
LLuummeeaa  mmiissttiiccãã  ttrraaddiiþþiioonnaallãã,,  lluummeeaa  ffiizziiccãã  ººii  lluummeeaa  ccoonntteemmppoorraannãã

Domeniul arhitecturii s-a constituit, întotdeauna, într-o reflexie a societãþii, o expresie a momentului în care o
construcþie a fost conceputã ºi edificatã. Noile clãdiri sunt, o parte a istoriei arhitecturale a momentului, dar ºi
o previziune a viitorului arhitecturii.
Arhitectura este o expresie a erei sale prin patru elemente, sintetizate de arhitectul John Lobell, profesor la
„Pratt Institute” ( Brooklyn, New York):
- este construitã în spaþiul ºi timpul erei sale,
- este construitã din materialele ºi prin metodele de construcþie ale erei sale, 
- este construitã din structurile de conºtiinþã ale oamenilor erei sale, ºi
- este construitã în contextul socio – cultural al erei sale.

În cartea „Arhitectura ºi criza ºtiinþei moderne”1, istoricul ºi criticul de arhitecturã Alberto Pérez-Gómez pune
sub semnul întrebãrii o parte însemnatã din istoria ºi teoria arhitecturii moderne. El relaþioneazã marile tratate
de arhitecturã cu cele mai importante scrieri ale filosofilor, matematicienilor, oamenilor de ºtiinþã ºi inginerilor
care au trãit în perioadele de timp aferente, urmãrind astfel procesul prin care bazele mistice ºi numerologice
ale utilizãrii numerelor ºi geometriei în arhitecturã au fost înlãturate în favoarea practicilor tehnice ºi funcþion-
aliste. Accentul este pus pe secolul XVII ºi scrierile lui Claude Perrault, care a pus sub semnul întrebãrii valoarea
esteticã absolutã a ordinelor clasice ºi proporþiile “perfecte”. Aceastã eliberare de practica arhitecturii clasice,
coroboratã cu descoperirile secolului XVIII din ºtiinþa mecanicii ºi matematica (calculul) structurilor, a transfor-
mat profund practica arhitecturalã. În final,, disertaþia lui Alberto Pérez-Gómez se referã la efectul imprevizibil
acestui proces ºi anume la pierderea capacitãþii culturii noastre de a se exprima pe sine, unitar, în totalitate,
pprriinn  ttooaattee  aattrriibbuutteellee::  ººttiiiinnþþiiffiiccee,,  uummaanniissttee  ººii  mmiissttiiccee.  
Revenind la momentul actual, în introducerea scrisã pentru culegerea de texte intitulatã „Rethinking
Architecture. A Reader in Cultural Theory”, Neil Leach, observã faptul cã:
„Disciplina arhitecturii a trecut, în ultimii ani, printr-o metamorfozã. Existã dovezi ale unei schimbãri clare, atât
în natura dezbaterilor din cadrul arhitecturii, cât ºi în relaþiile acesteia cu alte discipline academice. Nu doar
prin faptul cã arhitecþii ºi teoreticienii de arhitecturã sunt din ce în ce mai receptivi la întregul domeniu al
teoriei culturii, dar ºi teoreticienii culturii, filosofii, sociologii ºi mulþi alþii sunt acum din ce în ce mai antrenaþi

în întrebãrile ce privesc arhitectura ºi mediul construit.” 2
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Observãm cã arhitectura devine din ce în ce mai relaþionatã cu celelalte domenii ale cunoaºterii, iar arhitecþii
sunt din ce în ce mai conºtienþi de faptul cã arhitectura trebuie sã cuprindã sensuri ºi semnificaþii care tran-
scend ideile de formã, funcþiune ºi esteticã ce caracterizau arhitectura modernistã. 
Aceastã tendinþã se desfãºoarã concomitent cu fenomenul prezent în ºtiinþa ºi cultura contemporanã, de
renunþare la paradigma materialistã ºi enunþarea / adoptarea unei noi paradigme, în care universul redevine
un tot integrat, iar omul / umanitatea redevine parte integrantã a universului ºi, restrângând aria de analizã,
a ecosistemului din care face parte. Expresie a acestui fenomen sunt dezvoltarea unei conºtiinþe ecologice în
dimensiunea socio-culturalã a societãþii, continuatã prin creºterea cererii de construcþii ecologice, sustenabile,
durabile etc, cu consumuri cât mai mici de energie ºi accentuarea interesului arhitecþilor spre aceste orientãri.
Am afirmat cã umanitatea redevine o parte a ecosistemului deoarece modul de viaþã al omului societãþii
tradiþionale era, de asemenea, integrat mediului sãu de viaþã. 
Omul tradiþional trãia o paradigmã a unui univers unic, unitar ºi organic. Acest univers ºi modul în care el era
perceput ºi înþeles de cãtre oameni sunt exprimate atât în spaþiul mental, interior, cât ºi în spaþiul fizic, exteri-
or, ale omului tradiþional, respectiv prin reprezentãrile spaþiale mentale ºi exprimarea acestora în spaþiul fizic
prin spaþiul edificat. Rezultã de aici cã, în societatea tradiþionalã, existã o unitate care merge pânã la identifi-
care, între lumea misticã ºi lumea fizicã, ambele fiind exprimate în aceeaºi mãsurã în modul de viaþã ºi spaþiul
construit al omului. 

CCoonncclluuzziiii

Atât în societatea tradiþionalã cât ºi în societatea contemporanã, sensurile ºi simbolurile sunt expresii ale mod-
urilor, specifice fiecãrei perioade, de a percepe, înþelege, experimenta ºi exprima universul care ne conþine, pre-
cum ºi a înþelegerii ideilor de existenþã ºi de a fi om.  Din acest punct de vedere, conºtientizarea existenþei aces-
tui spaþiu fizico-mental unificat, pe care îl putem observa în tiparele societãþii tradiþionale, deschide drumul
pentru arhitecþi de a studia ºi încerca sã redefineascã relaþia om-univers, respectiv om ºi mediul sau de viaþã
prin atenþia acordatã reprezentãrilor spaþiale ale subiectului (omul modern, în drumul sãu cãtre noua paradig-
mã) ºi transpunerea acestor forme mentale în spaþiul fizic al formelor construite.
Pentru a putea înþelege raþionamentul constructorului tradiþional ºi motivaþiile care stau la baza edificãrii,
respectiv tipologia locuinþelor sau a spaþiilor de cult, alegerea materialelor ºi tehnicilor de construcþie sau
alegerea modalitãþilor de adaptare bio-climaticã, este necesar sã percepem ºi sã înþelegem aceastã continui-
tate dintre spaþiul mistic ºi spaþiul fizic în mentalitatea tradiþionalã.  

UUnn  ssiinngguurr  eexxeemmpplluu  

Putem observa din figura 1 cã, pentru mentalitatea tradiþionalã, casa este o reprezentare a întregii lumi ºi sub-
sumeazã întregul sistem de credinþe ºi percepþii referitoare la natura ºi legitãþile universului înconjurãtor.
Spaþiul casei „este structurat prin interacþiunea celor doi poli, vatra femininã ºi unghiul masculin al sacrificiului
de zidire”, centrul casei este întotdeauna gol, asociat cu alteritatea, casa este orientatã cardinal (sudul ºi estul
fiind orientãrile benefice) etc.
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Primul capitol al lucrãrii încearcã sã demonstreze cã dezvoltarea tipologicã ºi bioclimaticã a locuinþei
tradiþionale nu rezidã doar în nevoile de locuire ºi de adaptare la context, ci ºi în exprimarea mentalitãþii omu-
lui tradiþional ºi a legãturii intrinsece a acestuia cu mediul sau de viaþã.
Studiul continuã urmãrind dezvoltarea pe principii bioclimatice a locuinþei tradiþionale româneºti.

EEVVOOLLUUÞÞIIAA  BBIIOOCCLLIIMMAATTIICCÃÃ  AA  LLOOCCUUIINNÞÞEEII  TTRRAADDIIÞÞIIOONNAALLEE

DDeeffiinniirreeaa  tteerrmmeenniilloorr  

Este necesar sã începem acest drum cu o definire a termenilor, deoarece noþiunile de „vernacular” ºi „tradiþion-
al” au devenit subiectul multor interpretãri.

AArrhhiitteeccttuurraa  vveerrnnaaccuullaarrãã  se referã la „locuinþele ºi clãdirile construite fãrã arhitect. Ele sunt relaþionate direct cu
contextul natural ºi resursele disponibile ºi sunt construite de utilizatori folosind tehnici tradiþionale.”
(Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, volumul 1)
„„vveerrnnaaccuulllluuss””  ==  iinnddiiggeenn,,  ddoommeessttiicc  (limba latinã)
Totuºi, criticii de arhitecturã au emis ideea unui „vernacular contemporan”, realizat cu arhitect.

AArrhhiitteeccttuurraa  ttrraaddiiþþiioonnaallãã  se referã la stilurile arhitecturale ºi modurile de a construi specifice unei anumite pop-
ulaþii ºi areal, care se pãstreazã o lungã perioadã de timp. Arhitectura tradiþionalã este în mare mãsurã ver-
nacularã, dar poate fi ºi cultã, în sensul cã poate fi o arhitecturã cu arhitect, dacã ne referim la temple, palate,
aºezãminte de cult etc. 
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Fig. 1. Lumile inversate. 
Reproducere din Drãgan, Radu, p. 67



Studiul de faþã se referã la spaþiul de intersecþie al celor douã noþiuni, respectiv  vernacular ºi tradiþional. Vom
denumi arhitectura vernacularã tradiþionalã aarrhhiitteeccttuurrãã  ppooppuullaarrãã. Chiar dacã voi mai folosi termenii de verna-
cular sau tradiþional, pentru a evita repetarea, în toate cazurile mã voi referi la arhitectura popularã.  

„AArrhhiitteeccttuurraa  bbiioocclliimmaattiiccãã  este arhitectura care implicã direct natura ºi fenomenele naturale în concepþia
formelor ºi funcþiunilor clãdirii. [...]este utilizatã pentru soluþionarea unor probleme cum ar fi corelarea funcþi-
unii ºi plasticii arhitecturale cu economia de energie ºi crearea confortului termic pe toatã perioada de utilizare

a clãdirii.” 3

AArrhhiitteeccttuurraa  ppooppuullaarrãã  rroommâânneeaassccãã  eessttee  ssuurrssaa  uunnoorr  eexxeemmppllee  ddeeoosseebbiittee  ººii  ggeenneerraalliizzaattee  ddee  llooccuuiinnþþee  ººii  ssppaaþþiiii  aaddiiaa--
cceennttee,,  ccoonncceeppuuttee  ppee  pprriinncciippiiii  bbiioocclliimmaattiiccee,,  ccuu  aajjuuttoorruull  ccããrroorraa  ss--aauu  ccrreeaatt  ffoorrmmee  eesstteettiiccee  oorriiggiinnaallee..
Ceea ce este important de reþinut este faptul cã aarrhhiitteeccttuurraa  vveerrnnaaccuullaarrãã  ttrraaddiiþþiioonnaallãã  eessttee  îînnttoottddeeaauunnaa  aarrhhiitteecc--
ttuurrãã  bbiioocclliimmaattiiccãã..
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Fig. 2. Dispoziþia tipologicã a caselor þãrãneºti
pe teritoriul României 
(interpretare dupã I. Vlãduþiu)

Fig. 3. Aceeaºi hartã tipologicã asociatã formelor de
relief de pe teritoriul României (desenul autorului)



RReellaaþþiiaa  ddiinnttrree  ttiippoollooggiiee  ººii  zzoonnaa  cclliimmaattiiccãã

Arhitectura bioclimaticã poate fi sintetizatã prin doua
principii de bazã:

- protejarea clãdirilor faþã de forþele bioclimatice ºi
biometeorologice constante ºi potrivnice vieþii; 
- captarea ºi utilizarea, în regim pasiv (deci fãrã insta-
laþii mecanice) a radiaþiei solare în vederea asigurãrii
confortului ºi economiei de energie.

Arhitectura popularã este influenþatã de ::

• CCoonnddiiþþiiiillee  ddee  cclliimmaatt  ººii  mmiiccrroocclliimmaatt  //  rreelliieeff,,  
ppeennttrruu  aa  aassiigguurraa::
- protecþia împotriva frigului; 
- protecþia împotriva cãldurii;
- protecþia împotriva intemperiilor;
- adaptarea la topografia terenului. 
• NNaattuurraa  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiee  
• Ocupaþia locuitorilor / nece-
sitãþile de locuire 
• Tradiþiile artistice locale / per-
sonalitatea þãranului arhitect 
• Influenþe istorice 

Urmãtorul capitol studiazã primele douã puncte
enunþate, respectiv modul în care condiþiile climatice
ºi de relief au influenþat evoluþia fenomenului locuirii
ºi elementele constructive ale locuinþei.
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Fig. 8,9,10. Case cu cãmarã 

Fig. 6,7. Tipologie fãrã ºi cu prispã

Fig. 4,5. Gospodãria Rãpciuni, jud. Neamþ, secolul al XIX-lea

Fig. 11,12. 
Gospodãria Bancu,

judeþul Harghita, 1862



LLooccuuiinnþþaa  ttrraaddiiþþiioonnaallãã                    

Primele locuinþe aparþineau unor populaþii pastorale, prezente în zonele de deal ºi de munte, ce locuia în sate
dispersate. 
Asemenea satelor, ºi anexele gospodãriei sunt dispersate, ºi astfel clãdirea de locuit avea o singurã încãpere,
cu intrarea orientatã cãtre sud. Aceastã camerã cuprindea atât spaþiul de preparare ºi luare a mesei, cât ºi
spaþiul de odihnã. 
O modificare ulterioarã a acestui model a constituit-o apariþia prispei, ca spaþiu de protecþie a intrãrii împotri-
va intemperiilor. 
Prima dezvoltare a locuinþei a constituit-o cuplarea acesteia cu un spaþiu de depozitare, numit “cãmarã”. 
La început, accesul se realiza prin douã uºi separate, plasate pe faþada orientatã sud, direct din spaþiul liber
sau prin intermediul unei prispe. 
Ulterior, pentru o protecþie ºi mai bunã a accesului în camera de locuit, s-a creat un spaþiu de tranziþie prin
micºorarea cãmãrii, intrarea fãcându-se din lateral.   
Probabil cã acesta a fost momentul în care þãranul român a simþit pentru prima datã beneficiile unui spaþiu
tampon între locuinþã ºi vânturile reci dominante (în România vânturile reci bat preponderent din direcþia N-
NE).
Arhitectul popular a simþit însã cã intrarea în spaþiul locuinþei nu era încã suficient de bine protejatã, astfel cã
accesul a fost realizat prin intermediul cãmãrii ºi aceasta a primit numele de „tindã”, devenind astfel o parte
a locuinþei. 
O variantã a acestui model o reprezintã casa cu „tindã”, „camerã” ºi „cãmarã”, al cãrei acces se realiza tot din
tindã. Dupã acest moment, vatra casei a fost mutatã în tindã, care a devenit spaþiul de preparare al hranei.
Odatã cu rãspândirea satelor ºi cãtre zonele de câmpie ºi cu înrãdãcinarea sentimentului sedentar, locuinþele
au crescut ca dimensiuni.
A apãrut casa cu trei încãperi: „camera” – spaþiul destinat pregãtirii hranei, mesei ºi odihnei; „camera curatã”
– spaþiul destinat oaspeþilor, depozitãrii hainelor, lucrurilor destinate anotimpului rece ºi a zestrei de nuntã ºi
„tinda” – spaþiul intermediar ce fãcea legãtura între cele douã camere ºi exterior.
Accesul în locuinþã se realiza întotdeauna de pe faþada orientatã sud, iar „camera” de locuit era orientatã sud
ºi vest din douã raþiuni, amândouã cu motivaþii bioclimatice. 
Primul motiv este cã tinda ºi camera curatã acþioneazã ca spaþii tampon împotriva vânturilor dominante. 
Al doilea se referã la lumina naturalã ºi la modul de viaþã al oamenilor: aceºtia se trezeau de obicei înainte de
rãsãritul soarelui ºi, prin urmare, nu aveau nevoie de luminã dimineaþa, dar se culcau odatã cu apusul soare-
lui, ceea ce înseamnã cã, prin orientarea camerei spre vest, utilizau toata perioada de radiaþie solarã pentru
luminare.

Dezvoltarea modelului anterior a constituit-o adãugarea, în planul locuinþei, a unor spaþii de depozitare a ali-
mentelor, numite “cãmarã”, a unei bucãtãrii de varã sau a unor depozite de unelte. Acestea erau amplasate
întotdeauna cãtre N ºi NE, devenind astfel spaþii tampon ale locuinþei, protejând-o împotriva vânturilor dom-
inante ºi împotriva pierderilor de cãldurã în anotimpul rece. 
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Fig. 15,16. Locuinþã Câmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava, începutul secolului al XIX-lea

Fig.17,18. Locuinþã ruralã Vidra, judeþul Vrancea, 1936

Fig. 13. Casã cu tindã                    Fig.14. Casã cu tindã ºi cãmarã  



Trecem la un alt tip de locuinþã ºi anume cel semiîngropat, numit “bordei”. Bordeiul
reprezintã un mod de locuire prezent de-a lungul Dunãrii, pânã în deltã. 
Aceste locuinþe erau coborâte 1,5 – 2 metri faþã de nivelul solului, aveau pereþii
cãptuºiþi cu lemn ºi învelitoare în douã ape, din structurã de lemn, acoperitã cu stuf
sau paie, peste care se aºternea un strat gros de pãmânt.
Locuinþa cuprindea: “tinda” – spaþiu de acces ºi depozitare, în pantã, care fãcea
legãtura între nivelul solului ºi intrarea în locuinþã ºi “la foc” – încãperea de locuit
cu vatrã, de obicei deschisã, ºi cos de fum. 
ªi acest tip de locuinþã s-a mãrit odatã cu trecerea timpului: camera “la foc” a
devenit un spaþiu central, destinat doar preparãrii mesei, cãruia i s-au adãugat una
sau douã camere de odihnã ºi un spaþiu de depozitare.
Ce este foarte important este cã acestea au fost primele locuinþe cu protecþie
împotriva frigului ºi au avut o perioadã foarte lungã de existenþã, începând din
epoca comunei primitive, din neolitic ºi pânã în secolul al XX-lea. 
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Fig.21,22. Locuinþã ruralã Vulturu, începutul secolului al XX-lea

Fig.19,20. Locuinþã ruralã, judeþul Bistriþa-Nãsãud, 1880



Ele protejau mult mai bine spaþiile interioare ºi conservau cãldura folosind inerþia termicã a pãmântului.
S-a considerat, în mod greºit, cã aceste locuinþe erau rezultatul sãrãciei. Însã modul lor de concepere nu se
datora nicidecum sãrãciei locuitorilor, deoarece tehnica de construcþie a acestor locuinþe necesita mult lemn ºi
era mult mai dificil sã construieºti o astfel de casã decât una pe pãmânt, ci unei necesitãþi de apãrare. Satele
compuse din astfel de locuinþe erau extrem de bine integrate în peisaj ºi astfel erau foarte greu de gãsit de
cãtre invadatori. 
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Fig.23,24,25,26. Bordeiul Drãghiceni, 
judeþul Olt, secolul al XIX-lea



O altã tipologie de locuire este reprezentatã de locuinþele cu etaj, prezente preponderent în regiunile sub-
carpatice, acestea fiind o adaptare la relieful zonei ºi la regimul de precipitaþii. Locuinþa nu putea fi pe un sin-
gur nivel ºi semiîngropatã deoarece ploile abundente din aceste zone ar fi pãtruns în locuinþe. 
Astfel cã, la etaj se gãsea întotdeauna locuinþa propriu-zisã, dupã modelul locuinþelor cu douã sau trei camere.
În unele cazuri, la parter se gãsea grajdul pentru animale ºi spaþii de depozitare, dupã cum vedem în exemplul
din fig.27,28,29,30. 

Uneori, în Transilvania, la parter
erau ºi spaþii în care þãranii locuiau
temporar, pe timpul iernii, alãturi
de animale, beneficiind de cãldura
acestora ºi de inerþia termicã a
pãmântului, dacã parterul era semi-
îngropat.
În alte cazuri, atunci când panta
terenului era mai micã ºi parterul
devenea un spaþiu cu înãlþime micã,
având pardoseala mai jos decât
nivelul intrãrii, aici se gãseau spaþii
de depozitare, pivniþa pentru vinuri
ºi alimente, depozit de unelte sau
atelier de lucru. 
Aceste spaþii aveau pereþi foarte
groºi ºi erau foarte bine izolate faþã
de extremele temperaturii exte-
rioare, constituindu-se de aseme-
nea în spaþii tampon ce protejau
locuinþa, deoarece, în mod natural,
asemenea unor peºteri, temperatu-
ra în aceste spaþii era vara mai
scãzutã decât temperatura exteri-
orului ºi iarna mai ridicatã.
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Fig.27,28,29,30.

Locuinþã
sãteascã
Stângãceaua, 
judeþul
Mehedinþi, 
secolul XIX

Fig.31,32,33.

Locuinþã Vãlenii
de Munte, 
judeþul Prahova,
secolul XIX



EElleemmeenntteellee  ccoonnssttrruuccttiivvee  aallee  llooccuuiinnþþeeii                                  

SSoocclluull
Locuinþele tradiþionale româneºti nu au fundaþii. 
Peste terenul destinat construcþiei se amplasa “talpa” casei, punctul de naºtere al zidurilor, realizatã din bârne
din lemn care mergeau pe toatã lungimea pereþilor.
În primul exemplu avem de-a face cu o casã cu pereþii din pãmânt, ce pleacã de la nivelul solului. Pentru  a pro-
teja baza pereþilor de acþiunea apei de ploaie s-a realizat un soclu înclinat, care, deºi trebuia refãcut periodic,

creºtea durabilitatea în timp a pereþilor ºi implicit a
casei.
O altã situaþie întâlnim în cazul pereþilor din lemn.
Talpa casei era ridicatã pe bolovani ce dãdeau orizon-
talitatea structurii ºi protejau lemnul împotriva apei.
Zona de sub talpã se închidea cu bolovani, fãrã mor-
tar, iar la interior se realiza o umpluturã de pãmânt cu
rolul de a izola împotriva miºcãrilor de aer ºi pierderii
de cãldurã. La început pardoseala era din pãmânt
bãtut, iar mai târziu din scânduri de lemn.
În zonele de deal ºi munte, cu relief accidentat, s-a uti-
lizat soclul zidãrie de piatrã, deoarece aceasta trebuia
sã aibã o înãlþime mare ºi trebuia sã reziste acþiunilor
apei din precipitaþii.
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Fig.34,35,36. Soclu din lemn, pãmânt sau piatrã



PPeerreeþþiiii
În arhitectura tradiþionalã româneascã se utilizeazã în special pãmântul ºi lemnul ºi mai puþin piatra (de obi-
cei pentru parterul caselor pe douã niveluri) sau cãrãmidã.
Dimensiunea, grosimea ºi tratarea pereþilor se face funcþie de condiþiile de temperaturã, umiditate, însorire
sau vânt. Se utilizeazã fie pereþi dintr-un singur material, pãmânt sau lemn sau pereþi stratificaþi, de exemplu
pereþi din lemn tencuiþi cu pãmânt. Caracteristicile termoizolatoare ºi de etanºeitate ale pereþilor sunt
îmbunãtãþite de prezenþa spaþiilor tampon, despre care am discutat deja.
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Fig.37,38,39,40. Exemple de pereþi din lemn, pãmânt, piatrã ºi cãrãmidã



PPrriissppãã  //  PPrriiddvvoorr  //  CCeerrddaacc  //  FFooiiººoorr
În afarã de spaþiile tampon amintite, mai existã o serie de spaþii intermediare, tot adiacente pereþilor, dar des-
tinate umbririi.

PPrriissppaa este o micã terasã foarte puþin ridicatã de la pãmânt, orientatã spre sud. De multe ori prispa încon-
joarã casa pe douã sau trei laturi. Dacã mergem spre regiunile deluroase, unde nivelul precipitaþiilor creºte,
prispa se înalþã odatã cu soclul casei ºi apare un parapet din lemn denumit “pãlimar”.

PPrriiddvvoorruull este un mic portic asezat la intrare, specific bisericilor româneºti din lemn, prezentând o puternicã
simbolisticã spiritualã ca spaþiu intermediar între sacru ºi profan.
În cazul locuinþelor cu etaj, prispa este ºi ea ridicatã de la sol primind numele de cceerrddaacc. Cerdacul, asemenea
prispei, este prezent pe toatã faþada principalã a casei ºi pe una sau douã laturi adiacente dar, spre diferenþã
de aceasta, are o adâncime mare, devenind o extensie funcþionalã a casei, fiind folosit pentru jocul copiilor,
odihnã pe perioada verii, þesut, etc.

FFooiiººoorruull este amplasat tot la etaj, de obicei deasupra intrãrii în pivniþã, în dreptul intrãrii în casã ºi în direc-
tã legãturã cu scara de acces la etaj. Spre deosebire de prispã, pridvor ºi cerdac, care sunt spaþii amplasate sub
acoperiºul locuinþei, foiºorul este o terasã ieºitã din perimetrul regulat al locuinþelor tradiþionale ºi care are un
acoperiã separat de cel al casei ºi al cerdacului, dar legat de acesta pe o laturã. Foiºorul este caracteristic
zonelor cu mult soare, dar ºi cu precipitaþii, în special în zonele subcarpatice.
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Fig.41,42,43,44,45. 

Exemple de prispã, pridvor, cerdac, foiºor
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AAccooppeerriiººuull  //  PPoodduull
Acoperiºul este bineînþeles principalul element de protecþie împotriva precipitaþiilor.
În Dobrogea, unde avem un regim foarte redus al precipitaþiilor, acoperiºurile au pantã minimã, de 12-15
grade, dar sunt învelite cu olane, pentru a rezista vânturilor puternice, sau cu stuf foarte bine ancorat. 
În zonele de câmpie ºi luncã pantele cresc pânã la 25-30 grade ºi sunt învelite cu þiglã, tablã ºi mai rar cu trestie. 
În regiunile de deal pantele acoperiºurilor ajung la 40-45 de grade, deoarece învelitoarea din lemn, ca materi-
al local, sub formã de ºiþã sau ºindrilã, necesitã o scurgere rapidã a apei ºi alunecarea zãpezii.
La munte casele sunt acoperite cu lemn sau cu paie, dar pantele cresc foarte mult depãºind 45 de grade.
Drept o caracteristicã generalã, acoperiºul tradiþional românesc are streaºina foarte largã pentru a proteja
pereþii casei de precipitaþii. Vara, pereþii erau umbriþi împotriva supraîncãlzirii din cauza radiaþiei solare puter-
nice, iar iarna erau încãlziþi de soare deoarece unghiul de incidenþã al razelor solare este mult mai mic pe
perioada iernii decât pe timpul verii.
Structura acoperiºului era realizatã din bârne de lemn ºi închidea podul casei. Podul era folosit pentru depoz-
itarea, aerisirea ºi uscarea furajelor, ca depozit de alimente sau ca afumãtoare. Coºurile de fum ale caselor nu
penetrau acoperiºul, fumul fiind lãsat sã iasã liber prin interstiþiile învelitorii. Motivul acestui fapt este cã fumul
întãrea materialul învelitorilor din lemn, paie sau stuf, prelungind foarte mult viaþa acestora. 

Fig.46,47,48,49,50,51,52.
Tipuri diferite de învelitoare 
(materiale, pante, configuraþii)



FFeerreeaassttrraa
Deºi foloseºte pentru pãtrunderea luminii în interior, ferestrele pot foarte
uºor deveni sursã a supraîncãlzirii pe timp de varã ºi zone de pierdere a
cãldurii pe timp de iarnã. 
În arhitectura vernacularã româneascã, din cauza condiþiilor bioclimatice,
ferestrele sunt mai mari ºi îndesite pe faþadele orientate S, care, sã nu
uitãm sunt putenic umbrite vara, ºi mai puþine ºi mai mici pe faþadele de
E ºi V ºi foarte mici sau inexistente pe faþada N. În orice caz, ele sunt de
dimensiuni reduse în comparaþie cu încãperile cãrora le sunt destinate,
fapt pentru care se considerã cã specific arhitecturii traditionale
romanesti este dominaþia plinului. 
Camerele erau însã zugrãvite în alb, fapt care amplifica fluxul luminos.
În zonele mai reci s-au luat mãsuri de etanºare a ferestrelor ºi s-a recurs
chiar la dublarea geamurilor, dupã cum vedeþi în imaginea alãturatã.
Atunci când sticla a devenit mai accesibilã, s-a recurs chiar la închiderea
prispei sau a cerdacului cu sticlã, aceste spaþii primind caracteristicile unor
sere, diminuând pierderile de caldurã ºi captând radiaþia termicã solarã.
(fig.58)
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Fig. 53, 54, 55, 56, 57 
Tipuri de ferestre

Fig. 58. Casã de tip popular, 
satul Olteni, judeþul Vâlcea
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VVaattrraa
Vatra a apãrut tocmai în acele
regiuni unde clima impunea o
încãlzire a locuinþei pe perioada
anotimpului rece, astfel cã vatra a
fost ºi mai este un element princi-
pal al locuinþei þãrãneºti din þara
noastrã. Cele mai frumoase zone
ale locuinþei þãrãneºti se gãseau în
jurul vetrei, a sobelor, a ºemineelor
sau a zonelor de preparare a
mesei, astfel cã putem spune cã
vatra defineºte permanenþa locuirii
ºi unitatea familiei. 
Existã mai multe tipuri de vetre.
Din modul în care sunt construite
putem deduce felul în care erau
folosite pentru gºtit, copt sau chiar
dormit, iar din modul în care sunt
amplasate, putem deduce modul
în care erau utilizate pentru
încãlzire. De obicei, vatra se gãsea
în centrul casei, putând încãlzi mai
multe încãperi prin sobe oarbe.
Iniþial focul se facea pe sol, fumul evacuându-se printr-un gol în perete sau tavan,
apoi a aparut hornul suspendat care ulterior a fost coborat pânã aproape de sursa
de foc, marcând apariþia plitelor ºi cuptoarelor cu foc închis.

Fig.59,60,61,62,63,
64,65,66. 
Exemple de vatrã,
cuptor, plitã.



CCoonncclluuzziiii

Paradigma ºtiinþificã contemporanã se aflã în centrul revoluþiei culturale contemporane ºi direcþioneazã men-
talitatea umanã cãtre o conºtiinþa ecologicã ºi cãtre înþelegerea faptului cã umanitatea este o componentã a
ecosistemului, o parte indisociabilã a acestuia. 
Din acest punct de vedere societatea contemporanã tinde sã revinã cãtre stabilirea unei noi relaþii sistemice cu
mediul natural. În acelaºi timp, se cautã din ce în ce mai acerb posibilitãþi de eliminare a poluãrii prin trecerea
la sursele de energie alternative, economia de energie, folosirea de materiale ºi tehnologii ecologice. Toate
acestea conduc cãtre stabilirea unor tipare ºi moduri de viaþã ecologice, foarte diferite de cele ale societãþii
materialiste, de consum, dar caracteristice societãþilor tradiþionale.
Prima parte a acestei lucrari a arãtat însã cã, trecerea la un mod de viaþã nepoluant, ºi deci într-o relaþie de
echivalenþã cu mediul înconjurãtor, necesitã ºi adoptarea unei conºtiinþe ecologice, asumarea relaþiei cu eco-
sistemul ºi mai ales a consecinþelor pe care le au acþiunile umane. 
Dacã ne referim la elementul uman, prin atributele spaþiilor concepute, prin oportunitãþile oferite ºi barierele
voit sau nevoit impuse, arhitecþii sunt cei care sugereazã diferite moduri de viaþã, diferite tipuri de raportare
la mediul înconjurãtor, creazã ambianþe ºi sentimente, etc. 
Dacã ne referim la elementul construit, tot arhitecþii stabilesc, pe de o parte, cât de ecologicã este construcþia,
în edificare, utilizare sau reciclare ºi, pe de altã parte, care este relaþia acesteia cu contextul sãu fizico-cultural. 
Existã, în arhitectura popularã, încã o resursã extrem de preþioasã. 
Dacã ne referim, de exemplu, la arhitectura lemnului, sau cea de pãmânt sau de piatrã, acestea existã în
aproape toate culturile tradiþionale. Ele prezintã o serie de similitudini, dar ºi de diferenþe, ce variazã de la
foarte mari la foarte mici, de la foarte puternice la foarte subtile. Acest fapt se datoreazã în primul rând cul-
turii, misticii (spiritualitãþii), a mentalitãþilor specifice fiecãrei culturi ºi a modurilor de expresie a acestora în artã
ºi prin formele construite. Avem aici o indicaþie extrem de precisã a modului în care arhitectura poate ºi tre-
buie sã fie particularã, despre modul în care se poate crea diversitate în mediul construit, care sã rãspundã
condiþiilor socio-fizico-culturale specifice unui anumit loc.     
Astfel, facând paralela între mentalitãþile ºi formele construite tradiþionale, tendinþele contemporane ºi mai
ales necesitãþile contemporane, arhitectura tradiþionalã devine o sursã de informaþii ºi experimente extrem de
preþioasã în mãsura în care este studiatã în toatã complexitatea ei, atât în aspectele ei materiale, fizice, cât ºi
cele filosofice, mistice. Mergând în aceastã direcþie ºi transmutând aceste cunoºtinþe prin creuzetul ºtiinþelor ºi
culturii contemporane (filosofie, psihologie, sociologie, biologie, matematicã, tehnologii ºi materiale, etc)
putem sã pãºim cãtre o înþelegere profundã a relaþiei dintre om ºi mediul sãu de viaþã, implicit, cãtre o nouã
înþelegere a fenomenului arhitecturii ca element de tranziþie între om ºi naturã. În final, inferând pe linia exem-
plelor similare din istoria arhitecturii, conferirea unor noi dimensiuni arhitecturii va descoperi o cu totul nouã
gamã de înþelesuri ºi valenþe ale spaþiului edificat. 

NNoottee

1 Pérez-Gómez, Alberto, Architecture and the Crisis of Modern Science, ed. MIT Press, Boston, 1983
2 Leach, Neil, Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory, Introducere, Routledge,Taylor&Francis e-Library, 2005
3 Jurov, Cosma, Arhitectura bionicã ºi bioclimaticã 

228866 Universitatea de arhitecturã ºi urbanism Ion Mincu  



BBiibblliiooggrraaffiiee  sseelleeccttiivvãã

ALLEN, Edward, 2005, How Buildings Work – The Natural Order Of Architecture, New York, Oxford University Press
ANDERSON, Bruce, RIORDAN, Michael, 1976, The Solar Home Book – Heating, Cooling And Designing With The Sun, 

Harrisville, Editura Cheshire Books
BERNEA, Ernest, 2005, Spaþiu, timp ºi cauzalitate la poporul român, Bucureºti, Editura Humanitas
DAY, Christopher, 2004, Places of the Soul – Architecture and Environmental Design as a Healing Art, New York, Editura

Architectural Press
DINEP, Claudia, SCHWAB, Kristin, 2010, Sustainable Site Design: Criteria, Process and Case Studies for Integrating Site and

Region in Landscape Design, New Jersey, Editura John Wiley & Sons, Inc. 
DRÃGAN, Radu, 2000, Lumile Rãsturnate – Reprezentarea spaþiului în societatea tradiþionalã, Bucureºti, Editura Paideia
FEIREISS, Kristin, FEIREISS, Lukas, 2008, Architecture of Change, Berlin, Editura Gestalten
FLORESCU, Tomniþa,  2006, Arhitectura Solarã, Bucureºti, Editura Universitarã Ion Mincu
GAIVORONSCHI, Vlad, 2002, Matricile spaþiului tradiþional, Bucureºti, Editura Paideia
GUY, Simon (Edit.), Moore, Steven A. (Edit.), 2005, Sustainables Architectures – Cultures and Natures in Europe and North

America,  New York, Editura Taylor & Francis
HEATH, Kingston Wm., 2009, Vernacular Architecture and Regional Design: Cultural Process and Environmental Response,

New York, Editura Architectural Press
JUROV, Cosma, Lebedev, S., Arhitectura bionicã ºi bioclimaticã, Bucureºti, Editura Tehnicã, 1985
MINKE, Gernot, 2006, Building with Earth - Design and Technology of a Sustainable Architecture, Basel - Berlin – Boston,

Editura Birkhauser
MITRACHE, Anca, 2003, Tendinþe în arhitectura contemporanã, Bucureºti, Editura Universitarã Ion Mincu
MITRACHE, Georgicã, 2002, Tradiþie ºi Modernism în Arhitectura Româneascã, Bucureºti, Editura Universitarã Ion Mincu
RAMOS, Luis Maldonado, GOMEZ, David Rivera, COSSIO, Fernando Vela, 2002, Arquitectura Y Construccion Con Tierra 

(Tradicion E Innovacion), Madrid, Editura Mairea Libros
OLGYAY, Victor, 1973, Design with Climate – Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, New Jersey, Editura 

Princeton University Press
VULCÃNESCU, Romulus, 1972, Coloana Cerului, Bucureºti, Editura Academiei Republicii Socialiste România
WATSON, Donald, LABS, Kenneth, 1983, Climatic Design: Energy - Efficient Building, Principles and Practice, New York, 

Editura McGraw Hill     
WILLIAMS, Daniel E., 2007, Sustainable Design: Ecology, Architecture and Planning, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
WILLIAMSON, Terry, RADFORD, Antony, Bennetts, Helen, 2004, Understanding Sustainable Architecture, New York, 

Editura Taylor & Francis
Locuinþa Sãteascã din România, Bucureºti, Ediþie revizuitã ºi completatã, Colectiv coordonat de Coordonator General 

ICCPDC, 1989

SSuurrssee  iimmaaggiinnii
Jurov, Cosma, Lebedev, S., 1985, Arhitectura bionicã ºi bioclimaticã, Bucureºti, Editura Tehnicã
(Fig. 2,6,7,8,9,10,13,14,24,52,58) 
Arhiva foto personalã din Muzeul Satului Bucureºti 
(Fig. 4, 5, 11, 12, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66)
Florescu, Tomniþa, Studii de Arhitecturã Româneascã UAUIM, (Fig. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / AARRGGUUMMEENNTT 228877




