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În 1972 se aprobã Convenþia pentru Protejarea Patrimoniului Cultural ºi Natural Mondial
adoptatã de cãtre Unesco, privind întreþinerea, conservarea ºi promovarea patrimoniului ca
moºtenire lãsatã de trecut omenirii.

În aprilie 1995, în cadrul Conferinþei mondiale pentru turismul durabil, care s-a þinut în loca-
litatea Lanzarote, Spania, se redacteazã un document relevant pentru conservarea ºi
punerea în valoare a patrimoniului cultural ºi natural. 

Punctele importante ale Cartei se referã la turism, la importanþa acestuia pentru
cunoaºterea altor culturi, a unor moduri de viaþã diferite, meºteºuguri, obiceiuri. De aseme-
nea, atrage atenþia asupra faptului cã turismul poate deveni dãunãtor mediului ºi patrimo-
niului dacã nu este practicat cu înþelepciune, dacã nu se realizeazã sensibilizarea tuturor par-
ticipanþilor, a locuitorilor, a celor din administraþie, la toate nivelele de decizie. 
Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centralã ºi de Est în colaborare cu Academia
Europeanã Bolzano întocmesc în aprilie 2007 Manualul Convenþiei Carpatice.

VECHI ªI NOU ÎN ARHITECTURA MARAMUREªULUI

Lect. dr. arh. Maria ENACHE
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Se defineºte noþiunea de moºtenire cultu-
ralã/patrimoniu cultural în înþelesul cã „[...]
patrimoniul cultural poate lua forme tangi-
bile ºi intangibile [...] monumente istorice,
clãdiri ºi obiecte de artã, muzicã, dans, tehni-
ci meºteºugãreºti, ritualuri, tradiþii ºi alte
cunoºtinþe locale transmise din generaþie în

generaþie.” 1

În Þara Maramureºului existã opt biserici din lemn înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. Din
pãcate, satele care formeazã cadrul acestor biserici minunate au intrat într-un proces de
destructurare. Cuceririle „civilizaþiei” au sãpat rãni adânci, care sunt iremediabile, odatã cu
plecarea la lucru în strãinãtate a generaþiei tinere ºi întoarcerea cu modele de construire
împrumutate, dar ºi cu fondurile necesare pentru a le reproduce. 
Cadrul despre care vorbesc era de o frumuseþe ce-þi tãia respiraþia, o lume arhaicã în perfec-
tã armonie cu natura, crescutã firesc din acele locuri minunate, profundã, simplã. O 
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descriere completã a satului românesc, încântãtoare, o regãsim în cartea lui Ernest Bernea
„Civilizaþia românã sãteascã”, carte scrisã înainte de marile schimbãri. Astfel, autorul
defineºte calitãþile satului românesc pe care îl vede ca un organism perfect, cu un caracter
autohton. Civilizaþia descrisã este strãveche, originarã, plãmãditã odatã cu neamul ºi deplin
realizatã. El relevã caracterul simplu: „Civilizaþia românã sãteascã nu are nimic monumental
ºi nimic titanic, dar are, în schimb, o þesãturã mãiestru alcãtuitã, are un firesc ºi o armonie
deplinã”. 2

Þãranul, creatorul acestei civilizaþii, trãieºte simþind nevoia sã-ºi înfrumuseþeze viaþa, sã
îmbine în permanenþã utilul cu frumosul, gravul cu subtilul, oferind un caracter spiritualizat
vieþii: „ O broderie, o poartã, o icoanã sau oricare altã producþie de artã popularã închide
în ea un suflet cu bucuriile ºi tristeþile lui [...] un suflet aplecat asupra frumuseþilor ºi lucrurilor
neschimbãtoare [...] o realizare în sensul lucrãrilor divine”. 3

Acest tip de sat a fost descoperit de Kosei Miya, un fotograf japonez care ilustreazã exem-
plar Þara Maramureºului din anii 70 ºi ale cãrui poze au fãcut-o pe Irina Nicolau sã boteze
locul „Rai turistic”. „Locuri frumoase în România sunt multe, dar raiuri numai câteva [...]
Mãnãstirile au generat raiuri în Moldova, în Delta Dunãrii peºtii ºi pelicanii, iar raiul
Maramureºului l-au creat oamenii ºi locurile deopotrivã”. 4
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Arhitecturã maramureºeanã de tip nou
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La rândul sãu, Kosei Miya are un sentiment de déjà-vu, ceva ce vãzuse ºi simþise în zonele
rurale din nord-estul Japoniei natale în urmã cu jumãtate de secol, casele din lemn, con-
vieþuirea împreuna cu animalele, ospitalitatea naturalã.
În prezent s-au schimbat multe într-un ritm alert. Nevoia de confort a fãcut sã aparã o arhi-
tecturã nouã, de proastã calitate, cu materiale care nu sunt ale locului, dar ieftine. Se schim-
bã cadrul vieþii tradiþionale, se altereazã odatã cu avalanºa societãþii de consum moderne.
Locuitorii nu mai ºtiu sã recunoascã valorile strãbune ºi sã le aprecieze, le neagã, uneori chiar
se ruºineazã cu ele. 
Casele vechi din lemn, cu toatã poezia lor, nu rãspund nevoilor actuale de locuire, duc lipsã
de confort, dotare sanitarã, tehnicã. Lipsa de modele moderne, actualizate, face ca marea
majoritate sã reproducã imagini ale unor case din zonele unde lucreazã: Italia, Franþa. Un
rol hotãrâtor în aceastã dezvoltare haoticã îl are turismul care s-a dezvoltat într-un ritm alert
pentru cã zona are un potenþial extraordinar. Începând cu cele 8 biserici pomenite mai sus,
care fac parte din Patrimoniul Unesco, continuând cu Sighetul Marmaþiei, Muzeul Satului ºi
Memorialul Durerii, Cimitirul vesel din Sãpânþa, cu biserica nou construitã (75 m înãlþime,
Sãpânþa din Peri, Ansamblu Mãnãstirii Bârsana, olarul cu ceramica roºie de influenþã dacicã
de la Sãcel ... ºi lista poate continua.
Nevoia de ridicare a gradului de confort al locuinþei este fireascã ºi normalã. Recurgerea la
metode administrative bazate numai pe constrângere ºi sancþionare a celor care renunþã la
clãdirile vechi nu este o soluþie. Cred cã salvarea ºi protejarea doar a monumentelor înregis-
trate pe listele Unesco nu va fi nici ea de naturã sã asigure durabilitate turismului rural ºi
salvãrii patrimoniului cultural al zonei.
Pentru conservarea alcãtuirii spaþiale a satului maramureºean ar fi posibile douã cãi princi-
pale de urmat:
1. Punerea la dispoziþia sãtenilor, cu titlu gratuit, a unui set de proiecte de clãdiri noi de
locuit (selectate în baza unui concurs naþional) care sã rãspundã cerinþelor vieþii moderne ºi
care în acelaºi timp sã se înscrie în specificul locului. Totodatã, ar trebui gãsite mãsuri stimu-
latorii pentru folosirea materialelor ºi a tehnicilor de construcþie locale.
2. Salvarea „in situ” a unui numãr cât mai mare de clãdiri tradiþionale de lemn cu adaptarea
acestora ºi a anexelor lor la exigenþele de locuire ale tinerei generaþii. Mã voi opri asupra
unei încercãri pe care am fãcut-o în aceastã direcþie ºi pe care vreau sã v-o prezint în conti-
nuare.
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CASA MARAMUREªEANÃ REFACUTÃ

PLAN DE SITUAÞIE. Locuinþa tradiþionalã din
lemn, de care iniþial proprietarul dorea sã se
lipseascã devenind prea micã pentru nevoile sale,
a fost demontatã. Profitând de panta terenului,
s-a construit un demisol în care au fost introduse
funcþiunile moderne: bucãtãria cu loc de luat
masã, baia, spaþii de depozitare. Dupã
remontarea peste demisol a casei de lemn, podul
înalt refãcut integral a fost amenajat ca spaþiu
suplimentar pentru locuire ºi a fost adãugat un
foiºor deschis pentru a lua masa în aer liber.
Astfel, de la o casã de 73,30 mp cu 2 încãperi de
locuit s-a ajuns la o locuinþã de 245,00 mp care
rãspunde nevoilor unei familii moderne ºi care, în
acelaºi timp, atrage vizitatori.
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DEMISOL. Extinderea cuprinde bucãtãria ºi
locul de luat masa, baia ºi un spaþiu de depo-
zitare, cãmarã. Pridvorul este adãugat recent
ºi este realizat în acelaºi stil cu casa veche.
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PARTER. Amenajare casa existentã.
Intervenþii noi: scara din lemn pentru acces la
pod amplasatã în tindã ºi scara de lemn pen-
tru acces la demisol în locul fostei cãmãri.

POD. ªarpanta a fost refãcutã în întregime
dupã tipologia specificã Maramureºului.
Intervenþii noi: duºumea pe grinziºoare ºi fe-
restre incluse în planul învelitorii pentru ame-
najarea podului ca un spaþiu total. Pe supor-
tul oferit de contrafiºe este amenajatã o
supantã pentru dormit.
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SECÞIUNEA TRANSVERSALÃ evidenþiazã
extinderea pe verticalã prin construirea
demisolului ºi amenajarea pentru locuire a
podului. Pridvorul adãugat intrãrii în
bucãtãrie foloseºte ca loc de luat masa vara
ºi adãposteºte instalaþii de lemn recuperate.
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Note

1 Manualul Convenþiei Carpatice, 2007, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centralã ºi de Est, pag.
119
2 Ernest Bernea, Civilizaþia românã sãteascã, ed. Vremea, Bucureºti, 2006, pag. 13 
3 Ernest Bernea, Civilizaþia românã sãteascã, ed. Vremea, Bucureºti, 2006, pag. 14
4 Irina Nicolau, Raiul turistic, prefaþã la cartea lui Kosei Miya, Maramureº, ed. Humanitas, pag. 5
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