	 îmbinate	 la	

colþuri	 în	cheotori,	peste	care	a	 fost	aşternut	un	strat	de	 tencuialã	de	

lut,	vãruitã	cu	var	 („liptitura	de	obdicei	o	 fãceu	 þâganii,	mnieruiala	o	

fãce gazda, pune praf de mnieruialã, o mânã de balegã, on bulgãre de 

var	 la	 potolit	 în	 apã	 şi	 le	 amesteca”115). Pardosalea casei era din lut. 

Este	o	construcþie	bicelularã:	camerã	şi	tindã.	Tinda	era	înconjuratã	în	

porþiunea	din	spate	de	un	târnaþ	în	formã	de	„L”;	iar	stâlpii	târnaþului	

nu	sunt	ornamentaþi.	În	odorul	casei	au	funcþionat	douã	anexe	poiata	şi	

podişoara	(coteþ	pentru	porci	cu	„pod	pentru	porumb”)

 Dimensiunile casei sunt: lungime 9,80m, lãþime 5,80m, 

înãlþime	 2m.	 De-a	 lungul	 casei	 poditura	 este	 aşezatã	 pe	 o	

meştergrindã,	 peste	 care	 sunt	 situate	 nouã	 grinzi	 transversale	

acoperite	cu	scânduri	de	brad.	Acoperişul	casei,	în	patru	ape,	are	o	

Fig.	nr.	3,	Casã	þãrãneascã	din	Bixad,	jud.	Satu	Mare	116

113 Inf. Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
114 Se află depozitată la Măriuș, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
115 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
116 Fig. nr.: 3, 4, 7-20 provin din arhiva Muzeului Judeţean Satu Mare.
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învelitoare	de	jupi	de	paie.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	1)

	 Urmãtorul	 pas	 în	 evoluþia	 caselor	 þãrãneşti,	 este	 apariþia	 unui	

perete despãrþitor care împarte tinda, formându-se o micã încãpere 

numitã	cãmarã.	O	astfel	de	construcþie	este	Casa-muzeu	Iacob	Mãrcuþ	

din	 Cãlineşti	 Oaş,	 judeþul	 Satu	Mare,	 construitã	 pe	 lespezi	 de	 piatrã	

din	bârne	de	stejar.	Ea	cuprinde:	casa,	tinda,	cãmara,	târnaþul	cu	patru	

„sãgeþi”	(stâlpi	din	stejar	ornamentaþi	cu	motive	geometrice	originale).	

Blãnile117 geamurilor sunt deasemenea ornamente cu motive geometrice 

deosebit	de	frumoase.	Acoperişul	în	patru	ape118 are învelitoare de paie. 

Între bârnele peretelui exterior al cãmãrii, se remarcã o deschidere  

elipsoidalã	pentru	aerisire.	(Anexe	fişa	de	construcþie	nr.	2	şi	fig.	nr.	5).

 

Fig.	nr.	4,	Uşa	-	casã	din	Bixad,	jud.	Satu	Mare

117 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
118 Gheorghe Focşa, Ţara Oaşului. Studiu etnografic, vol.II, Bucureşti, Ed. Muzeului Satului, 1975, p. 275.
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Fig.	nr.	5,	Ancadrament	(blãni)	de	geam	casa	Iacob	Mãrcuþ,	Cãlineşti	Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2008

Fig.	nr.	6,	Tãrnaþ	cu	„sãgeþi”	casa	Iacob	Mãrcuþ,	Cãlineşti	Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2008
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	 În	tipologia	caselor	vechi,	cu	douã	încãperi	se	încadreazã	şi	cele	cu	

casã	curatã	şi	casã	de	locuit,	la	mijloc	existând	o	tindã.	Sursa	de	încãlzit	

şi	gãtit,	cuptorul	era	construit	în	camera	de	locuit.	Casa	bicelularã119 (cu 

proprietarul	anterior	Herman	Gheorghe,	Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare)	a	

fost	construitã	în	prima	jumãtate	a	secolului	XIX,	cu	fundaþia	din	piatrã	

de	 râu,	peste	care	erau	aşezate	 tãlpile	din	 lemn	de	stejar.	Pereþii	 erau	

din	 bârne	 dreptunghiulare	 din	 lemn	 de	 stejar,	 îmbinate	 la	 colþuri	 în	

cheotori.	În	porþiunea	esticã	şi	vesticã	are	douã	geamuri	cu	blãni	(leban),	

element	caracteristic	arhitecturii	Þãrii	Oaşului.	Poditura	era	sprijinitã	

pe	o	meştergrindã	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	stilizatã	a	unui	cap	de	cal.	Pe	latura	de	

sud casa este prevãzutã cu un târnaþ. Pardoseala casei era din lut bãtut. 

	 Structura	acoperişului	hãizaşul	este	din	corni	de	lemn	de	brad,	

în	patru	ape,	în	partea	vesticã	având	o	şobdie120,	prevãzutã	cu	o	uşã	care	

permitea	accesul	în	pod.	Casa	iniþial	a	avut	învelitoare	din	jupi	de	paie	

de secarã, care, învelitoare, a fost înlocuitã cu þiglã. 

 

119 Se află depozitată la Măriuș, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
120 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007 (meşter constructor).
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Fig.	nr.	7,	8,	9,	Casã	þãrãneascã	din	Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare;	foto	înainte	şi	în	timpul	demontãrii
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 Dimensiunile casei sunt: 7,30m x 4,40m x 1,80m, înãlþimea 

acoperişului	este	de	3,70m.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	3)

 O altã construcþie specificã arhitecturii tradiþionale din satul 

Moişeni,	jud.	Satu	Mare,	este	casa	al	cãrei	proprietar	anterior	a	fost	Finta	

G.	Casa121	era	compusã	din	douã	încãperi	şi	târnaþ.	Fundaþia	era	din	piatrã	

de	râu	peste	care	erau	aşezate	tãlpile	groase	din	lemn	de	gorun,	îmbinate	

la	colþuri	prin	plãtuire.	Pereþii	erau	construiþi	din	bârne	de	rãşinoase,	unele	

rotunde,	altele	dreptunghiulare	îmbinate	în	cheotori.	Târnaþul	era	sprijinit	

pe	doi	stâlpi	din	lemn	de	stejar;	poditura	era	sprijinitã	pe	o	meştergrindã	pe	

Fig.	nr.	10,	Secþiune	casã	din	Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare.	Schiþã	de	

construcþie	realizatã	de	Tóth	Zoltán

121 Se află depozitată la Măriuș, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
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toatã lungimea casei.

	 Casa	a	fost	construitã	în	douã	etape:	prima	construcþie	avea	tinda	

foarte micã, fãrã târnaþ, apoi s-a mãrit tinda creându-se târnaþul, iar tinda 

a	fost	transformatã	în	casã	de	locuit.	Casa	frumoasã	(camera	mare)	avea	

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

x	4,70m.	Acoperişul	în	patru	ape.	Iniþial	casa	a	fost	acoperitã	cu	şindrilã;	

în	timp	însã	aceasta	fiind	înlocuitã	cu	poalã.	Construcþia	dateazã	de	la	

sfârşitul	secolului	al	XIX-lea.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	4)

  

	 Casa122	 din	 Gherþa	 Micã,	 jud	 Satu	 Mare,	 proprietar	 anterior	

Câcãu	Vasile,	 este	 şi	 ea	 o	 construcþie	 specificã	 Þãrii	Oaşului,	 datând	

din	a	doua	jumãtate	a	secolului	XIX.	Se	spune	cã	ar	fi	 fost	construitã	

dintr-un	gorun	uriaş	ce	se	afla	în	incinta	gospodãriei,	practicã	frecventã	

în	 zonã.	 Casa,	 cu	 douã	 încãperi	 şi	 o	 tindã,	 era	 situatã	 în	 pantã	 cu	 o	

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

Fig.	nr.	11,	Casã	þãrãneascã	Moişeni,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán
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fundaþie	din	piatrã	de	râu	peste	care	era	aşezatã	o	talpã	groasã	de	30/40	

cm.	Pereþii	erau	clãdiþi	din	bârne	groase,	suprapuse	orizontal	şi	îmbinate	

în	cheotori.	 În	 interior,	pe	 toatã	 lungimea	casei,	meştergrinda	 susþine	

grinzile transversale, acoperite cu o poditurã din scânduri de brad, lipitã 

cu pãmânt. Pardosalea casei era din lut bãtut.

	 	Acoperişul	era	din	corni,	leþuri	şi	tingi123, cu învelitoare în patru 

ape	cu	şobdie	cu	o	uşã	pe	unde	se	urca	în	pod	şi	douã	funduri124 pentru 

iluminat	şi	aerisirea	podului.	Iniþial,	casa	a	fost	acoperitã	cu	şindrilã	de	

brad,	înlocuitã	în	timp	cu	trestie	şi	jupi	de	paie.	Geamurile	casei	sunt	

confecþionate	din	brad,	iar	uşa	de	intrare	din	lemn	de	stejar,	prevãzutã	

cu	o	 încuietoare	masivã	cu	clape	şi	zãvor;	este	confecþionatã	manual.	

(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	5)

 

  

 

123 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
124 Inf. Sas Gheorghe, 86 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.

Fig.	nr.	12,	Casã	þãrãneascã	din	Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare.	Schiþã	de	construcþie	

realizatã	de	Tóth	Zoltán
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	 Casã	din	Micula,	jud.	Satu	Mare	are	douã	camere	-	camera	de	zi	

la	 stradã,	 tindã	pe	mijloc	 şi	dormitor,	 sub	acelaşi	 acoperiş	 aflându-se	

şi	un	atelier	de	tâmplãrie,	o	magazie	de	lemne	şi	un	grajd,	planul	casei	

este	în	formã	de	„L”.	Proprietarul	este	Dziþac	Vasile.	Este	o	construcþie	

foarte recentã - 1980. În cazul acesta se poate vorbi de o replicã a casei 

vechi	ucrainene	din	Maramureş	(proprietarul	a	venit	aici	de	la	Poienile	

de	sub	Munte,	jud.	Maramureş).	Casa	are	o	fundaþie	înaltã	de	circa	40	

cm	din	piatrã	spartã	şi	o	centurã	din	beton,	pe	care	stã	talpa	din	lemn	de	

rãşinoase.	Pereþii	sunt	din	bârne	de	molid	cioplite	în	patru	feþe	îmbinate	

la	 colþuri	 în	 coadã	de	 rândunicã;	pereþii	despãrþitori	 sunt	 îmbinaþi	 în	

tehnica	cep	şi	uluc125.	Acoperişul,	în	douã	ape	cu	iluminator,	este	învelit	

cu	şindrilã	de	rãşinoase.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	6)

	 Dacã	pânã	acum	am	prezentat	case	þãrãneşti	din	zona	etnograficã	Þara		

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

în	cele	ce	urmeazã	vom	descrie	câteva	case	þãrãneşti	din	zonele	etnografice	

Codru,	Câmpia	Sãtmarului	şi	Maramureş	(stânga	şi	dreapta	Tisei)	unde	gãsim	

	Fig.	nr.	13,	Casã	ucraineanã	din	Micula,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	 

Tóth	Zoltán,	2003

125 Inf. Dziţac Vasile, 59 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2003 (meşter tâmplar).



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

72 73

tipurile	de	case	amintite	anterior,	monocelulare	şi	cele	cu	douã	încãperi	şi	tindã	

(care	în	aceste	zone	este	în	majoritatea	cazurilor	încãlzitã).

	 Casã126	din	Valea	Vinului,	jud	Satu	Mare	propietarul	anterior	era	

Cristea	 Ioan.	 Dateazã	 de	 la	 jumãtatea	 secolului	 XIX,	 pe	meştergrindã	

fiind marcat anul 1856. Este bicelularã, cu prispã la faþada dinspre 

curte. Este o construcþie specificã perioadei în care a fost construitã, 

dar	care	însã	a	suferit	unele	modificãri	pentru	consolidare	şi	întreþinere,	

pãstrându-se	însã	caracteristicile	arhitecturii	þãrãneşti	specifice	locului.

 Prispa, slobodã, are stâlpi de lemn ciopliþi cu frumoase motive 

decorative;	 în	 parte	 superioarã	 sunt	 douã	 contrafişe	 care	 se	 prind	 în	

cununã. În tindã exista o vatrã cu cuptor deasupra cãreia se afla un horn 

slobod construit din bârne lipite cu pãmânt. Pereþii erau din blãni de 

lemn, încheiate la capete în cãþãi, cu lipiturã de pãmânt atât în interior 

cât	şi	în	exterior;	pardoseala	era	din	lut	bãtut.

	 Tavanul	era	fãcut	din	bârne	şi	scânduri	de	lemn,	podul	era	lipit	cu	

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

Fig.	nr.	14,	15,	Casã	din	Valea	Vinului,	jud.	Satu	Mare.	Fotografii	din	timpul	

demontãrii	în	vederea	transferului	la	MJSM				
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Fig.	nr.	16,	Casa	din	Valea	Vinului,	jud.	Satu	Mare.	Schiþã	de	construcþie	

realizatã	de	Tóth	Zoltán
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lut.	Acoperişul	în	patru	ape,	cu	şut127 la frontul de la stradã, ceea ce pare 

a fi o modificare de datã recentã (probabil la 1921, an marcat - traforat 

în	 scândurile	 care	placheazã	 frontonul),	 are	o	 singurã	deschidere	 şi	 este	

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

şi	de	o	scândurã	cu	motive	decorative	traforate	plasatã	la	bazã.

 Dimensiunile casei sunt urmãtoarele: tinda de 4,50m x 2,20m, 

casa	de	şezut,	cu	vedere	spre	stradã,	de	4,80m	x	4,50m,	iar	casa	curatã	

4,40m	x	4,20m.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	6)

	 Casã128	din	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare	proprietar	anterior	Cadar	Maria.	Aceastã	

casã	este	o	locuinþã	þãrãneascã	de	la	sfârşitul	secolului	XIX.	Casa	era	compusã	din	

douã	camere	şi	o	tindã	încãlzitã.	Camera	curatã	(de	la	stradã)	cu	o	suprafaþã	de	

21,05mp	era	prevãzutã	cu	trei	geamuri	de	70cm	x	90cm	şi	în	spate	cu	un	geam	de	

40cm	x	40cm.	Tinda	cu	o	suprafaþã	de	11,25mp,	avea	o	uşã	de	intrare	în	casã	şi	

douã laterale, prin care se intrã în cele douã camere. În partea din dreapta tindei 

se afla un cuptor construit din vãioage, dimensiunile cuptorului erau 2,00cm x  

20cm x 90cm, cu o parte acoperitã cu o plitã din fontã, iar partea din spate, 

închisã	era	folositã	ca	uscãtor.	În	faþa	şi	spatele	cuptorului,	pe	lãþimea	tindei,	se	

aflau	douã	arcade	boltite	de	formã	ondulatã.	Cuptorul	avea	un	horn	din	vãioage.

	 Fundaþia	casei	era	clãditã	din	pietre	crãpate	şi	de	râu.	Pe	aceastã	

fundaþie stãtea o talpã groasã de lemn. Pereþii erau din bârne îmbinate în 

cãþei,	lipite	cu	pãmânt	şi	vãruite	cu	var	în	interior	şi	exterior.	În	partea	

de	sud	şi	vest	casa	avea	un	târnaþ	cu	opt	grinzi	de	susþinere.	Pardoseala	

casei era din lut bãtut. 

	 Tavanul	era	fixat	pe	o	meştergrindã	cu	grinzi	transversale	aşezate	

paralel	şi	poditurã	cu	scânduri.	În	pod	hornul	de	vaioage	se	continua	cu	

un	horn	slobod	de	pãmînt,	de	forma	unui	trunchi	de	piramidã.	Acoperişul	

era	în	patru	ape,	în	partea	din	faþã	având	un	şut	prevãzut	cu	o	uşã	micã	

pentru	aerisire	şi	iluminatul	natural	al	podului.	Învelitoarea	acoperişului	

era	din	jupi	de	paie.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	8)

 

128 Se află depozitată la Măriuș, jud. Satu Mare, este în posesia MJSM.
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Fig.	nr.	17,	Casã	din	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare.	 

Schiþe	de	detaliu	realizate	de	Tóth	Zoltán



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

76 77

	 Casã	 din	 localitatea	 Pomi,	 jud.	 Satu	 Mare,	 este	 o	 locuinþã	 de	 la	

sfârşitul	secolului	XIX,	cu	douã	încãperi,	tindã	şi	tãrnaþ	în	partea	din	faþã	

a	casei.	Tinda	are	urmãtoarele	dimensiuni:	2,45m	x	4,65m;	casa	de	locuit	

	Fig.	nr.	18,	Casã	din	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare.	 

Schiþe	de	detaliu	realizate	de	Tóth	Zoltán

Fig.	nr.	19,	Casa	din	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare
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Fig.	nr.	20,	Faþada	casei	din	Pomi,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán

este mai mare având dimensiunile de 4,60m x 6m, iar casa curatã: 5,50m x 

4,65m. 

	 Casa	 este	 construitã	 pe	 tãlpi	masive	 din	 stejar,	 pereþii	 sunt	 din	

bârne	de	lemn	îmbinate	în	cep	şi	uluc,	lipiþi	cu	lut	şi	vãruiþi	în	interior	şi	

în	exterior.	Pardoseala	este	din	lut	bãtut.	Tavanul	este	construit	din	bârne	

transversale	fixate	pe	meştergrindã	(meştergrinda	este	datatã	şi	semnatã	

de	meşter:	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	iniþial	prevãzutã	cu	o	vatrã	cu	cuptor	terminat	cu	

un horn slobod construit din bârne de lemn lipit cu pãmânt în formã de 

trunchi	de	piramidã.	Acoperişul	este	în	patru	ape,	iniþia	a	fost	învelit	cu	

jupi	de	paie,	ulterior	la	mijlocul	secolului	XX,	casa	a	fost	învelitã	cu	þiglã.

 



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

78 79

	 Acum	casa	este	 reconstruitã	 în	 localitatea	Mãriuş,	 judeþul	Satu	

Mare.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	9	şi	fig.	nr.	10,	pentru	o	

construcþie	asemãnãtoare	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	10,	fig.	nr.	11-

12).

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

o	construcþie	specificã	zonei	de	Câmpie.	Compusã	din	douã	camere	şi	

tindã în care se aflã un cuptor cu plitã (iniþial cu horn slobod), este o 

construcþie pe fundaþie de piatrã pe care stã talpa de gorun. Pereþii sunt 

din	bârne	de	 lemn	 îmbinate	 în	 cãþei,	 cu	poditurã	pe	meştergrindã	pe	

toatã	lungimea	casei.	Acoperişul	în	patru	ape	cu	cãpriori	este	învelit	cu	

jupi	de	paie	şi	stuf,	în	partea	din	faþã	acoperişul	este	prevãzut	cu	şut.	

	 Dimensiunile	casei	sunt:	11,85m	x	4,20m;	camera	curatã:	16m²;	

camera	din	spate:	18m²;	tinda:	8m².	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	

nr. 11, fig. nr. 13).

Fig.	nr.	21,	Casa	muzeu	dr.	Vasile	Lucaciu	din	Apa,	jud.	Satu	Mare,	2009
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	 Casã	din	Hodod,	judeþul	Satu	Mare	proprietarul	casei	a	fost	Édler	

György	Maria.	Are	douã	încãperi:	camera	curatã	şi	bucãtãria.	În	dreptul	

bucãtãriei casa este prevãzutã cu tãrnaþ. La subsolul camerei curate 

existã o pivniþã, cu intrare în partea din faþã a casei, iar în spatele casei 

se aflã cuptorul.

	 Este	o	construcþie	în	pantã	pe	fundaþie	din	piatrã	de	Chilioara	(pala	

kö). La bazã pereþii sunt din cãrãmidã iar în partea superioarã s-a folosit 

cãrãmidã în alternanþã cu vãioage. La baza fundaþiei în partea lateralã 

spate, existã un contrafort din piatrã. Stâlpii tãrnaþului sunt zidiþi în 

plan	circular.	Tavanul	este	realizat	din	bârne	de	rãşinoase.	Acoperişul	în	

patru ape, este învelit cu þiglã. 

 

Fig.	nr.	22,	Casã	din	Hodod,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán,	2003
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	 Dimensiunile	casei	sunt:	camera	curatã	5m	x	5m;	bucãtãria:	4m	x	

4m;	tãrnaþul:	4m	x	1,5m.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	12).

	 Casã	 din	 Aluniş,	 jud.	 Sãlaj,	 construitã	 în	 prima	 jumãtate	 a	

secolului	al	XX	-	lea	(proprietar	Mureşan	Ilie).	Are	douã	camere,	tindã	

rece	şi	târnaþ.	Este	construitã	pe	fundaþie	din	piatrã	calcaroasã,	provenitã	

din	dealurile	învecinate	(Dealul	Bãiuşag).	Pereþii	sunt	din	bârne	de	lemn	

îmbinate	în	cãþei.	Târnaþul	din	faþa	casei	este	prevãzut	cu	patru	stâlpi	

rotunzi din cãrãmidã. În partea din faþã, sub camera curatã are un beci 

de	3m	x	4m.	Camera	curatã	este	prevãzutã	cu	douã	geamuri	mari,	spre	

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

unul	spre	grãdinã.	Acoperişul	în	patru	ape	este	învelit	cu	þiglã.	Casa	face	

parte	dintr-o	gospodãrie	tradiþionalã	ce	mai	are	o	şurã	cu	douã	grajduri,	

un	coteþ	de	porci	şi	gãini	şi	o	fântânã.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	

nr. 13).

 

Fig.	nr.	23,	Casã	din	Aluniş,	jud.	Sãlaj.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán,	2004
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	 Casã	 din	 Asuaju	 de	 Sus,	 judeþul	 Maramureş	 aflatã	 în	 cadrul	

gospodãriei	 þãrãneşti,	 proprietate	 a	 familiei	 Petrovan	 Gãvrilã,	 casa	 a	

fost	 construitã	 în	 jurul	 anului	 1935,	 respectând	planimetria	 specificã	

zonei129 ,	cu	pereþii	din	vãioage,	la	fel	este	construitã	şi	şura.	Acoperişul	

în	patru	 ape	 este	 învelit	 cu	 þiglã.	Casa	 are	douã	 încãperi	 şi	 tãrnaþ	pe	

toatã	 lungimea	 casei.	 Stâlpii	 şi	 gardul	 tãrnaþului	 sunt	 din	 lemn,	 în	

partea	 superioarã	 cu	 şipci	 de	 lemn	 frumos	decorate	 în	 sistemul	 local	

numit ciur130.	În	curte,	paralel	cu	casa,	se	aflã	şura	cu	grajd	şi	cãmara,	

în	prelungirea	 casei	 este	un	 coştei	 şi	 (aproape	de	poartã)	 fântâna,	 cu	

împrejmuire	 ghizd	 dreptunghiular	 din	 lemn.	 (Anexe	 fişa	 analiticã	 de	

construcþie nr. 14).

	 Casã	din	Petreşti,	 jud.	 Satu	Mare,	 construcþia	 gãzduieşte	 acum	

Muzeul	 local	 şvãbesc	 în	 cadrul	 Muzeului	 Judeþean	 Satu	 Mare.	 Este	 o	

construcþie	 specificã	 pentru	 arhitectura	 şvabilor	 sãtmãreni	 datând	 din	

Fig.	nr.	24,	Casã	din	Asuaju	de	Sus,	Maramureş.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán,	2004

129 Ioan Augustin Goia, Zona etnografică Meseş, Bucureşti, Ed. Sport Turism, 1982, p. 103.
130 Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, Maramureş, 2004.
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1881.	Casa	þãrãneascã	pentru	agricultori	„tiedlunghaus”	construitã	pentru	

douã familii, are 8 încãperi: în casa din faþã - douã camere, la stradã: camera 

curatã	şi	camera	soacrei;	o	bucãtãrie	cu	pivniþã	dedesubt	pentru	zarzavaturi	

şi	provizii	(cu	uşa	pivniþei	în	podeaua	bucãtãriei)	şi	un	hol;	casa	din	spate	

-	douã	camere	şi	un	hol	(sub	care	este	un	beci	din	cãrãmidã	cu	boltã	aici	

se	pãstreazã	vinul)	şi	o	bucãtãrie	din	care	se	intrã	în	grajd,	care	se	aflã	sub	

acelaşi	acoperiş	cu	casa	de	locuit,	ceea	ce	constituie	încã	un	element	de	

specificitate	şvãbeascã.	Pe	toatã	lungimea,	casa	este	prevãzutã	cu	un	tãrnaþ	

pavat	cu	cãrãmidã	arsã.	Acoperişul	casei	(în	douã	ape)	este	învelit	cu	þiglã	

şi	este	prevãzut	cu	orifici	de	aerisire	numite	„ghibli”.	Casa	este	aşezatã	pe	

un lot dreptunghiular cu structuri interioare funcþionale - grãdina de flori, 

curtea	de	pãsãri	etc.	În	curtea	casei	se	aflã	o	şurã	şvãbeascã131 cu urmãtoarele 

dimensiuni:	12m	x	8m.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	15	şi	fig.	nr.	

14-16)

   

Fig.	nr.	25,	Casã	şvãbeascã	din	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2008

131 Aurel Prepeliuc, Olimpia Fărcaş, „Valenţe ale arhitecturii populare la şvabii sătmăreni", în Cultura materială şi 
spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţele populaţiei germane asupra celorlaltor etnii din regiune, Satu Mare, 
Ed. Muzeului Sătmărean, 2003, p. 287.
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	 Casã	 monocelularã	 din	 Ruscova,	 judeþul	 Maramureş	 este	 o	

construcþie din secolul al XIX - lea. Pereþii casei sunt realizaþi din bârne 

de lemn îmbinate în cheotoare rotundã, fundaþia casei este din piatrã de 

râu. Intrarea în casã se face printr-un pridvor deschis, care în zonã se 

numeşte	şatrã.	Acoperişul	este	în	patru	ape	învelit	cu	draniþã.	 (Anexe	

fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	16).

	 Casã	din	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş	construitã	în	anul	1867	

conform	 inscripþiei	de	pe	meştergrindã.	Este	o	 locuinþã	nemþeascã	de	

dimensiuni	 mai	 reduse	 decât	 casa	 şvãbeascã	 din	 Petreşti,	 prezentatã	

anterior,	dar	care	se	încadreazã	în	aceaşi	tipologie	specificã	arhitecturii	

germane:	 casa	 „tip	vagon”.	Pe	 fundaþia	 casei	 fãcutã	din	piatrã	de	 râu,	

sunt	aşezate	tãlpile	din	lemn	de	stejar.	Pereþii	sunt	realizaþi	din	bârne	

îmbinate	 în	 cheotoare	 nemþeascã,	 pe	 interior	 sunt	 lipiþi	 şi	 zugrãviþi.	

Fig.	nr.	26,	Casã monocelularã,	Ruscova,	jud.	Maramureş132

132 Arhiva personală dr. Liuba Horvat.
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Acoperişul	casei	este	în	douã	ape	învelit	iniþial	cu	şindrilã,	care	în	timp	

a	fost	schimbatã	cu	þiglã.	(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	17	şi	

fig. nr. 17).

   

	 Casã	 bicelularã	 din	 Biserica	 Albã,	 Transcarpatia	 (una	 dintre	

puþinele care se mai gãsesc în aceastã zonã), este construitã la începutul 

secolului	al	XX	-	lea,	pe	o	fundaþie	din	piatrã	de	râu	pe	care	sunt	aşezate	

tãlpile	de	stejar,	pereþii	sunt	fãcuþi	din	bârne	de	brad	îmbinate	în	cãþei,	

şi	 la	 interior	 şi	 la	 exterior	 pereþii	 sunt	 lipiþi	 şi	 vãruiþi.	 Acoperişul	 în	

douã ape a fost iniþial învelit cu draniþã acum este învelit cu tablã. 

Dimensiunile	 casei	 sunt:	 lungime	 6m	 şi	 lãþime	 3,5m.	 (Anexe	 fişa	

analiticã	de	construcþie	nr.	18	şi	fig.	nr.	18,	19).

Fig.	nr.	27,	Casã	din	Þipþãrai,	Vişeu	de	Sus,	Jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	28,	Casã	din	Biserica	Alba,	Transcarpatia,	2008

Fig.	nr.	29,	Casã	din	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	2008
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	Fig.	nr.	35,	Acoperiş	în	lucru	cu	pom	(struþ),	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	2006

	 Casã	tip	„doi”	construcþie	foarte	recentã	din	anul	1985,	în	Apşa	

de	Jos,	Transcarpatia.	Este	construitã	pe	o	fundaþie	din	piatrã	de	râu	şi	

ciment, pereþii sunt din bârne, de lemn, cioplite în patru feþe, îmbinate în 

cãþei.	Pe	interior	pereþi	sunt	tencuiþi	şi	vãruiþi,	tavanul	este	din	scândurã	

de	lemn	de	brad,	crengi	bãtute	pe	care	este	aşezatã	tencuiala.	Acoperişul	

este	 în	 douã	 ape	 învelit	 cu	 plãci	 de	 eternit.	 (Anexe	 fişa	 analiticã	 de	

construcþie nr. 19). 

	 În	 satele	 româneşti	 din	 Transcarpatia	 acest	 tip	 de	 casã	 este	 o	

raritate,	 deoarece	 aici	 încã	 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	cãrãmidã	arsã,	de	fabricã.	

 Descrierea caselor confirmã existenþa elementelor unitare în ceea 

ce	priveşte	arhitectura	vernacularã	din	zona	Bazinul	Tisei	Superioare.	Se	

regãsesc	în	aria	studiatã	atât	tehnicile	de	construcþie	cât	şi	materialele	

şi	 tipologia	de	 construcþie,	doar	 terminologia	 fiind	uşor	diferitã	de	 la	

o	zonã	etnograficã	la	alta,	de	exemplu:	şut	sau	fronton	în	zona	Codru,	

şobdie	în	zona	Oaş;	ancadrament	de	geam	în	Codru,	blãni	de	geam	în	

Oaş;	sãgeþi	în	Oaş,	stâlpi	de	tãrnaþ	în	Codru.	Însã	majoritatea	termenilor	

utilizaþi	pentru	uneltele	de	lucru	specifice	şi	tehnicile	în	care	se	lucreazã,	

sunt	identici	atât	în	Þara	Oaşului	cât	şi	în	Maramureş:	plencaci,	secure,	

sãcure,	bardã	-	unealta	cu	care	se	ciopleau	bârnele:	„plencaciu	la	care	

îi	zice	şi	barzã	era	o	sãcure,	aşe	mai	mare	ca	o	bardã	cu	care	sã	ciople	

bârna	de	lemn,	tãt	meşteru	o	avut	aşe	ceva,	io	am	un	plencaci	de	la	tata,	

îi	 tare	vechi	are	pãstã	100	de	ai”133;	 „plencaci	era	o	sãcure	cu	care	sã	

ciople	da	şi	barda	tãt	la	cioplit	se	folose	dar	cu	ea	sã	ciople	mai	fin”	134.

133 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
134 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 arhaicã, spaþiul, la modul cel mai general, este 

perceput în funcþie de utilitate. Spaþiului interior, capãtã datoritã 

cãsenilor	 sacralitate	 şi	 echilibru.	Actele	 apotropaice	 sãvârşite	 încã	de	

la	 începerea	 construcþiei	 şi	 mai	 apoi	 repetate	 pe	 tot	 parcursul	 unui	

an calendaristic, vin sã consacre spaþiul interior. Spaþiul exterior 

casei:	 curtea,	 anexele	 gospodãreşti,	 grãdina,	 livada;	 era	 perceput	 tot	

ca	un	spaþiu	umanizat,	datoritã	prezenþei	 familiei	dar	 şi	 a	animalelor	

domestice,	considerate	ca	aducãtoare	de	bunãstare.	Şi	acest	spaþiu	este	

protejat	prin	acte	apotropaice.	Spaþiul	vecinãtãþii,	al	hotarului,	exterior	

gospodãriei,	cu	delimitãri	şi	utilizãri	clare	(rãscrucile	de	drum,	locurile	

unde a murit cineva, locul de lângã cimitir, ogor cultivat, pârloagã) e 

receptat ca un spaþiu familial, cu excepþiile impuse. 

	 Spaþiul	primeşte	valenþe	cu	valoare	de	tipar,	fapt	care	a	fãcut	ca	

mentalitatea colectivã tradiþionalã sã recepteze spaþiul din interiorul 

casei ca un spaþiu total aparte, dotat cu atribute proprii: cele ale locuirii 

permanente.

 Organizarea spaþiului interior se prezintã unitar (indiferent 

de zonã sau apartenenþã etnicã), lucru datorat în primul rând unitãþii 

planurilor de construcþie.  

 Dupã cum am arãtat anterior, numele încãperii indicã rolul 

acesteia. Spre exemplu, casa curatã sau camera frumoasã este încãperea 

cu	fereastrã	(ferestre)	spre	stradã,	în	care	familia	îşi	pãstreazã	lucrurile	

de valoare (mobilier, acte, textile decorative, haine, icoane, blide, oluri 

de	nãnaş	în	zona	Oaş).	Acest	spaþiu	era	folosit	doar	cu	ocazia	sãrbãtorilor	

mari	de	peste	an	sau	ale	celor	de	familie;	tot	aici	erau	gãzduiþi	musafirii.	

Se subînþelege de ce aceastã încãpere este una ce presupune o marcã, un 

prestigiu al familiei respective. 

	 Casa	 sau	 camera	 de	 locuit	 cuprinde	 universul	 domestic:	 aici	

trãieşte	toatã	familia,	femeia	având	rolul	cel	mai	important	-	ea	aranjeazã	
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şi	 aşeazã	 lucrurile	 şi	 obiectele	 de	uz	 caznic	 şi	 decorativ	 în	 raport	 cu	

situaþiile ivite, cu elementele specifice de ritual în contextul sãrbãtorilor 

de peste an, al celor de familie etc.

	 Interiorul	casei	þãrãneşti	din	zonele	studiate	este	adaptat	„nevoilor	

practice	şi	estetice”135	dar	este	condiþionat	şi	de	alþi	factori	cum	ar	fi:	moda,	

statutul	socio-economic	şi	profesional,	apartenenþa	etnicã	etc.	 În	casã	se	

regãsea	acelaşi	inventar:	pat,	rudã	(sau	culme),	laviþã,	ladã	cu	spate,	lada	de	

zestre,	podişor,	blidar,	sistemul	de	încãlzire	şi	preparare	a	hranei.	

	 Unitatea	în	diversitate	a	tot	ceea	ce	cuprinde	interiorul	locuinþei	

se datoreazã elementelor funcþionale, mai precis a pieselor de mobilier136, 

care,	cu	toate	cã	nu	sunt	multe	la	numãr,	„se	prezintã	într-o	nesfârşitã	

diversitate	de	soluþii	ingenioase	şi	de	forme	la	care	se	adaugã	nebãnuitele	

frumuseþi	ale	decorului”137. 

135 Mihai Dăncuş, Zona etnografică..., p. 132.
136 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.

Fig.	nr.	30,	Interior	casã	din	Cãmãrzana,	jud.	Satu	Mare
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 Indiferent de etnie, casa tradiþionalã era dotatã cu scaune de 

diverse	 forme	şi	mãrimi,	 scaune	cu	 sau	 fãrã	 spãtar,	 laviþe	 cu	 sau	 fãrã	

ladã sau spãtar, mese cu sau fãrã ladã, blidare, lingurare, lãzi de zestre. 

(Anexe fig. nr. 20 -24).

	 Mobilierul	þãrãnesc	rãspunde	perfect	nevoilor	umane	şi	condiþiilor	

de	viaþã,	conferind	interiorului	echilibru	şi	frumuseþe.	Meşterii	(în	multe	

cazuri	gospodarii,	erau	meşterii	 familiei)	care	confecþionau	piesele	de	

mobilier	 þãrãnesc,	atât	de	diversificat	ca	şi	 tipologie138, au demonstrat 

multã	ingeniozitate,	cunoaştere,	experienþã	şi	interes	pentru	respectarea	

unei bogate tradiþii.

  

	 Aşezarea	pieselor	ce	compun	interiorul	se	face	dupã	acelaşi	model	

(cu	mici	modificãri)	în	toatã	aria	studiatã.	Astfel,	patul	este	aşezat	pe	peretele	

138 Ivan Iuraşciuc, „Măriuş un centru necunoscut de mobilier popular din zona etnografică
Codru”, în Studii şi comunicări, Satu Mare, 1986-1987, p. 323.

Fig.	nr.	31,	Casa	muzeu	-	interior,	Chilia,	jud.	Satu	Mare,	2005
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longitudinal	în	prelungirea	sursei	de	încãlzire;	uneori	un	al	doilea	pat	este	

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

grinzi, era fixatã ruda. În colþul opus intrãrii se aflã douã laviþe (sau lãdoaie 

cu	spate)	aşezate	în	unghi,	cu	masa	în	faþã.	Lada	de	zestre	este	aşezatã	la	

capãtul	patului.	Pe	peretele	opus	vetrei,	spre	uşã,	sunt	aşezate	blidarul	şi	

podişorul	care	în	zona	Oaş	este	încadrat	în	perete.	

 Pardoseala în casele tradiþionale era din pãmânt, aceasta se 

muruia	sãptãmânal	cu	amestec	de	lut	şi	balegã.

	 Diferenþe	 apar	 doar	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 decorarea	 pieselor	 de	

mobilier:	în	casele	româneşti	mobilierul	folosit	avea	culoarea	lemnului	

sau colorat cu arin (acum o culoare patinatã) decorat prin zgâriere, 

horjare	sau	cioplire,	motivele	erau	în	special	cele	geometrice:	linii	drepte,	

curbe,	 frânte,	 tringhiuri,	 romburi,	 cercuri,	 rozete,	 zig-zag;	 şi	 fitomorfe	

mai ales pomul vieþii139;	 în	casele	maghiare	 şi	 şvãbeşti	mobilierul	era	

pictat,	 culorile	 des	 folosite	 erau:	 roşu,	 verde,	 alb,	 albastru,	 motivele	

utilizate	erau	cele	vegetale	şi	florale.	Toate	aceste	manifestãri	artistice	

fiind specifice locuitorilor acestor zone, motivele ornamentale sunt în 

acest caz marca identitarã. 

	 Interiorul	 este	 desãvârşit	 doar	 atunci	 când	 toate	 elementele	

de	 decor	 îşi	 ocupã	 locul	 prestabilit,	 pe	 pereþii	 de	 rãsãrit	 stau	 icoane 

alternând cu blide (taljere), farfurii de ceramicã sau porþelan140 frumos 

împodobite cu şterguri	þesute;	masa	acoperitã	cu	fãþoaie, mãsoaie (faþã de 

masã þesutã)141	;	ruda	pe	care	se	aşeazã	în	straturi	rudare, cergi, lepedeie, 

ştergare, feþe de masã etc., are rolul de a înfrumuseþa, de a etala zestrea 

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

cergi	şi	perne	împtistrite,	„dacã	era	în	casã	fatã	de	mãritat,	la	sãrbãtori,	

sã	puneu	şi	nouã	perne	mândre	cu	fund	colorat	or	brodat”142.

139 Ibidem, p. 325.
 140 În zona studiată erau folosite blide de ceramică din centre ceramice cunoscute: Vama, Baia Mare, Sălaj şi 
Bihor; iar farfuriile de porțelan sau faianță erau mai ales de Hollóháza, 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 folklor, 
nr. VI, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1942, p. 14.
142 Inf. Şuteu Floare, 63 ani, Măriuş, jud. Satu Mare, 2005.
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Fig.	nr.	32,	Muzeul	maghiar	-	interior,	localitatea	Bogdand,	jud.	Satu	Mare,	2008

	Fig.	nr.	33,	Interior	şvãbesc	-	casa	muzeu	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2007
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	 Cromatica	 şi	 decorul	 textilelor,	 al	 obiectelor,	 accentueazã	

armonia	şi	liniştea	interioarelor	þãrãneşti.	Textilele	de	interior	vorbesc	

despre etnia sau zona etnograficã din care provine cea care le-a realizat, 

þesãturile	 -	 şterguri,	 rudare,	 cãpãtâiere,	 cergi,	 lepedeauã,	 realizate	 de	

oşence	sunt	viu	colorate	cu	roşu	(predominant),	negru,	galben	etc.,	cu	

motive diverse (florale, vegetale, antropomorfe, avimorfe)143 care acoperã 

50-60% din suprafaþa þesãturii. 

	 Codrencele	 foloseau	cam	aceleaşi	culori	dar	cu	ceva	„reþinere”,	

erau	 mai	 temperate,	 ele	 foloseau	 culori	 mai	 pastelate.	 Unguroaicele	

foloseau	în	special	culoarea	roşie	pentru	realizarea	decorurilor	pe	fond	

alb,	iar	şvãboaicele	şi	româncele	din	zona	de	câmpie	preferau	broderiile	

pe	 alb;	 foarte	 rar,	 doar	 în	 cazul	 peretarelor,	 foloseau	 aþã	 coloratã	 dar	

culorile	erau	foarte	pale.	Ucrainencele	foloseau	culori	aprinse,	motivele	

care	 decoreazã	 textilele	 atât	 þesute,	 cât	 şi	 cusute	 sunt	 cele	 florale	 -	

floarea de mac, cele vegetale sau cele geometrice. Motivul „florii de 

mac”	apare	pe	þesãturi,	la	decorarea	locuinþei,	pictat	pe	faþada	casei,	dar	

şi	în	folclorul	ucrainean;	asemeni	altor	plante	cu	proprietãþi	apotropaice	

macul	este	folosit	împotriva	vidjmelor	şi	a	fiinþelor	demonice.

	 Icoanele,	în	casa	þãrãneascã,	au	sarcina	de	a	mijloci	legãtura	cu	

Divinitatea	 îndeplinindu-şi	 în	 acelaşi	 timp	 funcþia	 apotropaicã	 (casa	

cu	 icoane	era	protejatã	de	spiritele	rele)	şi	nu	 în	ultimul	rând	funcþia	

esteticã.	 În	 casele	 româneşti,	 ucrainene	 şi	 mai	 rar	 în	 cele	 şvãbeşti,	

icoanele	pe	sticlã	(de	Nicula,	catolice,	dar	şi	„icoanele	þigãneşti”144) erau 

des întâlnite. Ele au fost înlocuite treptat de litografii tipãrite pe hârtie. 

	 În	casele	şvãbeşti	erau	prezente	şi	icoanele	muzicale,	deosebite,	

care au în componenþã un mecanism de dimensiuni reduse similar celor 

folosite	în	cazul	flaşnetelor	(ajunse	în	zona	Sãtmarului	prin	intermediul	

143 Daniela Olteanu, „Reprezentări antropomorfe şi avimorfe în ştergările decorative din colecţia Muzeului 
Judeţean 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.
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comercianþilor sau a reprezentaþilor Bisericii romano-catolice). 

 În interioarele ucrainenilor icoana era nelipsitã, temele 

iconografice	frecvente	erau	Sf.	Fecioarã,	Isus	Christos	şi	Sf.	Nicolae145. 

Fig. nr. 34, Interior ucrainean reconstituire în cadrul expoziþiei de bazã a Muzeului 

Judeþean	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	gospodãria	þãrãneascã,	fiind	unitãþi	sacre	în	viaþa	omului,	

sunt încãrcate de elemente simbolice, care s-a dovedit cã dominã lumea, 

simbolul	fãcând	legãtura	între	individ	şi	mediul	în	care	trãieşte.	Fiecare	

parte	componentã	a	casei	şi	a	gospodãriei	 îşi	are	 importanþa	ei	 fizicã,	

dar	bineînþeles	şi	cea	simbolicã.	În	numãr	mare,	obiceiurile	şi	credinþele	

legate	de	casã	sunt	vãzute	de	Ion	Ghinoiu	sub	forma	unui	„uriaş	arbore:	

tulpina	care,	prin	obiceiurile	legate	de	uşã,	pereþi,	ferestre,	vatrã,	sobã,	

piese de mobilier (paturi, mese, scaune, ladã de zestre, leagãn pentru 

copii etc.), face legãtura între coroana arborelui, însufleþitã de obiceiurile 

dedicate	podinei,	grinzilor,	podului,	cãpriorilor,	acoperişului,	coşului,	

streaşinei	etc.,	şi	ramificaþia	rãdãcinilor,	adicã	obiceiurile	solicitate	a	fi	

împlinite	pe	pragul	şi	podeaua	casei,	pe	solul	şi	subsolul	familial”146. 

 Structura mentalului colectiv a impus anumite valori magico-

simbolice pentru unele dintre elementele arhitectonice ale spaþiului, 

care au primit, astfel, valori spiritualizate maxime.

 Mentalitatea colectivã a atribuit unor elemente arhitecturale 

valoare de simbol prin raportarea la anumite forme, credinþe, utilitãþi.  

 Multe dintre acestea au fost încãrcate, tot la nivel mentalitar, cu 

valoare	magicã	 şi	 au	 fost	 folosite	 ca	elemente	pentru	diferite	 scenarii	

magico-ritualice de tipul descântecului terapeutic, care exploateazã 

multe	elemente	de	tipul	pragului,	vetrei,	patului,	meştergrinzii	etc.

146 Ion Ghinoiu, „Casa românească. Plecarea şi sosirea sufletelor” în Ethnos, Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 74.
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Uşa

 Elementul care separã înãuntrul de afarã, sacrul de profan, 

marcheazã	şi	 în	cazul	populaþiei	din	zona	studiatã,	trecerea	materialã	

cu	tot	ceremonialul.	Existã	numeroase	credinþe	în	ceea	ce	priveşte	uşa:	

se	spune	cã	„uşa	e	bine	sã	fie	unsã	cu	usturoi	în	noaptea	de	Sf.	Andrei	

pentru	a	proteja	casa	de	strigoi”147;	„la	þâþâna	uşii	e	bine	sã	se	arunce	apa	

descântatã	în	caz	de	deochi”148, sau se dau diferite interpretãri felului în 

care	se	deschide	uşa149	.	La	uşã,	„deschizãtoarea	problemelor,	se	aşezau	

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

Pragul

	 Parte	componentã	a	uşii,	este	şi	el	o	porþiune	în	care	se	localizezã	

sacrul;	„trecerea	pragului”	simbolizeazã	pãtrunderea	într-o	lume	nouã,	

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

cãsãtorie:	 „mirele	 şi	 mireasa	 trebe	 sã	 fie	 aşteptaþi	 de	 la	 Bisericã	 de	

cãtre	pãrinþi	 în	pragul	casei	 -	sã	 le	 fie	 începutul	bun”151;	 sau	 în	cazul	

funeraliilor152,	 şi	 a	 diverselor	 sãrbãtori	 de	 peste	 an	 (au	 fost	 semnale	

practicarea unor rituri premaritale cu ocazia Bobotezei153) sau a 

activitãþilor	zilnice:	„gunoiul	nu	se	mãturã	peste	prag	şi	nici	nu	se	scoate	

din	casã	în	zi	de	sãrbãtoare	pentru	cã	atrage	ghinionul	asupra	casei”154. 

	 La	 mutarea	 în	 casã	 nouã,	 se	 crede	 cã	 vine	 şi	 şarpele	 casei	 sã	

vieþuiascã	sub	prag.	Fiecare	casã	are	un	şarpe,	care	o	apãrã	şi	îi	aduce	

noroc.	„Io	când	eram	mnicã	avem	on	şerpe	care	mânca	cu	mine	din	blid,	

stãtem	pã	prag	sã-i	dau	şi	lui	lapte,	şi	vorbem	cu	iel,	da	dupã	câþva	ai	la	

tata	io	fost	ciudã	şi	lo	omorât,	o	fost	ca	on	frate	pãntru	mine,	dupã	ce	lo	

147 Inf. Mureşan Florica, 65 ani, Aluniş, jud. Sălaj, 2004.
148 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.
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omorât am pticat beteagã, am fost sã mor, da nu-ma deacee s-o întâmplat 

tãt,	cã	tata	lo	omorât	pã	şerpe,	el	ave	grijã	de	mine”155.

Podeaua 

 Este perceputã (cea de pãmânt) ca fiind locul ideal pentru 

sãvârşirea	 actelor	 rituale,	 atât	 la	 naştere:	 „femeia	 când	 era	 sã	 nascã,	

moşa	o	pune	pã	jos,	pã	pãmânt	ori	pune	cuþât	pã	pãmânt	sub	pat	sã-i	

taie Dumnezãu durerea”156,	cât	şi	la	moarte.	

Meştergrinda 

	 Un	alt	element	important	şi	sacralizat	este	meştergrinda;	ea	strãbate	

toate	încãperile	casei,	susþinând	întreaga	structurã	a	acoperişului,	şi	în	

acelaşi	timp	împarte	spaþiul	casei	(încãperii	de	locuit)	în	douã:	

•	 „spaþiul	de	viaþã”	(unde	sunt	aşezate	cuptorul	şi	patul)	unde	se	

naşte	şi	se	moare;	

•	 „spaþiul	ritual”	(unde	sunt	aşezate	masa,	scaunele,	lãdoaiele,	lada	

de zestre, icoanele) aici derulându-se ceremoniile rituale157.

	 Pe	meştergrindã	 se	pãstrau	diferite	 lucruri	de	preþ	 -	plantele	 şi	

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

şi	 mai	 ales	 busuiocul,	 actele,	 se	 agaþãu	 olurile	 de	 nãnaş,	 adevãrate	

simboluri	ale	prestigiului	social	în	Þara	Oaşului	sau	diferite	obiecte	de	

îmbrãcãminte	în	zona	Codru.

Acoperişul 

	 Obiceiuri	 legate	de	 acoperişul	 casei	 au	 fost	 amintite	 în	 toatã	 aria	

studiatã;	în	timpul	construcþiei,	când	se	ridicã	cãpriorii,	în	vârf	se	aşeazã	

„pomul”	(struþul)	ocrotitor	al	familiei.	Simbol	al	copacului	sacru,	o	creangã	

verde	(brad,	mesteacãn,	busuioc	-	în	funcþie	de	zonã),	o	ştergare	sau	batistã	

şi	o	sticlã	de	þuicã	(pãlincã,	horincã).	Acest	„pom”	are	puterea	de	a	izgoni	

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

ştergarea	 se	 aşeazã	 pentru	 a	 asigura	 veselie	 şi	 bunãstare	 cãsenilor,	 iar	

pãlinca	-	sã	asigure	buna	dispoziþie	a	meşterilor	care	trebuie	sã	lucreze	cu	

tragere	de	inimã,	fãrã	sã	greşeascã	(obicei	practicat	şi	acum	în	zona	Oaş,	în	

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

Vatra (cuptorul)

	 Locul	 sacru	 din	 casa	 de	 care	 se	 leagã	 numeroase	 practici	 şi	

obiceiuri,	 este	 locul	 în	 care	 se	 gãteşte,	 se	 încãlzeşte,	 se	 vrãjeşte,	 se	

descântã	şi	în	unele	zone	ale	þãrii	are	loc	naşterea	copiilor.158

 În memoria colectivã a satului tradiþional, se pãstreazã mai ales 

interdicþiile	 legate	de	vatra	 focului:	 „nu	e	bine	 sã	 arunci	 gunoiul	din	

casã	în	foc	cã-þi	aduce	pagubã	la	casã”159	sau	„când	se	face	prima	datã	

foc	 în	vatrã,	nu	era	slobod,	sã	puie	coajã	de	stânjar,	nici	 lemn	cânesc	

158 Monica Budiş, Microcosmosul gospodăresc. Practici magice şi religioase de apărare, Bucureşti, Ed. Paidea, 
1998, p. 67.
159 Inf. Domuţa Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.

Fig.	nr.	35,	Acoperiş	în	lucru	cu	pom	(struþ),	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	2006
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cã	 aduc	 rãu	 la	 casã.	Nu	 era	 slobod	 sã	 te	 urinezi	 pe	 foc,	 cã	 era	 Sfânt	

focu”160;	 „nu	 era	 bine	 sã	 vorbeşti	 de	 rãu	 pe	 cineva	 lângã	 cuptor”161, 

sau	în	cazul	ucrainenilor	din	Maramureş,	 legat	de	vatrã,	cuptor	şi	 foc	

existã	credinþele	cã	„în	cuptor	trãie	duhul	strãmoşilor,	când	mure	cineva	

din casã trebuia sã pui mâna pe cuptor sã nu se întoarcã sufletul 

mortului”162 sau	„cãrbuni	din	vatrã	îs	buni	la	descântec,	vrãji	de	dragoste	

şi	apãrã	de	rãu:	la	nuntã	mama	miresei	trebe	sã	afume	tânãra	pereche	

cu	fumu	de	la	jaru	din	vatrã,	ori	sobã	sã	îi	apere	de	duhuri	necurate	şi	

de	nãcaz”163.	Ion	Muşlea,	prin	informaþiile	pe	care	ni	le	oferã,	confirmã	

existenþa	acestui	gen	de	practici	în	zona	Oaşului:	„când	îi	vreme	rã	fac	

foc	şi	pun	mâþã	sfinþitã	pã	foc	şi	coji	de	ouã	sfinþite	de	la	Paşti”164. 

	 Existenþa	 practicilor,	 a	 obiceiurilor	 şi	 a	 interdicþiilor	 legate	

de	 vatrã	 demonstreazã	 recunoaşterea	 puterii	 benefice	 sau	 malefice	 a	

focului, dupã caz. 

 

160 Inf. Dan Marie, 82 ani (născută în Plopiş, jud. Maramureş), Odoreu, jud. Satu Mare, 2005.
161 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.

Fig.	nr.	36,	Vatrã	cu	horn	slobod,	Casa	muzeu	din	Chilia,	jud.	Satu	Mare,	2008
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5. ARHITECTURA ŞI DISTRIBUŢIA SPAŢIILOR ANEXE

	 Dorinþa	þãranului	„de	a	da	construcþiei	o	formã,	un	plan	chibzuit	

şi	 o	 înfãþişare	 plãcutã,	 atrãgãtoare,	 nu	 s-a	 îndreptat	 numai	 asupra	

locuinþei,	ci	a	îmbrãþişat	deopotrivã	şi	clãdirile	anexe	[...]	şura,	bucãtãria,	

poarta	 şi	chiar	coteþul	 şi	pãtulul”165. În cadrul gospodãriei se regãsesc 

reproduse formele166,	materialele	şi	tehnica	de	construcþie	ale	casei	de	

locuit,	aceasta	servind	ca	model	meşterului	pentru	fiecare	construcþie	

anexã, chiar dacã acestea nu au fost construite odatã cu casa. 

	 Gospodãria	 tradiþionalã	 în	 nord-vestul	 Transilvaniei	 este	 un	

tot	 unitar,	 rãspunzând	 în	 primul	 rând	 nevoii	 de	 funcþional.	 Nimic	

nu	 este	 fãcut	 şi	 aşezat	 la	 întâmplare,	 destinaþia	 fiecãrei	 porþiuni	 de	

teren care aparþine gospodãriei fiind foarte bine gânditã, mentalitatea 

popularã	 reflectându-se	 în	 structura	 şi	 funcþiile	 gospodãriei	 þãrãneşti:	

„gospodãria	 trebuie	 privitã	 ca	 unitate	 complexã	 tradiþional	 -	 istoricã,	

social	-	economicã	şi	culturalã,	în	care	a	luat	naştere	întreaga	civilizaþie	

culturalã	popularã”167.

	 În	Þara	Oaşului	gospodãria	þãrãneascã,	vernacularã	era	compusã	

obligatoriu din: casã, poiatã, coteþul pentru porci şi gãini şi cuptorul 

pentru copt pâine; bucãtãria de varã, oboraşul de fân, fântâna ori şura 

nu sunt prezenþe obligatorii.

	 Zona	Codru	 şi	Câmpia	Sãtmarului	 avea	 în	 cazul	 gospodãriei	 o	

structurã	asemãnãtoare,	doar	cã	aici	şura	deþine	rolul	principal	în	curtea	

þãranului, poziþionarea ei faþã de casã, indicã de asemenea importanþa 

pe	care	o	are.	În	zona	sus	amintitã,	şura	pe	douã	laturi	este	amplasatã	

paralel	cu	drumul	mai	ales	în	satele	colonizate	cu	şvabi168, foarte rar este 

aşezatã	perpendicular	cu	drumul,	paralel	cu	casa	(dar	niciodatã	într-o	

165 Grigore Ionescu, op. cit., p. 123.
166 Idem, Istoria arhitecturii în România, vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1965, p. 74.
167 Monica Budiş, Gospodăria rurală din România, Bucureşti, Ed. Etnologica, 2004, p. 17.
168 Lucian Cucuiet, Porţile de şură din zona Codru, Satu Mare, Ed. Muzeului Judeţean Satu Mare, 1980, p. 5.
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gospodãrie	 şvãbeascã).	 Acest	 tip	 de	 şurã	 este	 prezent	 în	 tot	 Bazinul	

Tisei	Superioare,	modelul	german	fiind	preluat	şi	de	cãtre	românii	ori	

maghiarii din zonã.

	 Iniþial,	şura	adãpostea	uneltele	agricole	şi	depozita	cerealele,	mai	

târziu	unele	spaþii	vor	fi	transformate	pentru	a	fi	adãpostite	şi	animalele	

mari din gospodãrie. 

	 Şura,	 semn	 distinctiv	 al	 unei	 bunãstãri	 materiale,	 este	 dupã	

casã,	construcþia	cea	mai	 importantã	din	cadrul	gospodãriei	 þãrãneşti,	

în multe cazuri având dimensiuni mai mari decât aceasta. Aceste 

şuri	 „impresioneazã	 prin	 monumentalitate,	 proporþii	 şi	 elementele	

ornamentale”169.

	 Construite	 de	 regulã	 din	 acelaşi	material	 şi	 cu	 aceeaşi	 tehnicã	

ca	 şi	 casa,	 şurile	 codreneşti	 şi	 cele	 şvãbeşti	 sunt	 deosebite	 datoritã	

dimensiunilor, dar mai ales datoritã decorului porþilor. Prin tehnica 

traforãrii	sunt	relizate	şi	redate	pe	porþi	motive	şi	forme	specifice:	motive	

avimorfe, fitomorfe, geomorfe. Asupra celorlalte anexe ale gospodãriei 

nu	 se	 insistã	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 ornamenticii	 în	 aceeaşi	mãsurã.	

(Anexe fig. 28-32)

169 Tancred Bănăţeanu, Arta populară din Nordul Transilvaniei, Baia Mare, 1969, p. 23.

Fig.	nr.	37,	Şurã	din	Mãriuş,	jud	Satu	Mare,	2005
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	 Caracterul	 polivalent	 al	 gospodãriei	 este	 datorat	 faptului	 cã	

þãranul	era	în	acelaşi	timp	agricultor,	crescãtor	de	animale	şi	meseriaş,	

încercând sã facã totul în gospodãrie, aceasta fiindu-i de fapt cartea de 

vizitã,	 prestigiul	 sãu	 în	 comunitate	datorându-se	 şi	 felului	 în	 care	 îşi	

organizeazã gospodãria.

 Indiferent de zonã sau de tipul gospodãriei, spaþiul în care familia 

îşi	trãieşte	momentele	fericite	sau	triste	ale	vieþii,	este	inaccesibil	strãinilor	

datoritã	împrejmuirilor,	a	gardurilor	şi	a	porþilor.	Împrejmuirea,	gardul	

şi	poarta	sunt	primele	elemente	care	conferã	prestigiu	gazdei,	în	acelaşi	

timp	ele	delimitând	spaþiul	proprietãþii	oferind	şi	o	oarecare	siguranþã.	

Materialele folosite pentru realizarea gardurilor erau în funcþie de zonã: 

nuiele, trestie, lemn (scânduri, stâlpi), pãmânt, piatrã170. 

	 În	 Þara	 Oaşului	 împrejmuirile	 caracteristice	 sunt:	 gardul	 din	

nuiele	împletite	prevãzut	cu	un	acoperiş,	în	douã	ape,	din	goz,	paie	sau	

draniþã, pe pari bãtuþi în pãmânt se împletesc nuiele de esenþe diferite: 

arin,	 tufã	de	alun,	fag,	arþar,	salcâm	etc.	şi	gardul	de	leþuri	 -	cu	stâlpi	

înfipþi în pãmânt pe care sunt fixate leþuri orizontale171.

170 Valer Butură, op. cit., p. 89.
171 Gheorghe Focşa, op. cit., p. 337.

Fig.	nr.	38,	Gard	împletit	din	nuiele,	Þara	Oaşului



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

102 103

		 În	zona	Codru	şi	cea	de	Câmpie,	gardurile	 se	 fãceau	din	 leþuri	

sau	scânduri,	piatrã	şi	mai	târziu	s-a	început	folosirea	sârmei	împletite.	

Împrejmuirile	 nu	 erau	 continue,	 accesul	 oamenilor	 şi	 al	 carelor	 sau	

animalelor	se	fãcea	pe	portã	şi	portiþã.

Fig.	nr.	39,	Gard	împletit	din	nuiele,	Cãlineşti	Oaş

Fig.	nr.	40,	Împrejmuirea	casei	dr.	Vasile	Lucaciu	din	Apa,	jud.	Satu	Mare,	2007



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

104 105

Nici	 în	 cazul	 înprejmuirilor,	 asemeni	 întregii	 arhitecturi	 þãrãneşti	din	

zona	de	câmpie,	nu	putem	vorbi	despre	prea	multe	manifestãri	artistice;	

aici, spre exemplu, poarta este aproape inexistentã din punct de vedere 

al	elementului	artistic,	pe	când	în	zona	de	deal	şi	munte,	poarta	capãtã	

o	deosebitã	semnificaþie	şi	importanþã172.

	 În	Oaş	au	fost	semnalate	cinci	tipuri	de	porþi173: 

1) vraniþa cu boc - cel mai vechi tip de poartã, formatã dintr-un: 

-	stâlp	solid,	fixat	în	pãmânt,	acesta	susþine	o	pârghie	cu	braþe	inegale; 

-	unul	scurt	şi	gros	bocul;	-	unul	mai	lung	cioplit	pe	patru	feþe,	braþul	

superior, faþa exterioarã a bocului este sculptatã cu motive geometrice 

împchistrituri;	

2) vraniþa fãrã boc; 

3) vraniþa din leþuri; 

4) poarta în douã laturi; 

5) poarta acoperitã174 . 

172 Tancred Bănăţeanu, op. cit., p. 13.
173 Georghe Focşa, op. cit., p. 342.
174 Ibidem.

Fig.	nr.	41,	Vraniþã	cu	boc,	Muzeul	Þãrii	Oaşului,	Negerşti	Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2011	

(Anexe fig. nr. 33)
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 Poarta	(porþile)	s-au	impus	în	Maramureş	„ca	adevãrate	capodopere	

ale	 genului	 în	 arhitectura	 popularã”175;	 porþile	 maramureşene	 sunt	

„adevãrate	arcuri	de	triumf	ale	spiritului	þãranului	nostru”176.

 Poarta asigurã identitatea culturalã zonalã, ea are atribute magico-

simbolice, desparte spaþiul sacru al gospodãriei de spaþiul profan 

dinafarã.	În	acelaşi	timp,	poarta	este	inclusã	în	cadrul	actelor	magico-

rituale:	de	Florii	se	împodobeşte	cu	ramuri	de	salcie	sfinþite	la	bisericã,	

acestea	manifestându-şi	funcþia	apotropaicã	faþã	de	casã,	gospodãrie	şi	

proprietarii	acesteia	„pentru	sãnãtate,	noroc,	contra	trãsnetului”177;	de	Rusalii	

sunt	agãþate	de	porþi	crengi	de	tei	sfinþite,	cu	acelaşi	rol	apotropaic.

175 Mihai Dăncuş, Zona etnografică..., p. 107.
176 Ibidem.
177 Monica Budiş, op. cit., p. 95.
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CAPITOLUL III
ARHITECTURĂ SPIRITUALĂ/ARHITECTURĂ 

CULTURALĂ.
TIPARE MENTALITARE ALE CONSTRUCŢIEI

1. ARHITECTURA SPIRITUALĂ A CASEI ÎN CULTURA 

TRADIŢIONALĂ

	 Spiritualitatea	şi	cultura	tradiþionalã	ale	unui	popor	se	exprimã	

prin	diferite	mijloace	şi	la	diferite	nivele,	iar	în	acest	context	arhitectura	

arhaicã	nu	era	doar	o	ştiinþã,	ci	era	o	„artã	sacrã”1, care a contribuit la 

salvarea	omului,	plasându-l	în	real,	în	„centrul	lumii”	şi	oferindu-i	ca	

adãpost	 o	 casã,	 care	 era	 „în	 acelaşi	 timp	 o	 icoanã	 a	 Cosmosului	 şi	 a	

Omului	primordial”2.

 Expresie în piatrã sau lemn a corpului uman, arhitectura 

mijloceşte	legãturile	cosmice	dintre	casã	şi	om,	fiind	materializarea	cea	

mai complexã a culturii tradiþionale, cu puternice implicaþii spirituale - 

mituri,	simboluri	şi	obiceiuri.	

	 Casa,	 locuinþa,	 elementul	 cel	 mai	 important	 în	 cadrul	

microcosmosului gospodãresc, o adevãratã þesãturã de legãturi spaþiale 

cu puternice rãdãcini locale, este, alãturi de curte, un punct de plecare 

pentru cele mai multe activitãþi umane3,	 întreþinând	viaþa	cotidianã	şi	

promovând	 valorile	 spirituale	 tradiþionale,	 „este	 un	 loc,	 un	 loc	 bun,	

generator	în	sens	material	şi	spiritual”4.

	 Ernest	Bernea	vede	casa	ca	un	obiect	material	dar	şi	spiritual,	nu	

doar	de	întreþinere	a	vieþii	cotidiene,	ci	şi	de	promovare	a	unor	valori	

spirituale tradiþionale care, fãrã acest spaþiu, ar dispãrea. 

1 Mircea Eliade, Comentarii la Legenda Meşterului Manole, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, p. 115.
2 Ibidem.
3 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 33.
4 Ibidem.
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	 Pentru	 omul	 arhaic	 casa	 nu	 era	 doar	 o	 „maşinã	 de	 locuit”,	 un	

adãpost	 care	 îl	 protejeazã,	 îl	 izoleazã	 de	 lume,	 ci	 casa	 era	 o	 „imago	

mundi”,	icoanã	a	întregului	spaþiu	cosmic5.

	 Casa	a	fost	dintotdeauna	un	ax	fundamental	al	existenþei	umane,	

un	centru	al	Universului,	un	„axis	mundi”	 în	 jurul	cãruia	 se	derulau	

diferite	practici	şi	obiceiuri	precreştine	sau	ale	unui	creştinism	popular.	

Aceste	practici	magice,	pe	care	le	aminteşte	şi	James	G.	Frazer	în	Creanga 

de aur6,	 au	 îndeplinit	 rolul	 de	 mijlocitor	 permanent	 între	 pãmânt	

şi	 Divinitate,	 între	 om	 şi	 Cosmos.	 Antropologul	 britanic	 susþine	 cã	

aceste	credinþe	sunt	adânc	înrãdãcinate	şi	se	regãsesc	în	întreaga	lume.	

Practicile	magice	contribuie	şi	ele	la	formarea	tiparelor	mentalitare.

 Pentru Gaston Bachelard casa este primul univers al omului, 

prima	lume	a	fiinþei	umane,	leagãnul	în	care	e	aşezat	omul	înainte	de	a	

fi	„aruncat	în	lume”.	De	asemenea,	el	considerã	casã	orice	spaþiu	într-

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

stabilitate. 

	 Casa,	 datoritã	 sufletelor	 ce	 o	 locuiesc,	 capãtã	 energiile	 fizice	

şi	 morale	 ale	 corpului	 omenesc,	 ea	 este	 un	 instrument	 de	 înfruntat	

cosmosul, unde spaþiul locuit transcede spaþiului geometric7.

	 Locuinþa	 tradiþionalã	 este,	 şi	 în	 viziunea	 lui	 Ion	 Ghinoiu,	 un	

spaþiu	consacrat	prin	practici	magice	de	întemeiere	unde	prin	naştere	

veneau,	 copiii,	 nepoþii	 şi	 strãnepoþii,	 şi	 plecau	 prin	moarte,	 pãrinþii,	

moşii	şi	strãmoşii.	Fiind	locul	consacrat,	„naşterea	şi	moartea	în	afara	

casei	 erau	 considerate	 nefireşti,	 fiind	 supuse	 unor	 rituri	 de	 reparare:	

copilul	nãscut	în	þarinã,	la	muncile	câmpului,	era	adus	în	poalã	şi	aşezat	

pe solul familial, lângã vatrã, acolo unde trebuia sã vinã, iar oamenilor 

dispãruþi	 în	 împrejurãri	 nãprasnice	 (mâncaþi	 de	 fiare,	 accidentaþi,	

înecaþi,	trãsniþi	etc.)	li	se	ridicã	şi	azi	pe	locul	morþii,	o	cruce	şi,	dacã	

5 Mircea Eliade, Comentarii...., p. 113.
6 James George Frazer, Creanga de aur, vol. II, Bucureşti, Ed. Minerva, 1980, p. 122.
7 Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003, p. 77.
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este posibil, li se înmormânteazã în cimitirul satului câte un pumn de 

þãrânã	de	pe	locul	decesului”8.

	 Practicile	magice	 de	 care	 îşi	mai	 amintesc,	 sau	 pe	 care	 le	mai	

practicã	 locuitorii	 zonei	 studiate	 vin	 sã	 spunã	 acelaşi	 lucru:	 locuinþa	

tradiþionalã este un spaþiu magic, simbolic. Din nefericire, în timp casa 

îşi	pierde	din	valorile	simbolice,	ea	capãtând	doar	valoarea	unui	adãpost.	

„O	clãdire	dura	 exact	 atât	 timp	cât	 era	necesarã,	 iar	 lipsa	de	utilitate	

o fãcea incomodã. Era fie modificatã sau adaptatã noilor realitãþi, fie 

demolatã	şi	o	nouã	clãdire	îi	lua	locul.	Dacã	o	clãdire	sau	ansamblu	rezista	

timpului,	acest	fapt	se	datora	fie	viabilitãþii	ei,	fie	lipsei	de	mijloace	de	

înlocuire.	Ea	nu	era	pãstratã	din	raþiuni	culturale	sau	artistice,	aşa	cum	

am	fi	tentaþi	sã	credem”9.

	 Cu	 siguranþã,	 în	 mentalitatea	 omului	 din	 spaþiul	 rural,	 arhaic	

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

şi	o	imagine	mentalã	a	armoniei,	de	aceea	casa	era	receptatã	deseori	ca	

un lucru însufleþit. Se vorbea chiar despre un suflet al casei, de un spirit 

al	ei	şi,	tocmai	de	aceea,	se	alegea	cu	atâta	grijã	locul	de	ridicare	al	casei.

 Pentru cã în mentalitatea tradiþionalã spaþiul posibil al ridicãrii 

caselor	 era	 impãrþit	 în	 locuri	 bune	 şi	 locuri	 rele,	 în	 comunitatea	

tradiþionalã	se	manifesta	o	grijã	specialã	pentru	ridicarea	casei	într-un	

loc bun.

	 Pornind	de	aici,	imaginea	continua	şi	în	exterior,	casa	fiind	dotatã	

cu o arhitecturã de tip spiritual, care o umaniza.

8 Ion Ghinoiu, Cărările sufletului, Bucureşti, Ed. Etnologică, 2004, p. 93.
9 Teodor Octavian Ghiorghiu, Locuire tradiţională rurală în zona Banat-Crişana, Timişoara, Ed. Eurobit, 2008, p. 8.
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2. TIPARELE MENTALITARE ALE CONSTRUCŢIEI.

OBICEIURI DE CONSTRUCŢIE

2.1 Alegerea locului

 Pentru omul satului tradiþional nimic nu era întâmplãtor, cu 

atât	mai	mult	 construirea	 unei	 case.	 Ridicarea	 unei	 case	 era	 nu	 doar	

un proces mecanic de muncã standardizatã, ci totul era punctat cu 

momente în care trebuiau sã se performeze acte ritualice benefice, care 

sã	conducã	la	consacrarea	casei	şi	sã	îi	confere	acesteia	un	echilibru	care	

sã	se	repercuteze	apoi	şi	asupra	locuitorilor	ei.

	 Toate	 acestea	 se	 datorau	 unui	 tipar	 mentalitar	 al	 construcþiei,	

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

îl	puteau	performa	decât	meşterii	cei	mai	pricepuþi.

	 Urmare	a	acestei	mentalitãþi	bine	conturate	în	colectivitatea	satului	

tradiþional, ridicarea unei case avea la bazã obiceiuri de construcþie 

care	 o	 individualizau	 şi	 îi	 confereau	 spiritualitate	 şi	 forþã	protectoare	

simbolicã.

 Datoritã importanþei casei în viaþa familiei, omul tradiþional alegea 

cu	grijã	locul	de	construcþie,	þinând	cont	pe	lângã	aspectele	pragmatice	

(teren	plat,	apropierea	unei	surse	de	apã	potabilã,	teren	nemlãştinos)	şi	

de	aspectele	magice	şi	simbolice.	

 Era de dorit sã se identifice locul bun (curat) - care este roditor, 

aducãtor	 de	 bine;	 şi	 locul	 rãu	 (necurat)	 -	 nerodnic,	 aducãtor	 de	 rãu,	

deoarece	proprietãþile	locului	se	transmit	casei,	gospãdãriei.	Aşa	ajungem	

sã	 avem	 casã	 bunã	 şi	 casã	 rea.	 Se	 cãuta	 un	 loc	 bun	 care	 sã	 asigure	

viitoarei construcþii: noroc, bogãþie, sã fie feritã de duhuri necurate, 

sã nu rãmânã pustie10.	Existenþa	sau	repetarea	unor	practici,	cutume	şi	

10 Ioan Toşa, op.cit., p. 25.
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manifestãri	spirituale	legate	de	construcþie	şi	locuire	în	cazul	diferitelor	

comunitãþi	etnice	este	rezultatul	convieþuirii	etnice.	„Pentru	casa	noua,	

oameni la noi în sat (ucrainean) cãutau sã gãseascã locul cãt mai bun, 

pentru	a	construi,	cãutau	locuri	unde	cîndva	se	creşteau	animale,	unde	

au	locuit	familii	liniştite	şi	care	au	trãit	bine.	Dacã	puteu	alegeau	locurile	

unde	erau	ieşiri	la	râu,	unde	pãmântul	era	„bun”,	pe	un	deluþ	sau	un	loc	

mai înalt unde nu era loc mocirlos, iar intrarea în casã trebuia sã se facã 

de	la	sud	sau	est.	Nu	era	bine	sã	construieşti	casã	pe	locul	unde	au	trãit	

beþivi, sau hoþi, unde au murit oameni de moarte re, sau unde erau tãt 

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

înmormântaþi spânzuraþii, sau unde o fost cândva cimitir, o orice alt loc 

sfânt.	Casã	nu	sã	fãce	nici	la	rãscruce	de	drumuri,	sau	pe	mejdã,	unde	

creştea	cãlina,	porumbarul,	unde	se	punea	gunoiul,	bãlegarul,	unde	se	

turnau lãturile, unde a fost cândva casã care a fost fulgeratã. Dupã ce 

aflau locu bun începeu sã construiascã casa vara sau primãvara, când 

era	lunã	plinã	ca	sã	fie	bunãstare.	Nu	era	bine	sã	se	înceapã	casa	în	an	cu	

februarie lung (an bisect), luni, sau miercuri, ori de sãrbãtori. Dupã ce 

începe construcþia casei, puteai sã lucrii tãte zilele, în afara de sãrbãtori, 

duminica	sau	în	timpul	postului	-	de	exemplu	la	Ispas”11. 

	 Locul	bun	de	construcþie	era	hotãrît	prin	analiza	şi	interpretarea	

unor	acte	magice,	vise	şi	altele.	Ioan	Toşa	a	identificat	câteva	modalitãþi	

de aflare a locului curat, fie de cãtre capul familiei (care trebuia sã nu 

fie la a doua cãsãtorie), sau de unul dintre cãseni: cu vasul cu apã, cu 

crucea,	cu	psaltirea,	cu	lespezi	de	piatrã,	cu	cenuşã,	cu	pâine,	cu	busuioc,	

cu	grâu	sau	ascultând	noaptea.	În	satele	din	Þara	Oaşului	este	socotit	loc	

bun	„	sã	pun	casa	şi	poiata,	unde	mãrg	marhãle	de	se	culcã,	unde	trag	

marhãle	laolaltã”12.

 Odatã gãsit locul bun, aspectul esenþial de care se þinea cont era 

11 Inf. Matus Ana, 70 ani, Crăciuneşti, jud. Maramureş, 2005. 
12 Ion Muşlea, „Cercetări folklorice în Ţara Oaşului", în Anuarul Arhivei de folklor, nr. VI, Cluj Napoca, Ed. Cartea 
Românească, 1932, p. 223.
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aşezarea	casei	obligatoriu	cu	faþa	la	rãsãrit13;	puþine	erau	excepþiile	de	la	

aceastã regulã bazatã în principal pe considerente practice, economice: 

„Soarele	încãlze	casa	tãtã	dzâua	şi	vara	şi	iarna”14. 

 Loc necurat era considerat a fi: locul unei case pãrãsite, locul 

obþinut necinstit, la rãscruce de drumuri, locul cu mãrãcini, locul unde 

a	 fost	 arie,	un	 loc	ce	a	 aparþinut	unor	oameni	 sãraci	 „deoarece	e	 fãrã	

noroc”15,	 locul	unde	s-a	cultivat	cânepã,	unde	au	 fost	gropi,	mlaştini,	

cimitire, cârciumi etc.

 În mentalitatea popularã nu pot fi douã locuri de casã la fel, 

deoarece	fiecare	are	formele	şi	funcþiile	sale	specifice	dobândite	în	timp	

şi	transmise	ca	marcã	identitarã.

	 Ernest	Bernea	considerã	cã	„însuşirile	specifice	ale	casei	şi	locului	

sãu au o seamã de influenþe asupra vieþii omului, asupra condiþiei lui 

morale	şi	materiale”16.

	 Indiferent	de	„calitãþile”	locului	(bun	sau	rãu),	cel	care	dorea	sã	

construiascã	avea	grijã	sã	„rãscumpere”	locul	de	la	forþele	malefice	care-l	

stãpâneau	înainte	de	construcþie,	evitând	astfel	mânia	lor	„a	le	stingheri	

prin ocuparea unei porþiuni din teritoriul lor, înseamnã a te expune 

mâniei neîmpãcate a acestor fiinþe, care sunt atât de rãzbunãtoare, 

încât	 în	cele	din	urmã	te	obligã	sã	pãrãseşti	 locul	pe	care	 þi-ai	 ridicat	

gospodãria	fãrã	consimþãmântul	lor”17. 

	 Rãscumpãrarea	 -	 consacrarea	 locului	 fiind	 necesarã,	 aceasta	

se	 fãcea	 apelându-se	 fie	 la	 practicile	magice	 şi	 simbolice,	 fie	 la	 cele	

religioase. Dupã identificarea locului bun (lucru ce revine viitorilor 

locatari	 ai	 casei)	 intervine	 meşterul,	 cel	 care	 va	 ridica	 casa.	 Acesta	

ciopleşte	un	 þãruş	şi-l	 înfige	 în	pãmânt,	apoi	aşeazã	piatra	de	 temelie	

chiar	în	„Centrul	Lumii”18.

	 Chiar	dacã	se	practicã	şi	azi	înfigerea	þãruşului,	ce,	în	concepþia	

13 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
14 Idem.
15 Ion 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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populaþiei arhaice, era axis mundi şi	 mijlocea	 legãturile	 dintre	 Cer-

Pãmânt	şi	infernul	Lumii19,	sunt	foarte	rare	cazurile	în	care	se	cunoaşte	

simbolul	şi	importanþa	acestui	gest	ritual	de	sacralizare	a	locului.

 Argumentele pentru gãsirea celui mai bun loc pentru construirea 

unei	case	erau	multiple	şi	de	ordine	diferite.	O	posibilã	sistematizare	a	

lor	o	datorãm	observaþiilor	Cameliei	Burghele,	care	deşi	priveşte	aspectul	

acestei	probleme	din	perspectivã	magico-ritualicã,	nu	neglijeazã	nici	alte	

tipuri	de	argumente:	„dovadã	a	importanþei	muncii	de	ridicare	a	caselor	

şi	a	 faptului	cã	pentru	orice	cuplu	construirea	unui	cãmin	reprezenta	

un	punct	de	împlinire,	este	grija	cu	care	erau	cãutate	locurile	de	casã;	

primau trei considerente: 

 - unul de ordin economic, astfel încât nu se construiau case în 

gropi,	mlaştini,	prea	aproape	de	apã,	în	locuri	cu	multe	rãdãcini	sau	pe	

locul	unor	drumuri;	

	 -	apoi,	erau	unele	considerente	sociale	şi	morale,	care	susþineau	

cã	 nu	 e	 bine	 sã	 construieşti	 o	 casã	 pe	 pãmânt	 dobândit	 ilicit	 sau	 pe	

locuri	blestemate	de	alþi	anteriori	proprietari	care	nu	şi-au	putut	ridica	

acolo	casã;	

	 -	cele	mai	bogate	interdicþii	erau,	însã,	de	naturã	magicã;	în	acest	

context, erau evitate locurile neumblate, pentru cã se credea cã în acele 

locuri	vrãjitoarele	aruncau	apa	de	 la	descântece,	plinã	de	necurãþenii,	

sau	 chiar	 apa	 în	 care	 a	 fost	 spãlat	mortul;	 nu	 se	 construiau	 case	 noi	

pe	 locul	 caselor	pãrãsite,	 de	 frica	 strigoilor	 şi	 a	duhurilor	 celor	morþi	

sau	 nenorociþi	 acolo;	 nu	 se	 fãceau	 case	 în	 apropierea	 cimitirelor,	 de	

teama	duhurilor	celor	morþi	şi	mai	ales	a	copiilor	nebotezaþi;	era	absolut	

interzisã ridicarea unei construcþii pe locuri rele, locuri umblate de 

duhuri	 rele,	 pe	 locuri	 bãtute	de	vânturi	 rele;	nu	 se	 fãceau	 case	 acolo	

unde se petrecuse o crimã sau o sinucidere, pentru cã intervenea teama 

19 Monica Budiş, op.cit. p. 37.
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de	strigoi,	moroi,	pricolici”20. 

 Din pãcate, în cursul cercãtãrilor de teren pe care le-am efectuat 

începând	 cu	 anul	 2001	 în	 zonele	 propuse	 spre	 studiu	 (Þara	Oaşului,	

Zona	 Codru,	 Câmpia	 Someşului,	Maramureş	 -	 localitãþi	 cu	 populaþie	

ucraineanã,	Maramureşul	istoric	-	Transcarpatia,	Ucraina),	nu	am	reuşit	

sã identificãm practicarea la scarã largã a unor astfel de obiceiuri. Aceste 

informaþii fiind însã pãstrate în memoria colectivã. 

 Acum oamenii locului au în vedere mai ales aspectele pragmatice 

în	ceea	ce	priveşte	alegerea	locului	de	construcþie;	 în	ceea	ce	priveşte	

consacrarea, sunt localitãþi unde locul viitoarei construcþii este 

„rãscumpãrat”	forþelor	malefice	„dacã	nu	vine	popa,	aducem	adiazmã	sã	

sfinþim	locul”21	,	sau	în	localitãþile	şvabeşti	este	sacralizat	prin	sfinþire	de	

cãtre	preot:	„vine	preotul	sã	facã	sfinþirea	locului,	înainte	sã	se	înceapã	

construirea	 casei”22;	 de	 fapt,	 în	 cazul	populaþiei	 şvãbeşti	din	zonã	nu	

sunt	întâlnite	şi	nici	nu	au	fost	vreodatã	practicate	ritualuri	magice.	Spre	

deosebire	 de	 români	 sau	 maghiari,	 şvabii	 apeleazã	 doar	 la	 practicile	

religioase,	indiferent	de	împrejurãri:	„noi	nu	credem	în	vrãji,	la	noi	nu	se	

fac	farmece	şi	vrãji,	când	avem	probleme	noi	ne	rugãm”23. 

2.2 Materiale de construcþie

	 Modul	de	percepere	şi	importanþa	casei	impune	tiparul,	materialul	

şi	 tehnica	 de	 construcþie	 în	 cultura	 tradiþionalã.	 Comunitãþile	 rurale	

tradiþionale se caracterizau printr-un pragmatism deosebit, pentru cã 

aici nu se fãcea nimic la întâmplare (nici spaþial dar nici temporal), totul 

era	bine	gândit	şi	socotit:	„tãt	ce	faci	pã	lume	trebe	sã	aibã	un	rost”24.

 Acest lucru este demonstrat cu prisosinþã în cazul arhitecturii, 

am vãzut cum, începând cu alegerea locului de construcþie, pentru cã se 

20 Camelia Burghele, op.cit., p. 120.
21 Inf. Domuţa Livia, 64 ani, Asuaju de Sus, jud. Maramureş, 2004.
22 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.



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

114 115

þinea	cont	de	calitãþile	practice	şi	simbolice	ale	spaþiului,	asigurându-se	

astfel	trãinicie	casei.	Şi	în	cazul	unor	materiale	de	construcþie	avem	de-a	

face cu respectarea unor acte, ritualuri împãmântenite: totul se face în 

anumite momente ale anului, lunii, sãptãmânii, zilei sau nopþii.

 Lemnul - materialul primordial folosit în construcþie în întregime: 

trunchi,	 ramuri,	 coajã,	 frunze25, la ridicarea de biserici, case, anexe 

în	 gospodãrie,	 a	 cãpãtat	 de-a	 lungul	 veacurilor	 multiple	 valenþe	 şi	

simboluri, acestea înnobilând edificiul. Lemnul pentru construcþie nu se 

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

cât	 şi	 cele	magice.	 „Existã	 credinþa	 general	 rãspânditã	 cã	 pomii	 sunt	

însufleþiþi	 (se	nasc,	cresc	şi	mor).	Astfel,	ei	nu	se	 tãiau	pe	 lunã	plinã,	

ci	numai	pe	 lunã	veche	 [...];	nu	 se	 tãiau	niciodatã	vara,	 când	copacii	

aveau	sevã,	viaþã,	ci	numai	toamna	şi	iarna,	cel	mult	în	prima	parte	a	

primãverii. Aceastã credinþã contravine celei de moarte violentã, adusã 

ca ofrandã pentru rãscumpãrarea locului de la forþele malefice. Ea se 

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

protejeze”26.

 Informaþia de teren confirmã în acest sens informaþiile 

bibliografice: în toatã zona studiatã, perioada de tãiere a lemnului pentru 

construcþie	 este	 noiembrie-ianuarie:	 „în	 lunile	 de	 iarnã	 noiembrie,	

decembrie,	ianuarie,	când	nu	aveau	prea	multã	mâzgã”27,	„se	merge	la	

tãiatul lemnului dupã ce cade frunza, când copacu nu mai are sevã, ãla 

lemn	nu	crapã	şi	nici	nu-l	mâncã	caria”28.

	 Dupã	tãiere,	copacii	erau	lãsaþi	 în	pãdure	sã	se	usuce,	şi	sã	„se	

elibereze”	de	duhurile	necurate	ce	sãlãşluiau	în	unii	dintre	ei,	folosirea	

lor	putând	aduce	necazuri.	Nu	se	foloseau	lemne	de	la	construcþii	vechi,	

mai ales de la construcþii care au avut un destin nefast, aceste lemne 

fiind	considarate	ca	fiind	„lemne	ale	diavolului”29,	„nici	copaci	bãtrâni,	o	

25 Ioan Godea, Arhitectura la români de la obârşii la Cozia, Oradea , Ed. Primus, 2007, p. 28.
26 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.
29 Monica Budiş, op. cit., p. 39.
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crescuþi	pã	mejdã	-	în	ei	se	ascundeu	duhurile	rele,	acolo	sã	pute	arunca	

apa	de	pã	mort,	sau	gunoiu,	sã	îngropau	oricândva	cei	ce	sã	spânzurau”30.

	 Dar	 nici	 lemnele	 „sfinte”	 nu	 era	 indicat	 sã	 fie	 folosite	 pentru	

construcþie	„zîceu	bãtrânii	cã	nu	era	bine	sã	tai	lemne	sfinte,	crescute	pã	

locu	unde	o	fost	besericã,	sau	din	cimitir”31. 

 Lemnul nu este singurul material de construcþie folosit în zona de 

nord-vest	a	Transilvaniei,	dar	este	cel	mai	important	şi	singurul	în	cazul	

cãruia se practicã ritualuri specifice, dominând în arhitecturã o lungã 

perioadã	de	timp,	mijlocind	legãturile	ancestrale	dintre	om	şi	Univers.

 În timp, casele se construiesc din vãioage sau din pãmânt bãtut: 

tehnicile	noi	pãtrund	mai	uşor	în	zonele	cu	contacte	mai	mari	cu	cãile	

de	 comunicaþie	 importante,	 şi	 mai	 greu	 în	 zone	 izolate;	 dupã	 1950	

cãrãmizile arse înlocuiesc materialele principale de construcþie.

 2.3 Ritualuri de construcþie

	 Mircea	Eliade	vede	ritualul	de	construcþie	o	consecinþã	„teoreticã”	

a	unui	mit	cosmogonic	şi	a	unei	întregi	metafizici	arhaice,	care	afirmã	

cã	nimic	nu	poate	dura	dacã	nu	are	„suflet”	sau	nu	este	„însufleþit”,	doar	

cã aceastã însufleþire nu se face oricum, ci în conformitate cu un model 

divin, modelul arhetipal al cosmogoniei implicând sacrificiu. Acest 

lucru	este	respectat	de	þãran	la	începerea	unei	construcþii:	„când	se	fãce	

o	casã	era	obiceiu	aşe:	se	îngroapã	în	pãmânt,	o	pasãre	sau	on	porumb	

viu,	pântru	norocu	cãsii,	ca	sã	nu	fie	în	casã	rãu”32.

	 Sacrificiul	a	fost	definit	de	cãtre	Victor	Kernbach	o	„manifestare	

religioasã,	executatã	dupã	ritual	de	cãtre	preoþi	în	numele	credincioşilor,	

având scopul exprimãrii adoraþiei faþã de divinitate sau speranþa de a 

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

30 Inf. Hrezdac Maria, 71 ani, Micula, jud. Satu Mare, 2001.
31 Idem.
32 Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
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cu	ofrandã	de	vieþi	omeneşti	sau	de	animale	şi	pãsãri,	a	cãror	ucidere	

se efectua conform unui ritual sacru [...] Sacrificiul era instituþia 

fundamentalã în religiile antice. Existau sacrificii de veneraþie, 

recunoştinþã,	înduplecare,	iertare,	reparaþie	[...]	erau	sacrificii	ocazionale	

şi	permanente,	prin	înjunghiere	sau	prin	flacãrã,	cu	ardere	de	tot	[...].	

Caracterul	simbolic	al	sacrificiului	implicã	deopotrivã	jertfirea	victimei	

vii,	ca	şi	simpla	sugerare	a	actului,	deposedat	de	gestul	violent”33.

 În cadrul sistemelor sacrificiale, sunt identificate douã componente 

majore:	 „sacrificiul	 cu	 nuanþã	 ritualistic-alimentarã	 şi	 sacrificiul	 cu	

nuanþã ritualisticã de construcþie, cel de-al doilea constituind baza 

pentru	 numeroase	 legende,	 care	 au	 ca	 subiect	 izolarea	 şi	 creşterea	

durabilitãþii	zidurilor”34.

	 Sensul	acestor	sacrificii	nu	era	acela	cã	„se	jertfeşte	pentru	ca	sã	

se	însufleþeascã	un	lucru”	ci	acela	cã	se	jertfeşte	pentru	cã	aşa	s-a	fãcut	

„la	 început”	 ,	 când	 au	 luat	naştere	 lumile,	 şi	 pentru	 cã	numai	 aşa	 se	

însufleþeşte	un	lucru	şi	i	se	conferã	realitate	şi	duratã35.

	 Pentru	M.	Mauss	sacrificiul	de	construcþie	 „constã	 în	stabilirea	

unei	 comunicãri	 între	 lumea	 sacrã	 şi	 lumea	profanã	prin	 intermediul	

unei	victime	[…]	sufletul	sacrificat	se	elibereazã	şi	pleacã	sã	întreþinã	

viaþã	eternã	a	speciei”36.

 Din dorinþa de a crea un spirit protector al clãdirii se fãceau aceste 

sacrificii de construcþie, care de - a lungul istoriei omenirii, au cunoscut 

diverse forme. O dovadã a existenþei în universul mental a ideii de moarte 

creatoare	este	legenda	Meşterului	Manole	(cu	variantele	care	circulã	în	

spaþiul	sud-est	european	-	din	Grecia	pânã	în	Ungaria).	Prin	intermediul	

acestei	balade	locuitorii	acestui	spaþiu	îşi	exprimã	de	fapt	concepþia	lor	

în	ceea	ce	priveşte	jertfa	de	construcþie,	care	se	diferenþiazã	în	funcþie	de	

natura	edificiului	(Bisericã,	casã,	oraş,	cetate	etc.).

 
33 Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983, p. 616-617.
34 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.
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Repetarea	actului	iniþial	de	„Creaþie”,	în	concepþia	omului	arhaic	acordã	

semnificaþie lucrurilor, deoarece construirea unei case coincide cu 

crearea unei lumii37,	a	unui	univers	stãpânit	de	forþe	benefice	şi	malefice,	

pe	care	oamenii	încercau	sã	şi	le	apropie,	sau	dimpotrivã,	sã	le	înlãture.	

În privinþa fiecãrui gest, în cadrul sacrificiilor de construcþie existau 

rânduieli	a	cãror	nerespectare	presupunea	„sancþionarea”	celui	care	 îl	

înfãptuia.

 În cazul construcþiei casei se prefera ca însufleþirea sã se facã nu 

prin	jertfirea	unei	fiinþe	vii,	ci	prin	consacrarea	şi	ofranda	unor	obiecte	

încãrcate	cu	realitate	şi	putere;	astfel	se	pierde	sensul	originar	al	„morþii	

violente”,	 pãstrându-se	 credinþa	 cã	 nimic	 nu	 dureazã	 dacã	 nu	 este	

consacrat, însufleþit.

	 Pe	întreg	cuprinsul	României	sunt	cunoscute	nenumãrate	forme	

de	sacrificii	de	construcþie,	de	jertfe	sângeroase	ori	simbolice	sãvârşite	

spre binele unei construcþii, de la sacrificiul uman la substitutele acestuia 

(umbra,	mãsura	furatã	cu	o	sfoarã,	fotografia)	şi	la	zidirea	fiinþelor	de	pe	

lângã	casa	omului	(cocoş,	ied,	miel,	iepure	etc.).	Fiecare	element	sacrificat	

(umbra	unui	om,	cocoş,	iepure,	broascã,	seminþe,	monede,	tãmâie	etc.)	

are	 douã	 valori:	 una	 generalã	 şi	 una	 specificã;	 cocoşul	 îndepãrteazã	

prin cântecul lui spiritele rele, seminþele aduc prosperitate, monedele 

bogãþie, tãmâia protecþie din partea Divinitãþii etc. Analizând practicile 

de	construcþie,	toþi	cei	care	au	studiat	acest	subiect	au	ajuns	la	aceeaşi	

concluzie:	nimic	nu	are	valoare	fãrã	sacrificiu,	sacrificiul	fiind	„piatra	

fondatoare	a	oricãrei	întemeieri”38.

37 Mircea Eliade, Comentarii., p. 64.
38 Monica Budiş, op. cit., p. 41.



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

118 119

2.4 Rituri de consolidare a fundaþiei

 

 Dupã stabilirea locului bun pentru construirea viitoarei case, 

începe	a	se	derula	ciclul	ritualurilor	şi	al	practicilor	menite	sã	asigure	

trãinicie,	bunãstare,	fertilitate	şi	protecþie	casei	şi	cãsenilor.	

 În primul rând, locul era sfinþit fie de preot, fie era adusã apã 

sfinþitã	 şi	meşterul	 stropea	 locul.	Meşterii	 erau	 cei	 care	 erau	 obligaþi	

sã	îndeplineascã	anumite	condiþii,	dar	şi	sã	efectueze	toate	lucrãrile	ce	

þineau	de	construcþie	(ritualuri	şi	activitãþile	propriu	zise	ce	þineau	de	

zidãrie).	Dupã	sãparea	şanþurilor	pentru	fundaþie,	în	cele	patru	colþuri	

ale	viitoarei	case	sub	talpa	(fundaþia)	casei	se	aşeazã	în	funcþie	de	zonã	

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

jertfei	rituale.	Aceste	obiecte	consacrate	sunt	încãrcãrcate	cu	„realitate	

şi	putere”39, putere pe care o transmit construcþiei pe care o însufleþesc. 

„Bãtrânii	zîceu	cã-i	bine	sã	se	punã	la	fondomentu	cãsii	bani,	aghiazmã,	

tãmâie,	banii	sã	aducã	noroc,	tãmâie	şi	aghiazmã	se	pune	sã	nu	se	apropie	

cel	necurat	de	casã”40,	„sã	pune	la	fundaþie	apã	sfinþitã,	9	grãunþe	din	

tãte	bucatele	cu	bob	-	mãlai,	grâu,	usturoi,	fasole	etc”41.

	 Sunt	îngropate	obiecte	care	þin	de	practicile	precreştine,	care	asigurã	

prin simbolul lor fertilitate, prosperitate, protecþie împotriva duhurilor 

rele: seminþe de cereale: grâu, porumb (în funcþie de specificul agricol 

al	zonei);	bani	-	indiferent	de	materialul	din	care	sunt	confecþionaþi	aur,	

argint,	metal	comun	ori	chiar	hârtie,	sunt	simbol	al	forþei,	durabilitãþii	şi	

prosperitãþii,	platã	simbolicã	pentru	forþele	malefice;	usturoi	-	protejeazã	

împotriva	 duhurilor	 necurate;	 argint	 viu	 -	 asigurã	 hãrnicia	 gazdelor;	

busuioc	 -	aducãtor	de	noroc	şi	protecþie;	capete	sau	sânge	de	pãsãri	 -	

simbol	al	abundenþei	animale;	potcoava	 -	aducãtoare	de	noroc;	dar	şi	

simboluri	ale	creştinismului:	 tãmâie	-	elementul	creştin	de	purificare;	

39 Mircea Eliade, Comentarii..., p. 101.
40 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.
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apã sfinþitã - elementul de sacralizare.

	 În	 zonele	 Codru,	 Oaş,	 Maramureş	 (în	 dreapta	 Tisei)	 în	 satele	

locuite de români sunt îngropate la baza fundaþiei: apã sfinþitã, tãmâie, 

bani:	 „îi	bine	 sã	pui	bani,	 arjintu	viu	nu-i	bun	sã-l	pui	cã	 lucrã	pânã	

scote	apã,	sapã	şi	surpã	pânã	iese	apã”42, seminþe, prescurã.

	 În	 cazul	maghiarilor	 şi	 a	 şvabilor	 lucrurile	 sunt	 foarte	 simple,	

deoarece superstiþiile lipsesc, iar locul pe care urmeazã a fi construitã 

casa	este	sfinþit	de	cãtre	preot	cu	apã	sfãnþitã;	acelaşi	lucru	se	întâmplã	

şi	în	cazul	fundaþiei	şi	a casei	terminate.	Aceasta	este	practica	creştinã,	

de la care nu se abate nimeni, indiferent de statutul social, cultural sau 

economic.

	 Ucrainenii	(din	Maramureş	şi	zona	Sãtmarului	cu	mici	diferenþe	

în fiecare localitate) îngropau la baza fundaþiei: apã sfinþitã, mir, 

prescurã:	„se	pune	în	colþurile	casei	la	fundaþie:	grâu	sfinþit	de	12	ori,	

panã	de	gâscã	(umplutã	cu	argint	viu),	mir,	prescurã	împotriva	vrãjilor	şi	

a	necuratului”43	,	bani:	„sã	fie	casa	cu	spor”44,	argint	viu:	„se	lãsau	patru	

gropi, în colþurile viitoarei fundaþii, în iele se punea câte o panã de gâscã 

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

mai	apropiau	duhurile	necurate	şi	fãcãturile	de	casã”45.

 Element omniprezent, argintul viu, în cazul etnicilor ucraineni, 

are	un	rol	deosebit	de	protecþie,	spre	deosebire	de	românii	din	Ucraina	

care se feresc sã îl foloseascã.

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

fãrã,	sã	mai	ştie	exact	de	ce	 le	 fac;	 rãspunsurile	primite	pe	 teren	sunt	

aceleaşi:	„aşe	ştim	cã-i	bine”46	sau	„din	bãtrâni	aşe	sã	face	sã	ai	noroc	în	

casã”47	sau	„am	auzit	cã	aşa-i	bine	sã	se	facã,	sã	fie	casa	bogatã”48.

42 Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
43 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, Crăciuneşti, 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.
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2.5 Rituri de consolidare a zidurilor. Practici şi credinþe populare în 

timpul construcþiei

 Practicile magice de protecþie nu se limitau doar la nivelul 

fundamentului,	 ele	 prelungindu-se	 asupra	 zidurilor	 şi	 a	 restului	

construcþiei, dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã.

 Zidul, elementul arhitectonic a cãrui importanþã deosebitã este 

subliniatã	 şi	 prin	 structura	 limbii,	 „zidul”	 dominã	 un	 întreg	 câmp	

semantic de cuvinte legate de arta construcþiei - a zidi, zidire, zidar, 

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

principiu	matern,	al	casei,	pentru	cã	el	apãrã	dar	şi	desparte	înãuntrul	

de afarã49.

	 Astfel,	 pentru	 întãrirea	 şi	 consolidarea	 zidurilor,	 indiferent	

de materialele de construcþie, se recurgea la zidirea sacrificiului, la 

imolarea	 jertfei.	Este	 important	ca	obiectul	sacrificat	 sã	 fie	 încorporat	

construcþiei, pentru a forma un întreg, pentru a o însufleþi. 

	 Cu	 toate	 cã	 informaþiile	 bibliografice	 indicã	 practicarea	

sacrificiului de construcþie, a zidirii umbrei omului sau a unui animal, 

sau a mãsurii omului	cel	a	cãrui	umbrã	a	fost	„furatã”	urmând	sã	moarã	

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

informaþiile	de	teren	infirmã	practicarea	sacrificiului	de	zidire:	„nu	sã	

pun mortãciuni, cã ce-i din ptierit, ptiere, dacã-i sã sã zideascã ceva 

atunci	sã	pun	bani,	cã	strâng	noroc,	de	ei	nu	sã	leagã	nici	un	rãu...”50. În 

zona	Oaş	sunt	oameni	care	îşi	amintec	cã	„oricând	s-o	pus	mãsurã	de	om	

când	o	rãdicat	pãreþii,	da	amu	nu”51. 

	 Construcþia	unei	case	este	 începutã	de	preferinþã	doar	dupã	ce	

proprietarul	a	reuşit	sã	adune	toate	materialele	de	construcþie	de	care	are	

nevoie. Odatã început lucrul la construcþia unei case, era bine sã nu fie 

întrerupt. Dacã din diferite motive casa nu se terminã de construit sau 

49 Ivan Evssev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Ed. Amarcord, 1999, p. 483.
50 Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
51 Inf. Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
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mãcar	acoperit,	şi	urmeazã	o	perioadã	de	pauzã,	în	momentul	în	care	se	

reia	lucrul	se	cheamã	preotul	pentru	a	sfinþi	construcþia,	convinşi	fiind,	

proprietarii, cã duhurile rele au apucat sã se instaleze aici.

	 Pentru	bunul	mers	al	construcþiei,	meşterul	nu	începe	lucrul	decât	

în	anumite	zile	ale	sãptãmânii;	în	Sãlaj	se	începea	lucrul	de	preferinþã	

într-o	 zi	 de	 joi52,	 în	Oaş	 se	prefera	 începerea	 construcþiei	 într-o	 zi	 de	

luni,	„nicicum	marþea,	djoia,	o	sâmbãta”53.

2.6 Rituri la finalizarea construcþiei

	 Finalizarea	construcþiei	presupune	continuitatea	ritualurilor	şi	a	

practicilor magice. Sacralizarea spaþiului trebuie fãcutã atât pe verticalã 

(pereþi,	 acoperiş),	 cât	 şi	 pe	 orizontalã	 (fundaþie,	 prag).	 Casa,	 „axis	

mundi”,	uneşte	temelia	cu	acoperişul,	Pãmântul	cu	Cerul.	

 Obiceiuri legate de finalizarea acoperişului casei au fost amintite 

în toatã aria studiatã, în timpul construcþiei, când se ridicã cãpriorii, în 

vârf	se	aşeazã	„pomul”	(„struþul”,	„bocretã”)	ocrotitor	al	familiei.	

	 „Când	sã	 rãdicã	cornii	 în	sus	pe	hãizaş,	 sã	pune	on	brad	şi	 sã-

mbracã	 frumos	 cu	 panglici	 şi	 sã	 pune	 o	 sticlã	 cu	 pãlincã	 sã	 porte	

noroc”54	;	în	sate	din	Þara	Oaşului	„sã	pune	struþu	pã	casã	pãntru	meşteri,	

un	buchet	de	flori,	o	oiagã	de	pãlincã,	o	ştergãtore	şi	o	fost	vreme	când	

s-o	pus	şi	bani,	bãncutã	de	o	sutã”55.

	 „Sã	pune	o	ştergurã,	cusutã	mândru,	bobârnoc,	flori	de	era	varã,	

busuioc	şi	þuicã.	Bãrbânocu-i	de	bogãþie,	cã	el	îi	verde	tãdeauna,	şi	iarna,	

şi	vara.	Meşteru	care	ajunge	la	steag,	ave	platã,	ştergurã	era	a	lui.	De	asta	

era	 întrecere	 între	meşteri,	 care	 sã	ajungã	mai	 repede	 la	 steag,	 sã	 ieie	

steagu,	îi	ajuta	la	lucru,	sã	lucre	mai	cu	spor”56 .

	 „Se	aşeazã	bocreta	din	verdeaþã	 şi	baticuri	ori	batista	 la	nas”57;	

52 Inf. Pop Ana, 84 ani, Biuşa, jud. Sălaj, 2004.
53 Inf. Fedorca Ana, 54 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2003.
54 Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
55 Inf. Mihoc Gheorghe, 58 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
56 Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
57 Inf. Bota Doina, 46 ani, Slatina, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
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„pe	acoperiş	înainte	de	a	se	acoperi	se	pune:	busuioc,	şterguri,	colac	şi	

pãlincã”58	(obiceiuri	practicate	şi	acum	în	zona	Oaş,	Câmpia	Sãtmarului,	

Maramureşul	 istoric).	 Influenþã	clarã	a	 românilor,	 şi	 þipþerii	din	Vişeu	

aşezau	brad	împodobit	pe	acoperiş59. 

 Spre deosebire de obiectele utilizate în cadrul riturilor de 

consolidare	 a	 fundaþiei	 şi	 a	 zidurilor,	 care	 rãmân	 acolo,	 cele	 de	 pe	

acoperiş	erau	luate	de	meşteri.	

	 Dãruirea	acestor	obiecte	simboliza	de	fapt	„plata	tãcerii	meşterilor,	

care	ştiau	prea	multe	secrete.	Unele	taine	rãmâneau	îngropate	în	temelie,	

altele	se	estompau	prin	plata	simbolicã	a	meşterilor”60.

	 Cu	 aceeaşi	 ocazie,	 a	 finalizãrii	 acoperişului	 casei,	 se	 obişnuia	

sã	se	dea	o	masã	la	care	participau	meşterii,	rudeniile,	vecinii,	socotitã	

drept pomana cãşii:	 „se	chemau	douã	sau	trei	vãduve	la	masã	pentru	

casã	nouã”61. 

 Acest obicei era întâlnit la toate etniile din zona studiatã: români, 

maghiari,	şvabi,	ucraineni.

	 Construcþia	odatã	terminatã,	se	pregãtea	cu	mare	atenþie	intrarea	

în casa	nouã;	se	fãcea	obligatoriu	slujba	de	sfinþire	înainte	de	a	se	muta	

cãsenii în ea: 

	 „în	 casa	 nouã	 nu	 sã	 doarme	 numa	 dupã	 ce	 zine	 popa	 şi	 face	

sfeştanie,	am	auzit	cã	sânt	pã	unde	bagã	animale	întâie,	mâþe,	o	cocoş,	

da	 la	 noi	 nu	 sa	 face	 aşe,	 la	 noi	 sã	 sfinþe	 şi	 sã	 dã	 o	masã	 la	neamuri	 şi	

vecini”62. 

	 „Prima	data	 în	casã	nouã	se	puneau	 icoanele	pã	pãreþi.	Preotul	

trebuia obligatoriu sã sfinþeascã casa, s-o afume cu candela cu mirt. Îi 

tare	bine	sã	intri	 în	casa	nouã	când	e	luna	tânãrã	şi	sã	nu	fie	 în	post.	

Nu	se	duceau	ca	dar	pentru	casa	nouã	vase	folosite,	se	duceau	perne,	

plapume,	pâine,	 sare,	 vase	noi.	Musafirii	 le	 doreu	bine	 şi	 de	 fericire,	

58 Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005. 
59 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.
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sãnãtate	în	casa	nouã”63.

	 Despre	„lucrurile	fãcute”	se	crede	cã	au	sete	de	viaþã:	odatã	fãcute,	

ele	vor	sã	dureze,	şi,	dacã	omul	nu	le	ajutã	sã	dureze	printr-un	suflet	

pe	care	li-l	oferã,	ele	şi-l	smulg	singure,	luându-l	de	la	primul	muritor	

care	intrã	în	atingere	cu	ele.	M.	Eliade	vorbeşte	în	aceastã	situaþie	de	un	

soi de vampirism al lucrurilor fãcute de mâna omului64. Astfel, exista 

credinþa potrivit cãreia cel care doarme primul în casa nouã va muri la 

scurt	timp,	de	aceea	era	dus	în	casã	un	animal	(pisicã,	cocoş)	care	sã	fie	

sufletul	jertfit	construcþiei;	obiceiul	este	foarte	rar	întâlnit,	îşi	mai	aduc	

aminte	de	el	bãtrânii	satului:	„în	casa	nouã	trebe	sã	dormã	prima	noapte	

o	pisicã,	atrage	pe	ea	tãt	rãul”65.

	 Finalizarea	casei	este	şi	ea	marcatã	de	practicarea	unui	scenariu	

religios	de	sacralizare	şi	binecuvântare	a	locuinþei,	acesta	alãturându-se	

succesiunii	de	acte	magico-ritualice	adiacente	construirii	casei,	„absolut	

obligatoriu: este vorba despre feştanie sau sfeştanie, momentul în care 

casa este sfinþitã cu agheazmã de cãtre preotul satului, care deseneazã pe 

pereþi semnul crucii, pentru ca întregul cãmin sã fie ocrotit de bunãtatea 

dumnezeiascã”66. Acest act de binecuvântare a casei este qvasigeneral în 

zilele	noastre	şi	se	practicã	nu	doar	în	mediul	rural,	ci	şi	în	cel	urban,	fie	

la case, fie la apartamentele din bloc, în toatã zona studiatã.

63 Inf. Bumbar Maria 40 ani, Ruscova, jud. Maramureş, 2005.
64 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.
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2.7 Semne şi practici apotropaice anuale

	 Semnele	şi	simbolurile	dominã	lumea,	ele	punând	individul	în	

legãturã	cu	mediul	în	care	trãieşte,	şi	totodatã	îl	atenþionezã	şi	îl	protejeazã.	

Universul	casei	þãrãneşti	tradiþionale	gãzduieşte	spaþii	cu	însuşiri	sacre,	

sacralitate	 datã	 de	 obiectele	 simbolice	 aşezate	 aici.	 Astfel	 de	 spaþii	

sunt: locul vetrei, în care focul se manifestã ca un protector al casei, 

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

îşi	îndeplinesc	pe	lângã	funcþia	religioasã	şi	cele	trei	funcþii	sesizate	de	

Ofelia Vãduva: funcþia sincretico-magicã (beneficã), ritualã (apotropaicã, 

de	purificare,	de	fertilitate,	propriþiatorie)	şi	cea	decorativã67.

	 Icoana	 nu	 doar	 protejeazã,	 purificã,	 ea	 mijloceşte	 şi	 participã	

la	 multe	 practici	 rituale,	 menite	 sã	 aducã	 casei	 bunãstare,	 linişte	 şi	

fertilitate.	Astfel,	informaþiile	de	teren	ne	spun	ca	„de	Florii	se	pun	la	

icoane	crenguþe	de	mâþişore	sfinþite	aduse	de	la	Bisericã,	cã	feresc	casa	

de	rãu,	o’dacã-i	vreme	gre	şi	fuljerã	sã	pun	pe	foc	şi	îndatã	sã’mbuneazã	

vremea”68	sau	„la	Rusalii	se	aduc	de	la	Bisericã,	fire	de	grâu	sfinþit	şi	sã	

pun	la	icoane”69, acest obicei fiind cu siguranþã reminiscenþa unor vechi 

ritualuri	precreştine.

	 În	casa	 tradiþionalã	 icoanele	ocupau	un	 loc	aparte.	 Ion	Muşlea	

fãcea observaþia cã þãranii nu þineau icoanele în casã doar pentru 

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

considerentele de ordin spiritual70. Potrivit credinþelor populare pãstrate 

din vechime, þãranii credeau în puterea magicã a unor sfinþi de a apãra 

de boli sau de a tãmãdui bolnavii, de a ocroti vitele sau semãnãturile, 

de	a	 aduce	vremea	bunã	 sau	norocul	 casei	 şi	de	 aceea	 reprezentãrile	

iconografice ale acestor sfinþi figurau în toate casele. 

67 Ofelia Văduva, „Însemne sacre în universul casei ţărăneşti tradiţionale” în Ethnos, Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 91.
68 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.
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	 Aşa	 cum	 observa	 şi	 Camelia	 Burghele,	 „percepþia	 icoanei	 în	

universul marcat de intense trãiri spirituale ale satului românesc este 

aceea	de	 intermediar	 între	 om	 şi	 divinitate:	 icoana	 este	un	mijloc	de	

comunicare	cu	instanþele	divine	şi,	tocmai	de	aceea,	venerarea	ei	este	

o	formã	de	manifestare	a	emoþiei	şi	a	trãirii	religioase	în	faþa	divinitãþii.	

Pusã mereu la loc de cinste, icoana se pãstreazã în bisericã sau în 

locuinþã, dar aici, în casã, ea reclamã un loc bine ales. Locul trebuie sã 

deþinã	atribute	ale	curatului	şi	sã	fie	un	loc	vizibil,	care	sã	poatã	reliefa	

imaginea icoanei, altfel spus un loc cu cinste, cu mare cinstire”71. 

	 Se	poate	considera	cã	icoana	sfinþea	casa	şi	îi	conferea	atribute	

speciale. Locuirea în casã era oarecum consfinþitã prin prezenþa icoanelor 

deasupra	mesei	 şi	 a	 patului,	 locurile	 predilecte	 în	 care	 erau	 pãstrate	

imaginile sfinte. 

	 Ca	 o	 analogie	 între	 casa	 locuitã	 şi	 bisericã,	 în	 ordinea	 sfinþirii	

locului	 în	care	 familia	 îşi	petrecea	cea	mai	mare	parte	a	 timpului,	 în	

unele	case	se	fãceau	chiar	mici	altare,	cu	icoane,	lumânãri	şi	cruci,	în	

speranþa cã vor sfinþi locuinþa. 

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

menite	sã	protejeze,	sã	asigure	sãnãtate,	fertilitate	(cercul	solar,	crucea,	

pomul	 vieþii,	 peştele,	 şarpele,	 pasãrea,	 motivele	 antropomorfe),	 pe	

diferite obiecte sau în diferite locuri din casã de mare importanþã: 

meştergrinda,	stâlpi	de	poartã,	fruntarul	uşii,	ancadramentul	ferestrei,	

cãpãtâiul patului, leagãnul etc.72

  Practicile magice se reiau ritmic, deoarece omul este convins cã 

pe	lângã	muncã	şi	pricepere	are	nevoie	de	ajutorul	forþelor	benefice73: 

„în	casa	nouã	nu	putea	intra	o	femeie	prima	datã,	numa	on	bãrbat,	cã	

femeia-i	sãrãcie	la	casã,	aşe	era	şi	la	sãrbãtori”74.

71 Camelia Burghele, op.cit, p. 62.
72 Károly Kós, Studii de etnografie, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1999, p. 37.
73 Barbu Ştefănescu, „Credinţe privind „statu căşii” în Bihor” în Ethnos Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 87.
74 Inf. Pop Anuca, 81 ani, Bulgari, jud. Sălaj, 2004.
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3. SIMBOLURILE ŞI IMAGINILE LOCUIRII ÎN CASĂ

 Casa, ca spaþiu propriu-zis de locuit, unde se deruleazã tot 

ciclul	existenþei,	concepþia,	naşterea	şi	moartea	omului,	are	nevoie	de	

protecþie	faþã	de	spiritele	malefice.	Protecþia	e	datã	de	„adãpostul	sacru	al	

locuinþei”75 ,	care	este	singurul	spaþiu	în	care	se	putea	naşte	şi	muri	fãrã	

ca	„sufletele	cãlãtoare”	sã	se	rãtãceascã.	Între	casã	-	locul	unde	s-a	nãscut	

şi	a	trãit	pe	de-o	parte	şi	individ,	pe	de	altã	parte,	se	stabilesc	legãturi	

de	ordin	sufletesc.	Legãtura	semnificativã	care	se	stabileşte	simbolic	şi	

emoþional este cea dintre casã	şi	femeie,	dar	şi	cea	dintre	casã	şi	bãrbat;	

acestea sunt identificate prin construcþii lingvistice prezente în folclor 

dar	şi	în	conversaþiile	cotidiene:	„a face casã (cu soþia, dupã cãsãtorie), 

a duce casã (dacã femeia este vrednicã), a þine casa	(a	întemeia	casa	şi	

gospodãria	şi	a	gestiona,	în	cuplu,	toate	problemele	sale),	dar	şi	a strica 

casa (în cazul femeilor cu o moralitate îndoielnicã) sau a sparge casa 

(atunci	când	se	destrãma	un	cuplu,	de	obicei	din	cauza	unui	adulter);	

analog, despre femeie se spune cã poartã cinstea casei sau chiar cã este 

cinstea casei;	 la	 polul	 opus,	 bãrbatul	 era	 stãpânul casei, capul casei, 

stâlpul casei, operând activitãþi proprii unui mod de a gândi lumea 

potrivit cãruia lui îi aparþine dreptul de a fi stãpânul casei”76.

	 Materialitatea	legãturii	dintre	casã	şi	familie	este	subliniatã	şi	de	

sintagmele	„om	la	casa	lui”	adicã	om	cu	familie,	cãsãtorit;	sau	„fac	casã	

bunã”	adicã	au	o	cãsãtorie,	o	familie	fericitã;	sau	„casa	plânge”	-	atunci	

când moare cineva din casã77. De asemenea, o dovadã a concepþiei de 

materialitate	este	şi	faptul	cã	se	construia	o	casã	nouã	atunci	când	urma	

sã se formeze o familie nouã, care va trece prin lume sub protecþia acestei 

case. 

75 Ion Ghinoiu, „Casa românească. Plecarea şi sosirea sufletelor” , în Ethnos Bucureşti, nr. 1, 1992, p. 73.
76 Camelia Burghele, op.cit., p. 97-98.
77 Idem, p. 123.
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 Semnificaþia termenului de casã în societatea tradiþionalã este 

multiplã,	subliniindu-se	şi	prin	aceasta	importanþa	pe	care	o	are	în	viaþa	

fiecãrui individ. 

	 Termenul	 casã	 în	 concepþia	popularã	 este	 folosit	 cu	mai	multe	

sensuri: casa - familie cuplu, - prezenþa unei case pe un teren indicã 

existenþa	unei	familii;	casa	-	gospodãrie	şi	întreaga	proprietate	a	familiei;	

casa	-	construcþia,	clãdirea	care	adãposteşte	familia78;	casa	-	camera	de	

locuit	 „casa	din	 faþã	 era	 casa	 curatã,	 şi	 în	 casa	dinapoi	 stãtem	 tãþi	 ai	

cãsi”79;	casã	-	copârşeu	sau	sãlaş	este	noua	casã	în	care	omul	îşi	va	dormi	

somnul de veci80.

	 În	 cazul	 etnicilor	 germani	 -	 şvabi	 am	 sesizat	 o	 formã	 aparte	

de	 concretizare	 a	 legãturii	dintre	 casã	 şi	 familie:	noua	 familie	nu	 era	

obligatoriu	sã	îşi	înceapã	viaþa	într-o	casã	nouã,	pentru	cã	majoritatea	

caselor	şvãbeşti	erau	construite	pentru	douã	familii,	pãrinþii	şi	tinerii,	

sistemul	de	moştenire	fiind	foarte	bine	pus	la	punct	(anexe	fişa	nr.	14).

	 Casele	şvãbeşti	poartã	nume,	 iar	acest	nume	poate	sã	 fie	cel	al	

familiei	care	locuişte	în	casã,	a	celor	care	au	locuit	în	trecut	sau	o	poreclã:	

„casa	nostrã	este	cunoscutã	în	sat	cu	numele	de	Casa	Müller;	pe	noi	ne	

cheamã	Schupler,	cine	a	construit	casa	se	chema	Müller”81	sau	„pe	noi	ne	

cheamã Linsenbold dar casa noastrã este Schuldes, în sat nu este familie 

cu	acest	nume	şi	nici	în	actele	de	la	parohie	nu	am	gãsit	acest	nume,	pe	

nevasta	mea	de	fatã	a	chemat-o	Temfli	dupã	maghiarizare	a	fost	Tonöi	

şi	numele	casei	este	Ştefi,	familia	Rossel	Elisabeta	(n.	Kinzel)	are	casa	

Freund,	familia	Weber	Mihai	are	casa	Fidely”82. Aceste nume neoficiale 

de	familie	se	primesc	odatã	cu	posesia	asupra	casei,	se	moştenesc	şi	ele.		

	 Casa	 tradiþionalã	 este	 „construitã	 dupã	 chipul	 şi	 asemãnarea	

celui	care	o	locuieşte,	omul”83. Avem de-a face astfel cu un ansamblu 

78 Ioan Toşa, op. cit., p. 12.
79 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.
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antropomorf:	acoperişul	corespunde	capului,	zidurile	încãperilor	sunt	

trupul, iar temelia sunt picioarele înfipte în pãmânt, iar casa este vãzutã 

ca	o	fiinþã	verticalã.	Casa	protejeazã,	apãrã,	cãpãtând	astfel	valori	umane,	

ea	capãtã	energii	 fizice	şi	morale	ale	unui	corp	omenesc	dar	mai	ales	

capãtã veleitãþi materne.

	 	În	satele	tradiþionale	(locuite	de	români,	maghiari,	ucraineni,	şvabi,	

evrei, rromi) casa, pânã nu demult, element esenþial al microcosmosului 

gospodãresc,	 era	 spaþiul	 în	 care	 se	 locuia.	 Pentru	 ucraineni	 „casa	 la	

origini	a	fost	creaþia	lui	satan	dar	a	fost	construitã	greşit	-	fãrã	geamuri,	

este	datã	apoi	lui	Dumnezeu	care	îi	face	trei	geamuri”84. Astfel se explicã 

implicarea	numãrului	trei	în	simbolistica	casei	ucrainene:	„casa	are	trei	

nivele:	podea,	pereþi,	acoperiş,	camera	de	locuit	are	trei	geamuri,	casa	

are trei încãperi: cãmarã, casa de locuit, tinda, geamul se împarte în trei 

pui”85. 

	 Casa	 îşi	 pierde	 în	 timp	 valorile	 cosmologice,	 îşi	 pierde	 din	

simboluri,	supusã	fiind	şi	ea	unui	proces	de	transformare	a	mentalului	

uman, pentru cã unele lucruri sunt uitate, altele sunt lãsate uitãrii 

intenþionat. 

	 Casa	se	 identificã	cu	stãpânii,	cu	creatorii,	 iar	comportamentul	

lor	 influenþeazã	 soarta,	 rostul	 şi	 importanþa	 casei;	 tocmai	 de	 aceea,	

pentru omul modern lipsit de semnificaþii religioase ori spirituale casa 

este	doar	un	spaþiu	de	locuit,	pãstrându-şi	în	principal	funcþia	socialã.	

Casa,	prin	suprafaþã	şi	 formã,	este	 în	acest	caz	mijloc	de	exprimare	a	

stãrii	materiale,	un	simbol	al	prestigiului	şi	statutului	social.

 Deseori, mentalul colectiv se exteriorizeazã în structuri cu valoare 

de	simbol.	Nu	doar	ridicarea	casei,	ci	şi	locuirea	aveau,	în	mentalitatea	

colectivã a satului arhetipal valori simbolice succesive, care alcãtuiau 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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reþea	de	imagini	despre	sine	a	omului	dar	şi	reprezentãri	ale	cosmosului.

 În unele cazuri, conform informaþiei de teren, pe lângã starea 

materialã	este	exprimatã	şi	starea	psihicã,	mentalã	a	celui	ce	construieşte:	

„nici	ei	nu	ştiu	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	arãta	casele	nou	construite	la	

intrarea	în	sat:	„îs	nebuni,	n-au	ce	face	cu	banii,	lumea-i	departe	de	ce-o	

fost...”,	aceasta	este	pãrerea	lui	despre	consãteni,	dar	nu	uitã	sã	ne	arate	la	

un	moment	dat	şi	casa	„palat”	construitã	de	el	pentru	unul	dintre	fii	sãi.

86 Inf. Dan Vasile, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
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CAPITOLUL IV

DISOLUŢII ARHITECTONICE ÎN SATUL TRADIŢIONAL  
DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI.

PALATUL RECE VERSUS CASA PRIMITOARE

1. DE CE DISOLUȚII?

 Arhitectura tradiþionalã, vernacularã,	este	privitã	şi	analizatã	ca	

un	 întreg,	un	 tot	unitar,	pânã	 în	prima	 jumãtate	a	secolului	XX.	Pânã	

în acel moment sunt respectate toate elementele specifice arhitecturii 

tradiþionale þãrãneşti	(materiale,	tehnici,	dimensiuni);	începând	cu	anii	

‘60 apar în cadrul arhitecturii satului tradiþional primele semne ale 

disoluþiei, ale descompunerii1.	Considerãm	cã	acesta	este	momentul	în	

care	arhitectura	 tradiþionalã	 þãrãneascã	 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+1	construitã	în	anul	1980,	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	2008

1 Mihai Dăncuş, „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, Sighetul Marmaţiei, 2005, p. 45.
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	 Modernizarea	a	„alungat”	din	arhitectura	vernacularã	parte	din	

materialele	 şi	 tehnicile	 tradiþionale2,	 lemnul,	 piatra	 şi	 lutul	 (vãioagã,	

cãrãmida	arsã	etc.),	„materialele	crude”3	fiind	înlocuite	de	beton,	BCA,	

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

	 Casa,	odatã	cu	modernizarea,	îşi	pierde	proprietãþile	tradiþionale	

şi	nu	mai	promoveazã	valori	spirituale4 , ci devine doar o emblemã, un 

semn	al	„stãrii”:	„noi	lucrãm	în	lume	sã	aducem	bani	acasã,	în	fiecare	

an	mai	facem	ceva	la	casã,	ştii	cum	îi	pã	la	noi	cu	cât	îi	casa	mai	mare	

şi	mai	frumoasã,	atâta	de	harnic	îi	stãpânu	şi	mai	gazdã,	îi	mai	cu	stare.	

Dacã	dupã	un	an	sau	doi	de	Franþa	n-ai	o	casã	batãr	în	roşu,	însamnã	cã	

nu	eşti	de	treabã”5. 

	 Care	 ar	 fi	 oare	 cauzele	 apariþiei	 disoluþiilor	 arhitectonice	 în	

satul	 tradiþional?	 Sã	 fie	 oare	 dispariþia	 meşterilor	 tradiþionali	 „care	

aveau	relaþie	directã	cu	materia”6	şi	care	erau	obligaþi	sã	îndeplineascã	

anumite	 condiþii,	 dar	 şi	 sã	 efectueze	 toate	 lucrãrile	 ce	 þineau	 de	

construcþie	 (ritualuri	 şi	 activitãþile	 propriu	 zise	 specifice),	 sau	 pur	 şi	

simplu disoluþiile arhitectonice sunt cauzate de evoluþia economicã 

(datoratã	migraþiei	 forþei	de	muncã),	 socialã,	 religioasã,	mentalitarã	 şi	

chiar	politicã	(ne	gândim	aici	la	sistemul	comunist,	totalitar	şi	egalitarist	

într-o primã etapã iar apoi influenþele fenomenului de europenizare).

 Analizând factorii determinanþi ai apariþiei disoluþiilor în 

arhitectura	tradiþionalã,	evoluþia	economicã	este	factorul	primordial	şi	

covârşitor.	Din	Maramureş,	dar	mai	ales	din	Þara	Oaşului,	se	înregistrezã	

începând cu anii 1975-1980 un fenomen vast de migraþie a forþei de 

muncã,	migraþie	 temporarã	 sau	 sezonierã;	 bãrbaþii,	 deseori	 însoþiþi	 de	

soþii, mergeau la lucru în þarã, unde efectuau munci grele dar bine plãtite: 

2 Augustin Ioan, Pentru re-încreştinarea zidirii, Bucureşti, Ed. LiterNet, 2005, p. 54.
3 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.
4 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 33.
5 Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
6 Augustin Ioan, op. cit., p. 37.



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

132 133

„mergem	la	râtaş	mai	ales	în	Banat,	era	greu,	da	fãcem	bani	buni,	o	fost	

loc	în	care	am	fost	şi	trii	ai	la	rând	pânã	sã	rãmânã	locu	curat	ca-n	palmã.	

Merem	cu	borese	şi	coconi	cu	tãt,	boresele	fãceu	mâncare	da	lucrau	şi	cu	

noi,	o	fost	dintre	ele	care	o	nãscut	acolo.	Era	greu	la	râtaş	iarna	venem	

acasã,	mai	fãcem	câte	ceva	pi	casã,	primãvara	merem	iarã	şi	stãtem	tãtã	

vara,	da	fãcem	bani	mulþi.	Merem	mulþi	oşeni	cu	delegatu	din	sat.	O	fost	

di	pã	la	noi	ce	so	dus	în	Iugoslavia	la	construcþii,	fugeu	pãstã	graniþã	şi	

gãseu	de	lucru,	o	fost	care	o	rãmas	pa	colo”7.

	 Cu	 toate	 cã	 nu	 aveau	 prea	 multã	 şcoalã,	 oşenii	 aveau	 simþul	

banului:	 „certezanii	 sâmt	unde-s	 banii,	 înainte,	 în	 comunism	mergeu	

de aci din sat delegaþi cu echipe de oameni, adunaþi din tãte satele din 

Oaş,	la	lucru	în	þarã,	s-o	mãrs	la	râtaş	da	s-o	mãrs	şi	la	vopsât	de	stâlpi	

de curent, pã unde o fost mai greu, pân munþi, o la vopsât de vapore la 

Mare,	noi	merem	pã	unde	era	mai	greu	da	sã	dedeu	bani	mulþi”8. Dupã 

1989,	fenomenul	de	migraþie	a	forþei	de	muncã	se	amplificã,	depãşind	

graniþele þãrii: spre þãrile occidentale - Franþa, Spania, Italia, Germania - 

în	cazul	zonelor	Oaş,	Maramureş	şi	Codru:	„majoritatea	sunt	în	Franþa,	

pentru	cã	acolo	au	plecat	de	la	 început	mai	mulþi	şi	acolo	şi-au	fãcut	

cunoştinþe,	prieteni.	Ştiu	cã	şi	vecinul	de	la	noi	de	pe	stradã	stã	acolo,	

vãru	meu	este	tot	acolo	şi	alþii,	 io	nu	m-am	dus	cã-s	bolnav	da	coptii	

mei	îs	acolo,	au	de	lucru,	au	maşinã	şi	amu	fac	şi	casa	nouã”9.	Chemarea	

se	face	uneori	telefonic:	„hai	în	Franþa	cã	am	gãsit	de	lucru,	sau	hai	în	

Italia	cã	este	de	lucru”,	fãrã	a	avea	importanþã	ce	muncã	ar	urma	sã	fie	

efectuatã	acolo	unde	vor	pleca;	alþii	pleacã	spre	þãrile	foste	comuniste	

în	zona	Maramureşului	istoric	-	Transcarpatia.	Din	satele	româneşti	din	

Transcarpatia	(Apşa	de	Sus,	Apşa	de	Mijloc,	Slatina,	Biserica	Albã	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.
8 Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006. 
9 Inf. Mihoc Ioan, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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 Schimbãrile care apar la nivelul credinþelor religioase (românii 

din	Maramureş	dreapta	şi	 stânga	Tisei	 şi	ucraineni	din	Maramureş	şi	

Satu	Mare	 au	 renunþat,	 în	 numãr	mare,	 la	 biserica	 creştinã	 ortodoxã	

ori	greco-catolicã	trecând	la	„adevãr”	în	cadrul	cultelor	neoprotestante)	

influenþeazã	într-un	mod	evident	pãstrarea	şi	conservarea	obiceiurilor,	

tradiþiilor	 şi	 a	modului	de	 trai	 al	 oamenilor.	Membrii	 acestor	 grupuri	

religioase	renunþã	foarte	uşor	la	elementele	identitare	-	port	tradiþional,	

practici	 rituale,	 obiceiuri,	 elemente	 de	 organizare	 a	 interioarelor	 „de	

când	sântem	la	adevãr	am	þâpat	hainele	româneşti,	coptii	nu	mai	mãrg	

la	cãmin,	cã	mai	îs	profesori	care	îi	învaþã	sã	joce	şi	sã	cânte	româneşte,	

da noi n-avem voie la distracþie, iconele le-am þâpat hãt pã vale cã-i chip 

cioplit,	blidele	şi	pã	alea	le-am	spart,	la	ce-s	bune	pã	pãreþi,	ştergurile	le	

folosim	da	nu	pã	pãreþi”	ne	povesteşte	acestea	uşor	iritatã	o	informatoare	

de	 teren	 dintr-un	 sat	 îndepãrtat	 -	 Topcino	 în	 Transcarpatia,	 care	 a	

rãspuns chestionarului nostru pânã la momentul întrebãrilor legate de 

religie.	Am	aflat	cã	o	cheamã	Ana	cã	are	67	de	ani	(în	anul	2004),	deşi	

arãta	asemeni	unei	femei	de	76	de	ani,	era	pocãitã	de	cinci	ani	„fraþii	

mã	ajutã,	mi-o	dat	bani	 şi	mâncare,	 am	 fost	bolnavã	 şi	m-o	ajutat,	 io	

nu trebe numa sã mã duc la adunare, sã mã îmbrac ca ii, nu credem în 

bobene, nici în babe, pã la noi nici nu sunt deaeste, pote oricând o fost 

da	io	nu	mai	ştiu	şi	nu	cred,	aieste-s	prostii”.	La	întrebarea	ce	obiceiuri	

erau	pe	vremuri	când	se	construia	casa	ne	spune	„nu	mai	ştiu	io	nimic,	

io	cu	bãrbatu	mneu	am	fãcut	casa	da	n-am	fãcut	nimnic,	nici	meşteru	

no	fãcut	nimnic	aşe	þâu	minte,	amu	când	am	spart	casa	şi	o	construit	

coptii	o	ridicat-o	ca	alþii	din	sat”.	Religia,	mai	ales	în	cazul	grupurilor	

minoritare, este un foctor deosebit în pãstrarea mãrcilor identitare, a 

obiceiurilor	şi	tradiþilor.

	 Evoluþia	socialã	şi	atitudinea,	mentalitatea	localnicilor	din	zona	

studiatã, contribuie în mod cert la apariþia disoluþiilor din arhitecturã. 

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

ceea	ce	priveşte	viaþa	cotidianã,	se	confirmã	în	cazul	oşenilor	legitatea	
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asimilãrii	mai	întâi	a	elementelor	urbane	şi	moderne	mai	«exterioare»,	

formale. Astfel, cu toatã rezistenþa extrem de puternicã la influenþele 

externe,	se	pot	observa	mai	des	-	aşa	cum	e	firesc	-	la	tineri	schimbãri	

importante în vestimentaþie, în vocabular, însã mai puþin în relaþiile 

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

mai	multe	schimbãri	decât	în	cel	interior”10. 

 Sociologul Petru Iluþ (în anul 1977) face aceste observaþii deosebit 

de	 intuitive	 şi	 în	 acelaşi	 timp	actuale,	 când	 susþine	 cã	 fenomenul	de	

schimbare al mentalitãþi în comunitãþile rurale dureazã de câteva decenii, 

tranziþia dinspre tradiþie spre modernitate afectând mai ales valorile 

spirituale	 ale	 populaþiei	 rurale.	 Cultura	 şi	 mentalitatea	 tradiþionalã	

au	 cãzut	 pradã	 „conflictului”	 dintre	 tradiþie	 şi	 modernitate11;	 astfel	

întâlnim	azi,	în	zile	de	sãrbãtoare,	prin	satele	din	Þara	Oaşului	sau	din	

Maramureş,	oameni	îmbrãcaþi	în	costume	„tradiþionale”	(confecþionate	

dupã 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	þarã”	accidentat.

	 Din	 perspectiva	 creaþiei	 materiale	 şi	 spirituale	 modernitatea	

pare	a	fi	avut	un	efect	devastator:	„Am	vãzut	în	satele	româneşti	febra	

distrugãtoare a þãranilor, gata sã dea foc lemnului din care erau fãcute 

vechile	 lor	 case	 ca	 sã	 le	 înlocuiascã	 cu	 vile	 banale	 din	 cãrãmidã	 şi	

nerãbdãtori sã facã sã disparã tot ce le mobila, sã arunce într-un colþ din 

pod vechile icoane pe sticlã ca sã le înlocuiascã cu vulgare reproduceri 

de	duzinã,	de	 fabricaþie	 italieneascã.	Nici	o	directivã	oficialã,	nici	un	

control	nu	le	comandã	aceastã	urbanizare	sãlbaticã”12. 

	 Localnicii,	 aceşti	 þãrani	 moderni	 care	 şi-au	 distrus	 zestrea	

tradiþionalã13	nu	au	reuşit	sã	îşi	schimbe	la	fel	de	repede	mentalitatea	

şi	 comportamentul,	 atitudea	 faþã	de	 sine	 şi	 faþã	de	 celãlalt;	 pentru	 ei	

10 Petru Iluţ; apud: Traian Vedinaş, Introducere în sociologia rurală, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 150.
11 Traian Vedinaş, op.cit, p. 151.
12 Claude Karnoouh; apud: Traian Vedinaş, op.cit, p. 151.
13 Ibidem.
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imaginea,	 prestigiul	 în	 comunitate	 este	 deosebit	 de	 importantã.	 Casa	

este	elementul	esenþial	în	stabilirea	ierarhiilor	locale,	şi	astfel	este	cea	

mai	 afectatã	 de	 manifestãrile	 „distrugãtoare”	 aduse	 de	 pãtrunderea	

modernitaþii.

	 A	construi	sau	reconstrui	o	casã	în	zona	Oaş	sau	Maramureş,	este	

un	barometru	al	posibilitãþilor,	dar	în	acelaşi	timp	este	şi	un	automatism:	

„fac	cãşi	aşa	mari	pentru	cã	nu	au	ce	face	cu	banii,	când	îs	gata,	iarã	le	

stricã	şi	fac	altele,	mai	mari,	de	falã,	cã-i	ca	la	concurs,	i-a	şi	vecinu	di	

pãstã	drum	a	face	palat	ca	jinerele,	amu	douã	zile	o	spart	marmura	di	la	

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

 

	Fig.	nr.	43,	Casã	reconstruitã,	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006

14 Inf. Berinde Maria, 68 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2007.
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	 Casa,	prin	suprafaþã	şi	formã,	este	în	acest	caz	mijloc	de	exprimare	

a stãrii materiale, un simbol al prestigiului social al statutului în 

comunitate	„aşei	la	noi	sã	fac	case	mari,	cu	multe	camere”15 ne spune 

un	informator	în	Apşa	de	Mijloc-	Ucraina,	„oamenii	au	bani,	ce-or	face	

cu	ei...	şapoi	trebe	sã	sã	vadã	ca	au...	dacã	n-ai	ave	n-ai	face,	noi	nu	ştim	

alceva	sã	facem	cã	nu	ducem	bani	în	pãmânt	îi	lãsãm	în	casã”16.	Şi	acest	

informator	are	o	casã	cu	15	încãperi	finisatã	la	exterior,	„împodobitã”	cu	

geamuri	şi	gemuleþe	de	diverse	mãrimi.	

  

	Fig.	nr.	44,	Casã	din	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	Ucraina,	2009

15 Inf. Şimon Ion, 62 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
16 Idem.
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		 Schimbãrile	 politice	 au	 contribuit	 şi	 ele	 în	 mod	 esenþial	 la	

apariþia disoluþiilor în arhitecturã. Informaþia de teren ne indicã faptul 

cã în perioada regimului comunist au fost obligaþi la adoptarea unor 

modele,	a	unor	 tipologii	 identice;	 în	cazul	caselor,	curþilor,	gardurilor	

persistã	 aceastã	 tendinþã	 de	 „uniform”	 şi	 dupã	 schimbarea	 politicã	

care	a	intervenit	„mn-eam	fãcut	casa	ca	a	lu’	Moiş	Ion	din	deal,	da	mai	

mare,	cu	mai	multe	camere”17,	 forma	o	copiazã	schimbând	culorile	şi	

dimensiunile:	„io	am	cu	douã	camere	mai	mult	ca	vecinu,	de	sãmãnat	

samanã	da	noi	avem	şi	garaj	şi	camere	deasupra	garajului,	am	fãcut-o	

mai	mare	sã	sie	mai	mândrã,	şi	noi	am	pus	de	la	început	jamuri	deaieste	

noi,	ce-s	tare	bune	nu	trãbe	feştite,	îs	mândre	şi	mai	scumpe,	da	ce	sã	

facem”18. 

Fig.	nr.	45,	Casã	din	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	Ucraina,	2014

17 Inf. Stan Mihai, 45 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2007.
18 Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
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	Fig.	nr.	46,	Casã	din	Moişeni,	jud.Satu	Mare,	2007

	Fig.	nr.	47,	Casã	din	Moişeni,	jud.Satu	Mare,	2007
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2. ARHITECTURA CONTEMPORANĂ SAU CASELE DE FALĂ

	 Construcþia	cea	mai	importantã	din	cadrul	gospodãriei	þãrãneşti,	

casa,	aşa	cum	am	semnalat	deja,	a	fost	şi	este	supusã	evoluþiei	atât	din	

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

al	materialelor	şi	implicit	al	tehnicilor	de	lucru.	Locuinþa,	prezentã	în	

viaþa comunitãþii umane încã din paleolitic, poate fi definitã în funcþie 

de aspectele sale economice, arhitecturale, sociale, estetice etc.

 În satele tradiþionale, casa, a fost pânã nu demult, element esenþial 

al microcosmosului gospodãresc, dar în timp aceastã simbolisticã 

dispare.	Casa	 îşi	pierde	valorile	cosmologice,	 îşi	pierde	din	simboluri	

şi	funcþii,	supusã	fiind	şi	ea	unui	proces	de	transformare	a	mentalului	

uman, unele lucruri sunt uitate, altele sunt lãsate uitãrii intenþionat. 

	 Casa	se	identificã	cu	stãpânii,	cu	creatorii,	iar	comportamentul	lor	

influenþeazã	soarta,	rostul	şi	importanþa	casei;	tocmai	de	aceea	pentru	

omul modern, lipsit de semnificaþii religioase ori spirituale, casa este 

doar	un	spaþiu	de	locuit,	pãstrându-şi	în	principal	funcþia	socialã.	

	 Istoria	 arhitecturii	 româneşti	 evidenþiazã	 evoluþia	 locuinþei	

tradiþionale	 din	 punctul	 de	 vedere	 al	 materialelor	 şi	 a	 modului	 de	

construcþie,	a	funcþionalitãþii	şi	a	esteticii.	Locuinþele	tradiþionale	rurale	

erau,	în	majoritatea	lor,	construite	din	lemn,	piatrã	şi	pãmânt,	materiale	

care conferã o durabilitate mai redusã, reconstrucþia acestora fiind 

necesarã la anumite intervale de timp. 

 Dupã modul de construcþie, casa þãrãneascã din zona studiatã 

este caracterizatã prin: 

 1. folosirea materialelor specifice de construcþie a lemnului, în 

special;	

	 2.	 dimensiune	 şi	 formã:	 casele	 erau	 construite	 dupã	 aceleaşi	

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

perioada de tranziþie a arhitecturii rurale anii 1960-1980).

	 Atât	materialele	de	construcþie,	cât	şi	dimensiunile	şi	formele	se	
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modificã în cazul casei contemporane: casa cu 10-20 de camere (anii 

1980- 2015). 

	 „Modificãrile	 locuinþei	 şi	 gospodãriei	 rurale	 contemporane,	 se	

datoreazã	-	ca	structurã,	spaþiu,	funcþionalitate	şi	esteticã	-	în	cea	mai	

mare parte modului de viaþã din sate. De obicei, exteriorul locuinþei 

rurale redã situaþia socialã a celor care o ocupã, reprezentând deopotrivã 

un	simbol	al	spiritualitãþii	şi	al	stãrii	culturale.	În	multe	cazuri	-	prin	

intermediul locuinþelor - familiile rurale preiau de la generaþiile 

anterioare	o	serie	de	elemente	tradiþionale	de	mare	sensibilitate	şi	forþã	

de	expresie”19.

	 Cum	am	vãzut	deja,	evoluþia	economicã	şi	cea	a	vieþii	sociale	duc	la	

apariþia disoluþiilor în arhitectura ruralã, schimbarea condiþiilor de viaþã, 

a confortului de locuire, a modului de organizare a spaþiului de locuit. 

În	majoritatea	localitãþilor	din	nord-vestul	Transilvaniei,	gospodãriile	au	

cunoscut	un	model	de	„tranziþie”,	o	perioadã	de	aproximativ	30	de	ani	

în	care	s-au	construit	case	cu	o	planimetrie	mai	complexã;	atunci	apar	

casele cu 2-3 camere, este perioada în care regimul comunist impune 

anumite	tipuri	de	case	„uniforme”,	dar	care	serveau	scopului	practic	şi	

apoi celui estetic20,	cu	o	suprafaþã	locuibilã	de	aproximativ	100	m².		Tot	

în	aceastã	perioadã	se	construiesc	mai	ales	 în	zona	de	Câmpie	casele 

gemene,	 fie	pentru	membrii	aceleaşi	 familii	 -	 fraþi	 în	general,	 fie	doar	

pentru simpli vecini dar care la mica înþelegere acceptã sã construiascã 

în acest mod doar din raþiuni economice - construirea caselor cu un 

singur perete despãrþitor. 

  Odatã cu amplificarea fenomenului de migraþie a muncii 

(sezonierã	 în	Þara	Oaşului,	sau	spre	mediile	urbane	 în	zona	Codru	şi	

Câmpia	Sãtmarului)	arhitectura	ruralã	cunoaşte	o	perioadã	explozivã	în	

ceea	ce	priveşte	ritmul	de	construcþie.	În	satele	de	câmpie	

19 Trăilă Cernescu, „Schimbări din perspectiva locuirii în mediul rural românesc”, în  
Sociologie Româneascã, vol. I, nr. 1, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, p. 44.
20 Nicolai Hartmann, Estetica, Bucureşti, Ed. Univers, 1974, p. 128.
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Fig.	nr.	49,	Casã	bãtrânã	şi	casã	nouã	din	Cãmãrzana,	jud.	Satu	Mare,	2006

Fig.	nr.	50,	Casã	bãtrânã	şi	nouã,	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	2008
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ori	 în	cele	şvãbeşti	 sau	maghiare,	peste	60%	din	case	sunt	construite	

de	 la	 sfârşitul	 secolului	 al	 XIX	 lea	 pânã	 la	 mijlocul	 secolului	 XX.	

Tendinþa	 în	 aceste	 sate	 este	 de	 reabilitare	 a	 locuinþelor	 tradiþionale,	

ritmul de construire a unor noi case este mai lent, iar acest fenomen 

nu este datorat stãrii materiale a locuitorilor acestor sate, ci dorinþei de 

conservare	a	tradiþiilor	şi	de	pãstrare	a	mãrcii	identitare	care	este	casa.	

În	Þara	Oaşului	şi	Maramureşul	istoric	construirea	de	case	noi	ajunge	

sã	 fie	un	mod	de	existenþã.	Zeci	de	generaþii	 au	crescut	 şi	 au	 trãit	 în	

spaþii foarte restrânse, în case lipsite de minim de confort, dar evoluþia 

economicã le permite acum acestor oameni sã schimbe ceva în modul 

lor	de	a	trãi	şi	de	a	fi,	„Domne	da	sãracã	o	fost	lume	oricând,	n-am	avut	

nici	apã	dupã	ce	be,	şi	amu	fac	vârfuri	la	mninuni,	am	şezut	tãþi	grãmadã	

înto	casã,	avem	câte	douã	o	tri	paturi	şi	lãiþi	cu	spate	şi	lãdoie	pi	care	

mai	dormeu	şi	coconii”21. 

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

încãperi	 (casa	 dinapoi	 şi	 casa	 curatã),	 acum	 o	 familie	 cu	 un	 copil	

locuieşte	în	casã	cu	zece	camere.	S-a	schimbat	raportul	dintre	membrii	

familiei	şi	numãrul	de	camere,	dintre	persoane	şi	spaþiul	de	locuit.	Acum	

nu mai duc lipsã de spaþiu de locuit dar încep sã construiascã pentru 

a-şi	asigura	prestigiul	în	comunitate.	Casa	veche	coexistã	cu	casa	nouã	

multã	vreme,	ea	fie	îşi	schimbã	destinaþia,	fie	devine	rezidenþa	familiei	

de	bãtrâni,	dacã	aceştia	 trãiesc	cu	copiii	 în	aceaşi	curte,	 lucru	care	se	

întâlneşte	din	ce	în	ce	mai	rar,	fiecare	familie	deþinând	mai	multe	case,	

sau devine o anexã a gospodãriei. 

		 Casa	a	ajuns	produs	de	schimb	la	încheierea	unei	cãsãtorii22, atât 

bãiatul	cât	şi	fata	primeşte	câte	o	casã	zestre23;	tinerii	ajung	astfel	sã	deþinã	

dintr-un	început	douã	case,	nu	în	totdeauna	sunt	ambele	finalizate,	şi	

atunci	„noi	avem	douã	fete	una	deja	îi	mãritatã,	am	mãritat-o	cu	o	casã	

21 Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
22 Alina Crengă-Astaloş şi Liuba Horvat, op. cit. p. 240.
23 Lucru semnalat atât în Oaş cât şi în Maramureş.
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jinerele	o	avut	şi	el	o	casã,	a	nostrã	nu	le-o	plãcut	şi-o	mãrs	în	a	lor.	Pã	

la	noi	aşe	fac	toþi	tinerii	rãmân	sã	hotãrascã	pe	care	o	terminã	şi	în	care	

merg	sã	 trãiascã,	 şi	dacã	nu	 le	place	nici	una	 îşi	mai	 fac	şi	ei	o	casã.	

Pentru fata mai micã construim acuma, facem o casã mai frumosã sã îi 

placã	şi	sã	rãmâie	aici”24 .

	 „La	noi	o	cã	ai	fatã	o	cã	ai	bãiat	trebe	sã	construieşti,	le	dai	zestre	

câte	o	casã,	o	maşinã,	sã	nu	înceapã	de	la	zero”25.

 Materialele tradiþionale de construcþie sunt înlocuite treptat cu 

cele moderne, dar aceastã trecere la materialele noi, s-a fãcut pânã nu 

demult	întru-un	ritm	destul	de	lent	(pânã	prin	anii	1985);	receptivitatea	

faþã	de	nou	a	fost	mai	înceatã	datoritã	lipsei	mijloacelor	de	informare	

dar	şi	datoritã	lipsei	resurselor	financiare	(în	unele	cazuri):	„n-am	ştiut	

noi	 pã	 vremea	 aia	 sã	 alegem	 ce-i	 mai	 uşor.	 Am	 lucrat	 ca	 proştii,	 sã	

cãrãm	ptiatrã,	sã	facem	voioje	cã	n-am	avut	bani	sã	le	luãm	de	la	þâganii	

din	Vama,	sã	facem	moltar.	Amu-i	uşor	meri	în	centru'	este	depozit	de	

materiale,	au	de	tãte	şi	 îþi	aduc	tot	ce	 trebe	pãntru	construcþie,	amu-i	

uşor	sã	rãdici	o	casã”26.

	 În	 momentul	 în	 care	 se	 doreşte	 înþelegerea	 mecanismelor	 de	

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

o	legãturã	între	casã	şi	curte,	între	spaþiul	privat	şi	spaþiul	semiprivat,	

sau	altfel	spus	între	ceea	ce	aparþine	numai	familiei	şi	ceea	ce	aparþine	

vecinãtãþii ori chiar satului. 

	 Modalitãþile	 de	 concepere	 şi	 locuire	 a	 spaþiului	 domestic	 fiind	

expresii ale specificului cultural al unei societãþi, fiecare culturã are 

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

închis/deschis27. Aceastã abordare a spaþiului este o marcã identitarã, 

începând de la felul în care este poziþionatã casa faþã de stradã, tipul de 

împrejmuire,	modul	de	amenajare	a	casei	de	locuit	şi	de	organizare	al	

24 Inf. Botoş Ioan, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
25 Inf. Stan Ioan (Nonu) 40 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007.
26 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.
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curþii - spaþiu semipublic. 

 Astfel de mãrci identitare sunt identificate în zona studiatã dupã 

cum urmeazã: 

• poziþionarea casei de locuit perfect perpendicularã pe stradã, 

într-o	 ordine	 desãvârşitã,	 pe	 loturi	 dreptunghiulare	 cu	 structuri	

interioare	 funcþionale,	 având	curþi	 îngrijite	 şi	 curate,	 este	 întâlnitã	 în	

satele	şvãbeşti	din	judeþul	Satu	Mare;	

•	 vãruirea	casei	oşeneşti	vechi	cu	mnierâu;																												

•	 construirea	de	case	„palat”	un	lucru	specific	oşenilor	şi	românilor	

din	Maramureşul	istoric;	

•	 dimensiunea	şi	forma	locuinþelor,	ucrainenii	şi	maghiarii	au	case	

cu 2-3 camere.

 Arhitectura ruralã contemporanã în cea mai mare parte a zonei 

propusã spre studiu nu mai are nimic în comun cu arhitectura popularã, 

deoarece	clãdirile	tradiþionale	au	dispãrut	în	proporþie	de	90%	în	Þara	

Oaşului	şi	Maramureşul	istoric	-	Transcarpatia,	şi	în	proporþie	de	60%	

în	zona	Codru,	Maramureş	şi	Câmpia	Sãtmarului.	Casele	de	aici	sunt	

recent	construite,	sau	reconstruite,	fãcute	cu	bani	câştigaþi	în	Europa	de	

vest	(România)	şi	Europa	de	est	(Ucraina);	spre	exemplu,	în	localitatea	

Certeze	ritmul	de	construcþie	al	caselor	este	de	circa	25-30	case	noi	pe	

an,	astfel	s-a	ajuns	la	aproximativ	1.100	de	case	la	o	populaþie	de	3.33528. 

28 Conform datelor statistice obţinute de la primărie în anul 2009.

Fig.	nr.	51,	Casã	veche	şi	nouã,	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	2008
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 Dintre informatorii de teren 90% declarã cã au fãcut renovãri la 

casã	dupã	anul	1990	şi	aproximativ	80%	dintre	renovãrile	şi	construcþiile	

de case s-au realizat dupã anul 1999. Pe mãsura trecerii anilor, din ce 

în	ce	mai	mulþi	îşi	fac	renovãri	la	case,	20%	dintre	aceste	renovãri	fiind	

efectuate	 în	 cursul	 anului	 2004.	Renovãrile,	 „remonturile”	 au	 constat	

în	 amenajãri	 interioare	 şi	 exterioare,	 aceasta	 însemnând:	 tencuieli,	

zugrãveli, gresiere, faianþare, schimbarea pardoselelor sau schimbarea 

acoperişului	 (formã	şi	material	de	acoperire);	 în	10%	din	gospodãriile	

în care am fost în perioada cercetãrii de teren se construia o casã sau un 

corp nou la casa existentã. 

	 În	Þara	Oaşului	se	construieşte	mult	în	toate	localitãþile:	în	Cãlineşti-

Oaş	şi	Gherþa	Micã,	în	anii	2001-2002,	au	fost	înregistrate	cele	mai	multe	

cereri de autorizaþii de costrucþie (nu toþi localnicii construiesc cu autorizaþii) 

dupã	cum	urmeazã:	2001	(51	în	Cãlineşti-Oaş,	42	în	Gherþa	Micã),	2002	

(112	cereri	Cãlineşti-Oaş,	31	cereri	Gherþa	Micã).	Aceste	autorizaþii	în	mare	

parte	sunt	obþinute	dupã	ce	construcþia	este	deja	gata.

Fig.	nr.	52,	Casã	din	Cãlineşti-Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2006
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	 Cea	mai	mare	parte	din	capitalul	financiar	acumulat	prin	muncã	în	

strãinãtate	este	investit	în	þarã	în	imobile,	dar	o	mare	parte	a	„vilelor”	din	

Certeze	au	fost	ridicate	în	vremurile	comuniste,	iar	perioada	postcomunistã	

Fig.	nr.	53,	Casã	din	Certeze	cu	acoperiş	curbat,	jud.	Satu	Mare,	2007

Anul Cãlineşti-Oaş Gherþa Micã Cãmãrzana

1998 14 16 4
1999 19 28 7
2000 19 9 3
2001 51 42 9
2002 112 31 12
2003 19 30 10
2004 45 10 15

Tabel	1.	Numãrul	cererilor	depuse	pentru	autorizaþie	de	construcþie	pe	ani
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le-a	 adus	 doar	 îmbunãtãþiri.	 Parte	 dintre	meşterii	 constructori	 locali	 au	

lucrat în strãinãtate, învãþând acolo sã foloseascã materialele moderne de 

construcþie.	Aceşti	meşteri	(dintre	care	unii	au	moştenit	meseria)	construiesc	

folosind	nişte	schiþe	sau	imagini	realizate	pe	calculator,	ei	nu	au	nevoie	de	

proiecte realizate de arhitecþi. 

	 Majoritatea	localnicilor	din	Certeze	îşi	obþin	autorizaþia	de	construire	

pe baza documentaþiei realizate de arhitecþi, doar dupã ce se terminã 

construcþia:	„ce	proiect?	îi	mai	uşor	dupã	ce-i	gata	a	veni	şi-a	mãsura,	am	

dat	200	de	euro	la	un	arhitect	şi	ne-o	dat	mai	multe	„proiecte”	sã	ne	alejem	

care	o	vrem,	am	vorbit	cu	bãiatu	ce	costruieşte,	care	îi	tare	priceput,	i-am	

spus	ce	ne	place	la	fiecare	model	şi	el	o	început	sã	facã	dupã	cum	i-am	zis	

noi cã vrem, i-am spus de la început cã vrem 14-15 camere, când a fi gata 

om	vede	cum	a	fi,	de	n-a	fi	bine	om	mai	sparge”29.

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

Fig.	nr.	54,	„Proiect”	casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	55,	„Proiect”	casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2008

Fig.	nr.	56,	„Proiect”	casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2008
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	 Bãtrânii,	 când	 şi-au	 costruit	 casele,	modeste,	 cu	materialele	de	

construcþie pe care le aveau la dispoziþie, erau foarte atenþi la alegerea 

locului unde urma sã ridice casa, la alegerea materialului (ne referim în 

special la alegerea lemnului), la respectarea obiceiurilor de construcþie. 

Oamenii	 din	 zilele	 noastre	 trec	 foarte	 uşor	 peste	 aceste	 aspecte,	 ei	

construiesc case cu douã - trei nivele, fãrã a þine cont de condiþiile de 

bazã, fãrã a face o analizã a solului sau un studiu de rezistenþã la clãdirile 

deja	existente.	Ei	utilizeazã	materiale	noi	de	care	au	aflat	în	þãrile	în	care	

lucreazã, dar care nu întotdeauna se potrivesc cu condiþiile locale, iar 

rezultatul nu este cel dorit în toate cazurile. 

	 „În	1960	când	am	început	sã	facem	aici	casã	am	sãpat	vreo	2,5	m	

pentru	fundaþie,	şi	la	colþuri	sã	pune	pã	atunci	orice	bani,	denceput	de	

casã,	între	doãu	ptietre	zice	meşteru	cãi	bine	sã	pui	100	de	lei,	de	noroc	

a	cãsii	şi	strope	cu	busuioc	şi	apã	sfinþitã,	sã	mai	be	şi	câte	un	pãhar	

de	pãlincã,	da	meşteru	Costicã	era	cam	şmecher,	era	unu	din	Horoatu	

Cehului,	când	pleca	gazda	scote	banii	de	sub	piatrã	şi	sara	mere	la	bufet,	

ala	era	norocu	cãsii”30.

	 Se	construieşte	mult,	nu	neapãrat	din	lipsã	de	spaþiu	locativ,	cât	

mai	ales	din	dorinþa	de	a	„investi”	banii	câştigaþi	cu	multã	muncã,	de	

a	 se	mândri	 „de	 falã”.	Marea	majoritate	 a	 informatorilor	de	 teren	 (cei	

din	Certeze	şi	Moişeni)	vãd	construirea	unei	case	ca	pe	o	investiþie	„da	

ce-om face cu banii, dupã ce sã merem sã vedem lumea? ce rost are 

sã-i	prãpãdim	cã	sã	câtigã	aşe	greu,	mai	bine	facem	cãşi	cã	ce-i	 fãcut,	

îi	bun	fãcut,	şi	cui	nu	i-a	plãce	sã	facã	altfel”31, însã foarte puþini vãd 

acest	fenomen,	aceastã	modã	de	a	construi	ca	o	„pierdere	de	vreme	-	se-

ngropã	banii	în	case	fãrã	rost,	da	asta-i	moda	ce	sã	facem?	Facem	şi	noi	

ca	ceilalþi.	Casa	din	sus	e	a	fetei	da	nu	vine	cu	familia	numa	o	datã	pã	

an acasã, nu le place sã stee în ie, mai bine stau cu noi aci, în curte ce 

construim	îi	pãntru	cocon,	da	io	ştiu	de	ia	plãce	la	cine	a	veni	de	norã	

30 Inf. Cuirciu Ioan, 60 ani, Bulgari, jud. Sălaj, 2004.
31 Inf. Mic Maria, 50 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
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şi	nor	pleca	de	aci.	De	nu	construim	intrãm	în	gura	satului	cã	suntem	

leneşi,	o	beteji	şi	nu	facem	bani.	Coconii	nu	pre	vor	sã	mai	construiascã	

da	ei	nu-s	aici,	o	noi	trãim	aci	cu	certezanii”32.

	 În	zona	Oaşului	a	apãrut	o	nouã	tradiþie,	competiþia	 între	rude	

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

studii sociologice reiese cã oamenii, atunci când se comparã cu vecinii, 

estimeazã	 cã	 trãiesc	 aproximativ	 la	 fel.	 Şi	 în	 cazul	 oşenilor,	 jumãtate	

sunt de pãrere cã trãiesc la fel ca vecinii lor, dar aproape o treime dintre 

ei considerã cã trãiesc mai bine decât vecinii. De aceea considerãm cã 

aceastã	 tradiþie	 a	 competiþiei	 de	 care	 se	 vorbeşte	 în	 ceea	 ce	 priveşte	

traiul	şi	bunurile,	se	adevereşte	la	nivelul	localitaþilor	studiate	în	Oaş. 

	 Odatã	cu	apariþia	noilor	materiale	de	construcþie	şi	aplicãrii	noilor	

tehnici de construcþie, arhitectura contemporanã, atât cea din mediul 

urban,	cât	şi	cea	din	mediul	rural	îşi	permite	sã	punã	în	practicã	forme	

mai îndrãzneþe, inedite, de expresie arhitecturalã.

 Dar din pãcate în zona studiatã rezultatul nu este întodeauna cel 

dorit,	 deoarece	 când	vorbim	despre	 arhitectura	din	Þara	Oaşului	 sau	

Maramureş	suntem	în	unele	cazuri	 tentaþi	 sã	vorbim	despre	kitsch în 

arhitecturã,	o	parte	a	caselor	şi	a	spaþiilor	(private	ori	publice)	au	cãzut	

pradã,	spun	unii	specialişti,	duetului	„sublim-execrabil”33.

Nivelul	dvs.	de	trai	

în comparatie cu…

Perioada dinainte de 1990 

(regimul comunist)
Cea	a	vecinilor	dvs.

Mai bun 38,0% 31,2%

La fel 35,8% 50,1%
Mai rau 26,2% 18,7%

Tabel	2.	Comparaþia	nivelului	de	trai

32 Inf. Ciorba Ion, 56 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
33 Octavia Groza, „Despre spaţiu şi măsură”, în Altfel de spaţii. Studii de heterotopolgie, Bucureşti , Ed. 
Paidea, 2001, p. 58.
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Fig.	nr.	57,	Casã	din	Negreşti-Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2008

	Fig.	nr.	58,	Casã	din	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	2005
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Nu	puþine	sunt	cazurile	în	care	casa	are	o	formã	modernã,	plãcutã,	în	

schimb	curtea	este	„împodobitã”	cu	 frumoşi	pitici	de	grãdinã,	zâne	şi	

cãþei din porþelan (în mãrime naturalã), sau în care casa este decoratã 

în	exterior	şi	interior	cu	materiale	moderne	dar	şi	elemente	tradiþionale,	

care	nu	se	potrivesc	unele	cu	altele.	Acelaşi	lucru	se	întâmplã	şi	cu	casele	

românilor	 din	 Transcarpatia:	 aici	 gardurile,	 curþile,	 balcoanele	 sunt	

„decorate”	cu	lebede,	pitici,	 lei:	„am	chemat	un	pictor	sã	ne	vopsascã	

pã	gard	ceva,	pãntru	coptil,	din	România	am	cumpãrat	Albã	ca	zãpada	

cu	piticii	şi	din	Dibrova	am	luat	de	la	unu	ce	face	lebede	şi	nişte	coşuri	

mari din ghips sã pot pune florile afarã în curte, am vãzut la un somsid 

cã	o	adus	o	fântânã	din	ptiatrã,	la	anu	om	aduce	şi	noi	una,	om	face	şi	

noi	mândru	în	curte”34. (Anexe fig. nr. 35)

	 O	 altã	 discrepanþã	 care	 apare	 la	 amenajarea	 spaþiului	 exterior	

este cea datoratã aparþiei unor filigoree din lemn, a unor podeþe din 

lemn,	a	unor	pergole	din	lemn	ori	fier	forjat	şi	mai	nou	apar	şi	heleşteie	

cu	peşti,	toate	în	curtea	acestor	vile	finisate	cu	materiale	moderne,	de	

ultimã	 generaþie	 uneori	 „þipãtoare”.	 Dispar	 anexele	 cu	 rol	 productiv	

în	 economia	 gospodãriei	 şi	 apar	 aceste	 anexe	 care	 vin	 sã	 accentueze	

transformarea	totalã	a	mentalului	local.	Aceste	anexe	fiind	de	fapt	nişte	

spaþii	de	relaxare	şi	destindere,	nişte	spaþii	care	permit	omului	sã	stea	

mai	aproape	de	naturã,	ele	fac	legãtura	între	om	şi	naturã	atât	prin	formã	

cât	 şi	prin	materialul	din	care	sunt	 realizate.	Ar	pãrea	mai	normal	 sã	

gãsim astfel de spaþii într-o curte din mediul urban, într-un cartier de 

funcþionari	şi	nu	la	þarã,	unde	din	fericire	mai	existã	spaþii	verzi	(pãduri,	

dealuri etc.). 

 Interiorul acestor case este decorat cu mobilier de preferinþã din 

import,	producãtorii	din	Polonia	sau	Italia,	sau	producãtorii	din	România	

sunt	cei	mai	cãutaþi,	este	preferat	tot	ce	este	mai	scump	şi	se	pare	cã	tot	

ce	 se	produce	 în	aceste	 þãri	 este	 foarte	 scump	„am	 fost	 la	Negreşti	 sã	

34 Inf. Olena Dan, 40 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
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caut	o	mobilã	nouã	 în	salon	am	gãsit	una	 fãcutã	 la	 fabrica	din	Carei,	

tare fainã, tãt ce vreu a cumpãra îi vreo 3.000 de euro, vitrina, masa cu 

doişpe	scaune	şi	on	bar	mic”35, am întrebat acest informator cât de des 

primeşte	musafiri	în	acest	„salon”	rãspunsul	a	fost	„la	Paşti	şi	la	Crãciun,	

da	atunci	vin	mulþi	din	sat	cã	ne	avem	bine	cu	ei,	şi	avem	şi	fatã	care	

pãste	câþiva	ani	s-a	mãrita,	toþi	îs	curioşi	sã	uitã	ce	ai	cum	eşti	aranajat,	

nevasta	mea	schimbã	perdele	şi	covoarele	tãt	la	doi	-	trei	ani”.	(Anexe	

fig. nr. 36)

	 Casa	modestã	construitã	cu	materiale	tradiþionale	sau	casa	„palat“	

(cetate) construitã cu materiale moderne, tinde, dincolo de util, sã reprezinte 

omul cu toatã personalitatea lui, cu toate idealurile lui36: certezanii sau 

românii	 din	Ucraina	 oferã	 imaginea	 unei	 arhitecturi	 grandioase,	 care	

este într-o continuã schimbare. 

	 La	Certeze	marea	majoritate	a	caselor	ridicate	în	jurul	anilor	1980	

au fost reconstruite, unele dintre ele au fost refãcute cel puþin de trei ori, 

dar	sunt	case	care	au	fost	refãcute	şi	transformate	şi	de	opt	ori.	

	 Acoperişul,	un	element	decorativ	de	prim	rang,	face	legãtura	între	

tradiþional	 şi	modern;	 este	modern	deoarece	 a	 suferit	 cele	mai	multe	

transformãri	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 forma	 şi	 materialele	 folosite	 pentru	

învelitori,	 şi	 este	 tradiþional	 deoarece	 pãstreazã	materialul	 şi	 tehnica	

strãveche	 -	 lemnul	 şi	 tehnicile	 tradiþionale	 de	 prelucrare.	 Meşterii	

dulgheri	(atât	în	Þara	Oaşului,	cât	şi	în	Maramureş,	sunt	autodidacþi	sau	

provin	din	familii	de	meşteri)	care	realizeazã	acoperişul	caselor	moderne,	

sunt	singurii	care,	 fãrã	sã	fie	conştienþi	de	acest	 lucru,	confirmã	toate	

teoriile	 care	 vorbesc	 despre	 ingeniozitatea,	 creativitatea	 şi	 priceperea	

„þãranului	architect”.

	 În	anii	1995	se	fãceau	acoperişuri	cu	„clop”37.	Acoperişul	în	patru	

ape este prevãzut la distanþã de aproximativ doi metri cu douã stabloane 

care	„rup”	acoperişul	şi	dau	forma	nouã	de	acoperiş	cu	„clop”.	

35 Inf. Stan Ioan, 38 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2005.
36 George Matei Cantacuzino, Despre estetica reconstrucţiei, Bucureşti, Ed. Paidea, 2001, 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.
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Fig.	nr.	59,	Casã	cu	acoperiş	cu	„clop”,	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006

Fig.	nr.	60,	Casã	cu	acoperiş	cu	„turn”,	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006
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	 În	urmã	cu	patru	-	cinci	ani	„se	purta”	acoperişul	cu	turn	şi	mici	

cupole	realizate	sigur	din	lemn	şi	învelite	cu	şindrilã	bituminoasã	care	

este foarte maleabilã, lucru ce permite realizarea diferitelor forme noi. 

	 „Trend-ul”	în	materie	de	acoperiş	este	„acoperişul	curbat”	din	anul	

2005	pânã	azi.	Meşterii	care	realizeazã	aceste	acoperişuri	sunt	cei	care	

dau	dovadã	de	pricepere	şi	inventivitate	în	ceea	ce	priveşte	prelucrarea	

lemnului.	Şi	sunt	singurii	pãstrãtori	ai	artei	tradiþionale	de	construcþie.

	 La	 întrebarea	 de	 unde	 îşi	 aduc	 proiectele	 dupã	 care	 construiesc,	

majoritatea	 informatorilor	 au	 dat	 acelaşi	 rãspuns,	 şi	 anume	 cã	 sunt	 uşor	

influenþaþi	de	ceea	ce	vãd	„afarã”,	dar	cã	proiectele	le	iau	unii	de	la	alþii	în	sat	

şi	fiecare	aduce	mici	îmbunãtãþiri:	„dupã	nevoi	şi	plãcere,	dacã	vedem	în	sat	o	

în	altã	parte	ceva	ce	ne	place	ducem	meşteru	sã	vadã	şi	sã	ne	facã	şi	nouã	aşe,	

apoi	îs	şi	arhitecþi	de	la	Negreşti	care	fac	pãntru	2	-	3	sute	de	euro	câte	un	set	de	

desene	pãntru	casã	şi	iese	forma,	da	de	nu	ne	place	strâcãm	şi	facem	iarã”38.

Fig.	nr.	61,	Casã	cu	acoperiş	„curbat”,	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2009

38 Inf. Bârtă Dumitru, 46 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2006.
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	 Privitã	 în	 ansamblu,	 arhitectura	 actualã	 a	 Þãrii	Oaşului	 (Certeze,	

Moişeni,	 Huta-Certeze,	 Cãlineşti	Oaş)	 este	 unitarã,	 casele	 au	 acelaşi	 aer	

occidental,	acelaşi	tip	de	finisaje,	diferã	doar	coloritul.	Douã	execepþii	am	

întâlnit	la	Certeze	(proprietarii	sunt	rude	-	tatã	şi	fiicã,	şi	nu	sunt	imigranþi,	

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

şi	au	suferit	de-a	lungul	anilor	mai	multe	modificãri;	ultima	intervenþie	a	

început	anul	trecut	(2006).	Se	lucreazã	la	exterior	(2007)	şi	nu	este	finalizatã	

nici	una	dintre	clãdiri;	proprietarii	au	apelat	„la	echipe	de	arhitecþi”	pentru	

a	obþine	ceva	unic	la	Certeze39 ;	noi	vom	numi	stilul	„neoclasic	de	Certeze”.

 Faþadele imobilelor au o arhitecturã eclecticã, cu elemente de 

decoraþiune arhitecturalã neoclasice: stucaturã care vine montatã pe 

toatã	 suprafaþa	 zidurilor	 exterioare	 şi	 a	 ştabloanelor,	 coloane	 bogat	

ornamentate,	 fiind	 încununate	 de	 cariatide	 şi	 capiteluri	 stilizate,	 ce	

au anumite afinitãþi cu unele variante simplificate ale ordinului ionic. 

Ancadramentele geamurilor sunt bogat decorate, unele dintre ferestre 

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

Fig.	nr.	62,	Casã	din	Certeze,	str.	Principalã,	jud.	Satu	Mare,	2008
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au vitralii, frontonul uneia dintre cele douã case este ornamentat cu 

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

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

ceea	ce	priveşte	prestigiul	 social	 -	dinspre	 interior	 spre	exterior.	Casa	

asigurã	 şi	 alimenteazã	 prestigiul	 şi	 poziþia	 în	 sat.	 În	 aceastã	 zonã	 nu	

se	reconstruieşte,	ci	se	construieşte	mult	-	case	mari,	cu	bani	câştigaþi	

la	muncã	sau	„bisnis”	 în	 fostele	 þãri	 comuniste:	 „tãþi	mergeu	 la	 lucru	

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

ce	pot	-	mãrg	şi	cu	«	rãsãritã	»	sã	fac	bani	frumoşi	cu	ie,	are	preþ,	vând	

haine,	pa	aici	tãþi	îs	«	bisnismeni	»”40.	La	Apşa	de	Mijloc	(Ucraina)	am	

aflat	cã	„o	casã	care	se	respectã”	este	refinisatã	şi	remobilatã	cel	puþin	o	

datã	la	doi	ani:	„astã	an	n-am	schimbat	încã	mobila,	da	la	tomnã	facem	

remont	 şi	 aducem	alta,	 la	noi	 trebe	 sã	 schimbi	 tãt	 în	casã,	om	merge	

în	România	 sã	 cumpãrãm	mobilã”41, ne spune o interlocutoare care a 

terminat	o	şcoalã	postlicealã	de	asistente	medicale	dar	care	este	casnicã.

 Locuinþa ruralã contemporanã reprezintã o îmbinare a unor 

materiale	 de	 construcþie	 durabile,	 cu	 zidãrie	 din	 piatrã	 şi	 cãrãmidã,	

planşee	 din	 beton	 armat,	 învelitori	 din	 tablã,	 þiglã	 sau	 şindrilã	

bituminoasã	şi	finisaje	de	foarte	bunã	calitate.

	 În	 arhitectura	 contemporanã	 apare	 „goana”	 dupa	 materiale	

de	 construcþie	 tot	 mai	 „revoluþionare”42,	 de	 ultimã	 generaþie,	 uşor	

de manevrat , ieftine sau mai puþin ieftine, care aduc cu ele tehnici 

noi,	ştiinþifice	de	construcþie.	Noile	materiale	de	construcþie	în	marea	

lor	majoritate	 sunt	 folosite	datoritã	 faptului	 cã	 sunt	 „la	modã”,	 şi	 aşa	

ajungem	sã	vedem	în	aproape	toate	vilele	„þãraneşti”	à	la	Certeze	şi	satele	

dimprejur	sau	în	casele	„palat”	din	satele	ascunse	printre	dealurile	din	

Maramureşul	 istoric	 -	marmurã,	 inox,	gresie,	 faianþã,	rigips,	 tâmplãrie	

PVC,	termopan,	vitralii,	etc.

40 Inf. Dan Vasile, 68 ani, Apşa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
41 Inf. Olena Dan, 40 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
42 Ciprian Lupşe, „Estetica arhitecturii moderne şi producţia artistică”, în Journal for the Study of Religions 
and Ideologies, Cluj Napoca, 2004, p. 78.
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Fig.	nr.	63,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006

Materiale Călineşti 
Oaş (SM) Certeze(SM) Ruscova

(MM)

Apşa 
de Jos
(UKR)

Slatina
(UKR)

Cămin
(SM) Aluniş 

(SJ)

Ţiglă 70% 75% 60% 40% 50% 80% 80%

Şindrilă 
bituminoasă 20% 20% 5% 10% 0% 20% 0%

 Inox 10% 80 15% 70% 10% 0% 0%

Geamuri, uşi-
PVC termopan 60% 90% 30% 40% 20% 75% 10%

Tencuială 
decorativă 20% 80% 10% 20% 0% 30% 5%

Marmură 1% 40% 0% 70% 0% 0% 0%

Tabel	3.	Nivelul	de	utilizare	al	materialelor	noi	de	finisaj	la	exterior	
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	 Localitãþile	 alese	 au	urmãtoarea	 structurã	 etnicã:	Cãlineşti	Oaş,	

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

maghiari,	ucraineni;	Cãmin	-	şvabi;	Aluniş	-	români43.

	 Utilizarea	 noilor	 materiale	 de	 construcþie	 este	 un	 lucru	 firesc,	

ceea	 ce	 se	 regretã	 este	 imaginea	 pitoreascã	 a	 arhitecturii	 þãrãneşti,	

care	dispare	tocmai	datoritã	apariþiei	acestor	materiale,	a	meşterilor	şi	

a arhitecþilor care nu simt spaþiul asemeni þãranului de altã datã. Dar 

folosirea unor materiale de cât mai de departe poate fi considerat oare 

un	semn	a	snobismului	şi	a	prostului	gust?44	Cu	siguranþã	cã	da,	având	

în	vedere	lipsa	de	instruire	şi	educare	a	populaþiei	rurale.	

	 Şi	 în	 cazul	materialelor	 destinate	 finisãrilor	 interioare	 tendinþa	

este	aceeaşi:	oamenii	folosesc	cele	mai	noi	şi	mai	scumpe	materiale	în	

proporþii	ridicate	în	localitãþile	Certeze	şi	Apşa	de	Mijloc.	Preferã	aceste	

materiale atât din considerente pragmatice - întreþinerea, curãþarea lor 

este	mult	mai	uşoarã;	dar	mai	ales	din	considerente	estetice.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale

Cãlineşti	

Oaş	

(SM)

Certeze

(SM)

Ruscova	

(MM)

Apşa	de	

Jos	

(UKR)

Slatina 

(UKR)

Cãmin	

(SM)

Aluniş	

(SJ)

Gresie, 
faiantă

60% 95% 60% 90% 50% 80% 30%

Marmurã 0% 40% 0% 50% 0% 0% 0%
Inox 10% 80% 10% 70% 0% 5% 0.5%

Rigips 60% 90% 30% 70% 20% 30% 5%
Vopsele 
lavabile

60% 95% 50% 80% 30% 30% 5%

Parchet 50% 90% 40% 80% 20% 30% 30%
Duşumea 50% 10% 40% 20% 80% 70% 60%

Tabel	4.	Utilizarea	materialelor	pentru	finisaj	interior

43 Datele prezentate sunt ruzultatul cerecetărilor de teren efectuate în perioada 2000-2010.
44 Augustin Ioan, op. cit., p. 60.
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	 Casa	tradiþionalã	românescã	s-a	modernizat	mult	în	ultima	vreme	

sub imboldul schimbãrilor mentalitare, sau, mai bine spus, al glisãrilor, 

al alunecãrilor mentalitare. 

 Pentru þãranul comunitãþii tradiþionale casa nu reprezenta un 

simplu obiect, un adãpost care sã îl fereascã de vremea rea sau de orice 

alte	neplãceri	exterioare.	Casa	era	şi	un	spaþiu	spiritual,	adicã	nu	doar	

un	loc	al	vieþii	cotidiene,	ci	şi	un	loc	în	care	puteau	fi	puse	în	act	valorile	

culturale.	Casa	însemna	familie,	identitate,	oaspeþi	şi	ospeþie,	un	loc	al	

intimitãþii	şi,	practic,	o	prelungire	a	omului.

	 Casa	exprima	o	anume	mentalitate	pentru	cã	era	un	loc	bun,	un	

loc	familiar,	un	loc	al	sinelui,	care	avea	calitãþi	specifice	şi	îl	puteau	face	

pe om sã trãiascã într-un mod potrivit mentalitãþii sale milenare.

	 La	fel,	ridicarea	unei	case	era	un	moment	deosebit,	aliniat	şi	el,	

la	 fel	 ca	 şi	 locuirea	propriu	zisã,	unor	norme	 impuse	de	mentalitatea	

colectivã.

 Dacã am face o sintezã a pãrerilor exprimate de studiile recente 

asupra arhitecturii moderne comparativ cu cea vernacularã, am putea 

spune cã modificarea stilului arhitectural a fost determinatã de mai 

mulþi factori:

•	 creşterea	demograficã;	este	o	cauzã	obiectivã,	pentru	cã,	desigur,	

odatã	cu	creşterea	populaþiei	era	firesc	sã	creascã	şi	numãrul	de	case,	

iar	acestea	sã	îşi	mãreascã	suprafaþa,	pentru	a	oferi	un	trai	mai	bun,	mai	

confortabil;

•	 dezvoltarea	ştiinþificã	şi	tehnologicã,	ce	a	dus	la	înlocuirea	muncii	

manuale cu cea puternic mecanizatã, iar producþia manufacturierã a 

fost	 înlocuitã	 cu	 producþia	 industrialã;	 altfel	 spus	 progresul	 a	 impus	

modificarea	 stilului	 de	 construire,	 a	 modalitãþilor	 de	 elevaþie	 şi	 a	

conceperii	clãdirii;

•	 schimbarea	socialã;	dat	fiind	faptul	cã	mulþi	dintre	tinerii	satului	

au început sã munceascã în mediul urban, industrializat sau chiar în 

þãri	strãine,	şi	s-au	întors	acasã	cu	mulþi	bani,	s-a	petrecut	o	schimbare	
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socialã pe care unii cercetãtori sociologi o considerã similarã celei a 

apariþiei	burgheziei	capitaliste,	industriale	şi	financiarã;

•	 urbanizarea,	 apariþia	 oraşului	 şi	 micşorarea	 tot	 mai	 mare	 a	

diferenþei	 dintre	 oraş	 şi	 sat,	 care	 a	 dus	 la	 împrumutarea	modului	 de	

viaþã	de	la	oraş	la	sat,	inclusiv	cu	un	stil	arhitectural	nou	şi	un	concept	

nou	de	locuire;

•	 speculaþiile	 imobiliare,	 care	 au	 început	 sã	 aparã	 şi	 în	 lumea	

satului	tradiþional,	odatã	cu	creşterea	valorii	terenului	şi	a	casei	în	sine,	

odatã	cu	cererile	pieþei	imobiliare	şi	cu	lipsa	unor	mecanisme	de	control	

a	sistematizãrii	urbanistice;

•	 criza	arhitecturii,	datoratã	mai	ales	modificãrilor	mentalitare;	tot	

mai multe studii vorbesc despre aceastã crizã, în care arhitecþii sunt tot 

mai dezorientaþi atunci când trebuie sã facã trecerea de la arhitectura 

tradiþionalã la cea modernã.

	 Aşadar,	una	dintre	marile	probleme	ale	evoluþiei	arhitecturii	este	

schimbarea mentalitarã, disoluþia modelelor mentalitare, cu efect în 

disoluþiile arhitectonice. Locuitorul casei devine acum un simplu client 

imobiliar al arhitecþilor, un proprietar, un beneficiar, iar legãtura sa cu 

propria casã þine de sentimente care altãdatã nu existau în modelul 

mentalitar al comunitãþii tradiþionale.

	 Consecinþele	 acestei	 noi	 mentalitãþi,	 de	 tip	 urban,	 poate	 chiar	

occidental	 uneori,	 sunt	multiple	 şi	 îşi	 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	 neplãcut	 satelor	 şi	

sugereazã un sentiment de apãsare, în care omul nu mai poate respira 

din	 cauza	 faptului	 cã	 se	 simte	 copleşit	 de	dimensiunile	 caselor	 şi	 de	

aglomerarea	lor;

• lipsa sau inutilizarea canalizãrilor, care aduc mari semne de 

întrebare	asupra	igienei	locuirii,	dar	şi	asupra	gradului	de	civilizaþie	al	

locuitorilor;
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•	 poluarea,	care	sporeşte	odatã	cu	numãrul	de	case;

• urâþenia, lipsa categoriilor estetice care aveau la bazã armonia, 

proporþia,	echilibrul	formelor,	culorilor,	pãrþilor	componente;

•	 dezordinea	 arhitecturalã,	 concretizatã	 şi	 în	 amplasamentul	

caselor,	aproape	lipite	una	de	cealaltã	dar	şi	în	raportul	faþã	de	stradã,	

grãdinã,	obiective	comunitare;

• incapacitatea de a mai crea solidaritãþi umane, datoritã 

sentimentelor	de	invidie	şi	competiþie	absurdã	care	se	naşte	între	vecini	

sau	membri	ai	aceleiaşi	comunitãþi;

 

3. REDIMENSIONAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI DE LOCUIT

 Arhitectura vernacularã a cunoscut importante transformãri 

datorate în primul rând evoluþiei economice. Evoluþia economicã nu 

este resimþitã doar în arhitectura localã, ci mai ales în schimbãrile de 

mentalitate.	 Construirea	 unei	 case	 este	 condiþionatã	 atât	 de	 situaþia	

economicã,	 cât	 şi	 de	 aspiraþiile	 şi	 personalitatea	 individului.	 Iar	 casa	

are	menirea	 de	 a	 servi	 omului	 şi	 cerinþelor	 sale	 specifice.	 Analizând	

procesul evolutiv al construcþiei de locuinþe putem surprinde aspectele 

funcþiei de reprezentare a complexului rezidenþial, funcþie prin care 

locuinþa contribuie activ la afirmarea condiþiei umane. 

	 Conceptul	 de	 „locuire”	 este	 deosebit	 de	 complex,	 ceea	 ce	 face	

imposibilã	 observarea	 sa	 în	 totalitate;	 definirea	 sa	 presupune	 analiza	

legãturii	indivizibile	dintre	locuinþe,	dotãri	şi	amenajãri	socio-culturale,	

incluzând	 toate	 aspectele	 funcþionale,	 economice,	 estetice	 cât	 şi	 cele	

social-reprezentative ale fenomenului. 

	 Urmãrind	firul	evoluþiei	locuinþei	tradiþionale	vom	observa	în	primul	

rând	evoluþia	gradului	de	confort	şi	funcþionalitate,	pânã	la	tipurile	de	casã	

cu	2-3	încãperi,	bucãtãrie,	cãmarã	şi	mai	târziu	(dupã	anii	1970)	baie.	Ceea	

ce	se	construieşte	azi	-	case	cu	10-20	de	camere,	2	„saloane”,	3	bucãtãrii,	4	

bãi	-	depãşeşte	cu	mult	noþiunea	de	confort	sau	funcþionalitate.	
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	 Încãperile	 capãtã	 funcþionalitãþi	 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	curatã”,	

„de	mândru”	sau	„dinainte”	care	o	vreme	a	fost	„camera	de	oaspeþi”,	apoi	

„sufragerie”,	ei	acum	au	„salon.”	Fiecare	casã	are	cel	puþin	un	„salon“	

dacã nu douã, la ambele nivele ale casei, de dimensiuni impresionante: 

„am	fãcut	un	salon	şi	aci	djios	mai	mic	de	vreo	25m²	şi	unu	la	etaj	de	

vreo	38m²	sã	avem	loc”45	ne	spune	un	tânãr	care	are	un	copil	şi	locuieşte	

în	casã	doar	cu	soþia	şi	copilul.	

 Gradul de dotare a locuinþelor rurale din localitãþile studiate 

arãta la momentul efectuãrii anchetelor de teren, conform datelor 

cuprinse în tabelul nr. 5. Dintre dotãrile locuinþei, bucãtãria de varã, 

Dotãri

Cãlineşti	

Oaş	

(SM)

Certeze	

(SM)

Ruscova

(MM)

Apşa	

de	Jos

(UKR)

Slatina

(UKR)

Cãmin

(SM)

Aluniş	

(SJ)

Bucătărie  
în locuinţă 85% 100% 80% 95% 80% 80% 40%

Bucătărie  
de vară 98% 70% 100% 50% 98% 100% 100%

WC în curte 95% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
WC în casă 70% 100% 30% 90% 75% 80% 30%

Baie 80% 100% 50% 100% 85% 80% 40%
Saună 0% 2% 0% 40% 3% 0% 0%

Pişcină 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Sală de sport 1% 50% 0% 5% 0% 0% 0%

Sistem 
de aer 

condiţionat
0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabel	5.	Dotãri	ale	locuinþelor	rurale	din	localitãþi	studiate

45 Inf. Moiş Gheorghe, 30 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2006.
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o construcþie distinctã, alipitã sau nu de locuinþa propriu-zisã, de 

dimensiuni mici, a cãrei funcþionalitate este strict legatã de locuinþã, 

are	 cea	mai	mare	 prezenþã	 şi	 este	 una	 din	 dotãrile	 care	 contribuie	

la descongestionarea locuinþei o bunã parte din an, atâta timp cât 

vremea permite acest lucru, apoi bucãtãria din interiorul acesteia are 

cea	 mai	 mare	 prezenþã	 în	 locuinþe	 (în	 Oaş	 sunt	 foarte	 multe	 case	

cu douã bucãtãrii în interior la fel de bine utilate, una izolatã la 

parter	sau	demisol	în	care	se	pregãteşte	masa	şi	o	bucãtãrie	în	care	

se	 serveşte	masa,	 bucãtãria	 pentru	musafiri);	 de	 altfel,	 bucãtãria	 a	

constituit dintodeauna spaþiul central al locuinþei, ea fiind utilizatã 

atât	pentru	pregãtirea	şi	luarea	mesei,	cât	şi	pentru	alte	activitãþi	ale	

familiei (ex: locul de adunare a membrilor familiei, locul de odihnã 

din	timpul	zilei	şi	de	peste	noapte).	

	 WC-ul	în	curte	este	una	dintre	dotãrile	cele	mai	vechi	ale	locuinþei	

cu o mare prezenþã în cadrul gospodãriilor din toate localitãþile studiate. 

Dacã	analizãm	aceastã	dotare	în	paralel	cu	prezenþa	WC-ului	în	locuinþã,	

se constatã cã existã gospodãrii care dispun de douã dotãri, fapt care 

contribuie	la	creşterea	funcþionalitãþii	locuinþei	şi	implicit	la	creşterea	

standardului de locuire (cu condiþia sã dispunã de canalizare ori fosã 

septicã - deci sã fie funcþionale).

	 Camera	de	baie	este	una	din	dotãrile	de	datã	relativ	recentã	din	

cadrul locuinþelor rurale care aduce un grad sporit de confort. Prezenþa 

bãii	 oscileazã	 între	 40%	 la	 Aluniş	 şi	 100%	 la	 Apşa	 ori	 Certeze.	 Din	

datele obþinute pe teren rezultã cã locuinþele situate în localitãþi mai 

înstãrite, dispun de bãi în proporþie mai mare decât locuinþele din 

localitãþile cu un nivel economic mai redus, nivelul de civilaþie neavând 

nici	o	relevanþã.	Conform	acestor	date,	se	poate	presupune	cã	nivelul	

de dezvoltare economicã influenþeazã prezenþa dotãrii analizate aici. 

Una	din	problemele	 importante	 în	domeniu,	o	 reprezintã	 faptul	dacã	

locuinþele	prevãzute	cu	baie	dispun	sau	nu	de	canalizare	şi/sau	de	alte	

forme pentru colectarea apelor uzate. Apoi nu trebuie omis nici faptul 
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funcþionalitãþii	sau	nefuncþionalitãþii,	precum	şi	prezenþa	utilizãrii.	

 Din datele obþinute - în urma anchetelor de teren - rezultã cã o 

parte din populaþia care dispune de aceastã dotare nu mai apeleazã la 

ea	din	cauza	nefuncþionalitãþii	sau	a	funcþionalitãþii	defectuoase	(Aluniş,	

Cãlineşti	Oaş,	Ruscova)	sau	din	dorinþa	de	a	proteja	acest	spaþiu	(în	satele	

din	Maramureşul	 istoric	70%	din	populaþie	 foloseşte	WC	din	curte	 cu	

toate	cã	au	WC	în	baie).	Deşi	în	mediul	rural	s-au	fãcut	eforturi	importante	

pentru dotarea locuinþelor cu bãi, din motive care þin în principal de 

absenþa unor servicii, treptat s-a renunþat la utilizarea lor. Aceastã 

problemã de mare importanþã pentru igiena populaþiei apreciem cã ar 

trebui	sã-i	preocupe	deopotrivã	pe	administratorii	locali,	dar	şi	pe	medicii	

şi	igieniştii	care	studiazã	condiþiile	de	locuit	şi	de	viaþã	din	spaþiul	rural46. 

  Dotãri foarte moderne - saunã, piscinã, salã de sport sau sistem de 

aer condiþionat de care dispuneau doar câteva dintre locuinþele rurale din 

localitãþile studiate, indicã în primul rând starea materialã foarte bunã, 

deschiderea faþã de nou, dorinþa de obþinere a unui confort sporit în locuinþã, 

dar	şi	pãstrarea	şi	accentuarea	prestigiului	social	dobândit	în	comunitate.	

  

46 Trăilă Cernescu, „Schimbări…”, p. 57.

Fig.	nr.	64,	Casã	din	Certeze	cu	aparate	de	aer	condiþionat,	2007
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În studiul locuinþelor rurale au fost analizate urmãtoarele prelungiri de 

care dispuneau la data anchetelor de teren: pivniþã, pod, mansardã, terasã 

(tãrnaþ), 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.	Dupã	acest	criteriu,	putem	afirma	cã	

existã trei categorii de prelungiri: 

 a) prelungiri relativ vechi: pivniþa, podul; 

 b) prelungiri cu vechime medie: terasa (tãrnaþul);	

 c) prelungiri relativ noi: mansarda	şi	balconul. 

 Dacã analizãm prelungirile locuinþei dupã acest criteriu, atunci se 

poate afirma cã, cu cât acestea sunt mai vechi ca existenþã, cu atât ele au 

o	 prezenþã	mai	mare	 în	 cadrul	 locuinþelor.	 De	 datã	 recentã,	mansarda	 şi	

balconul specifice locuinþelor urbane, sunt prezente într-o proporþie mare 

în cadrul locuinþelor rurale, contribuind la obþinerea unor efecte estetice 

mai	deosebite.	Caracterul	utilitar	şi	necesitatea	prezenþei	lor	în	ansamblul	

locuinþei	sunt	date	de	pãstrarea	unor	bunuri	din	gospodãrie,	dar	şi	de	aspectul	

estetic	şi	de	protecþie	faþã	de	condiþiile	fizico-geografice	şi	de	mediu.	

Dotãri

Cãlineşti	

Oaş	

(SM)

Certeze	

(SM)

Ruscova

(MM)

Apşa	

de	Jos

(UKR)

Slatina

(UKR)

Cãmin

(SM)

Aluniş	

(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%

Terasă 
(tărnaţ) 60% 70% 30% 40% 40% 90% 60%

Balcon 70% 90% 50% 80% 25% 10% 5%

Tabel	6.	Prelungiri	ale	locuinþelor	rurale

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

 Studiul arhitecturii interiorului, efectuat pe o perioadã îndelungatã 

de timp, duce la concluzii interesante cu privire la condiþionarea lui de 

mediul natural, de ocupaþii, de stadiul dezvoltãrii tehnicii la un moment 

dat, de schimburile culturale, diferenþiate.

	 Casa	 tradiþionalã	 este	 identificatã	 cu	 interioarele	 armonioase,	

bine	organizate,	adaptate	nevoilor	casnice	şi	frumos	decorate	cu	icoane,	

textile	 şi	 ceramicã.	 Organizarea	 spaþiului	 interior	 se	 prezenta	 unitar,	

lucru	datorat,	aşa	cum	am	vãzut,	unitãþii	planurilor	de	construcþie.

 Arhitectura ruralã contemporanã a fost redimensionatã, 

intervenþia produsului industrial a fost mai accentuatã asupra tipurilor 

de	 plan,	 a	 inventarului	 şi	 a	 decorãrii,	 decât	 asupra	 elementelor	 de	

exterior48.	Casele	sunt	adevãrate	palate	cu	zeci	de	încãperi,	unele	mai	

mari, altele mai mici, spaþii intime pentru membrii familiei (dormitoare, 

birouri,	 sãli	 de	 sport,	 bãi)	 şi	 spaþii	 comune	 care	 îndeplinesc	 diferite	

roluri sociale (salonul, bucãtãria) în care membrii familiei sã se poatã 

întâlni	între	ei,	precum	şi	cu	alte	persoane	apropiate	lor.

	 La	 sfârşitul	 anilor	 1970	 şi	 începutul	 anilor	 1980	 apar	 casele	

cu	douã	nivele,	cu	anexele	sub	un	singur	acoperiş,	iar	dupã	ani	1990	

apar locuinþele cu trei nivele de locuire. 

	 Disoluþii	 cunoaşte	 şi	arhitectura interiorului, spaþiul destinat 

locuirii	 în	 noile	 case	 este	 mult	 supradimensionat,	 organizarea	 şi	

utilizarea	lui	este	influenþatã	de	materialele	moderne	pentru	finisaj,	

dar mai ales de mobilierul modern, care este prezent în fiecare casã.

	 G.	Bachelard	spune:	„casa	visatã	trebuie	sã	aibã	de	toate”;	din	

fericire	 în	zona	studiatã	marea	majoritate	a	caselor	 (în	 special	 cele	

noi)	 sunt	 aşa	 cum	 trebuie	 sã	 fie,	 casele	 au	 de	 toate49, proprietarii 

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



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

168 169

lor	 beneneficiazã	 de	 toate	 utilitãþile	 moderne.	 „Vilele”,	 construite	

în diverse stiluri arhitectonice rãspund în primul rând nevoilor 

pragmatice. 

 Dar putem vorbi oare de locuire în cazul localitãþilor din 

Þara	 Oaşului?	 Locuirea	 este,	 dupã	 Alexandru	 Sandu,	 (Termeni de 

arhitecturã şi urbanism)50:	„condiþionarea	unui	 loc	(spaþiu,	 teritoriu	

-	prin	extindere)	prin	ocuparea,	folosirea,	amenajarea	lui	de	cãtre	o	

colectivitate (in extremis - de cãtre om), în concordanþã cu modul de 

viaþã,	dezvoltarea	socio-economicã,	organizarea	politicã	a	acesteia,	şi	

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

proces	de	 intervenþie	 asupra	 spaþiului”.	A	 locui	 şi	 a	utiliza	 spaþiul	

sunt	situaþii	diferite.	În	Þara	Oaşului	80%	din	spaþiul	destinat	locuirii	

este doar utilizat, folosit (din când în când), iar locuit este doar 20%.

	 Conform	 informaþiilor	 obþinute	 pe	 teren,	 casele	 încãpãtoare	

care	 se	 construiesc	 în	 Þara	 Oaşului	 sunt	 locuite,	 sunt	 folosite	

ocazional,	pentru	cã	majoritatea	proprietarilor	trãiesc	în	strãinãtate:	

„şi	coptii	mei	îs	în	Franþa,	la	lucru,	stau	câte	douã	sãptãmâni	acasã	şi	

atunci	lucreazã	la	case,	dupã	aia	pleacã	şi	mai	vin	peste	un	an	şi	iarã	

mai	lucrã	câte	douã	sãptãmâni	pã	ele,	şi	rest	nu	stã	nimeni	în	case,	ia,	

şi	în	casa	de	peste	drum	n-o	stat	nimeni	niciodatã,	şi-i	gata	de	multã	

vreme,	da	nu	stã	nimeni	în	ea,	cã	stau	tãt	timpul	în	Franþa”51.	Acelaşi	

lucru	se	întâmplã	în	Maramureşul	istoric,	cu	toate	cã	fenomenul	de	

migrare a forþei de muncã nu este atât de amplu, în celelalte zone 

studiate nu existã atât spaþiu locuibil excedentar, fiecare încãpere 

fiind utilizatã ca atare. 

 În cazul celor care trãiesc, locuiesc în ele, este interesant modul 

în	care	folosesc	spaþiul	destinat	locuirii:	„noi	stãm	aci	în	bucãtãrie,	

casa mare îi închisã, merem de sãrbãtori acolo, ori când vin musafiri 

50 http://www.iaim.ro/catedre/istorie_teorie_restaurare/note, 18.09.2007
51 Inf. Berinde Maria, 68 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

170 171

dorm	acolo,	da	tãt	îi	mobilat,	îi	aranjat	şi	baie	şi	camere	pãstã	tãt	îi	

parchet	de	ala	scump	şi	gresie	şi	faianþã	nouã,	mii	de	euro	o	costat”52;	

„în	casa	mare	din	faþã	nu	stãm	numa	când	avem	musafiri,	de	spãlat	

ne	spãlãm	în	casã,	da	în	rest	avem	de	tãte	şi	aci	în	bucãtãrie”53.  

	 În	Þara	Oaşului	sunt	foarte	puþini	care	locuiesc	în	casele	noi	

şi	 zic:	 „de	asta	am	construit	 casã,	 sã	 stau	 în	ea”54. Aici casele sunt 

construite nu pentru a fi folosite, ci servesc drept dovadã a nivelului 

de	înstãrire	al	unei	familii.	Nu	puþine	sunt	cazurile	în	care	case	mari	

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

în	interior,	sunt	nelocuibile:	„conteazã	pã	dinafarã,	sã	sã	vadã	cât	îi	

de	avutã	familia”55.

 Sigur locuinþele contemporane oferã confortul necesar 

locatarilor dar oare aceste locuinþe sunt construite astfel din nevoia 

de a satisface omul contemporan, sofisticat sau doar din dorinþa de a 

demonstra	puterea	financiarã?	Un	posibil	rãspuns	ar	fi	-	mentalitatea	

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

de viaþã, casa contemporanã rãspunde nevoilor umane dar prin 

intermediul elementelor de arhitecturã se demonstreazã mai ales 

puterea financiarã. 

 Pentru þãranul român, fundamentul construcþiei mentalitãþii 

colective era echilibrul. Echilibrul casei era mãsurat dupã echilibrul 

corpului	uman:	casa	avea	proporþii	umane	şi	trebuia	sã	fie	la	fel	de	

echilibratã	ca	şi	construcþia	corpului	uman,	trebuia	sã	abã	simetrie	şi	

proporþionalitate.	Practic,	casa	avea	un	corp	al	ei,	fapt	care	lipseşte	

cu	desãvârşire	în	arhitectura	eclecticã	actualã,	care	nu	mai	este	deloc	

interesatã	de	proporþii	şi	de	echilibru.

 Mutaþiile mentalitare petrecute în ultimele decenii aduc în 

52 Inf. Ciorba Floare, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
53 Inf. Holdiş Maria, 62 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, 2005.
54 Inf. Stan Ioan (Nonu), 38 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2005.
55 Inf. Costevici Vasile, 38 ani, Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina.
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prim plan alte modele comportamentale: modelul omului de succes, 

adicã al omului bogat, avut, înstãrit, a cãrui performanþã socialã se 

numãrã	în	proprietãþi,	imobile	şi	maşini.	

	 Tocmai	 de	 aceea,	 pãrerile	 arhitecþilor	 contemporani	 se	

centreazã	în	jurul	ideii	cã	arhitectura	este	o	luptã	cu	mentalitatea	de	

un	anumit	tip,	cu	metodologiile,	cu	timpul	şi	cu	omul	însuşi.
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	 Comunitãþile	rurale	pe	care	le	avem	în	vedere,	mai	ales	cele	din	

Þara	Oaşului	şi	Maramureş	(comunitãþi	conservatoare	şi	tradiþionale)	

au fost supuse unor mutaþii, schimbãri de mentalitate ce privesc 

locuirea	 şi	 arhitectura.	Fenomenul	de	migraþie	 a	 forþei	de	muncã	a	

fãcut posibil acest lucru, asigurând condiþiile necesare schimbãrii 

de mentalitate. Astfel, s-a realizat transplantarea unui grup cultural 

în	 alt	 mediu	 cultural,	 unde	 acest	 grup	 a	 „achiziþionat”	 elemente	

culturale noi, ceea ce a dus la schimbarea vechii mentalitãþi1. Este 

interesant de observat cã aceste comunitãþi tradiþionale au trecut 

foarte repede peste faza de rezistenþã a mentalitãþilor la schimbare, 

de	aceastã	schimbare	fiind	afectat	şi	sistemul	de	valori	personale	şi	

de	grup;	s-au	schimbat	ierarhiile,	prioritãþile	indivizilor:	„d’apoi	noi	

sântem plecaþi de vreo dzãce ai dincolo în Franþa, ne-am învãþat dupã 

ii	acolo	cu	binele”2.

	 Teodor	O.	Gheorghiu	este	şi	el	de	pãrere	cã	una	din	cauzele	care	

au	dus	la	aceste	mutaþii	mentalitare	este:	„mobilitatea	populaþiei	locale	

şi	implicit	contactul	cu	medii	sau	modele	care	devin	prestigioase”3.

Valorile	 sunt	 filtrul	 informaþiilor	 normative	 şi	 atitudinale	 şi	 odatã	

CAPITOLUL V 

SCHIMBĂRI MENTALITARE CU EFECT  
ÎN ARHITECTURA RURALĂ

1. MENTALITATE ŞI LOCUIRE

1 Ciprian Ceobanu, Mentalităţi şi structuri axiologice. O perspectivă psihologică, Iaşi, Ed. Universităţii  
„Al. I.Cuza”, 2005, p. 59.
2Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
3Teodor O.Gheorghiu, Locuire şi neAşezare, Bucureşti, Ed. Paidea, 2002, p. 104.
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schimbate valorile economice, estetice, sociale, apare schimbarea 

mentalitãþilor,	 a	 dorinþelor,	 a	 aspiraþiilor,	 a	 obiceiurilor.	 Un	 sistem	

de	valori	nu	poate	suferi	o	schimbare	radicalã	şi	definitivã,	ci	doar	o	

„rearanjare	a	valorilor	constitutive”4,	a	valorilor	„dominante”5.

	 Mutaþii	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	postcomunistã,	când	s-a	ajuns	sã	se	

vorbeascã	despre	o	„rupturã”	a	identitãþii	româneşti,	casa	tradiþionalã	

fiind un semn identitar. 

	 Vorbim	 de	 fapt	 despre	 mentalitatea	 şi	 modul	 de	 locuire	 în	

comunitãþi în care peste 70% din locuitori sunt i(e)migranþi în þãrile 

Occidentale	 (Þara	Oaşului,	Maramureş	 -	 stânga	 Tisei)	 sau	 în	 þãrile	

fostei	URSS	(Marmureş	-	dreapta	Tisei),	care	nu	sunt	nici	acolo,	nici	

aici,	pentru	care	 «acasã»	 înseamnã	 locuirea	 timp	de	o	 lunã	 în	 casa	

din	 România	 sau	 Ucraina,	 iar	 restul	 de	 unsprezece	 luni	 în	 þara	 în	

care	muncesc:	„am	venit	în	vacanþã	acasã,	sã	lucrãm	un	ptic	pã	casã,	

ş’apoi	om	mere	înapoi	acasã	la	lucru	şi-om	veni	la	anu	iar,	de-om	fi	

sãnãtoşi”6.	Experienþa	migraþiei	 este	personalã,	dar	 şi	una	 familialã	

şi	comunitarã.	Întreaga	comunitate	este	angrenatã	în	acest	fenomen,	

nu	existã	(cel	puþin	în	Oaş	şi	Maramureş	-	stânga	Tisei)	familie	care	

sã	nu	aibã	mãcar	un	membru	al	familiei	plecat	şi	întreaga	comunitate	

este supusã schimbãrilor. 

	 Civilizaþia	 ruralã,	 cea	 care	 a	 perpetuat	 un	 mod	 de	 locuire	

aparte,	este	civilizaþia	care	dispare	sub	ochii	noştri.	Pânã	în	anii	1980-

1990 civilizaþia ruralã era caracterizatã de un sistem tradiþional de 

4 Ciprian Ceobanu, op.cit, p. 131.
5 Petre Iluţ, „Dinamica valorilor sociale”, în Sociologie Românească, vol. II, nr. 1, Iaşi, Ed. Polirom, 2004, p. 18.
6 Inf. Moiş Gheorghe, 55 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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locuire	original	şi	lipsit	de	schimbãri	majore,	dupã	aceastã	perioadã	

suntem martorii unui fenomen opus - tot ce þine de locuire este într-o 

dinamicã accentuatã.

	 Locuinþa	obişnuitã	era,	în	general,	construcþie	vernacularã,	dar	

mentalitãþile curente ale diferitelor grupuri sociale duc la conformarea 

fireascã	a	locuinþei	şi	a	locuirii	la	practicile	şi	la	modul	de	viaþã	nou	

dobândite. 

 Locuirea include toate acþiunile umane, dar în special pe 

cele legate de arhitecturã, ca rezultat al actului uman de locuire. 

Dana	Vais	 este	de	pãrere	 cã	 „întoarcerea	 la	originile	 termenului	ne	

demonstreazã cã azi conceptul nostru de locuire a sãrãcit, a devenit 

mai pragmatic, mai tehnic, mai gol. A locui e mult mai mult decât a 

sta	şi	a	acþiona	un	timp	într-un	loc.	Locuirea	este	profund	ancoratã	în	

comportamentul	nostru	şi	în	fiinþa	noastrã”7.

 

7 Dana Vais, Locuire, Cluj-Napoca, Ed. Univ. Tehnice, 1997, p. 19.

Fig.	nr.	65,	Casã	din	Moişeni,	jud.	Satu	Mare	(construitã	la	începutul	în	anilor	1980),	2006
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Cele	mai	bune	exemple	în	acest	sens	pe	care	ni-l	oferã	realitatea	din	teren	

sunt	casele	tip	„unu”	sau	„doi”	construite	începând	cu	ani	1970.	A	fost	

o	perioadã	de	timp,	nu	foarte	lungã,	în	care	multe	case	din	Þara	Oaşului	

au	fost	placate	la	exterior	cu	plãci	mici	din	faianþã	colorate.	(Anexe	fişa	

analiticã de construcþie nr. 20) 

	 Decorurile	şi	motivele	obþinute	cu	ajutorul	acestor	plãci	ceramice	

este asemeni celor prezente pe textile tradiþionale din zonã. S-a renunþat 

destul	de	repede	la	aceastã	„modã”	din	motive	pragmatice:	erau	meşteri	

care au convins localnicii cã sub aceste plãcuþe apa odatã infiltratã distruge 

clãdirea	 şi	 cu	acest	argument	au	 reuşit	 sã	 stopeze	 fenomenul.	Nu	ştim	

dacã	este	sau	nu	adevãrat,	cert	este	cã	parte	din	aceste	case	încã	„trãiesc”	

iar proprietarii lor nu au fãcut reparaþii exterioare de 30-35 ani. Este foarte 

posibil	ca	acei	meşteri	sã	fi	gândit	în	perspectivã,	cunoscând	proprietãþile	

acestor	plãci	şi	prin	stoparea	fenomenului,	sã	îşi	asigure	munca	pe	viitor	

abordând	alte	tehnici	de	construcþie	şi	finisaj:	„şi	noi	am	vrut	sã	facem	

aşe	casa,	cã	era	mândru,	da	o	dzâs	meşteru	cã	intrã	apa	şi	sã	strâcã	casa	

şi	nici	ieftin	nu	era,	nu	mai	ştiu	cât	o	fost	o	placã	da	ştiu	co	fost	scump	şi	

la	meşter	trebuie	sã	dai	destul	demult,	numa	cei	cu	stare,	cu	bani	fãceu	

aşe”8. 

	 Este	 evidentã	 dorinþa	 oşenilor	 de	 a	 epata,	 casa	 fiind	 la	 vremea	

respectivã (anii regimului comunist) singurul element care putea sã le 

asigure	unicitate	şi	posibilitatea	de	a-şi	etala	bogãþia.	Oşenii	erau	oameni	

cu bani, ei erau singurii care acceptau sã munceascã prin þarã muncile 

grele	dar	bine	plãtite.	În	folclorul	oşenesc	este	cunoscutã	þâpuritura	„dacã	

vrei	sã	fi	nãnaş,	dã	o	fugã	la	râtaş”9. 

8 Inf. Neamţ Ioan, 76 ani, Călineşti Oaş, Satu Mare, 2001.
9 Inf. Neamţ Maria, 63 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2001.
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 Având în vedere cã locuinþele sunt acele spaþii asupra cãrora 

se	 poate	 acþiona,	 putem	 spune	 despre	 casele	 din	 Certeze	 (şi	 alte	

localitãþi	din	Þara	Oaşului	ori	Maramureş)	cã	sunt	locuite	fizic	foarte	

puþin	timp,	deşi	în	ele	se	investeşte	(material)	foarte	mult,	proprietarii	

rãmânând	 ataşaþi	 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 iniþial este arche-ul tuturor locuirilor pe care 

le	vom	locui,	cadrul	primelor	noastre	habitudini”10. 

 Locuinþele succesive pot fi înmulþite, drumurile te pot duce 

oricât	de	departe	„dar	casa-acasã	e	una	singurã,	cea	la	care	revii,	cu	

gândul mãcar, ori de câte ori alegi sã strãbaþi unicalea rememorãrii, 

cea	care	duce	acasã”11. 

	 Evoluþia	 socialã,	 economicã	 şi	 cea	 a	mentalitaþii	 localnicilor	

din zona studiatã contribuie la modificarea dimensiunii locuirii. 

Omul	din	mediul	rural	percepe	noul,	modernul,	etapizat	şi	stratificat	

în	 ceea	 ce	 priveşte	 viaþa	 cotidianã,	 se	 confirmã	 în	 cazul	 oşenilor	

legitatea	asimilãrii	mai	întâi	a	elementelor	urbane	şi	moderne.	

 De asemenea, în aspectul exterior al caselor au intervenit mai 

multe	 schimbãri;	 „şi	 cu	 casa	 îi	 ca	 şi	 cu	muierea,	 dacã-i	 îmbrãcatã	

frumos zîce lumea: o ce femeie frumosã, da n-o întrebã nimeni 

ce-o	 bãgat	 în	 burtã...”12 Pentru locuitorul satelor anilor 2000 este 

foarte	 important	 sã	 reuşeascã	 sã	 dea	 o	 formã	mai	 desosebitã	 casei	

pe	 care	 o	 construieşte,	 sã	 o	 finiseze	 (mãcar)	 la	 exterior	 pentru	 a-şi	

asigura prestigiul în comunitate. În peste 50% din cazuri casele sunt 

neterminate	în	interior,	ramân	neamenajate	şi	nelocuite	ani	la	rând;	

10 Dana Vais, Locuire, Cluj- Napoca, Ed. Univ. Tehnice, 1997, p. 20.
11 Irina Petraş, Despre locuri şi locuire, Bucureşti, Ed. Ideea europeană, 2005, p. 16.
12 Inf. Ion Şimon, 62 ani, Apşa de Mijloc, Ucraina, 2008.
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de multe ori, aceste spaþii devin locuri de depozitare.  

 În zona studiatã am întâlnit astfel de case care adãposteau 

fânul strâns peste varã 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	pânã	la	un	

moment	dat	rãspund	nevoilor	şi	cerinþelor	unei	vieþi	civilizate	celor	

care le locuiesc fãrã a oferi spaþii excedentare, dar care, evoluând, 

ajung	sã	transforme	cãsenii	din	stãpâni,	în	sclavi.	Pentru	a	întreþine	

o astfel de casã, aproximativ 250 mp spaþiu locuibil, proprietarul are 

nevoie de suport material considerabil. 

 Pentru vechea generaþie, profund tradiþionalistã, importul altor 

mentalitãþi	 este	 bulversant.	 Nerespectarea	 valorilor	 tradiþionale	 îi	

intrigã. Modernismul este identificat cu individualismul, cu absenþa 

simþului	solidaritãþii,	existent	din	vechime.	„Influenþa	mediului	este,	

acum,	mai	puternicã	decât	cea	a	familiei	şi	acest	lucru	pare	extrem	

de grav generaþiei ancorate în tradiþie, care acordã încredere mult mai 

mare	factorului	genetic	decât	învãþãrii”13. 

	 Schimbãrile	mentalitare	se	produc	etapizat	şi	în	interval	diferit	

de	timp.	În	cazul	oşenilor,	schimbãrile	mentalitare	se	resimt	atât	în	

ceea	ce	priveşte	interiorul,	cât	şi	exteriorul	casei,	în	schimb	în	cazul	

ucrainenilor	din	Maramureş	aceste	schimbãri	se	resimt,	deocamdatã,	

doar la exterior (casa este finisatã la exterior, în timp ce la interior este 

şantier	parþial,	din	14	încãperi	este	locuibilã	doar	una	şi	bucãtãria);	

„o	 construit	 aici	 unu	 din	 copiii	mei,	 am	 cinci,	 lucreazã	 în	 Grecia,	

tãtã	lumea	mã	întreabã	ce	bisericã	fãrã	cruce	e,	nu-i	vorbã	cã	şi	alþii	

construiesc	în	sat,	mai	ales	de-ai	noştri”14. 

13 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.
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	 Constatãm	cã	 la	momentul	 actual	 în	mediul	 rural	 se	menþin	

construcþiile	vechi	mai	ales	datorita	 lipsei	banilor	 (în	Þara	Oaşului	

şi	 Marmureş);	 iar	 toate	 construcþiile	 noi	 copiazã,	 aproape	 fãrã	

excepþie, modele strãine locului (prin dimensiune, formã, tehnologie, 

materiale). 

  

  

	 Când	 vorbim	 despre	 schimbãrile	 intervenite	 în	 interiorul	

locuinþelor;	vorbim	despre	faptul	cã	s-a	realizat	conformarea	fireascã	

a	 locuinþei	 la	modul	de	viaþã,	practicile	şi	mentalitãþile	curente	ale	

diferitelor grupuri sociale15, chiar dacã nu locuiesc foarte mult în 

Fig.	nr.	66,	Casa	unui	ucrainean	din	Coştiui,	jud.	Maramureş,	2008

15 Ana Maria Zahariade, Despre perspectiva antopologicã în arhitecturã, http://www.iaim.ro/catedre/
istorie_teorie_restaurare/note/ALO/C8.2-antropologie.pdf, 16.07.2007
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aceste	 case,	 şi-au	 asigurat	 confortul	 dupã	 modelul	 locuinþelor	 din	

strãinãtate: au camere de baie finisate dupã ultima modã franþuzeascã 

ori italianã, au sãli de gimnasticã, bucãtãrii foarte bine utilate etc. 

Spaþiul	de	locuit	este	supradimensionat	„înainte	vreme	ne	bucuram	

c’avem	 unde	 sta,	 un	 acoperiş	 deasupra	 capului,	 trãiem	 tãþi	 într-o	

camerã	 şesã-opt	 suflete,	 amu	nu	 le	 ajunje	douã	 tri	 camere,	 le	 trebe	

douãzeci,	da	ce-or	 fa	 în	 iele?	Cã	amu	nici	coconi	mulþi	nu	fac	 îs	şi	

plecaþi	care	pã	unde,	stau	gole,	or	juca	şorici	în	iele”16. 

 Structura unei localitãþi este determinatã de varietatea formelor 

de	locuire,	de	modul	de	viaþã	şi	de	sistemul	de	valori	al	comunitãþii	

umane.	 Locuinþa	 este	 elementul	 principal	 care	 „clãdeşte”	 satul,	 şi	

care	împreunã	cu	locuitorii	îl	defineşte,	îi	dã	formã.	

	 Pânã	acum	am	vorbit	despre	mentalitate	şi	 locuire	gândindu-

ne la zonele în care migraþia muncii este un fenomen generalizat 

(Þara	Oaşului,	Maramureş),	unde	mentalitatea	şi	locuirea	au	suferit	

muntaþii	 semnificative	 şi	 unde casa palat17 este elementul de bazã 

al	identitãþii	„oşeneşti”18	(Þara	Oaşului)	şi	„româneşti”	(Maramureş-

Transcarpatia).	Aceste	tipuri	de	mutaþii	mentalitare	au	avut	loc	şi	în	

cazul	comunitãþilor	mixte	din	judeþul	Satu	Mare	(români,	ucraineni),	

a	ucrainenilor	din	Maramureş	(din	stânga	Tisei).	Maghiarii	din	Satu-

Mare	şi	Maramureş,	şvabii	din	Satu	Mare,	ori	þipþerii	din	Maramureş	

nu manifestã aceste tendinþe de renunþare la modul de locuire 

tradiþional, la arhitectura vernacularã. 

	 În	satele	şvãbeşti	din	 judeþul	Satu	Mare	singurele	 intervenþii	

asupra	caselor	tradiþionale	la	exterior	se	fac	în	ceea	ce	priveşte	

16 Inf. Ciorba Grigore, 71 ani, Bixad, jud. Satu Mare, 2006.
17 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.
 18 Ibidem, p. 242.
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Fig.	nr.	67,	Case	locuite	de	maghiari	în	Câmpulung	la	Tisa,	jud.	Maramureş,	2008

Fig.	nr.	68,	Casã	şvãbeascã,	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2007
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schimbarea	geamurilor,	a	uşilor,	eventual	a	culorii	tencuielii.	O	atenþie	

deosebitã	 se	 acordã	 detaliilor	 de	 finisaj:	 la	 interior	 sunt	 amenajate	

bãi	şi	bucãtãrii	bine	utilate.	Aceste	locuinþe	sunt	marcã	identitarã	a	

şvabilor.	

	 Nici	românii	şi	nici	maghiarii	din	zona	de	câmpie	a	judeþului	

Satu	Mare	nu	sunt	departe	de	aceastã	tendinþã	de	pãstrare	şi	conservare	

a	 tipului	 de	 locuire	 tradiþional,	 dar,	 asemeni	 şvabilor,	 intervin	 în	

arhitectura localã þinând cont în primul rând de factorul pragmatism. 

Aceştia	 îşi	mãresc,	 dacã	 e	 cazul,	 casa,	 atât	 cât	 sã	 asigure	 confortul	

general	al	familiei	(extinderea	la	sol	sau	mansardarea	casei):	„noi	nu	

suntem	ca	oşenii	sã	ne	facem	palat,	numa	de	nelcoşag,	nouã	ne	place	

sã trãim bine, sã avem tãt ce ne trebe”19.

19 Inf. Szilágyi Péter, 58 ani, Odoreu, jud. Satu Mare, 2007.
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2. NOUL MODEL ARHITECTONIC AL CASEI DE LOCUIT  

ÎN MEDIUL RURAL

 Mutaþiile mentalitare se rãsfrâng nu doar asupra 

comportamentului indivizilor, a modei vestimentare, a tipului 

de muzicã ascultatã, ci într-un mod destul de vizibil, ce poate fi 

uşor	 supus	 unei	 analize	 semiotice,	 asupra	 arhitecturii	 locuinþelor,	

clãdirilor.

	 În	 istoria	 arhitecturii	 româneşti	 este	 evidenþiatã	 evoluþia	

locuinþei	 tradiþionale	 din	 punctul	 de	 vedere	 al	 materialelor	 şi	 a	

modului	de	construcþie,	a	funcþionalitãþii	şi	a	esteticii.	

	 Cu	 toate	 acestea,	 arhitectura	 vernacularã	 şi-a	 pãstrat	 secole	

la	 rând	 tiparele	 arhitectonice	 specifice,	 evoluând	 treptat	 şi	 destul	

de încet de la tipul de locuinþã monocelularã, adãugând în timp 

câte	 o	 încãpere,	 ajungându-se	 de	 la	 casa	 cu	 douã	 încãperi,	 care	 a	

cunoscut cea mai lungã existenþã în timp, la cea cu trei-cinci încãperi 

(în	 perioada	 de	 sistematizare	 şi	 tranziþie	 a	 arhitecturii	 rurale	 anii	

1960-1980), pânã la cea cu zece-douãzeci de camere (în perioda de 

modernizare 1980-2015). 

	 Aşa	 cum	 am	 vãzut	 pânã	 acum,	 arhitectura tradiþionalã, 

vernacularã este	privitã	şi	analizatã	ca	un	întreg,	un	tot	unitar	pânã	în	

prima	jumãtate	a	secolului	XX.	Pânã	în	acel	moment	sunt	respectate	

toate elementele specifice arhitecturii tradiþionale þãrãneşti.	Tot	din	

aceastã perioadã statul impune proiecte tip pentru realizarea noilor 

case. La început se foloseau douã tipuri de proiecte pentru: casa tip I - 

camerã,	bucãtãrie,	cãmarã	de	alimente,	hol;	casa tip II - douã camere, 

bucãtãrie,	cãmarã,	hol.	Tot	ce	se	construieşte	de	acolo	încoace	este	o	

formã contemporanã de arhitecturã vernacularã. 

	 Referindu-ne	la	Þara	Oaşului	şi	Maramureş,	zone	sãrace	multã	

vreme,	 „poate	 fi	 vorba	 de	 o	 nevoie	 de	 compensare	 în	 exces,	 prin	
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parada realizãrilor de naturã materialã. Aceste forme moderne, într-un 

peisaj	de	mare	frumuseþe	naturalã,	vorbesc	despre	negarea	violentã	a	

tradiþiei,	care	ajunge	uneori	sã-i	stinghereascã”20. Amalgamul stilistic 

din	 peisajul	 arhitectonic	 rural	 contemporan	 vorbeşte	 „mai	 puþin	

despre	o	lipsã	de	mãsurã	aşa	cum	pare	la	prima	vedere,	cât	mai	ales	

despre o cãutare, o nevoie concurenþialã care sã exprime succesul 

celui	emigrat”21. (Anexe fig. nr. 44)

	 Modificãrile	 intervin	 atât	 în	 formã,	 cât	 şi	 în	 funcþionalitatea	

încãperilor;	toate	noile	locuinþe	adoptã	forme	occidentale.	La	Certeze	

toate casele sunt de fapt vile/castele cu 10-20 camere, 2 camere de 

baie,	2	bucãtãrii	 (în	una	se	gãteşte,	una	e	pentru	musafiri).	Dacã	în	

ani 1970-1980 erau zone în care se construiau case gemene, lipite 

folosindu-se	acelaşi	proiect;	acum	în	Oaş	existã	tendinþa	de	a	construi	

case pentru trei familii, clãdirea având trei faþade, fiecare unitate 

domesticã	 având	 realizatã	 aceeaşi	 structurã	 constructivã	 -	 uşã	 de	

intrare,	balcoane,	garaje.	

20 Carmen Dărăbuş, op. cit., p. 212.
21 Ibidem, p. 214

Fig.	nr.	69,	Casã	triplex,	Racşa,	jud.	Satu	Mare,	2009
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	 Odatã	 cu	 modernizarea,	 casa	 îşi	 pierde	 proprietãþile	

tradiþionale, ea nu mai promoveazã valori spirituale22 , ci ea este un 

semn	al	„stãrii”-	„care	are	casã	mare	îi	mai	cu	stare,	cã	cel	fãrã	bani	

nu	pote	face	aşe	cãşi”23. 

 Forma în arhitectura ruralã de azi rãspunde nevoilor concrete 

ale	indivizilor,	mai	ales	celor	de	ordin	estetic	şi	de	comunicare;	casa	

comunicã	mesajul	proprietarului	cãtre	comunitate,	comunicã	starea	

materialã, nivelul de culturã al acestuia. 

  

 Casa, una dintre paradigmele structurale ale discursului 

cultural,	 semnificã	 cel	mai	 bine	 valorile	 economice	 şi	 expresive	

ale	 epocii.	 Evidenþiind	 dorinþa	 oamenilor	 de	 a-şi	 etala	 puterea	

(stabilitate	 şi	 respectabilitate,	 bani	 şi	 avere),	 şi	 de	 a	 fi	 posesorii	

unei	case/palat	care,	prin	semnificaþiile	sale	simbolice,	sugereazã	

22 Ernest Bernea, op. cit., p. 33.
23 Inf. Stan Ioan, 40 ani, Certeze, jud Satu Mare, 2007.

Fig.	nr.	70,	Casã	din	Slatina,	Transcarpatia,	Ucraina,	2008	 

(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	24)	
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o	 trecere	 de	 la	margine	 cãtre	 centru	 şi,	 implicit,	 o	 schimbare	 de	

poziþii	şi	roluri.	

	 În	 România	 anilor	 2000,	 dar	mai	 ales	 în	 zona	 studiatã	 de	 noi,	

au loc schimbãri specifice þãrilor în curs de dezvoltare: apare importul 

de	modele	 arhitecturale,	pericolul	 globalizãrii	 este	 iminent	 şi	dispare	

specificul local. Desigur, globalizarea nu este ceva rãu prin definiþie, are 

numeroase puncte pozitive, dar din perspectivã culturalã tot mai multe 

voci considerã cã globalizarea favorizeazã apariþia unor forme de culturã 

de valoare îndoielnicã, dat fiind faptul cã de cele mai multe ori actele 

şi	 formele	 culturale	 tradiþionale	 sunt	 înlocuite	 cu	 altele	 prefabricate,	

denaturate	 şi	 de	 cele	 mai	 multe	 ori	 sub	 imaginea	 unor	 demersuri	

pseudoculturale.	În	acest	context,	se	considerã,	de	exemplu,	cã	şi	kitsch-

ul în arhitecturã este o formã de manifestare artisticã. (Anexe fig. nr. 45)

 În vederea asigurãrii unui confort funcþional în arhitectura 

contemporanã, pentru construirea noului model de locuinþã ruralã apare 

„goana”	dupã	materiale	de	construcþie	tot	mai	„revoluþionare”24, de ultimã 

generaþie,	uşor	de	manevrat,	ieftine	sau	mai	puþin	ieftine,	care	aduc	cu	

ele	tehnici	noi,	ştiinþifice,	de	construcþie.	Noile	materiale	de	construcþie,	

în	marea	lor	majoritate,	sunt	folosite	datoritã	faptului	cã	sunt	„la	modã”,	

fãrã sã se cunoascã întotdeauna proprietãþile acestora (izolare termicã, 

fonicã	etc.).	Aşa	ajungem	sã	vedem	în	aproape	toate	vilele	„þãraneşti“	à	

la	Certeze	şi	 în	satele	din	împrejurimi	sau	în	casele	„palat”	din	satele	

Maramureşului	 istoric	 -	 zeci	 de	 metri	 pãtraþi	 placaþi	 cu	 marmurã,	

balustrade în interiorul sau exteriorul casei din inox sau, mai nou, fier 

forjat,	gresie,	faianþã,	parchet	natural	de	calitate	superioarã	sau	parchet	

melaminat,	rigips,	tâmplãrie	PVC,	termopan,	vitralii	etc.	

24 Ciprian Lupşe, op.cit., p. 78.
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 Dupã anii de comunism, de egalitarism, de sistematizare, 

oamenii	 şi	 în	 general,	 societatea	 îşi	 doreau	o	 schimbare	 în	 schema	

tradiþionalã a locuinþelor. Aceastã schimbare a fost facilitatã în primul 

rând de fenomenul de migraþie a forþei de muncã în strãinãtate (cu 

toate	implicaþiile	acestui	fenomen),	dar	şi	de	îmbunãtãþirea	situaþiei	

financiare	a	celor	rãmaşi	acasã.	

	 Avem	în	acest	sens	cele	douã	exemple	în	Certeze,	de	care	am	

amintit mai sus: la una dintre ele se lucreazã la exterior, iar ce-a de-a 

doua este finalizatã25.	Proprietarii,	cu	ajutorul	„echipelor	de	arhitecþi”	

au	realizat	ceva	unic	la	Certeze;	noi	numim	acest	stil	„stilul	neoclasic	

de	Certeze”.	

 Faþadele imobilelor au o arhitecturã eclecticã, cu elemente de 

decoraþiune arhitecturalã neoclasice. La interiorul celei finalizate, 

de	pe	strada	Principalã,	 „au	 fost	 folosite	72	kg	de	aur	pentru	poleirea	

decoraþiunilor	de	pe	plafoane”26.	Aceste	douã	 reşedinþe	 se	doresc	 a	 fi	

locuinþe privilegiate cu semnificaþii „monumentale”27. Având în vedere 

tendinþa	de	copiere,	de	imitare,	se	naşte	întrebarea	fireascã	:	cât	va	dura	

pânã	vor	mai	apãrea	astfel	de	locuinþe	la	Certeze	sau	în	satele	învecinate?	

	 Fantezia	îşi	gãseşte	expresia	în	ornamentele	bogate	ale	stilului	

modern, în locuinþele din materiale rezistente (piatrã, cãrãmidã, 

ciment);	 încercãm	 sã	 regãsim	 dorinþa	 oamenilor	 timpului	 de	 a	 se	

proteja.	

	 Creatorul	 arhitecturii	 vernaculare,	 meşterul	 anonim28, avea 

capacitatea	 „nativã”	 sã	 aleagã	 forma	 şi	materialele	 care	 sã	 satisfacã	

25 Decembrie 2008.
26 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.
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toate condiþiile necesare locuirii. Acum, creatorul arhitecturii rurale, 

arhitectul,	 ştie,	 sau	 ar	 trebui	 sã	 ştie,	 sã	 aleagã	 forma	 şi	materialele	

necesare locuirii.

 Sigur, teoretic în dosarul de autorizare a construcþiei, care din 

pãcate în cele mai multe cazuri este obþinut dupã ce construcþia este gata 

sunt	precizate	o	serie	de	soluþii	constructive	şi	de	finisaj	pentru29:

•	 fundaþii	şi	structurã	de	rezistenþã

 Pentru fundaþie se recomandã sã se foloseascã beton simplu 

de 7,5. Structura clãdirii proiectate este conceputã ca o structurã cu 

zidãrie	de	BCA	30	de	cm	cu	sâmburi	de	beton,	 la	ziduri	exterioare	

şi	 zidãrie	de	BCA	25	cm	cu	 sâmburi	de	beton,	 la	 ziduri	 interioare.	

Zidurile exterioare vor fi placate cu polistiren expandat în grosime 

de	 5	 cm.	 Pereþii	 se	 vor	 executa	 din	 BCA,	mortar	M25-Z,	 realizând	

þeserea la fiecare rând. La executarea centurilor se vor folosi beton de 

marca	Bc	15	respectiv	armãturi	din	fier	beton.	Planşeul	peste	parter	

din grinzi de lemn.

•	 compartimentãri	interioare,	finisaje	interioare	şi	exterioare

Compartimentãrile	 se	 vor	 executa	 din	 zidãrie	 de	 BCA	 de	 10	 cm	

grosime.	Finisajele	 interioare	vor	fi	executate	cu	vopsea	lavabilã	pe	

strat suport de tencuialã uscatã (rigips). 

	 Finisajele	 exterioare	 vor	 fi	 executate	 cu	 vopsea	 lavabilã	 sau	

tencuialã decorativã pe suport de tencuialã armatã cu material plastic.

•	 acoperişul	şi	învelitoarea

	 Acoperişul	este	de	tip	şarpantã	de	lemn	cu	îmbinãri	dulghereşti.	

Elementele cu rol de rezistenþã se vor executa din lemn de brad clasa 

II	conform	STAS	1949/86.	În	zona	mansardatã	şarpanta	va	fi	prevãzutã	

29 Soluţii indicate de arhitectul Dezideriu Schmidt în dosarul de construcţie şi autorizare a lucrărilor 
efectuate la o casă din Odoreu, jud. Satu Mare, 2006.
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cu	hidroizolaþie,	termoizolaþie	şi	barierã	de	vapori	în	conformitate	cu	

normele	existente.	Învelitoarea	se	va	realiza	din	şindrilã	bituminoasã	

conform	normativ	C37.88,	aşternealã	din	scânduri	de	brad.	

	 Protecþii	 pentru	 elementele	 şarpantei:	 materialul	 lemnos	 al	

şarpantei	se	va	proteja	cu	substanþe	ignifuge	şi	substanþe	antiseptice	

(sunt	specificate	soluþiile	şi	proporþiile	necesare).

 Din pãcate, unele aspecte privitoare la locuire nu sunt avute în 

vedere la momentul proiectãrii unei locuinþe noi: structura familiei 

-	 spaþii	 supradimensionate;	 alegerea	 locului	 -	 aglomerarea	 caselor;	

iluminarea	 caselor-	 se	 reduce	 în	 multe	 cazuri	 iluminatul	 natural;	

factorii	 de	 climã,	 mediu,	 etc.	 Arhitecþii	 vor	 spune	 „aşa	 a	 cerut	

proprietarul”,	dar	în	situaþia	aceasta	în	care	specialiştii	şi	autoritãþile	

locale nu au spus ce era de spus la momentul potrivit, acum nu are 

nimeni dreptul sã critice arhitectura ruralã contemporanã, nici mãcar 

noi,	 istoricii,	 antropologii	 ori	 etnografii,	 ci	 doar	 sã	 observãm	 şi	 sã	

consemnãm starea de fapt. 

 O soluþie pentru recãpãtarea unui specific local ar fi implicarea 

autoritãþilor	 locale,	 prin	 propunerea	 şi	 acceptarea	 spre	 construire	

a	 unor	 proiecte	 potrivite	 locului,	 localitãþii,	 regiunii,	 aşa	 cum	 face	

Primãria	din	Vişeu	de	Sus,	care	pentru	zona	protejatã	„Parcul	natural	

M-þii	Maramureşului”,	propune	câteva	proiecte	celor	care	doresc	sã	

construiascã.	Printr-o	implicare	de	acest	tip,	s-ar	reuşi	cu	siguranþã	

recrearea unei imagini unitare a localitãþii. (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	

cãreia se deruleazã viaþa de zi cu zi, obiceiurile, tradiþiile celor ce 

o	 locuiesc.	 Poate	 acum	mai	mult	 ca	 niciodatã,	 casa	 este	mijloc	 de	

comunicare.

	 Aşa	 cum	 am	 vãzut,	 mutaþiile	 mentalitare	 şi	 modernizarea	

afecteazã arhitectura ruralã, atât în latura ei pragmaticã, dar mai ales 

în	 cea	 esteticã,	 atât	 la	 exterior	 (formã,	materiale),	 cât	 şi	 la	 interior	

(organizarea	şi	amenajarea	spaþiului	locuit):	„exteriorul	genereazã	pe	

mai multe cãi o aşteptare pentru care interiorul oferã o împlinire”30.

	 Nevoile	umane	nu	sunt	niciodatã	simple,	strict	pragmatice.	Ele	

sunt	însoþite	şi	de	cele	estetice:	casa	este	locul	în	care	nevoile	umane	

fundamentale	(respiraþie,	hranã,	odihnã,	confort,	câştig	al	existentei,	

igienã	etc.)	şi	cele	pragmatice	şi	estetice	îşi	gãsesc	soluþia.	Analizând	

distribuþia	interioarã,	modul	de	configurare	şi	folosire	a	încãperilor,	

relaþiile	dintre	ele,	aflãm	tipologia	de	locuire	şi	practicile	de	locuire.	

 În cazul arhitecturii tradiþionale, indiferent de apartenenþa 

etnicã, forma casei reda exact distribuþia interioarã a spaþiului, lucru 

care în cazul arhitecturii rurale contemporane nu se mai întâmplã. 

Noile	modele	 arhitectonice	 au	 forme	deosebite,	 care	 fac	 imposibilã	

analiza interiorului unei case dinafara ei.

	 Casa	 tradiþionalã	 a	 cunoscut	 o	 organizare	unitarã	 a	 spaþiului	

interior, lucru datorat în primul rând unitãþii planurilor de construcþie. 

În interiorul fiecãrei case tradiþionale din zona studiatã se regãsea 

acelaşi	 inventar.	 Aşezarea	 pieselor	 ce	 compun	 interiorul,	 se	 fãcea	

30 Steluţa Pârâu, Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de locuit la români, 
Galaţi, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, 2001, p. 7.
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dupã	acelaşi	model	(cu	mici	modificãri)	în	toatã	aria	studiatã.	Acesta	

era	modul	 în	 care	 casa,	 ca	un	 întreg,	 şi	 diferitele	 sale	 componente	

erau prezente în arhitectura tradiþionalã. 

 Perceperea, organizarea spaþiului interior, a cunoscut alãturi 

de arhitecturã diferite etape de evoluþie: celei tradiþionale, descrise 

mai sus, i-a urmat etapa modernizãrii, de contaminare cu mentalitãþi 

urbane (anii 1960-1989), o etapã de tranziþie, când în interioarele 

þãrãneşti,	 alãturi	 de	 piese	 de	 mobilier,	 þesãturi,	 obiecte	 de	 uz	

caznic tradiþionale, apar bunuri, produse industrial, din materiale 

plastice,	sintetice.	Acum	intrã	 în	gospodãria	 tradiþionalã	şi	primele	

aparate	electrice	 (radio,	 televizor)	şi	de	uz	caznic	 (aragaz,	 frigider).	

Þesãturile	 de	 interior	 tradiþionale	 (rudare,	 cergi,	 lepedeie,	 ştergãri,	

feþe de masã) sunt înlocuite treptat cu unele din materiale sintetice 

produse	 industrial	 şi	 tot	 acum	 dispar	 icoanele	 vechi	 şi	 ştergurile	

care	 le	 însoþeau,	 locul	 lor	 fiind	 luat	 de	 replici	 ieftine	 pe	 hârtie	 şi	

de	carpete	„persane”31	reprezentând	diverse	teme	orientale	(„Rãpirea	

din	 Serai”,	 „Dansul	 cadânelor”	 etc.)	 sau	 diverse	 teme	 religioase.	

Odatã	cu	apariþia	televizorului	în	case	apar	şi	mileurile	de	macramé	

sau	plastic	care	erau	aşezate	pe	televizoare,	şi	vestiþii	peşti	de	sticlã	

coloratã	(ieftinã)	care	vor	decora	casele	pânã	pe	la	mijlocul	anilor	‘80	

ai secolului trecut. 

	 Tot	în	aceastã	perioadã	ceramica	decorativã	şi	ceea	utilitarã	este	

înlocuitã	de	obiecte	realizate	din	sticlã	şi	plastic.	Este	perioada	cea	mai	

„coloratã”,	dar	care	are	încã	aspectul	unitar	al	modului	de	locuire	din	

mediul	 rural	 în	ceea	ce	priveşte	amenajarea	 şi	decorarea	 spaþiului	de	

locuit	„toate	casele	erau	la	fel,	la	bold	gãsei	multe	lucruri	de-aceala	fel	-	

31 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.
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canceauã,	pahare	de	sticlã	cu	flori	câte	ai	vrut,	peşti	de	sticlã	mici,	mari,	

mijlocii,	porþãlanuri,	 tãtã	 lume	cumpãra	ca	vecinu,	şi	gãsei	şi	şterguri	

de-a gata, feþã de masã de naylon, n-o mai trãbuit femeile sã punã teara, 

numa cele mai sãrace”32.

	 Deşi	 se	 îndepãrteazã	 de	 tradiþie,	 generaþiile	 acelor	 vremuri	

aveau tendinþa sã pãstreze reflexele tradiþiei, dând dovadã de un 

anumit	 tip	 de	 conformism,	 care	 se	 vede	 în	 amenajarea	 locuinþelor	

construite în plinã perioadã comunistã. 

32 Inf. Anuca Stan, 79 ani, Călineşti Oaş, jud. Satu Mare, 2006.

Fig.	nr.	71,	Interior	contemporan,	zona	Codru,	2008				
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	 Urmãtoarea	etapã	de	evoluþie	a	organizãrii	spaþiului	de	locuit	

este	 cea	 pe	 care	 o	 trãim	 acum,	 când	 dupã	 o	 perioadã	 de	 şedere	 în	

þãri	occidentale	sau	estice	(foste	membre	URSS),	se	importã	modele	

culturale	 -	 noi	 tipare	 arhitectonice	 şi	 mentalitare.	 Este	 etapa	 în	

care	casele	sunt	amenajate	„din	reviste”,	aşa	cum	au	vãzut	în	þãrile	

şi	 în	 casele	 în	 care	 lucreazã	 (femeile	din	zona	 studiatã	 lucreazã	 ca	

şi	 menajere	 în	 strãinãtate),	 iar	 pentru	 finisãrile	 interioare	 oamenii	

folosesc	cele	mai	noi	şi	mai	scumpe	materiale	în	proporþii	ridicate	în	

toate	localitãþile	din	Þara	Oaşului,	Maramureş	zona	de	Câmpie	(aici	

este	un	fenomen	semnalat	mai	ales	în	cazul	oşenilor	care	s-au	mutat	

în zonã). Preferã aceste materiale atât din considerente pragmatice - 

tehnicã	de	montare,	întreþinerea,	curãþarea	lor	este	mult	mai	uşoarã	

- dar mai ales din considerente estetice.

 Vorbim de case cu câte 10 - 20 de camere, împãrþite în spaþii 

 Fig. nr. 72, Interior din perioada anilor 1985
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şi	 încãperi	cu	funcþii	definite	şi	atribuite,	avem	dormitoare,	camere	

pentru	 copii,	 „saloane,	 living-uri”33, bucãtãrii, camere de baie, 

utilate	 şi	 mobilate	 cu	 mobilier	 din	 lemn	 masiv,	 sau	 pal	 scump,	

aparaturã	 electrocasnicã	 de	 ultimã	 generaþie:	 „sunt	 mulþi	 orãşeni	

cã	n-au	aşe	ceva	 în	casã”34.	Sunt	 foarte	 la	modã	 în	ceea	ce	priveşte	

amenjarea	 interioarelor:	 plantele	 artificiale	 (practic	 putem	 înþelege	

raþionamentul,	parte	din	aceşti	oameni	trãiesc	 în	aceste	case	doar	o	

lunã	pe	an,	cine	îngrijeşte	plante	vii?),	cristalul	(veselã	şi	decoraþiuni),	

tablouri	din	piele,	perdelele	de	mãtase,	organza,	covoare	tip	„persan”	

þesute	manual	„pentru	cã	sunt	mai	scumpe”35.

   

 Se apeleazã la accesorii pentru decorarea casei de multe ori 

asemeni	 unui	 „pom	de	 crãciun”;	 bunul	 gust	 nu	 a	 fost	 împrumutat,	

33 Este împrumutată terminologia din vest.
34 Inf. Berinde Ion, 58 ani, Moişeni, jud. Satu Mare, 2005.
35 Inf. Maria Şimon, 50 ani, Apşa de Jos, Ucraina, 2006.

Fig.	nr.73,	Interior	casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2009					
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importat de fiecare, dar, repetãm, nu criticãm, ci consemnãm 

realitatea.	Sigur,	majoritatea	celor	care	ajung	sã	vadã	o	astfel	de	casã	

sunt	tentaþi	sã	punã	etichetã	„e kitsch”,	dar	noi	considerãm	cã	e	foarte	

greu sã faci o demarcaþie între kitsch	 şi	 bun	 gust	 (fãrã	 sã	 avem	 în	

vedere originalul). Aceasta este situaþia actualã, vrem nu vrem, acesta 

este satul anilor 2000. 

 În ultimele etape de evoluþie a organizãrii spaþiului de locuit, 

cu toate cã dispar, sau reapar replici ale elementelor specifice 

arhitecturii tradiþionale, cum ar fi meştergrinda36, care dupã cum se 

ştie,	are	 funcþii	multiple:	 tehnice	şi	simbolice,	pentru	cã	spaþiul	de	

	Fig.	nr.	74,	Interior	ucrainieini	de	pe	Valea	Vaserului,	Vişeu	de	Sus,	Jud.	Maramureş,	2008

36 Am găsit case în care pereţii sunt placaţi cu piatră şi apare o meştergrindă aparentă, pentru decor.
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locuit respectã axa tradiþionalã de aliniere a spaþiilor din casã. Astfel 

bucãtãria	este,	şi	 în	casa	modernã,	 în	partea	dinspre	curte,	 iar	spre	

stradã sunt camerele salonul, livingul sau sala, dormitoarele sunt în 

general	la	etajele	superioare	ale	caselor.	Doar	bãtrânii	îşi	trãiesc	viaþa	

în	continuare	în	bucãtãrie:	„n-am	fo	niciodatã	sus,	io-s	bãtrânã	dupã	

ce	m-oi	duce,	ii	tare	greu	sã	sui	treptele,	io	şed	aci	jos	în	bucãtãrie	cã	

am	tot	ce	îmi	trebe	aci”37.

	 Numãrul	 încãperilor,	 funcþionalitatea	lor	şi	mobilierul	divers	

utilizat evidenþiazã foarte clar apariþia unor scenarii de locuire pe 

categorii	 socio-profesionale;	 casa,	 locuinþa	 este	 semn	 al	 statutului	

social,	 a	 nivelului	 de	 pregãtire	 dar	 şi	 a	 apartenenþei	 etnice	 a	

proprietarului, a locatarului.

4. ANEXELE LOCUINÞEI CONTEMPORANE

 În cazul gospodãriei tradiþionale anexele erau caracteristice 

şi	 specifice	 zonei	 etnografice	 dar	mai	 ales	 erau	 specifice	 ocupaþiei	

de	bazã	a	celor	care	trãiau	în	acest	spaþiu.	Mijloacele	de	subzistenþã	

s-au schimbat, ocupaþiile tradiþionale au dispãrut în proporþie foarte 

mare, astfel cã în mediul rural contemporan nu este necesar întreg 

inventarul	 anexelor	 tradiþionale.	 În	 Þara	 Oaşului	 şi	 în	Maramureş	

(dreapta	Tisei)	şurile,	hoboroacele	sau	coteþele	pentru	animale	lipsec	

din	peisaj,	pentru	cã	au	dispãrut	odatã	cu	casele	bãtrâne,	o	schimbare	

oarecum normalã având în vedere faptul cã localnicii fiind plecaþi 

la muncã în strãinãtate nu au cum sã mai creascã animale. În zona 

Codru,	în	cea	de	Câmpie	şi	în	Maramureş	(stânga	Tisei)	se	mai	cresc	

37 Ciorba Floare, 69 ani, Certeze, jud. Satu Mare, 2006.
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câteva animale, aici pãstrându-se în cele mai multe cazuri forma 

tradiþionalã a anexelor.

	 Împrejmuirea,	 gardul	 şi	 poarta	 au	 rãmas	 în	 continuare	 primele	

elemente	 care	 conferã	 prestigiu	 stãpânului	 casei,	 în	 acelaşi	 timp	 ele	

delimitând	spaþiul	proprietãþii	şi	oferind	şi	o	oarecare	siguranþã.	Materialele	

folosite	pentru	 realizarea	gardurilor	 sunt	aceleaşi	 în	 toatã	zona	 studiatã:	

piatrã,	marmurã,	 fier	 forjat,	 inox	 şi	mai	 rar	 lemn,	 toate	 aceste	materiale	

cãpãtând 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	siguranþã,	arhitectura tradiþionalã, vernacularã este un subiect 

de	o	complexitate	aparte	pentru	cercetarea	istoricã	şi	etnologicã.	Dincolo	

de	multitudinea	de	informaþii	bibliografice,	de	stiluri	de	construcþie	şi	

de viziuni arhitectonice, arhitectura este indisolubil legatã de poziþia 

omului	 şi	 de	 noþiunea	 de	 locuire.	 Din	 acest	 motiv,	 abordarea	 unui	

asemenea domeniu vast necesitã o largã perspectivã antropologicã. 

Nu	ne	gândim	aici	doar	la	o	antropologie	a	locuinþei,	ci	şi	la	demersuri	

de antropologie a genului, care ar putea relaþiona, pe rând casa, cu 

femininul	 şi	masculinul,	precum	şi	 la	antropologia	minoritãþilor,	care	

ar putea focaliza atenþia pe un studiu comparativ al caselor ridicate de 

diverse	etnii	şi	de	meşterii	români.

	 Ca	orice	referenþial	 larg	de	cercetare,	şi	cel	al	casei	şi	 locuinþei	

presupune	 studii	de	 interdisciplinaritate;	 în	demersul	nostru	analitic,	

am utilizat informaþii din sociologie, istorie, demografie, teoria culturii, 

teoria	mentalitãþilor	şi	geografie,	 în	speranþa	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 analizã a arhitecturii 

tradiþionale	aşa	cum	a	fost	ea	relevatã	de	informaþiile	primite	de	la	cei	

mai	 vârstnici	 informatori,	 şi	 aşa	 cum	 poate	 fi	 atestatã,	 de	 cercetarea	

de	 teren	 a	 unor	 case	 vechi	 şi	 a	 bibliografiei	 de	 specialitate,	 aşadar	 o	

abordare	în	sincronie;	apoi	am	lãrgit	subiectul	încercând	o	abordare	pe	

axa diacroniei, adicã un studiu al evoluþiei arhitecturii tradiþionale cãtre 

arhitectura modernã, ruralã actualã. 

 Dacã pentru omul arhaic casa era elementul principal în cadrul 

microcosmosului,	 era	 „axis	mundi”	 în	 jurul	cãruia	 se	derulau	diferite	

practici	şi	obiceiuri	precreştine	sau	ale	unui	creştinism	popular,	pentru	
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omul	zilelor	noastre	casa	îşi	pierde	din	însemnãtate	şi	simboluri,	ceea	ce	

face	ca	unele	rituri	şi	cutume	sã	se	transforme	sau	sã	fie	lãsate	uitãrii.	

	 Simbol	major	al	apartenenþei	etnice	sau	regionale,	casa,	habitatul,	

a devenit emblemã pentru etniile conlocuitoare, chiar dacã este supusã 

procesului	de	aculturaþie.	„Asumarea	unei	identitãþi	etnice	nu	exclude,	

însã,	participarea	grupului	minoritar	la	viaþa	socialã	şi	culturalã	a	întregii	

comunitãþi. Astfel de interacþiuni între grupuri genereazã procese de 

aculturaþie”1  - termen care conform DEA2	defineşte	procesele	complexe	

de contacte culturale prin intermediul cãrora societãþile sau grupurile 

sociale asimileazã trãsãturi provenite de la alte societãþi sau grupuri. 

Fenomenele de aculturaþie sunt generate mai ales în zona de întâlnire 

dintre cele douã grupuri culturale, unul având rolul de sursã, iar celãlalt 

de þintã, observaþiile antropologice confirmã cã niciodatã un element al 

culturii - sursã nu va fi preluat in corpore de cultura simbioticã, ci va fi, 

în	prealabil,	filtrat,	ajustat	şi	redimensionat3.

 Diversele grupuri etnice, indiferent de poziþionarea geograficã, se 

admirã, se copiazã, se imitã sau se urãsc, se invidiazã, se dispreþuiesc 

-	reacþii	sociale	şi	culturale	generate	de	modele	mentalitare	arhetipale	-	

Noi/Ceilalþi, Noi/Alþii - ce funcþioneazã pe principiul identitãþii şi 

alteritãþii.

	 Tradiþia	 construcþiilor	 þãrãneşti	 din	 lemn	 în	 Bazinul	 Tisei	

Superioare,	 în	 nord-vestul	 Transilvaniei	 şi	 în	 întreg	 spaþiul	 carpato-

danubiano-pontic este foarte veche. O civilizaþie cu elemente unitare 

specifice arhitecturii vernaculare. 

	 Analizarea	 construcþiilor	 vernaculare	 şi	 a	 elementelor	

arhitectonice	 moderne,	 a	 materialelor	 şi	 tehnicilor	 noi	 cu	 care	 se	

1 Camelia Burghele, op.cit., p. 361.
2 Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 13.
3 Camelia Burghele, op.cit., p. 361.
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construieşte,	a	modului	de	percepþie	a	spaþiului	şi	locului,	a	influenþelor	

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

studiu,	 şi	 a	 disoluþiilor	 care	 apar	 în	 cadrul	 arhitecturii	 vernaculare,	

vine	 sã	 întregeascã	 imaginea	 generalã	 privind	 arhitectura,	 locuirea	 şi	

mentalitãþile tradiþionale.

	 În	acest	context	obiceiurile	şi	riturile	de	construcþie	şi	de	locuire	

sunt	expresie	a	tiparelor	mentalitare.	Informaþiile	de	teren	şi	fotografiile	

vin sã confirme cele spuse. 

 Arhitectura locuinþei rurale moderne din zona studiatã are 

dimensiuni	proprii	mai	ales	în	zonele	Oaş	şi	Maramureş,	şi	stã	sub	semnul	

unui	 context	 social-politic	 şi	 economic	 specific,	 total	diferit	 în	multe	

privinþe de ceea ce s-a întâmplat în þãrile europene în care proiectarea 

şi	 construcþia	 de	 locuinþe	 au	 avut	 un	 caracter	 exemplar.	 Concluziile	

privind	evoluþia	şi	schimbãrile	ce	apar	în	cadrul	arhitecturii	tradiþionale	

rurale ar fi urmãtoarele: disoluþiile din cadrul arhitecturii tradiþionale 

sunt cauzate în primul rând de evoluþia economicã ( datoratã migraþiei 

forþei	de	muncã),	apoi	de	cea	socialã,	mentalitarã	şi	chiar	politicã	(ne	

gândim	aici	la	sistemul	comunist	-	totalitar	şi	egalitarist,	apoi	momentul	

europenizãrii). Evoluþia economicã se resimte în arhitectura localã, dar 

şi	în	schimbãrile	de	mentalitate.	Construirea	unei	case	este	condiþionatã	

atât	 de	 situaþia	 economicã,	 cât	 şi	 de	 aspiraþiile	 şi	 personalitatea	

individului.	Casa	 în	zona	studiatã	este	un	simbol,	o	marcã	 identitarã;	

ea	 alimentazã	 şi	 accentueazã	 prestigiul	 social	 al	 omului	 (familiei)	 în	

societate	(fãrã	exagerare	putem	adapta	un	proverb	clasic	şi	sã	spunem	

„Spune-mi	în	ce	casã	locuieşti,	ca	sã	îþi	spun	cine	eşti”).	

 Datoritã contextului specific în cadrul comunitãþilor rurale, 

au	 loc	 schimbãri	 mentalitare	 cu	 efect	 în	 arhitecturã	 şi	 în	 percepþia	

spaþiului de locuit, scenariile de locuire cunosc forme multiple. Aceste 
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schimbãri	se	produc	de-a	lungul	a	peste	50	de	ani	şi	cunosc	mai	multe	

etape.	Ultima	etapã	este	caracterizatã	de	modificarea	radicalã	a	formei	

locuinþei	 tradiþionale,	a	modului	de	percepere	a	 spaþiului	de	 locuit	 şi	

de	 utilizare	 a	 noilor	materiale	 de	 construcþie.	 Ceea	 ce	 se	 regretã	 este	

imaginea	pitoreascã	a	arhitecturii	þãrãneşti,	care	dispare	tocmai	datoritã	

apariþiei	 acestor	materiale,	 a	meşterilor	 şi	 a	 arhitecþilor	 care	 nu	 simt	

spaþiul	asemeni	meşterului	anonim	creator	al	arhitecturii	vernaculare,	

tradiþionale.	 Arhitecþii	 şi	 constructorii	 contemporani	 sunt	motivaþi	 şi	

determinaþi	de	câştigurile	materiale	imediate.	Folosirea	unor	materiale	

de	import	poate	fi	consideratã,	de	multe	ori,	un	semn	al	snobismului	şi	

al prostului gust4.

	 Cea	mai	mare	problemã,	care	apare	datoritã	ritmului	de	construire,	

este	densitatea	mare	a	clãdirilor	ce	duce	la	sufocarea	caselor;	casele	noi	

sunt aproape lipite unele de altele, sufocându-se reciproc.

	 Locuinþa/locuirea	a	trecut	prin	transformãri	multiple	de-a	lungul	

epocilor	 istorice.	 Noi	 ne-am	 dorit	 sã	 facem	 o	 prezentare	 evolutivã	

şi	 o	 consemnare	 a	 ceea	 ce	 înseamnã	 locuire	 într-o	 zonã	 multietnicã	

(Sãtmar,	Maramureş)	 dar	 cu	 foarte	multe	 elemente	 unitare,	 elemente	

cândva specifice doar unui grup etnic dar care în timp au fost preluate, 

asimilate	 de	membrii	 comunitãþilor	 studiate.	 Am	 extins	 cercetarea	 şi	

în	comunitãþile	de	români	din	Ucraina,	datoritã	similitudinilor	de	aici	

şi	 a	 lipsei	 de	 informaþie	 specializatã,	 şi	 nu	 în	 ultimul	 rând,	 datoritã	

puternicului nucleu de românism de acolo.

	 Concluzia	 general	 valabilã	 pentru	 întreaga	 arie	 studiatã	 este	

urmãtorul silogism:

Arhitectura include casa;
Casa presupene locuire;

Omul este creatorul/beneficiarul arhitecturii.

4 Augustin Ioan, op. cit., p. 60.
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GLOSAR

1.	 Adiazmã/Aghiazmã	-	apã	sfinþitã	

2. Ai - ani, usturoi

3. Aiestes - acestea sunt

4. Amu - acum

5. Anu - anul

6. Batãr - mãcar cã

7. Bisnismeni - oameni de afaceri

8. Blãnile geamurilor - ancadramentele de geam

9. Bocreta - buchet

10. Bold - magazin

11. Boreasã - femeie, nevastã

12.	 Casã-	camerã

13.	 Cãseni	-proprietarii	casei

14.	 Cãuaci	-	fierar

15.	 C’avem	-	cã	aveam	

16.	 Ci-or	fa	-	ce	vor	face

17.	 Cocon	-	copil	

18.	 Copârşeu,	sãlaş	-	sicriu

19.	 Covãþe	-	se	ondula,	se	deforma

20. Da - dar

21.	 D’apoi	-	dar	apoi

22.	 Delegat	-	şef	de	echipã

23. De-om - dacã vom 

24. Di - din

25.	 Funduri	-	geamuri	mici	de	aerisire	fãcute	pe	şobdie

26. Gazdã - bogat 

27. Gãzdoaia - stãpâna casei
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28. Goz - iarbã

29.	 Gre	(vreme)	-	ploaie	cu	fulgere	şi	tunete

30.	 Hãizaş	-	structura	acoperişului

31.	 Hârciog	-	teslã

32. Iele - ele 

33. Ii - ei

34. Io - eu

35. Îs - sunt

36. Marhã - vacã

37. Mâzgã - seva copacilor

38.	 Mâþişor,	mâþã	-	creangã	de	salcie	înbobocitã

39. Mere - merge

40. Mierâu - pigment albastru folosit la zugrãvirea caselor

41. Mniez (un miez mai mic) - ceva mai mic

42.	 N-a	sta	-	nu	va	sta

43.	 Ne	(nea)	-	zãpadã

44.	 Nelcoşag	-	mândrie

45.	 Nopsam	-	muncã	cu	ziua

46. Odor - curte, ogradã

47. Oiagã - sticlã

48. Om - vom 

49. Pã, pi - pe

50. Plencaci - secure, bardã

51. Poalã - plãci de azbociment

52.	 Podişoarã	-	coteþ	pentru	porci	cu	spaþiu	de	depozitare

53.	 Poiatã	-	şurã

54. Prispã - târnaþ

55. Ptieri - a muri



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

204 205

56. Ptic - un pic

57. Pute - a putea

58.	 Rãsãritã	-	floarea	soarelui

59.	 Râtaş	-	zonã	împãduritã	care	se	defrişa

60.	 Remont	-	renovare

61.	 Sãlaş	-	sicriu

62. Sãgeþi - stâlpi de tãrnaþ

63.	 Solþe	-	etapã	de	lucru	în	prelucrarea	şindrilei,	când	i	se	dãdea		

 forma finalã 

64. Somsid - vecin

65.	 Stã	-	locuieşte					

66.	 Ş’apoi	-	şi	apoi

67.	 Şatrã	-	prispã

68.	 Şeşi	-	sistem	de	îmbinare	a	bârnelor	pereþilor	intermediari	cu	cei	

 exteriori 

69.	 Şi-om	-	şi	vom

70.	 Şindilã	-	şindrilã

71.	 Şobdie	-	partea	lateralã	leþuitã	la	acoperişuri	în	patru	ape,		 	

	 prevãzutã	cu	uşã	de	acces	în	pod	şi/sau	cu	geamuri	de	aerisire		

	 numite	în	zona	Oaş	funduri

72.	 Ştergãtoare	-	ştergurã

73.	 Şut	-	partea	lateralã	leþuitã	la	acoperişuri	în	patru	ape,	prevãzutã		

	 cu	uşã	de	acces	în	pod	şi/sau	cu	geamuri	de	aerisire

74.	 Tãþi	-	toþi

75.	 Teara	-	rãzboi	de	þesut

76.	 Tingi	-	leþuri	care	fac	legãtura	între	corni

77.	 Tomnit	-	reparat

78.	 Topore	-	topoare
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79.	 Trii	-	trei

80.	 Trebe	-	trebuie

81.	 Uşte	-	a	se	usca

82.	 Vidjmelor	-	vrãjitoare

83. Vraniþã - poartã

84. Vãioagã, vaioagã, chirpici - cãrãmidã uscatã la soare, fãcutã din  

 pastã de lut frãmântat cu gunoi de animale, presatã în forme de  

 cca. 10cm x 10cm x 20cm

85. Zãce - zece

86. Zine - vine
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Anexe 

1. Fişe analitice de construcþie

Fişa analiticã de construcþie nr. 1

Denumire: Casã	þãrãneascã1.

Tip: Bicelularã.

Datare: sfârşitul	secolului	XIX.

Zona de provenienþã: Bixad,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	grinzi	de	stejar,	tencuialã	de	lut,	var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: în cheotori.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -   tip: în patru ape.

     -   material: lemn.

Învelitoare: - material: paie.

           - tehnicã:	jupi.

Tavan:	pe	meştergrindã	sunt	situate	nouã	grinzi	transversale	acoperite	

de poditurã cu scânduri de brad.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: camerã.

1 Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Tip: cuptor.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	camerã	şi	tindã.

Prelungiri:	tãrnaþ	în	formã	de	„L”.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: cuptorul.

Dimensiuni: lungime 9.80m, lãþime 5,80m, înãlþime 2m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 2

Denumire: Casã	þãrãneascã2.

Tip: Bicelularã.

Datare: 1727.

Zona de provenienþã:	Cãlineşti	Oaş,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	lespezi	de	piatrã,	tãlpi	masive	de	stejar;		cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	 bârne	 de	 stejar,	 pereþii	 sunt	 lipiþi	 cu	 lut	 şi	 vãruiþi	 cu	 var	

colorat	„mierâiu”3.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: cheotoare (rotundã).

2 Gheorghe Focşa, op. cit., p. 275; Casa muzeu Iacob Mărcuţ aparţine Muzeului Judeţean Satu Mare.
3 Vopsea de culoare albastră cumpărată din comerţ, foarte des folosită în Ţara Oaşului.
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Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -   tip: în patru ape.

          -  material: lemn.

Învelitoare: - material: paie.

          - tehnicã:	aşezare.

Tavan:	 pe	 meştergrindã	 sunt	 aşezate	 grinzi	 transversale	 acoperite	 de	

poditurã cu scânduri de brad.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: camerã.

Tip: cuptor cu vatrã.

Materiale/tehnicã: piatrã, cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	camerã,	cãmarã	şi	tindã.

Prelungiri: tãrnaþ.

Elemente decorative:

Amplasare: ancadramentele (blãnile) geamurilor, stâlpii de tãrnaþ 

„sãgeþile”4.

Tehnicã: cioplire.

Motive: geometrice.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: meştergrinda, ruda, „sãgeþile” tãrnaþului.

Magico-ritual: cuptorul.

4 A se vedea în Anexe fig. nr. 5 şi 6.



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

226 227

Fişa analiticã de construcþie nr. 3

Denumire: Casã	þãrãneascã5.

Tip: Bicelularã.

Datare: începutul secolului XIX.

Zona de provenienþã: Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	grinzi	de	stejar,	tencuialã	de	lut,	var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: coadã de rândunicã.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip:	în	patru	ape,	cu	şut	trapezoidal,	şobdie	prevãzut	cu	o	

uşã	care	permite	accesul	în	pod.

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material: paie de secarã.

          - tehnicã: jupi.

Tavan:	 pe	 meştergrindã	 (7,30m)	 sunt	 aşezate	 grinzi	 transversale	 din	

stejar	acoperite	de	poditurã	cu	scânduri	de	brad.	

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit (bucãtãrie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatrã.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

5 Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Încãperi: casã	curatã,	casã	de	locuit,	la	mijloc	existând	o	tindã.

Prelungiri: tãrnaþ.

Elemente decorative:

Amplasare: geamuri cu leban6,	capetele	meştergrinzii	au	forma	stilizatã	

a unui cal.

Tehnicã: cioplire.

Motive: cap de cal.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: cuptorul.

Dimensiuni: 7,30	m	x	4,40	m	x	1,80	m,	înãlþimea	acoperişului	este	de	

3,70 m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 4

Denumire:	Casã	þãrãneascã7.

Tip: Bicelularã.

Datare:	sfârşitul	secolului	XIX.

Zona de provenienþã:	Moişeni,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	gorun;	cioplire,	

plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	 bârne	 de	 rãşinoase,	 unele	 rotunde,	 altele	 dreptunghiulare,	

6 Element caracteristic arhitecturii Ţării Oaşului.
7 Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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tencuialã de lut, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, lipire, vãruire.

Îmbinare: în cheotori.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape. 

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material:	Iniþial	casa	a	fost	acoperitã	cu	şindrilã,	în	timp	

însã aceasta fiind înlocuitã cu poalã.

           - tehnicã: tãiere, cuire.

Tavan:	 pe	meştergrindã	 (8,60	m)	 sunt	 situate	 grinzi	 transversale	 din	

stejar	acoperite	de	poditurã	cu	scânduri	de	brad.	

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit (bucãtãrie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatrã.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	iniþial	tinda	foarte	micã,	fãrã	târnaþ,	ulterior	mãritdu-se	tinda	şi	

s-a	creat	şi	târnaþul,	tinda	a	fost	transformatã	în	casã	de	locuit	(camerã);	

camera curatã.

Prelungiri:	tãrnaþ	ce	se	sprijinã	pe	doi	stâlpi	de	stejar.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: cuptorul.

Dimensiuni: lungime 8,60 m, lãþime 4,70 m.
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Fişa analiticã de construcþie nr. 5

Denumire:	Casã	þãrãneascã8.

Tip: Bicelularã.

Datare:	a	doua	jumãtate	a	secolului	XIX.

Zona de provenienþã: Gherþa	Micã,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	gorun;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne groase, suprapuse orizontal, cuie din lemn de tisa, 

tencuialã de lut, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip:	în	patru	ape	cu	şobdie	cu	o	uşã	şi	douã	nişe	pentru	iluminat	

şi	aerisirea	podului.

             -  material: lemn.

Învelitoare: - material:	 iniþial,	 casa	 a	 fost	 acoperitã	 cu	 şindrilã	 de	 brad,	

înlocuitã	în	timp	cu	trestie	şi	de	paie.

            - tehnicã:	tãiere,	cuire,	jupi.

Tavan: pe	meştergrindã	sunt	situate	grinzi	transversale	din	stejar	acoperite	de	

poditurã cu scânduri de brad.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit (bucãtãrie, dormitor).

Tip: cuptor cu vatrã.

Materiale/tehnicã: piatrã, cãrãmidã, lut.

8 Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	douã	încãperi	şi	o	tindã.

Prelungiri: tãrnaþ.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: cuptorul.

Elemente originale:	 uşa	 de	 intrare	 din	 lemn	 de	 stejar,	 prevãzutã	 cu	 o	

încuietoare	masivã	cu	clape	şi	zãvor;	este	confecþionatã	manual.

Dimensiuni:	lungime	12,80m,	lãþime	4,80m,	înãlþime	1,90m.	Acoperişul	are	

înãlþimea	de	4,5m	este	element	caractereristic	arhitecturii	þãrãneşti	din	zonã.

Fişa analiticã de construcþie nr. 6

Denumire: Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: 1980.

Zona de provenienþã:	Micula,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului-Ugocea.

Etnie:	Ucraineni.	

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã	spartã	şi	o	centurã	din	beton,	pe	care	stã	talpa	

din	lemn	de	rãşinoase.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne de molid cioplite în patru feþe, tencuialã, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: coadã de rândunicã, pereþii despãrþitori sunt îmbinaþi în cep 

şi	uluc.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: - tip: în douã ape cu iluminator.
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   -  material: lemn.

Învelitoare: - material:	şindrilã	de	rãşinoase.

          - tehnicã: tãiere, cuire.

Tavan:	grinzi	transversale	din	stejar	acoperite	de	poditurã	cu	scânduri	

de brad.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie, camerã.

Tip: sobã de teracotã cu plitã, sobã de teracotã.

Materiale/tehnicã: cahle ceramice, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	douã	 încãperi	 şi	o	 tindã,	atelier	de	 tâmplãrie,	o	magazie	de	

lemne	şi	un	grajd.

Prelungiri: tãrnaþ.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: masa, ruda.

Magico-ritual:	cuptorul,	uşa,	masa.

Fişa analiticã de construcþie nr. 7

Denumire: Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: jumãtatea	secolului	XIX,	1856.

Zona de provenienþã:	Valea	Vinului,	jud.	Satu	Mare,	Codru.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire.
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Pereþii construcþiei:

Materiale: blãni de lemn, tencuialã de lut, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip:	în	patru	ape,	cu	şut	la	frontul	de	la	stradã,	ceea	ce	pare	

a fi o modificare de datã recentã (probabil la 1921, an marcat traforat în 

scândurile care placheazã frontonul), are o singurã deschidere. 

          -  material: lemn.

Învelitoare: - material: paie de secarã.

          - tehnicã:	jupi.

Tavan: fãcut	din	bârne	şi	scânduri	de	lemn,	podul	este	lipit	cu	lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: tindã.

Tip: vatrã cu cuptor deasupra cãreia se aflã un horn slobod.

Materiale/tehnicã: bârne lipite cu pãmânt, cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:casã	curatã,	casã	de	şezut,	la	mijloc	existând	o	tindã.

Prelungiri: prispa slobodã cu stâlpi de lemn ciopliþi. 

Elemente decorative:

Amplasare:	este	decorat	cu	un	joc	de	linii	dat	de	montarea	în	sensuri	

diferite	a	scândurilor	şi	de	o	scândurã	cu	motive	decorative	plasatã	la	

bazã;	stâlpi	de	lemn.

Tehnicã: cioplire, traforare9.

Motive: geometrice.

9 Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească ..., p. 40.
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Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: vatra.

Dimensiuni:	tinda:	lungime	4,50m,	lãþime	2,20m,	casa	de	şezut:	lungime	

4,70m, lãþime 4,70m, iar casa curatã: lungime 4,90m, lãþime 4,70m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 8

Denumire: Casã	þãrãneascã10.

Tip: Bicelularã.

Datare: sfârşitul	secolului	XIX

Zona de provenienþã:	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare,	Codru.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã: pietre de râu, crãpate.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	grinzi	verticale	şi	bârne,	lipiturã	de	pãmânt,	var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	vãruire	în	interior	şi	exterior.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape.

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material: paie.

           - tehnicã:	jupi.

Tavan: este	fixat	pe	o	meştergrindã	cu	grinzi	transversale	aşezate	paralel	

10Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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şi	poditurã	cu	scânduri.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: tindã.

Tip: cuptor construit din vãioage cu o parte acoperitã de o plitã din 

fontã,	 iar	 partea	 din	 spate,	 închisã	 era	 folositã	 ca	 uscãtor.	 În	 faþa	 şi	

spatele cuptorului, pe lãþimea tindei, se aflã douã arcade boltite de 

formã	ondulatã.	Cuptorul	are	un	horn	din	vãioage11.

Materiale/tehnicã: vãioage, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: tindã.

Încãperi:	douã	camere	şi	o	tindã	încãlzitã.

Prelungiri:	în	partea	de	sud	şi	vest	casa	are	un	târnaþ	cu	opt	grinzi	de	

susþinere.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: vatra.

Dimensiuni: Camera	curatã	(de	la	stradã)	are	o	suprafaþã	de	21,05m²	şi	

este	prevãzutã	cu	trei	geamuri	de	70cm	x	90cm	şi	în	spate	cu	un	geam	

de	40cm	x	40cm.	Tinda	are	o	suprafaþã	de	11,25m².

Fişa analiticã de construcþie nr. 9

Denumire:	Casã	þãrãneascã12.

Tip: Bicelularã.

Datare: sfârşitul	secolului	XIX.

11 A se vedea anexa nr. 6.
12 Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Zona de provenienþã: Pomi,	jud.	Satu	Mare,	Codru.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne de lemn, tencuialã de lut, var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	vãruire	(la	interior	şi	exterior).

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape.

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material: paie de secarã.

           - tehnicã:	jupi.

Tavan:	bârne	transversale	fixate	pe	meştergrindã,	poditura	din	scânduri	

şi	podul	este	lipit	cu	lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: tindã.

Tip: vatrã cu cuptor deasupra cãreia se aflã un horn slobod în formã de 

trunchi de piramidã.

Materiale/tehnicã: bârne lipite cu pãmânt, cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	casã	curatã,	casã	de	şezut,	la	mijloc	existând	o	tindã.

Prelungiri: tãrnaþ în partea din faþã a casei.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: vatra.
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Dimensiuni: Tinda	are	urmãtoarele	dimensiuni	lãþime	2,45m,	lungime	

4,65	 m;	 casa	 de	 locuit	 este	 mai	 mare	 având	 dimensiunile	 de	 lãþime	

4,60m, lungime 6 m, iar casa curatã lungime 5,50m, lãþime 4,65m. 

Fişa analiticã de construcþie nr. 10

Denumire: Casã	þãrãneascã13.

Tip: Bicelularã.

Datare: începutul secolului al XX-lea.

Zona de provenienþã: Tãtãrãşti,	jud.	Satu	Mare,	Codru.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	vãioage	şi	stâlpi	verticali	de	susþinere	a	acoperişului,	tencuialã	

de lut, var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	frãmântare	şi	modelare	manualã,	vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip:	în	patru	ape	în	partea	din	faþã,	este	prevãzut	cu	un	şut	

din	scândurã	de	brad	şi	are	douã	gemuleþe	iluminatoare.

          -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: paie de secarã.

          - tehnicã:	jupi.

Tavan:	grinzi	transversale	din	lemn	de	stejar,	acoperite	cu	scândurã	de	

lemn de brad, podul este lipit cu lut.

13Achiziţionată de Muzeul Judeţean Satu Mare.
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Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit.

Tip: vatrã cu cuptor.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi: casa de locuit, tindã.

Prelungiri:	tãrnaþ	în	formã	de	„L”,	la	faþadã	şi	partea	lateralã.

Elemente decorative:

Amplasare:	este	decorat	cu	un	joc	de	linii	dat	de	montarea	în	sensuri	

diferite	a	scândurilor	şi	de	o	scândurã	cu	motive	decorative	plasatã	la	

bazã;	stâlpi	de	lemn	.

Tehnicã: cioplire, traforate.

Motive: geometrice.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: vatra.

Dimensiuni: lungime 7,40m, lãþime 3,70m, adâncimea tãrnaþului 60cm.

Fişa analiticã de construcþie nr. 11

Denumire:	Casã	þãrãneascã14.

Tip: Bicelularã.

Datare: aproximativ 1850.

Zona de provenienþã:	Apa,	jud.	Satu	Mare,	Câmpia	Sãtmãreanã.

Etnie: Români.

14 Casa muzeu Dr. Vasile Lucaciu din localitatea Apa, judeţul Satu Mare.
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Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: lemn, tencuialã de lut, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip:	în	patru	ape	în	partea	din	faþã	este	prevãzut	cu	un	şut.

   -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material:	paie	de	secarã	şi	stuf

    - tehnicã:	jupi.

Tavan:	grinzi	transversale	din	lemn	de	stejar,	acoperite	cu	scândurã	de	

lemn de brad, podul este lipit cu lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: tindã. 

Tip: cuptor cu plitã (iniþial cu horn slobod).

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	douã	camere	şi	tindã.	

Prelungiri: 

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda.

Magico-ritual: vatra.

Dimensiuni: lungime 11,85m, lãþime 4,20m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 12



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

240 241

Denumire:	Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: inceputul secolului XX.

Zona de provenienþã:	Hodod,	jud.	Satu	Mare,	Codru.

Etnie: maghiari.

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã	de	Chilioara	(pala	kö),	cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: La bazã pereþii sunt din cãrãmidã iar în partea superioarã s-a 

folosit cãrãmidã în alternanþã cu vaioage, mortar, var.

Tehnicã: zidire, tencuire, vãruire.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape, este învelit cu þiglã

         -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: þiglã ceramicã.

Tavan:	este	realizat	din	bârne	de	rãşinoase.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit.

Tip: vatrã cu cuptor.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi: camera curatã, bucãtãria, tindã.

Prelungiri: tãrnaþ, stâlpii tãrnaþului sunt zidiþi în plan circular.

Pardoseala: podele din lemn.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: camera curatã.

Magico-ritual: 



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

240 241

Elemente specifice: la baza fundaþiei în partea lateralã spate, existã un 

contrafort din piatrã. La subsolul camerei curate existã o pivniþã, cu 

intrare în partea din faþã a casei iar în spatele casei se aflã cuptorul.

Dimensiuni:	camera	curatã:	lungime	5m,	lãþime	5m;	bucãtãria:	lungime	

4m,	lãþime	4m;	tãrnaþul:	lungime	4m,	adâncime	1,5m.	

Fişa analiticã de construcþie nr. 13

Denumire:	Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: începutul secolului al XX-lea.

Zona de provenienþã:	Aluniş,	jud.	Sãlaj,	Codru.

Etnie: Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã: piatrã calcaroasã15.

Pereþii construcþiei:

Materiale: lemn de brad, tencuialã de lut, var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	frãmântare	şi	modelare	manualã,	vãruire.

Îmbinare: în cãþãi.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape.

               -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: þiglã.

Tavan:	grinzi	transversale	din	lemn	de	stejar,	acoperite	cu	scândurã	de	

lemn de brad, podul este lipit cu lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit, camera curatã.

15 provenită din dealurile învecinate (Dealul Băiuşag ); Inf. Pop Ana, 84 ani, Aluniş, jud. Sălaj, 2004.
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Tip:	iniþial	vatrã;	acum	şpor,	sobã	de	tuci.

Materiale/tehnicã: metal, tablã, fontã.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	douã	camere,	tindã	rece	şi	târnaþ.

Prelungiri:	Târnaþul	din	faþa	casei	este	prevãzut	cu	patru	stâlpi	rotunzi	

din cãrãmidã. Beci de 3m x 4m sub camera curatã, în partea din faþã.

Pardoseala: lut bãtut, podele din lemn.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	camera	curatã.

Magico-ritual: vatra.

Elemente specifice:	Casa	 face	parte	dintr-o	 gospodãrie	 tradiþionalã	 ce	

mai	are	o	şurã	cu	douã	grajduri,	un	coteþ	de	porci	şi	gãini	şi	o	fântânã.	

Fişa analiticã de construcþie nr. 14

Denumire: Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: 1935.

Zona de provenienþã:	Asuaju	de	Sus,	judeþul	Maramureş,	Codru.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: vãioage, tencuialã de lut, var.

Tehnicã:	frãmântare	şi	modelare	manualã,	vãruire.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: - tip:	în	patru	ape	în	partea	din	faþã,	este	prevãzut	cu	un	şut	
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din	scândurã	de	brad	şi	are	douã	gemuleþe	iluminatoare.

          -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: paie de secarã.

          - tehnicã:	jupi.	

Tavan: grinzi transversale acoperite cu scândurã de lemn de brad, podul 

este lipit cu lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: casa de locuit.

Tip: vatrã cu cuptor.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:casa curatã, casa de locuit, tindã.

Prelungiri:	 tãrnaþ	 pe	 toatã	 lungimea	 casei.	 Stâlpi	 şi	 gardul	 tãrnaþului	

sunt	din	lemn,	în	partea	superioarã	cu	şipci	de	lemn	frumos	decorate.

Elemente decorative:

Amplasare: tãrnaþ.

Tehnicã: cioplire,tãiere.

Motive: geometrice, ciur16.

Pardoseala: lut bãtut, podele.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	casa	curatã.

Magico-ritual: vatra.

Elemente specifice:	 în	 curte,	 paralel	 cu	 casa,	 se	 aflã	 şura	 cu	 grajd	 şi	

cãmara,	în	prelungirea	casei	este	un	coştei	şi	(aproape	de	poartã)	fântâna,	

cu	împrejmuire,	ghizd	dreptunghiular	din	lemn.

16 Inf. Petrovan Găvrilă, 58 ani, Asuajul de Sus, jud. Maramureş, 2004.
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Fişa analiticã de construcþie nr. 15

Denumire: Casã	þãrãneascã17.

Tip: „tiedlunghaus”	sau	„tip	vagon”.

Datare: 1881.

Zona de provenienþã:	Petreşti,	jud.	Satu	Mare.

Etnie:	şvabi.

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	cãrãmidã	arsã	şi	vãioagã,	mortar

Pereþii construcþiei:

Materiale:	cãrãmidã	arsã	şi	vãioagã,	mortar,	lut,	var

Tehnicã:	 iniþial	au	fost	lipiþi	cu	lut	mai	nisipos,	acum	sunt	tencuiþi	şi	

vãruiþi,	pereþii	sunt	groşi	de	40cm.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: douã ape.

         -  material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: þiglã.

Tavan: poditurã.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrii, camere.

Tip:	şpor,	sobe	de	tuci.

Materiale/tehnicã: metal.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin cele douã holuri.

Încãperi: 8 încãperi: în casa din faþã -douã camere, la stradã: camera 

curatã	 şi	 camera	 soacrei;	 o	 bucãtãrie	 cu	 pivniþã	 dedesubt	 pentru	

zarzavaturi	 şi	 provizii	 (cu	 uşa	 pivniþei	 în	 podeaua	 bucãtãriei)	 şi	 un	

17 Casa muzeu şvăbesc, Muzeul Judeţean Satu Mare.
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hol;	casa	din	spate	-	douã	camere	şi	un	hol	(sub	care	este	un	beci	din	

cãrãmidã	cu	boltã	aici	se	pãstreazã	vinul)	şi	o	bucãtãrie	din	care	se	intrã	

în	grajd	sub	acelaşi	acoperiş	cu	casa	de	locuit,	ceea	ce	constituie	încã	un	

element	de	specificitate	şvãbeascã.	

Prelungiri: pe toatã lungimea, casa este prevãzutã cu un tãrnaþ.

Pardoseala: lut bãtut, podele, cãrãmidã arsã.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: camera curatã, exteriorul casei.

Magico-ritual: 

Elemente specifice:	casa	este	aşezatã	cu	latura	îngustã	spre	stradã	şi	aşezatã	

perpendicular	pe	aceasta.	În	curtea	casei	se	aflã	o	şurã	„pe	douã	laturi”	aşezatã	

astfel încât porþile sunt pe un ax comun cu poarta mare de la intrarea în gospodãrie.

Dimensiuni:	 casa:	 lungime	 17m,	 lãþime	 8m;	 adâncimea	 tãrnaþului:	

60cm;	înãlþimea	2,30m;	şura:	lãþime	12m,	lungime	8m.
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Fişa analiticã de construcþie nr. 16

Denumire: Casã	þãrãneascã.

Tip: Monocelularã.

Datare: secol XIX.

Zona de provenienþã:	Ruscova,	jud.	Maramureş.

Etnie: ucraineni.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã: piatrã de râu.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne de lemn, la interior cu lipiturã de lut vãruitã.

Tehnicã: tãiere, cioplire.

Îmbinare: cheotoare rotundã.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã:  -  tip: în patru ape.

          -  material: lemn.

Învelitoare: - material: lemn, draniþã.

          - tehnicã: tãiere, crãpare.

Tavan: poditurã din scânduri de brad.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: camerã.

Tip: cuptor cu vatrã.

Materiale/tehnicã: cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea:	din	şatrã.

Încãperi: camerã.

Prelungiri:	pridvor	deschis	(şatrã).

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:
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Prestigiu social: ruda (hreadka).

Magico-ritual: cuptorul.

Elemnete specifice: Într-un colþ al încãperii se afla groapa de pãstrare a 

cartofilor,	acoperitã	cu	un	pod	de	scânduri.	Un	spaþiu	important	al	casei	

îl	ocupa	podul,	aici	 se	pãstrau	pentru	 întregul	an:	porumbul,	 fãina	şi	

afumãturile	de	porc	(şunca,	slãnina,	cârnaþii)18.

Dimensiuni: lungime 3m, lãþime 2,5m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 17

Denumire:	Casã	þãrãneascã.

Tip:	casã	nemþeascã	„tip	vagon”.

Datare: 1867.

Zona de provenienþã:	Vişeu	de	Sus,	Þipþãrai19,	judeþul	Maramureş.

Etnie: þipþeri.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã: piatrã de râu, întãritã în timp cu un strat de mortar, 

tãlpi	masive	de	stejar;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne20, tencuialã de lut, var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	frãmântare	şi	modelare	manualã,	vãruire.

Îmbinare: cheotoare nemþeascã.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în douã ape.

         - material: lemn de brad.

Învelitoare: - material:	şindrilã	schimbatã	cu	þiglã.

18 Liuba Horvat, Vasile Horvat, Ruscova o comună ucraineană din Maramureş, Zalău, Ed. Limes, 2007, passim.
19 „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.
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Tavan:	grinzi	transversale	din	lemn	de	stejar,	acoperite	cu	scândurã	de	

lemn	de	brad.	Pe	meştergrindã	sunt	încrustate	anul	1867	şi	iniþialele	SHI	

-	acestea	reprezentând	probabil	numele	meşterului	constructor21.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie, camerã.

Tip:	şpor,	sobã	de	tuci.

Materiale/tehnicã: metal.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã, o perioadã casa avea douã intrãri atunci era locuitã 

de douã familii, pãrinþii trãiau în bucãtãrie aveau intrare directã din 

tãrnaþ	şi	unul	dintre	copii	cu	familia	trãia	în	camerã	şi	aveau	intare	prin	

tindã	(intrarea	principalã	utilizatã	şi	azi).

Încãperi: o camerã, bucãtãrie, tindã rece.

Prelungiri: þãrnaþ pe toatã lungimea casei.

Pardoseala: lut bãtut, podele.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda.

Magico-ritual: 

Elemente specifice:	în	curte	mai	existã	coteþe	pentru	pãsãri	şi	o	cãmarã	

pentru lemne.

Dimensiuni: Lungimea casei este de 9m iar lãþimea este de 5m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 18

Denumire:	Casã	þãrãneascã.

Tip: Bicelularã.

Datare: începutul secolului XX.

21 Inf. Szep Elisabeta, 70 ani, Vişeu de Sus, jud. Maramureş, 2003.
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Zona de provenienþã: Biserica	Albã,	Transcarpatia.

Etnie: Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale/tehnicã:	piatrã	de	râu,	tãlpi	de	stejar;	cioplire,	plãtuire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne de brad, tencuialã de lut, var.

Tehnicã:	tãiere,	cioplire,	frãmântare	şi	modelare	manualã,	vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: - tip: în douã ape.

         - material: lemn de brad.

Învelitoare: - material: iniþial fusese învelit cu draniþã acum este învelit 

cu tablã.

Tavan:	grinzi	transversale	din	lemn	de	stejar,	acoperite	cu	scândurã	de	

lemn de brad, podul este lipit cu lut.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie.

Tip: vatrã cu cuptor.

Materiale/tehnicã: vaioagã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin tindã.

Încãperi:	o	camerã,	o	bucãtãrie	şi	o	tindã	rece.

Prelungiri: tãrnaþ pe toatã lungimea casei.

Pardoseala: lut bãtut.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	meştergrinda,	ruda.

Magico-ritual: vatra.

Dimensiuni:	lungime	6m	şi	lãþime	3,5m.
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Fişa analiticã de construcþie nr. 19

Denumire: Casã	þãrãneascã22.

Tip:	tip	„doi”.

Datare: 1985.

Zona de provenienþã:	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	piatrã	de	râu	şi	ciment,	cioplire.

Pereþii construcþiei:

Materiale: bârne de lemn cioplite în patru feþe, mortar, var.

Tehnicã: tãiere, cioplire, tencuire, vãruire.

Îmbinare: în cãþei.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în douã ape.

 - material: lemn de brad.

 Învelitoare: - material: plãci de eternit.

  - tehnicã: 

Tavan:	 scândurã	din	 lemn	de	brad,	crengi	bãtute	pe	care	este	aşezatã	

tencuiala.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie, camere.

Tip: aragaz, sobe de teracotã.

Materiale/tehnicã: ceramicã, cãrãmidã, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: prin hol.

Încãperi:	douã	camere,	o	bucãtãrie,	o	cãmarã	şi	un	hol.

Prelungiri: un pod locuibil prevãzut cu un geam dar care nu este utilizat 

22 Atipică perioadei din cauza materialelor şi a tehnicilor de construcţie.
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ca atare.

Pardoseala: podele.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	camera	curatã,	meştergrinda.

Magico-ritual:	uşa.

Dimensiuni: lungime	7m	şi	lãþime	8m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 20

Denumire:	Casã	de	locuit.

Tip: locuinþã	tip	„doi”.

Datare: 1979.

Zona de provenienþã:	Moişeni,	jud.	Satu	Mare,	Þara	Oaşului.

Etnie: Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã: piatrã de râu, ciment.

Pereþii construcþiei:

Materiale:	vãioage	şi	cãrãmidã	arsã,	fier	beton,	lut,	mortar,	var.

Tehnicã: clãdire, tencuire, vãruire.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape.

         -  material: lemn, cuie de fier.

Învelitoare: - material: þiglã.

Tavan:	scânduri	de	lemn	şi	crengi	sunbþiri	fixate	pe	grinzi	pe	care	este	

tencuiala.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie, camere.

Tip:	şpor,	aragaz,	sobe	de	teracotã.
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Materiale/tehnicã: tablã, cahle ceramice, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: hol.

Încãperi: douã camere, bucãtãrie, cãmarã de alimente, hol.

Prelungiri: 

Elemente decorative:

Amplasare: întreaga suprafaþã a pereþilor exteriori plãci de faianþã 

colorate.

Tehnicã: lipire.

Motive: geometrice23.

Pardoseala: podele din brad, gresie.

Geamuri, uşi: lemn,	PVC	şi	sticlã	termopan.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: exteriorul casei, camera curatã.

Magico-ritual: cuptorul24.

Dimensiuni: lãþime: 12m, lungime: 9m.

Fişa analiticã de construcþie nr. 21

Denumire: Casã	de	locuit.

Tip: „pe	plan”25.

Datare: 1985.

Zona de provenienþã: Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia.

Etnie: Români. 

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	 fundaþie	 din	 piatrã	 şi	 ciment	 (50cm	 în	 pãmânt,	

23 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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60cm la suprafaþã).

Pereþii construcþiei:

Materiale: cãrãmidã, mortar, fier beton, var, vopsele lavabile.

Tehnicã: clãdire, tencuire, vãruire.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: plan.

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material: tablã.

Tavan:	iniþial	planşeu	din	lemn	şi	trestie	cu	tencuialã,	acum	tavan	fals	

din rigips.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: bucãtãrie, camere.

Tip: sobe de teracotã, aragaz.

Materiale/tehnicã: cahle ceramice, lut.

Planul locuinþei:

Intrarea: hol.

Încãperi: cinci camere, o bucãtãrie, o cãmarã de alimente, o baie.

Prelungiri: 

Pardoseala: parchet din lemn natural, parchet laminat, gresie.

Geamuri, uşi: lemn,	PVC	şi	sticlã	termopan.

Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social: exteriorul casei, sufargeria, bucãtãria.

Magico-ritual:	uşa,	geamurile.

Dimensiuni: 200	m².
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Fişã analiticã de construcþie nr. 22

Denumire:	Casã	de	locuit.

Tip: cu	etaj.

Datare: 2006.

Zona de provenienþã:	Slatina,	Transcarpatia.

Etnie:	Români.

Fundamentul construcþiei:

Materiale / tehnicã:	 fundaþie	 din	 piatrã	 şi	 ciment	 (60cm	 în	 pãmânt,	

60cm la suprafaþã).

Pereþii construcþiei:

Materiale: cãrãmidã, mortar, fier beton, var, vopsele lavabile.

Tehnicã: clãdire, tencuire, vãruire.

Acoperişul construcþiei:

Şarpantã: -  tip: în patru ape combinat.

         -  material: lemn.

Învelitoare: - material: tablã.

Tavan:	tavan	fals	din	rigips	fixat	pe	grinzi,	sau	planşeu.

Sisteme de încãlzire şi preparare a hranei:

Încãpere: toatã clãdirea, bucãtãrie.

Tip: încãlzire centralã, aragaz.

Materiale/tehnicã: calorifere din tablã.

Planul locuinþei:

Intrarea: douã intrãri, una în faþã prin holul principal, una în partea din 

spate prin bucãtãrie.

Încãperi: 14 camere, o bucãtãrie, o cãmarã de alimente, 2 bãi.

Prelungiri: terasã în partea din spate a casei, trei balcoane, mansardã.

Pardoseala: parchet din lemn natural, parchet laminat, gresie, marmurã.

Geamuri, uşi:	lemn,	PVC	şi	sticlã	termopan.
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Locuri privilegiate ale construcþiei:

Prestigiu social:	exteriorul	şi	interiorul	casei,	împrejmuirea,	poarta.

Magico-ritual:	uşa,	geamurile.

Dimensiuni: 520m².
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2. Hãrþi, relevee, imagini

Fig.	nr.	1,	Harta	zonei	studiate26

26 Fig. nr.: 1-10, 14-30, 33-71 provin din arhiva personală.
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Fig.	nr.	3,	Harta	Þãrii	Maramureşului,	preluatã	din	Botoş,	

M. Ion – La nord de Tisa în “România micã
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Fig.	nr.	4,	Harta	Þ	ãrii	Maramureşului,	preluatã	din	Botoş,	

M. Ion – La nord de Tisa în “România micã”
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Fig.	nr.	5,	Casã	muzeu	Iacob	Mãrcuþ,	Cãlineşti-Oaş,	jud.	Satu	Mare
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Fig.	nr.6,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2009



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

260 261

Fig.	nr.	7,	Casã	tradiþionalã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006
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Fig.	nr.	8,	Casa	-	moarã,	Cãmârzana,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	9,	Casã	tradiþionalã	construitã	în	1948	în	Turþ,	jud.	Satu	Mare,	2008



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

264 265

Fig.	nr.	10,	Casa	muzeu	din	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare,	2013						
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Fig.	nr.	11,	Casã	din	Tãtãrãşti,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán27

27 Fig. nr.: 11-13, 31-32 provin din arhiva Muzeului Judeţean Satu Mare.
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Fig.	nr.	12,	Casã	din	Tãtãrãşti,	jud.	Satu	Mare
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Fig.	nr.	13,	Casã	din	Apa,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán
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Fig.	nr.	14,	Cuptor	din	casã	şvãbeascã,	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2006



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

268 269

Fig.	nr.	15,	Tãrnaþul	casei	muzeu	din	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2006
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Fig.	nr.16,	Intrarea	în	casa	muzeu	din	Petreşti,	jud.	Satu	Mare,	2006
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Fig.	nr.	17,	Meştergrinda	casei	þipþãreşti	de	la	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	18,	Casa	tradiþionalã	din	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	Ucraina,	construitã	la	

începutul secolului al XX - lea, 2005
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Fig.	nr.	19,	Casã	tradiþionalã	construitã	în	1955	în	Biserica	Albã,	Ucraina,	2008
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Fig.	nr.	20,	Interior	tradiþional	Þara	Oaşului,	reconstituire	în	expoziþia	de	bazã	a	 

Muzeului	Judeþean	Satu	Mare,	2004
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Fig.	nr.	21,	Interior	zona	Codru,	casa	muzeu	din	Chilia,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	22,	Interior	şvãbesc	reconstituire	în	cadrul	expoziþiei	de	

bazã	a	Muzeului	Judeþean	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	23,	Interior	casã	din	Valea	Viseului,	jud.	Maramureş,	2013
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Fig.	nr.	24,	Interior	casa	maghiarã	din	Oraşu-Nou,

jud.	Satu	Mare,	2014
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Fig.	nr.	25,	Intarea	în	casã...,	Soconzel,	jud.	Satu	Mare,	2010
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Fig.	nr.	26,	Pomul	casei,	Slatina,	Transcarpatia,	Ucraina,	2013
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Fig.	nr.	27,	Casã	în	construcþie,	Batarci,	jud.	Satu	Mare,	2008



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

282 283

Fig.	nr.	28,	Şurã	din	Chilia,	jud	Satu	Mare,	2005
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Fig.	nr.	29,	Şurã	„pe	douã	laturi”,	Petreşti,	jud.	Satu	Mare
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Fig.	nr.	30,	Şurã	Mãriuş,	jud.	Satu	Mare,	2009
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Fig.	nr.	31,	Şurã	din	Pomi,	jud.	Satu	Mare.	Releveu	realizat	de	Tóth	Zoltán
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Fig.	nr.	32,	Şura	gospodãriei	din	Pomi,	jud.	Satu	Mare.	Plan	realizat	de	Tóth	Zoltán	
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Fig.	nr.	33,	Vraniþã	cu	boc,	Negreşti-Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2009



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

288 289

Fig.	nr.	34,	Casa	P+1	construitã	în	anul	1982,	Cãmârzana,	jud.	Satu	Mare,	2011
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Fig.	nr.	35,	Intrarea	unei	case	din	Moişeni	„pãzitã	de	un	câine”,	2007
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Fig.	nr.	36,	Interior	casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	37,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	ansamblu	şi	detalii,	2007
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Fig.	nr.	38,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	ansamblu	şi	detalii,	2007
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Fig.	nr.	39,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	ansamblu	şi	detalii,	2007
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Fig.	nr.	40,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	detaliu,	2007
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Fig.	nr.41,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	detaliu,	2007
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Fig.	nr.42,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	detaliu,	2007
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Fig.	nr.	43,	Casã	din	Certeze,	geam	vitrat,	2006
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Fig.	nr.	44,	Strada	principalã	din	Certeze,	jud.	Satu-Mare,	2007
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Fig.	nr.	45,	Casã	din	Negreşti-Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2012
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Fig.	nr.	46,	Casã	din	Câmpulung	la	Tisa,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	47,	Casã	pe	plan	(cu	etaj	fals)	construitã	în	anul	1985,	

Apşa	de	Mijloc,	Ucraina,	2008	

(Anexe	fişa	analiticã	de	construcþie	nr.	23)	
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Fig.	nr.	48,	Gospodãrie	din	Turþ,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	49-50,	Case	noi	şi	vechi	din	Coştiui,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	51,	Casã	reconstruitã,	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006
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Fig.	nr.	52,	Casã	din	Certeze,	jud.	Satu	Mare,	2006
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Fig.	nr.	53,	Casã	din	Certeze	cu	acoperiş	curbat,	

jud.	Satu	Mare,	2007
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Fig.	nr.	54,	Casã	din	Cãlineşti	Oaş,	jud.	Satu	Mare,	2006
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	Fig.	nr.	55,	Casã	din	Biserica	Albã,	Transcarpatia,	2005
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Fig.	nr.	70,	Casã	în	construcþie,	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	2015



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

310 311

Fig.	nr.	57,	Casã	în	reconstrucþie,	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	Ucraina,	2008
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Fig.	nr.	58,	Stradã	în	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	2008
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Fig.	nr.	59,	Casã	din	Apşa	de	Mijloc,	Transcarpatia,	Ucraina,	2008
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Fig.	nr.	60,	Casã	din	Ruscova,	jud.	Maramureş,	2008



Locuinţă, locuire şi mentalitate în zona de graniţă

314 315

Fig.	nr.	61,	Planşe	proiecte,	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig	nr.	62,	Planşe	proiecte,	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	63,	Planşe	proiecte,	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	64,	Planşe	proiecte,	Vişeu	de	Sus,	jud.	Maramureş,	2008
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Fig.	nr.	65,	Proiect	casã	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	arhitect	Dezideriu	Schmidt,	2006
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Fig.	nr.	66,	Proiect	casã	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	arhitect	Dezideriu	Schmidt,	2006
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Fig.	nr.	67,	Proiect	casã	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	arhitect	Dezideriu	Schmidt,	2006
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Fig.	nr.	68,	Proiect	casã	Odoreu,	jud.	Satu	Mare,	arhitect	Dezideriu	Schmidt,	2006
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Fig.	nr.	69,	“Proiect”	casã	din	Moişeni,	jud.	Satu	Mare,	2008
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Fig.	nr.	70,	Casã	în	construcþie,	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	2015
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Fig.	nr.	71,	Case	noi,	Apşa	de	Jos,	Transcarpatia,	2015


