
Organizarea spaþiului are caracteristici generale pe teritoriul României ºi trãsãturi particulare ale fiecãrei
regiuni etno-culturale. O exprimãm astfel deoarece la începuturi, cei care produceau ceea ce noi astãzi numim
arhitecturã popularã, nu îºi puneau problema cã ar face arhitecturã. Ei rãspundeau unor nevoi printr-un act
voluntar încãrcat - la rândul lui - cu tehnici, învãþãturi, ritualuri, culturã localã etc, toate acestea aparþinând
locului ca ºi oamenii. 
Arhitectura cultã este produsul exercitãrii unei profesiuni, deci cu atât mai puþin programatic. Autorul cult este
un om, rezultat al unei educaþii tehnice specializate, care se manifestã într-un spaþiu cultural pe care îl traduce
într-o cheie proprie. 
Autorul anonim, popular, este personajul multiplu, pãstrãtor ºi transmiþãtor al învãþãturilor, ritualurilor ºi
culturii locului. El nu interpreteazã deliberat cultura locului, el face parte din ea. 
Realizãrile de pânã acum, de la Mincu, Cerchez, Petre Antonescu, Duiliu Marcu pânã la O. Doicescu ºi aºa-
numiþii funcþionaliºti lirici, sunt manifestãri ale arhitecturii româneºti pe teritoriul þãrii sau reprezentãri ale
acesteia. Ele au fost supuse influenþelor, curentelor, stilurilor, modei, deciziei arbitrare etc.
Arhitectura neoromâneascã aºeazã elementele arhitecturii tradiþionale într-o structurare clasicã. Funcþionalismul
liric prelucreazã aceleaºi elemente ale arhitecturii tradiþionale intr-o structurare funcþionalistã. 
Încercarea de a interpreta elemente ale arhitecturii tradiþionale în zilele noastre se poate face prin
descompunerea efectului spaþial al acestora într-un “abstract” ºi recompunerea subliminalã a acestuia utilizând
tehnologiile ºi rãspunzând nevoilor contemporane. În acest fel se poate depãºi handicapul monumentalizãrii,
scãrii, materialelor, nevoii de spaþiu interior. 

LLUUMMIINNAA

Lumina  accentueazã contrastele, induce o stare de tensiune: masã (material) - umbrã (imaterial). 
Lumina este material de construcþie în arhitectura nordului ºi catalizatorul expresiei în þãrile mediteraneene.
Locuinþa þãranului român trãieºte în luminã. Profilul casei tradiþionale româneºti este ca o reverenþã în faþa 
soarelui. 

INTERPRETÃRI ALE UNOR ELEMENTE  
DE ARHITECTURÃ TRADIÞIONALÃ
CCoonnff..  ddrr..  aarrhh..  GGeeoorrggiiccãã  MMIITTRRAACCHHEE

“Procesul creaþiei arhitectului opereazã 
plecând de la o structurã preexistentã de care 

trebuie sã þinã cont, deoarece conºtiinþa de 
a fi situat în timp ºi spaþiu este prealabilul 

în toate construcþiile identitare.”
(Jurgen Habermas)
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Lumina potenþeazã expresivitatea reliefului faþadei. Umbra nu are aici rol de funcþional, ci reprezintã mijlocul 
de evitare a stereotopiei imaginii ºi prin aceasta, libertatea de exprimare a personalitãþii fiecãrei case.
Arhitectura þãrãneascã este o arhitecturã aeratã, în total contrast cu arhitectura gravitaþionalã, masivã, din
piatrã sau cãrãmidã.

RREELLAAÞÞIIAA  CCAASSEEII  CCUU  NNAATTUURRAA

Cadrul natural oferã mijloacele punerii în operã a materialelor, a adaptãrii la condiþiile geo-climatice ºi a punerii
în acord cu topografia locului.
Imaginea de arhitecturã, în general, este rezultanta efectului gravitaþiei, mase mai mari sau mai mici se
exprimã specific. Nu se poate vorbi de o dominantã verticalã sau orizontalã, ci de echilibrul maselor a douã
sau mai multe volume care compun silueta construcþiei. Efectul combinãrii materialelor locale îl regãsim în
naturaleþea exprimãrii relaþiei clãdire - mediul înconjurãtor.
Volumul principal al construcþiei creºte însoþit de întreaga serie de spaþii (despre care Blaga spunea cã sunt
“gratuite”, fãrã o funcþie utilitarã expresã) de tranziþie – prispa,foiºorul, retrageri în zona soclului.

 

Locuinþã sãteascã
Bâsca Chiojd, Buzãu 

Locuinþã sãteascã
Stângãceaua, Mehedinþi
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RRAAPPOORRTTUULL  PPLLIINN  //  GGOOLL

Raportul plin-gol poate pãrea, în aparenþã, un criteriu de analizã limitat la observaþia primarã cã plinul este,
evident, dominant. Observaþia este valabilã, dar comportã multiple nuanþãri.
Dimensiunea redusã a golurilor se explicã prin faptul cã arhitectura veche este rezultatul unor determinante
tehnologice ºi materiale.
Realizarea acestor construcþii trebuia sã fie, în final, rezultatul unei producþii cu materiale, tehnologii ºi mânã
de lucru locale. Necesitatea folosirii altor resurse (din afara comunitãþii) decât cele locale ar fi fãcut practic
imposibilã realizarea casei.

 

Locuinþã sãteascã medievalã–bordei. Castranova, Dolj Casa þãrãneascã. Ciuleni, Cluj

Casa cu umblãtoare. Cãrbuneºti, Gorj

Delimitarea spaþiului curþii se face simbolic,
împrejmuirea neavând rol de protecþie ºi izolare
propriu-zis, ci doar de marcare a unui perimetru.
Relaþia din punct de vedere al raportului de
proprietate este destul de precisã în raport cu vecinii
ºi spaþiul strãzii.
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Locuinþã sãteascã, Muzeul Satului –Baia Mare. 

Locuinþã sãteascã,  Muzeul Satului –Baia Mare.

Locuinþã sãteascã. Vaideeni, Gorj.
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Arhitectura interbelicã din România, în special cea a locuinþelor
urbane unifamiliale, conservã acelaºi raport plin - gol, deºi posedã
mijloacele tehnice schimbãrii acestuia în favoarea golului.
Desigur, o analizã a locuinþelor unifamiliale în opera lui H. Creangã
s-ar face prin prisma arhitecturii moderne, a manifestului ºi dorinþei
de afimare a noilor orientãri. Ceea ce dorim sã evidenþiem aici este,
însã, continuitatea preocupãrii pentru exprimarea volumului alb,
unitar ºi simplu, exploatarea potenþialului expresiv al plinului,
valorificarea posibilitãþii de reformulare a imaginii bãtrânului zid
alb de var sau a peretelui de lemn, cu goluri dimensionate în aºa
fel încât acesta sã-ºi pãstreze caracterul sobru.

 

Vila dr. Petru Groza, Horia Creangã Vila inginer Bunescu, Horia Creangã 
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CCuullaa - monument  cu  semnificaþii speciale
pentru evaluarea potenþialului de
modernizare a mesajului arhitecturii
populare.

Cula este o locuinþã boiereascã fortificatã, care se diferenþiazã de locuinþa þãrãneascã prin adãugarea
funcþiunii de apãrare, cu toate implicaþiile acesteia. 
Apariþia culei ca locuinþã fortificatã, fortuitã fiind, nu a oferit timpul istoric necesar împlinirii, atingerii tuturor
fazelor de evoluþie a imaginii, a formei. Cu toatã situaþia specialã în care a apãrut acest tip de casã tradiþionalã
româneascã, cu tot timpul scurt în care ºi-a cristalizat imaginea, a rãmas un moment important în evoluþia
arhitecturii populare, dovedind capacitatea de asimilare a influenþelor ºi adaptare la determinãri specifice.

RREELLAAÞÞIIAA  DDEE  VVEECCIINNÃÃTTAATTEE  

Modul natural de dispunere a gospodãriilor ºi caselor dã senzaþia
unei libertãþi absolute de organizare spaþialã ºi de stabilire a
relaþiei casã - spaþiu natural.
Relaþia gradualã dintre spaþiul public ºi spaþiul privat, respectiv
dintre stradã ºi casã, se realizeazã la multe niveluri.

CCuurrtteeaa  -- element de relaþionare
Relaþia vizualã directã stradã - locuinþã sau locuinþã - locuinþã dã 

 

Cula din Pojoreni 

 

Cula veche din Mãldãreºti

 

Locuinþe sãteºti. Muzeul Satului, Rm. Vâlcea



Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / AARRGGUUMMEENNTT 1155

senzaþia unei deschideri ºi a unei comunicãri
facile între spaþiile gospodãriilor vecine. În
felul acesta, întreaga comunitate sau
grupare de gospodãrii are un aer deschis,
satul funcþioneazã ca o grupare unitarã de
elemente, deschise, care asigurã
comunicarea între ele, la nivelul ansamblului. 
În acelaºi timp, relaþia dintre spaþiul public al
strãzii ºi spaþiul privat, mediatã de spaþiul de
tranziþie al locuinþei, conferã intimitate
acesteia. Se obþine prin acest sistem de relaþii
directe sau mediate o relativã autonomie ºi
izolare a vieþii private a familiei individului, în
contextul unei relaþii deschise în cadrul
comunitãþii. Comunitatea este deschisã ºi
unitarã, dar libertatea ºi intimitatea
individului sunt materializate prin raportul
indirect curte - spaþiu de tranziþie - spaþiu
interior. 

PPooaarrttaa - element cu caracter simbolic,
reprezintã unul din punctele importante pe
traseul spaþiu public - spaþiu privat.
Transparenþa delimitãrii spaþiului curþii
accentueazã caracterul simbolic al acesteia.

Satele arhaice refuzã modul citadin de a
concepe locuinþa. Mai evoluat sau mai
primitiv, mai bogat sau mai sãrac, mai tânãr
sau mai bãtrân, omul vechilor noastre aºezãri
vedea în casã un obiect  nu numai material ci
ºi spiritual, având nu doar un rol de
întreþinere a vieþii cotidiene, ci ºi de
promovare a unor valori spirituale
tradiþionale.
Casa este, în acest caz, o adevãratã þesãturã
de legãturi spaþiale, iar puternice legãturi
locale fac din casã ºi curte un fel de obârºie ºi
formã determinatã pentru cele mai multe 

Locuinþã sãteascã, Muzeul Satului, Rm. Valcea  

 

Uliþã, Muzeul Satului–Rm. Vâlcea
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activitãþi umane. Pentru þãranul aºezãrilor cu caracter tradiþional, casa este materialitatea familiei. Nu numai
spaþial, în suprafaþã, dar ºi temporal, în adâncime, casa ºi locul ei sunt pãtrunse de un fond moral pe care
lumea  orãºeneascã nu-l mai pãstreazã. 
Casa þãrãneascã este în primul rând un loc, “un loc bun”, generator în sens material ºi spiritual. 
Vizibilitatea este o variabilã funcþie de modul de viaþã al comunitãþii, de relaþia cu cadrul natural ºi de tipul de
relaþii interumane din interiorul comunitãþii:
- nivelul reprezentativ, formal, social, al relaþiilor interumane, care se manifestã prin contactul vizual
permanent ºi în care comunicarea se poate face liber, fãrã constrângeri legate de regimul de proprietate.
Spaþiul este continuu, iar nuanþãrile sunt de detaliu la nivelul calitãþii acestuia, depinzând de determinanta
funcþionalã a fiecãrei zone. Spaþiul ocupat de o comunitate este unitar ºi coerent. Relaþia spaþiu comunitar -
spaþiu privat este deschisã ºi conciliantã la nivelul organizãrii spaþiale a unitãþilor de locuit, de aceea
ierarhizarea calitãþii unor zone mai clar specializate se face gradual.
- nivelul determinãrilor funcþionale, legat de activitatea cotidianã ºi de implicaþiile funciare ale organizãrii
spaþiului, materializat prin elemente de individualism al unor spaþii cu funcþiuni diferite. Este vorba aici de
determinãrile spaþiale dictate de necesitãþi funcþionale imperative ºi de modalitatea prin care acestea sunt puse
în operã, marcând nuanþãri ºi nivele de semnificaþie specifice fiecãrui fragment de spaþiu. Pot fi exemplificate
calitãþi sau imagini diferite de închidere a curþii în funcþie de direcþia pe care o delimiteazã. Gospodãriile sunt
orientate dupã punctele cardinale, poziþia caselor faþã de stradã variind în funcþie de orientarea consideratã
optimã pentru zona respectivã.

RREELLAAÞÞIIAA  IINNTTEERRIIOORR  --EEXXTTEERRIIOORR  
SSppaaþþiiuull  ddee  ttrraannzziiþþiiee  aa  ssppaaþþiiuu  mmuullttiiffuunnccþþiioonnaall

Deºi din punctul de vedere al organizãrii spaþiale, al materialelor, chiar al formei, zona de tranziþie din arhitectura
popularã româneascã poate fi asimilatã cu oricare dintre spaþiile semideschise, ea nu poate fi redusã la nici unul
dintre ele, statutul ei funcþional ºi expresiv fiind mult mai complex. Faptul cã acest spaþiu este un element

Poartã, Muzeul Satului–Baia Mare Poarta, Muzeul Satului-Baia Mare                
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indispensabil schemei funcþionale, locuinþei în sine ºi relaþiei locuinþã - curte, conduce la
concluzia cã schema funcþionalã s-a cristalizat de-a lungul timpului sprijinindu-se tocmai pe
prezenþa acestei zone tranzitorii complexe.

Relaþia funcþiune-formã este nuanþatã de exploatarea unei imagini care nu este
rezultatul unei determinãri funcþionale stricte. Sinteza funcþiune-formã demonstreazã
capacitatea arhitecturii populare de a putea fi interpretatã într-o manierã contemporanã,
uzând de principiile primare de organizare ale spaþiului.

Focalizarea miºcãrii volumetrice a spaþiilor închise spre spaþiile semideschise desemnate în
felul acesta ca centru de echilibru al întregii compoziþii, reprezintã trãsãtura caracteristicã
a întregii alcãtuiri volumetrice.    

Arhitectura brâncoveneascã pare
sã fi fost prima încercare de
prelucrare a motivului  foiºorului
într-o arhitecturã “intenþionatã”.
Exemplul se repetã ºi la Potlogi,
Hurezi.

Casã din Bisca Chiojd,
Buzãu

 

Mogoºoaia

Potlogi

Hurezi
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AANNAALLIIZZAA  UUNNOORR  EELLEEMMEENNTTEE    DDEE  MMOORRFFOOLLOOGGIIEE

Analiza volumului conduce la concluzia cã centrul de greutate al ansamblului este excentric în raport cu
suprafaþa pe care o ocupã la sol. Totodatã, se constatã cã din punct de vedere spaþial, spaþiul semideschis,
ocupat de ceea ce am numit anterior zonã de tranziþie, are o poziþie vizibil excentricã. Complementaritatea
celor douã zone face ca efectul excentricitãþii sã nu ducã la dezechilibrarea compoziþiei, ci sã ofere unei
rezolvãri asimetrice posibilitatea organizãrii unui spaþiu care sã ordoneze întreaga compoziþie. Se constatã
imposibilitatea realizãrii unei astfel de dispuneri a maselor fãrã exploatarea acestui spaþiu de tranziþie.
Volumul nu e neapãrat unitar. Funcþie de material, se modeleazã astfel încât niciunul din elementele
ansamblului sã nu se exprime numai pe sine. Volumul, elementul plin ºi prispa realizeazã împreunã un volum
unic, compus din cele douã zone. Efectul de unitate este dat de unitatea compartimentelor adiacente -
Acoperiºul ºi Soclul. Lectura relaþiei dintre volumul plin ºi prispã se poate face prin flexibilitatea acestei relaþii.
Practic, dacã se considerã un volum plin unitar, prispa apare prin translatarea peretelui alb cãtre spatele casei,
fãcând loc spaþiului de tranziþie în interiorul volumului, cel determinat de conturul acoperiºului ºi al soclului.
Aceste douã elemente, soclul ºi acoperiºul, sunt elemente compacte ce dezvoltã între ele relaþii pe verticalã.

SSPPAAÞÞIIUULL  DDEE  TTRRAANNZZIIÞÞIIEE  --  dduuaalliittaattee

Spaþiul intermediar realizeazã o continuitate configurativã, fiind aflat în prelungirea interiorului casei. Acesta
este elementul în jurul cãruia se compune întreaga compoziþie.
Jocul de umbre ºi retragerile faþã de planul faþadei fac ca o masã de plinuri sã nu aibã aparenþa unui volum
masiv ºi greu. Elementele liniare verticale care susþin acoperiºul sunt cele care definesc volumul spaþiului de
tranziþie. Aceastã limitã groasã (adâncã) trebuie înþeleasã în sensul consistenþei ei. Volumele se pun în valoare
pe sine ºi prin contrast în raport cu volumele adiacente, prin efectul zonelor de umbrã ºi prin contrastul pe care
acesta îl realizeazã cu suprafeþele însorite. Efectul obþinut este nu doar deschiderea cãtre exterior, ci ºi
dualitatea pe care spaþiul intermediar o capãtã prin relaþiile de comunicare. Aici se simte brutalitatea în sensul
fermitãþii elementului plin faþã de ludicul elementului de tranziþie. 
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AACCOOPPEERRIIRREEAA  --  dinamic, fragil ºi stabil

Acoperiºul, element de terminaþie, cu aparenþã efemerã, cu panta în patru ape, este un volum geometric
foarte stabil. Casa acoperitã în patru ape ºi streºini exprimate evident este o casã izolatã. Clãdirile se exprimã
individual sau ca o înºiruire de entitãþi unitare. Fragilitatea acoperiºului face ca volumul casei sã nu aibã o
terminaþie clarã în partea superioarã, închiderea realizându-se printr-un element relativ fragil ºi diferit ca
texturã ºi material. Existã o dualitate între stabilitatea formei ºi fragilitatea materialului. 

AACCCCEENNTTUULL

Este un element care produce o alterare a
simplitãþii acoperiºului, prin adãugarea unei
suprafeþe noi care modificã rectangularitatea
obiºnuitã a acoperiºului. Este considerat un
accent ºi devine elementul ordonator al
compoziþiei faþadei.

SSOOCCLLUULL

Este exprimat prin texturã ºi material. Nu
existã intenþia de a-l masca sau integra din
punct de vedere al texturii sau volumului în
cadrul volumului principal. Chiar în cazul în
care soclul este realizat din aceleaºi materiale

 

Cula,  Muzeul Satului–Rm.Vãlcea

Cula,  Muzeul Satului–Rm.Vãlcea
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cu peretele - lemn ºi mai târziu cãrãmidã -, el
este exprimat diferit. Soclul devine element
semnificativ de compoziþie în cazul clãdirilor
amplasate în zone cu denivelãri. În arhitectura
zonelor sub-carpatice soclurile mari conþin
zonele anexe ale clãdirii - spaþii de depozitare,
locuinþa propriu-zisã este deasupra ºi se
exprimã în mod diferit. 

VVOOLLUUMM  --  ssttaabbiilliittaattee

Volumul nu este unitar ºi masa de plinuri este
realizatã din subunitãþi cu tectonicã fermã.
Acestea sunt rezultatul utilizãrii ºi interpretãrii
materialelor diferite, în scopul preluãrii diferen-
þelor de nivel sau adaptãrii la condiþiile de sit.
Ierarhizarea elementelor principale se face urmând raþionalist datele de teren, climã ºi modul particular de
utilizare a spaþiilor. Volumul dintre stâlpi ºi pereþii exteriori este un spaþiu foarte ferm definit de acesta.
Calitãþile lui: transparenþa, permisivitatea, o oarecare rigiditate volumetricã, sunt cele care contribuie la
dinamica ºi complexitatea ansamblului.
Existã o flexibilitate a limitãrii elementelor între ele. Raportul dintre volumul închis de pereþi, volumul spaþiului
de tranziþie ºi volumul acoperiºului este variabil, funcþie de condiþiile de loc (aici materialul este tot o  condiþie
de loc).

SSTTÂÂLLPPII

Se poate face un exerciþiu de imaginaþie; un
acoperiº care stã în consolã, iar stâlpii ar
dispãrea din imagine. Statutul spaþiului ar fi
altul. Muchiile volumelor adiacente care ar
defini volumul spaþiului de tranziþie - destul de
puternice, de altfel - ar exprima tensiunea
dintre acoperiº ºi soclu ºi, implicit, absenþa
volumului ca spaþiu de tranziþie. Acest spaþiu nu
este un gol între acoperiº ºi soclu, ci un spaþiu
cu calitãþi foarte clar definite în cadrul
ansamblului, este volumul care echilibreazã ºi
susþine acoperiºul.

 

Locuinþã sãteascã. Muzeul Satului–Rm.Vâlcea

 

Locuinþã sãteascã. Muzeul Satului–Rm.Valcea
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SSTTUUDDIIUU  DDEE  CCAAZZ
Locuinþã în zona periurbanã. Slatina, Olt.
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