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ARHITECTURA TRADIŢIONALA PE VALEA ARIESULUI , 

Munţii Apuseni reprezintă o unitate 
geografică importantă în cadr ul natural 
românesc, iar rîul Arieş se impu ne ca 
ce l mai important afluent al Mureşului 
în reţea ua hid rografică abundentă a zone i. 
Recunoscînd va loarea element ului geo
grafic, trebuie subliniat că însuşirile fiz ice 
ale pămîntului sînt numai potenţe care-ş i 
ca pătă va loare deos ebită, în pr imul rîr;_d 
pr in mun ca şi inteligenţa oamenilor. ln 
acest sens George Vîlsan amintea: «Va
loarea primo rdi a l ă (în această re l aţie 
om - mediu) o are elementul uman ş i 
ce a fost el în stare să realizeze d upă o 
revo luţie uneori sec ul ară , împotriva sau 
cu ajutorul factorilor istorici, politici, 
economici, geografici sau de a ltă natură . 
Iar cînd elementul uman este alcătu it 
dintr-o masă etnică omogenă ş i covîrşi
toare, atunci importanţa primordia l ă o 
are acest fapt etnic, faţă de care toţi 
ceilalti factori sînt secundari 1• 

Val~a Arieşului, pe tot parcursul său, a 
concentrat aşezări umane de o l argă va
rietate . 

Din punct de vedere etnografic se pot 
distinge două zone: Ţara Moţilor şi 
Mocănimea. 

Tara Motilor . . 
Reprezintă toată zona muntoasă din 

bazinul superior al Ar ieşului, ocupîn d o 
poziţie central ă în masivul Munţilor Apu
seni. Denumirea de «ţară» este potr i
~ită multor altor părţi ale Rom ân iei. 
lnsoţind paralel Carpaţii, aceste regiuni 
naturale, închise de înălţimi, prezintă par
ticularităţi etnice, psihice, de ocupaţii, 
de port . « Ţările adăpostesc fragmente 
mai mult sau mai puţin diferenţ i ate în 
sînul aceluiaşi popor ».2 

Bazinul superior al Arieşului este măr
ginit de înălţimi: Biharia - Curcubăta 
Mare (1849 m), Găi na (1488 m), Căli
neasa (1432 m), Balomireasa - Sboru 
(1633 m ). O caracteristică geomorfologică 
ce a favorizat practicarea păstoritului de 
către locuitor ii aşezăr ilor din această parte 
a ţării este aceea a ex istenţei unei largi 
s up rafeţe de culme, cu pajişti la înălţimea 
de 1100-1200 m. 

1 George Vî lsa n, Transilvania în cadrul unitar 
al pămintului şi statului romdn, în voi. jubiliar, 
«Transilvania, Banatu I, Crişana, Maramureşu I», 
I, Bucureşti , 1928, p. 145- 146. 

~ Ion Conea, Sugestii ş i indicaţii geo-istorice 
pentru numirea şi determinarea marilor unităţi 
administrative ale Romdniei în «Socio log ie româ
nească» , 1968, p. 240 

La nord de va lea Ar iesu lui se . desfă
şoară culmil e netede ale Mun te lui Mare, 
cu vă i înguste ce coboară spre Arieş, 
iar la sud -Munţii Trască u, care mărg i nesc 
zona cu satele afl ate în Mocănime. Aceste 
sate in clu d regiunea muntoasă a Posegelor, 
Ocoliş, Lunca, Vidolm ş i zona depresiu
ni lor de contact si de eroziun e. 

Ce le două Ar i~ş uri, Mare ş i Mic, care 
con flu ează în amonte de Cîmpeni, l ărgind 
va lea Ar i eş ului în bazinul mijlociu, au 
concentrat, îm preună cu vă il e aflu ente, 
majoritat ea aşezărilor. Ar ie ş ul Mare, în 
nord, îşi ad ună ape le din mas ive le Vîrtop, 
Scărişoara şi Curcubăta, iar Ar ieşu l Mic, 
la sud, din mas ivele Curcubăta si Gă i na . 

O succes iu ne de sectoare îng u
0

ste, des
părţ ite de baz inele depresionare, a favo
rizat ocuparea umană intensivă a acestui 
terito r iu. Aşezări importante s-a u consti
tuit în depresiuni: Cîmpeni, Albac, Gîrda, 
Arieşeni 3 . 

Din pun ct de vedere etnic, satele au 
fost ş i sînt locu ite de români. Această 
interesantă zonă etnografică este semna l ată 
la începutul secolului al XX-iea de către 
geograful R. Ficheu x, care a întreprin s 
ca mpanii de cercetare în nordul şi vestul 
României, « [ ... ] cu toate lac unele unei 
explorări preistorice la începuturi, săpă
turile ne-au dat un material destul de 
bogat ca să putem admite vechimea ocu
paţ iei de către om, a insu lei pe care o 
formau Munţii Apuseni, între lacurile 
panonice şi t rans il vănene; an umite colţuri 
retrase ale mas ivului, cum e va lea îna ltă a 
Arieşului, au în înfăţişarea exterioară a 
caselor, a lucru r ilor de gos podărie, atîta 
rusticitate ş i arhaism, încît te poţi în
treba dacă n-a r fi cu putinţă să se regă
sească aici vech iul element autohton dac, 
asupn căruia colonizarea romană şi-a pus, 
mult mai tîrz iu, partea e i cu atîta putere. 
Pămînt românesc, el a rămas pîn ă în zilel e 
noastre prin tipul locuito r ilo r, limbă, 
moravur i, aminti ri comune ale unui trecut 
eroic» 4 • 

Aspecte ale istoriei celor două zone 

Ex istenţa comunităţilor umane pe actua
lul te r itoriu al zonei et nog rafice Ţara 
Moţilor s-a dovedit prin urme mater iale 

3 Tiberiu Moraru, O . Bogda n, A. Maier, 
judeţu l Alba, Bucu reşt i, Editura Academiei. 

4 Robert Ficheu x, Munţii Apuseni, în « Transi l
vania, Banatul, Cri şa na ş i Maramureşul", vo i. I, 
Bu cureşti, Editura Culturală N aţ ional ă, 1929 , 
p. 172. 

ANA BÂRCĂ 

date la i v ea l ă de ce rcetăr il e arheo logice. 
Cucer irea roman ă şi-a l ăsa t amprentele, 
cunosc ut ă fiind amploarea pe care a luat-o 
indust r ia miner it ului aur ife1· . Cent re le 
miniere de la Alburnus Major (Roş i a 
Montana) ş i Ampelum (Z lc.tna) tute lau 
întreagă această act ivitate . Urme de exp loa
tări (s pă l are a auru lui d in aluviu nile rî u
rilor) minie re din perioada romană s-au 
găs i t la Avram Ianc u ş i Vidra, în aprop iere 
de Poiana Vadu lui, la Scăr i şoa ra , Cîmpeni, 
Bistra, Lupşa ş i Sălc i ua . Cele 25 de tăb li ţe 
cerate , din lemn de tei, găs i te la Roş i a 
Montană, conţ i n elemente de va loare 
i stor i că ş i juridi că , privitoare nu numa i 
la v i aţa ace lui oraş, dar ş i la cea a sate lor 
d in împrej ur imi . 
După în l ăt urarea stăpîni r ii romane, 

populaţ i a băşt in aşă îşi cont i n u ă v i aţa so
c i a l ă bazată pe obşt iile săteşt i . Alba Iulia, 
unul d intre ce le mai importante centre 
urbane din Dac ia romană, dev ine rese
dinţă de vo ievodat în seco lul a l I X- l ~a. 
Ocupaţi a regatu lui mag hiar n-a însemnat 

în l ăt u rarea formelor de organizare eco
nom i că, soc i a l ă ş i politi că a popul aţiei 
loca le. Vech imea elementu lui românesc 
în Transi lva nia este confi r mată , la mijlocul 
secolului al XII I- iea, de rege le Bela al 
IV- iea, care dădea dreptu l arhiesp isco pului 
de Strigoniu de a încasa de la toţ i român ii 
a zecea parte din venitu r ile regale, pe 
care aceşti a le pl ătea u reg ilor ung uri. 6 

Bazinul super ior al Arieşului, ca ş i seg
mentu l mijlociu au cu0oscut d ifer ite îm
părţi r i ad mi nistrat ive. ln seco lul a l XIII -iea 
(1289) se înfi in ţează Scaunu l Arieş ului, 
care ţinea de comitat ul Tu rda ş i avea două 
opide : Arieşu l de Sus ş i Arieşu l de Jos, 
fiecare cu cîte 11 sate. Di n documentele 
istori ce, din consemnarea even im ente lor 
petrecute, d in element ele materia le ale 
v i eţ ii tradiţiona l e, se poate aprecia vechi
mea unor bogate rea lit ăţ i demografice , 
econom ice şi n aţio na l e . 

Cnezii români d in Trans ilva nia erau 
proprietar i vechi ai unor teren ur i moşte
nite sa u donate de reg ii ungur i. Popul aţia 
satelor conduse de cnezi era scut i tă de 
alte d ijme ş i era obl~gată numai la pl ata 
dăr ii quinquagesima. ln docum ente Bi stra 
este n umită cnezat (1473- « Kenes iu s 
de Byzere »)ş i este posesiunea capitlului 
din Alba Iulia. Vidra apare şi ea în 
documente în anul 1595, dar, ca şi Bistra , 
această asezare treb uie să fle mai veche, 
deoarece' cupr inderea în documente se 
rea li zează la momentul i nstituţiona li zăr ii 

6 Traian Popa, Romdnii în veacurile XII-XV 
în «Apulum », Alba Iulia , 1943-1945, p. 11 2, 
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relaţiilor feudale cînd satele respective 
intră în relaţii juridice. 

Cîmpenii apar pentru prima dată în 
documente în anul 1595. În acest an, 
principele Sigismund Bathory înnoieşte 
act ul de danie as upra case lor şi moşiilor 
sa le din Cîmpeni aflate în com itat ul Alba 0• 

Între anii 1649-1651 se organizează 
domeniul fiscal al Zlatnei şi toate aşezările 
din bazinul Arieşului Mare şi Mi c sîn t 
incluse, fără spec ificarea lor, în «Dome
niul de Sus». Prin această împărţire mai 
strictă se accentuează şi obligaţiile de 
muncă, contro lul prestării lor. Se impun 
restricţii şi în exploatarea lemnului, dato
rită cărora sînt consemnate emigrări în 
alte dom en ii feudale. 

Informaţi i privitoare la unele sate ne 
parvin indirect din notaţiile de pe cărţi 
vechi. Unul dintre exemplarele Cazaniei, 
existent în Transilvania, la Cîmpeni, este 
c umpărat de către Filip Scrob din Gura 
Negrii (actuala Poiana Vadului), la 1655. 
Cazania de la Tisa a fost folosită, începînd 
din 1701, în Gura Negrii. 

Un exemplar al Cazaniei de la Brusturi 
(Arad), atestat în Zarand, la 1708, s-a 
păstrat în «biser ica bătrînă » din Vidra 
de Sus (biserica dat~ază de la 1712). 
Pravila românilor - lnd reptarea Legii 
apăr ută la Tîrgovişte , în 1652, se folosea 
la 1741 în Vidra. Ea cuprinde norme juri
dice unitare 7 • 

La 1773, apar, în Conscripţia Klein , 
Scărişoara şi Albacul sub forma de Reul 
Mare (Arieşul Mare). 

1. Grupuri de gospodării răsfirate pe fnălţimi 
caracterizează tipul de sat numit « crlng » 
(sat. Mătiseşti, corn. Horea , clişeele: 4, 6, 
8, 9, 10, 13, 14, 28 - Lucia Apolozan; 
clişeele; 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16 , 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 -
Ana Bdrcă) 

Aşezările situate pe cursul mijlociu al 
Arieşului sînt găsite în documente mai 
timpuriu, începînd cu secolul al XIV-iea. 
Astfe l, satele Sălc iu a de Jos şi de Sus sînt 
conse mnate în documente din an ul 1365 
şi, respecti v, 1370. Localitatea Lupşa apare 
în documente în 1367 ca un cnezat 
românesc cond us de Cîndeşti (nobili din 
Zlatna). 

Zona Ţara Moţilor cuprinde 11 com une 
cu 242 sate şi oraşul Cîmpeni cu 21 de sate 
componente. Densitatea cea mai mare de 
locui re se remarcă între Arieşul Mic şi 
Poiana Vadului, în sudul zonei şi în plat
forma Ţării Moţilor, la nord de Arieşu l 
Mare. Comunele Vidra de Jos, Avram 
Ianc u, Horea, Scărişoara, Arieşeni con
centrază fiecare un număr mare de crîn
guri. « Crîngurile » risipite pe înălţimi 
(650-1100 m) sînt aşezări caracteristice 
pentru această regiune. 

În partea muntelui s-a u remarcat aşezări 
vechi ş i statornice, dar numai aspectul geo
grafic nu este un argument suficient în 
explicarea apariţiei acestor habitate. Des
făşurîndu -ş i ce rcetări l e în domeniul geo
grafiei istorice, Ion Con ea afirma: «Dis
tribuţia aşezări lor omeneşti în spaţi u n-o 
dictează şi n-o exp l ică elementele mediului 
geografic sing ure , ci ele cu istoria laolal
tă» 8 • Istoria aceasta înseamnă 'Şi organi
zare socia lă, şi organizare economică, şi 
organizare juridică, şi vicisitudini, şi mo
mente prielnice vieţii. 

Zona izvoarelor Arieşului prezintă trei 
nivel uri de altitudine importante în consti
tuirea aşezărilor omeneşti; 650-700 m 
(Bistra Cîmpeni): 800-900 m (Arieşeni), 
~50-1100 m (Scărişoara, Albac, Horea). 
ln primele două grupe se înscriu aşeză
ri le mai vechi, dar şi în a treia grupă 
de înălţime se încadrează aşezări impor
tante. 

În căutare de terenuri, pentru satis
facerea nevoilor economice, populaţia a 
înaintat pe înălţimi şi aşezări le, temporare 
într-o fază iniţială, pot fi considerate tot 
atît de vechi ca şi elementul uman din 
zona toată 9 • 

Stabiliţi pe ariile de înai ntare spre 
munte, locu itor ii au practicat creşterea 
animalelor ş i agricultura restrînsă, ajun
gînd la constitu irea proprietăţilor în tot 
hotarul. Unul dintre cercetător ii consec
venţi ai acestei părţi de ţară, ana li zînd 
tipu l de sat risipit, spune: « Ni căieri nu 
găsim o zonă atît de întinsă, o «ţară», 
aşa cum este Ţara Moţilo r , în care este 
dominant acest tip de aşezare» 10 . 

Crîngu l este întîlnit şi în zona etno
grafică a Mocănimii. «Forma ar h aică de 
ocupare a teritoriului, perfect adaptată 
condiţiilor istorice vitrege şi tehnicilor 
de exploatare extensivă a pămîntului, a 
fost satul de tip răsfirat. De altfe l, cimi
tirele familiale din curtea gospodăriilor 
le consemnăm, exclusiv în sate le ce şi-au 
păstrat pînă astăzi structura risipită» 11 

(foto 1). Dar terasele largi ale vă ii Arie
şului au favorizat şi dezvoltarea în timp a 
unor sate adunate, cu tendinţe de răsfirare 

0 Zoltan Toth, Mişcările ţărăneşti din Munţii 
Apuseni pînă la 1848, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R„ 1955, p. 142. 

7 Florian Dudaş, Vechi cărţi rom6neşti călătoare, 
Bucureşti,E:dituraSport-Turism, 1987, p. 152-153 

8 Ion Conea, Geografia satului rom6nesc, în 
«Socio logia românescă» an li, 1936, nr. 2-3, 
p. 68. 

9 Lucia Apolozan, Carpaţii, tezaur de istorie, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
198~. p. 187. 

10 Ibidem, p. 256. 
11 Ion Ghinoiu, Permanenţe istorice in peisajul 

rural contemporan (cimitirul în vatra aşezării), 
în « Revista de et nografie şi folclor», Tom 22, 
nr. 2, 1977, p. 189. 
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pe văile îng uste. Un exemplu concludent 
îl oferă sate le Lupşa, Sălciua de Jos şi 
de Sus . 

În Ţara Moţ ilor s-a consemnat densita
tea cea mai mare de locuire faţă de alte 
zone muntoase din ţara noastră. În anul 
1942, Lucia Apol zan identificase, pentru 
cele 13 comune mar i afl ate la izvoarele 
Arieşului, 128 grupuri de crînguri cu 
450 de crînguri cu toponimie di stinctă 12 • 

Această trăsătură caracteristică s-a men
ţinut pînă nu demult. În anul 1978 cea 
mai mare ar ie avea peste 30sate/ 100 km 
(spre Arieşeni); 15-30 sate/ 100 kmp 
(Bistra, Cîmpeni, Horea, Gîrda, Poiana 
Vadu lui); 10-15 sate/ 100 kmp (Scări
şoara) . 

Crîng ul era format din gr upu ri de 
2-6 case (foto 2, 3). Gospodăria primei 
famil ii, ce ocupa terenul şi îl desţe l enea, 
a const itui t vatra crîngu lui. De aceea 
numele acestor grupări de gos podări i, 
risipite pe o s uprafaţă mare , am intesc de 
numele sau poreclele întemeietorilor de 
cătune (Măt i şeşt i - Mateş, B u rzeşti -
Bu rz , Lupă i eşt i - Lup, Ruseşti - Rus, 
Cîrăşti - Chira, Hănăşeşti - Haneş , Pur
ce leşti - Purcel etc.) . Alte căt u ne şi-a u 
lu at denumirea după poziţia geografică pe 
care o ocupă (Valea Lungă, Subpiatră -
crîng aşezat sub stînca Bede\eu, Valea 
Poienii), iar alte le sînt localizate după 
elemente de profil ocupaţiona l (Va lea 
Morilor). 

Crîngurile se eşa l onează în tim p şi se 
formează neţinînd sea ma de împărţ i r ile 
administrative ale comu ne lor. Un ele aşezăr i 
moţeşti sînt mai recente, realizîndu-se prin 

12 Lu cia Apo loza n, op. cit., p. 222. 
13 Ibidem, p. 219. 
14 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi fo lclor, 

Bucureşti, Ed it ura Minerva, 1975, p. 91-92. 

urcarea locuitorilor, de exem plu, dinspre 
Vidra înspre Scărişoara. « Mutătu r ile » 
unde se adăposteau oamenii pînă tăiau 
lemnul, unde îş i adăposteau an imalele, 
au devenit pu ncte ale viitoarelor aşezăr i 
definitive. 
Gos podăriile din vatră nu reprez i ntă 

singur ul nucleu de v i aţă , în sat ul risipit 
sa u cu grupuri izol ate de case. Aşezările 
au fost puterni c part icul ari zate prin as pec
tele ocupaţionale predominante, astfe l 
încît se manifestă o perpet u ă mişcare 
înt re zona cu locuire permanentă şi cea 
cu funcţie economică inten să. Practic , 
între crînguri nu existau şi nu există 
semne despărţitoare: locuitorii din Albac, 
de exempl u, foloseau pămîntul în hotarul 
şi îm p reu nă cu locui tori i Arăzii, pentru 
că în Arada (actuala comuna Horea) se 
găsea cea mai mare parte a prop r ietăţ ii 
devălmaşe a vechii comu ne Albac 1 3 • 

Continuitatea elementului autohton a 
fost as i g urată de stab ilirea popul aţ iei în 
aceste aşezări devenite permanente, deşi 
mobilitatea crîngurilor şi mărimea lo r 
au fost caracter isti ci flu ctuante. 

În prezent, se remarcă tendinţa de 
coborîre din gospodăriile de pe înă l ţ imi . 
Centrele ind ustr iale din baz inul superior 
al Arieşului sau din judeţul Alba at rag 
locuitor ii acestor sate, care îşi stabi lesc 
gos podăriile în vă i, m ăr ind astfel centrele 
com unale, sa u pleacă în alte loca lităţi. 

Ocupaţiile locuitorilor 

Regiunea montană de la izvoarele Arie
sului a fost una dintre cele trei zone agr i
~ole din Munţii Apuseni, dar zona cu cea 
mai mică pondere. Terenurile pietroase 
de «bab iţă » (calcar), spă l ate de apele 
ploilor şi zăpez ilor, n-au constituit un so l 

prea prielnic culturi lo r agricole. Pămîntu\ 
curăţc.t de pietre era îmbun ătăţit cu gunoi 
an imal. Pădurea ş i teren ul neproductiv 
ocupau s uprafeţe mari în cadr ul proprie
tăţi i. 

Agricultura montană a condiţ i onat înte
meierea unor aşezăr i, căci, în căutare de 
terenuri ş i prin defrişări, parte din popu
l aţ i a unor sate din văi a «ro it » în susul 
lor , pe versa nţi . «Pretuti ndeni în Tran
sil va nia, dar mai ales în regiunile mun
toase . . . se găsesc arăt uri în terase, pe 
coastele dealurilor la înă l ţim i, unde ne-a m 
aştepta mai curînd să aflăm o popu l aţ ie 
p asto rală decît agr i colă ... Luînd în consi
derare grosimea răzoarelo r, trebuie să 
ad mitem o considerabilă vechime a lor» H . 

Creştereaanima le\or (în special a vitelor) 
ca ocupaţie pri nc ipală se înscrie în cadrul 
unui păstor it local, cu vărat ul la păşunea 
montan ă. Sistemul fo losit a particularizat 
toate secvenţe le vieţii; v i aţa famili ală , 
comportamentul demografic, ce l alimentar, 
co mport amentul de locui re . 
Ţara Moţilor, dotată natural cu impor

tante resurse de material lemnos, a favo
rizat, prin depăşirea stad iului de meşte
şug , o activ itate generalizată, la fel ca ş i 
celelalte două prezentate anter ior, ocu
paţia de exploatare şi prelucrare a lemnului 
concret i zată în văsărit. Alte as pecte ale 
lucrului cu lemn ul au fost cu prinse de 
meşteşuguri. Puţinătatea produselor agri
co le în zonă se încerca să fie comp l etată 
de schimbul în n atură care se făcea pentru 
vasele din lemn, dar şi pentru material 
lemnos semipre\ucrat. 

2. Gospodării cu terenuri fnvecinote pentru culturi 
(Gîrdo de jos ) 
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3. Detaliu de gospodărie cu cons tru cţii anexe 
(s. Ocoale, corn . Scăr işoara). 

Prezentarea propriu-z i să a arh itecturii 
zone i nu poate f1 făcută fără a avea cîteva 
date care pri vesc reg imul de fo l os inţă a 
pădur ilo r. 

Întreg mas ivul de păduri (Zlatna, Gil ă u, 
Că l i1ţele , Trascău) a a parţinut ju ridic, 
pînă în vremea principatulu i arde lean, 
ep iscopatu lui romano-cato lic de Alba Iulia. 
Cu excepţ i a teritori ilor mi niere, folos inţa 
era a ţăra nilor. Principii arde len i au luat 
în stăpînire aceste păd u r i în a doua jumă
tate a secolul ui al XVII -iea. În d iete pădu
r il e sînt integrate «bunurilo r fisca le ». 
Centrul de adm inistrat ie a acestu i fond 
forest ier era la Zl atna. În schimbul 
lemn elor tă i ate, ţăra n ii făceau că răuş i e 
de lemne la Zl at na şi Hun edoara, pentru 
cuptoarele de top it minereu l de fier. 
În anu I 1872 s-a produs « segregarea » 
-des părţirea păd u rilor erar iului de ce le 
ale urbari a li şt ilor. Pădurile ce lor din urmă 
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au fost admini strate de comune pînă în 
anul 1898 ş i au fost date în aprop ierea 
satelor pentrn material de constr u cţ ie şi 
lemn de foc . Păd u rea se împărţea în 
«rostu r i » sin u era adm is să se ta ie decît 
din rost . U~ om din comună avea înd ato
r irea să se îngrijească de tăierile astfe l 
organi zate. Cu toate acestea , de li cte le 
apar ş i se înm u lţesc , producînd u-se, prin 
tă i er il e necontrolate ş i abuzive, degra
darea pădurilor, mai ales de răş in oas e. 
După primul războ i mondial, rezo lvarea 

problemelor s il vice era imperios cerută , 
cînd moţii sărăc i ţ i erau în total de~avantaj 
în negoţ ul cu produse d in lemn. ln plus, 
multe păduri ale statulu i sînt date comu
nelor moţeşt i , pentru a f1 tăi ate în termen 
de 5 ani , cîşt i gîndu-s e teren de păşunat . 
Din li p s ă de bani, pădurile au fost vîndute 
unor bancheri 15 . 

15 N. Avram , Norme generale pentru rezolvarea 
problemei silvice din Ţara Moţilor, în «Socio logia 
Românească » , an III, 1938 , nr. 7-9, o. 3+3. 

16 I. L. Ciomac, Probleme economice din Munţii 
Apuseni şi ai Maramureşu lu i, Cluj, 1932, p . 13. 

4. Transport de scînduri, spre vînzare 

Ocoalele sil vice A/bac şi Vidra int ra u 
în reg iun ea s il v i că Cîmpen i, dar în A/bac 
era un centru al exploatato r ilor de pădu r i, 
iar vidren ii , ca re-ş i termina s eră pădur i le 
încă înainte de pr imul războ i mondial, îş i 
aduceau lemnul de brad ş i de mol id de 
la Ar i eşen i, Scărişoara ş i Neagra, iar 
lemnul de fag, din Avram Iancu. 

O stat i stică reali zată în anu I 1978 redă 
în procente pon derea păd u r il or în Ţara 
Moţilor; 20-30% -· zona Vid ra; 30-40% 
-zona Ar i eşen i; 40-50% - zona Al bac , 
Vad u Moţilor; 50-60% -zona Avra m 
Iancu ; peste 60% - zona Scăr işoara , Gîrda, 
Ciuru leasa. 

Am considerat văsăr i t ul ca una d intre 
ocupaţiile principale, dar a existat ş i o 
speciali zare a locui tor ilor din diferitele 
sate în prelucrarea lemnului. O stat i st i că 
d in anul 1923 cupr inde o st r u ct u ră de ase
menea îndeletn icir i, în 12 comu ne locu ite 
de moţi d in ju deţul Turda: 270 ci u bărar i, 
1010 sindr il ar i, 1366 scînd urar i, 2060 cer
cura1· i', 21Odulgher i, 2750 tă i etor i de pădure 
s p ~c i a li zaţ i 16 • 

ln primul rînd s-au form at meşteri care 
practi cau fasonarea uno r elemente de 
con strucţ i e . Aceşt i a erau « bărd aş ii » (dul
gheri i). Dul gher i cunos cuţ i erau ce i din 
Al bac, Bist1·a , Cîm pen i, So hodo l; e i lu crau 
în p ăd u re , ciop li nd gr inzi, l eţ u r i, corni 
(«caferi »), iar uni i dintre ei făceau în 
întregime casele ş i şurile d in lemn, le 
transportau la Abrud, • în Zarand şi în 
alte părţi (foto 4, 5). ln Sohodo l, mulţ i 
dintre locuito1· i erau «ţa pi n aş i » ca şi 
bistrenii, care au deven it la sf. sec. XVIII 
buni expl oat ator i de păd u re. Ei doborau 
copacii cu securil e şi apoi t răgea u trun
ch iu rile la marg inea apelor . Prin sistem 
de ji lip uri (jgheaburi) plutăreau lemn ul, 
con du cînd de pe malu r i. 

O a l tă catego rie de meşteşugar i lucra u 
şindr il ă ( « doşte ») pentru acope r i şur i . 
La început ul prim ăv e1· ii ş i toamna, confec-

5. Tîrg la Cîmpeni de Sf. Maria Mare 
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ţionau şindrile din lemn de molid. Locali
tăţile Certege, Secătura, Neagra şi Bistra 
erau cunoscute pentru desfacerea acestui 
produs (foto 6). 

Existenţa unor instalaţii ca firezele de 
apă (şi acestea construite de dulgheri) 
însemna obţinerea de scînduri care se 
vindeau în centrele princi pale de desfacere: 
Abru?, AJba Iulia, Cîmpeni, Turda, Cluj, 
Huedin. ln Certege erau scîndurari în 
proporţia cea mai mare; din 256 capi de 
fami lie 170 se ocupau cu acest meşteşug 11. 

Industria mineritului presupunea con
strucţia de şteampuri pentru zdrobit mine
reul aurifer. Astfe l, bărdacii din Sohodol 
ridicau aceste obiective la Roşia Montană. 

Meşteşugari, buni cunoscători ai lem
nului, au fost şi cei care au construit morile 
de apă, o loin-itele, dubele şi vîltorile, 
nelipsite din peisajul sătesc. 

Gospodărie, locui n ţă 

Tipul de sat specific acestor zone a 
condiţionat puternic textura gospodăriei 
p;.opriu-zise, iar gos podăria, prin catego
rule de construcţii conţinute, prin dis
punere şi proporţii, este o expresie sen
sibilă a modului de viaţă tradiţional. 

Înmulţirea populaţiei, păstoritul local 
şi individual practicat în a c~astă parte de 
ţară, păstorit născut şi din nevoia de a 
ferti liza, pe cît e posibi l, pămîntul pietros 

17 Petre Suciu, Ţara Moţi/cr, Cluj, 1929, p. 101 . 
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6. Uscarea lemnului tăiat pentru confecţionarea 
şindrilei. 

7. Casă veche de «trei rfnduri de oameni» 
(construită aproximativ la mijlocu/ secolului 
al XIX-iea, după Pleşa, A/bac) 

8. Găurirea blrnelor din construcţie, pentru a 
introduce cuiele de lemn ce « cos» pereţii. 

ş~ as~ru, au condiţionat apariţia cîtorva 
tipuri . de adăposturi temporare pentru 
oameni, nutreţ şi vite. Se manifestă o 
perpetuă mişcare între zona cu locuire 
permanentă şi cea cu funcţie economică 
intensă, unde s7 află construcţii l e tempo
rare. Gospodăria, ca nucleu economic al 
fami l iei~ c~nţine e lementul principal -
casa, alaturi de anexele gospodăreşti for
mate din cămară, şura cu poiată, coteţul 
pentru porci şi păsări (ga l iţe) , cuptoriştea 
(cehe), colniţa (lemnăria). 

În hot~r se amenajau diferite tipuri de 
construcţie, cunoscute sub nume le de 
« măieto~i » : şura, coliba pentru vărat, 
gospodăria cu ocol întărit (curtea de 
ier nat). 
· Compunerea spaţiilor domestice s-a 
realiz~t după o~servaţii îndelungate şi 
exper ienţe devenite reguli: plasarea con
strucţiilor cu funcţii economice, faţ':l de 
casă'. la .distanţe impuse de aspectul tere
nului ş1 de mod ul de folosintă· securi
tatea resurselor economice, r~l~ţionarea 
faci l ă a s paţii l dr destinate diverselor acti
vită'ţi. Cele cîteva gospodării ale crîngului, 

amplasate într-un spaţiu larg , îşi aveau 
construcţii l e la distanţe var iabile una faţă 
de ceala l tă. Curtea în sensul unui loc 
îngrădit nu exista şi nu apare cu regularitate 
nici în prezent. În satele amplasate de-a 
lungul văilor structura gospodăriei este 
mai concentrată pe o suprafaţă dată, iar 
curţile demarcate de garduri îşi fac apariţia . 

Casa 

Locul pe care se află construită casa 
se numeşte vatră de casă, iar locul în care 
se găseşte se numeşte curte. Avînd în 
vedere situarea şi situaţia terenurilor în 
aceste două zone e greu de a închega o 
sinteză cu reguli de amplasare a casei. 
Tot ce se poate urmări este tendinţa de 
raportare a casei la drum, la punctele 
cardinale, la mărimea curţii într-un mod 
foarte practic. Lărgimea văii creează nişte 
textu·ri ale gospodăriei, iar terenurile d'e 
pe înălţimi alte le, aşa încît varietatea e 
asigurată. Oricum, o oarecare rigurozi
tate este manifestată în organizarea gos
podăriilor pe cursul mijlociu al Arieşului, 
la «drumul ţării». 

Materiale şi tehnici de construcţie 

Casele s-au durat exclusiv din lemn, 
iar cele cu două niveluri aveau temelia şi 
pereţii pivniţei sau ai grajdului din piatră. 
Piatra se exploata nu din cariere, ci direct 
de pe versanţii munţilor sau din groho-
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tişuri ş i de pe rîuri. Pentru înve li tori se 
foloseau paiele de grîu ş i s ecară sau 
şindrila din lemn de brad. 

Lemnul de molid sau brad se tăia iarna, 
pe lună nouă. Mai întîi lemnul se încerca 
dacă este bun de construit sau pentru 
confecţionarea şindrilei, în felul următor: 
se crestează trunchiul cu securea şi se 
trage o aşc hie; d acă aşchia se rupe spre 
stînga (e după soare), fibra e dreaptă -
dacă se rupe spre dreapta, lemnul are 
fibra răsucită, nu se cra pă drept sau iese 
din îmbinarea bîrnelor la colţ. 

Trunchiurile, o d ată tă i ate , se curăţă de 
coajă şi se prelucrează în acelaşi anotimp 
sau se l asă la uscat cîteva I uni. 

Lemnu I gros se crapă cu « pana » -
o piesă de lemn sau metal care se intro
duce într-o despicătură şi se bate progresiv 
cu un ciocan (mai) de lemn. Pe suprafaţa 
lemnului tăiat astfel - « lemn tăiat la 
ţîntă » - ş i montat în construcţie se ob
servă nişte denivelări (adîncituri). 

Buşteanul de diametr u mai mic se taie 
şi la joagăre de a pă ş i este de notat că 
acestea au ocupat o parte importantă în 
reţea u a de in sta l aţi i ţărăneşti (după 
anul 1835). 

Pent ru a ciopli drept lemnul se foloseşte 
«aţa de aţ it », care se înmoaie în « mîn
jală » (amestec de cărbu ne ş i a pă) , iar 

9. Casă acoperită cu şindrilă pe pereţi 

10. Casă din Ţara Moţilor cu beci sub construcţie 
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apoi doi oameni o întind ca o coardă de-a 
lungul trunchiului, trăgînd o dată, de 
două ori de ea şi, în felul acesta, însem
nînd suprafaţa lemnului. 

Cînd se începe cioplirea lemnului, se 
fac cîte două crestături cu securea din loc 
în loc şi apoi se decroşează. Dacă trunchiu I 
din care se face un element de construcţie 
este în formă nelucrată, prea aproape de 
dimensiunile cerute, o margine a trun
chi ului rămîne nefasonată şi aceasta se 
numeşte « paholţ ». 

Îmbinările bîrnelor la colţuri s-au rea
lizat în două unghiu ri de tăiere, chiotorile 
şi pereţii sînt «melci uiţi » (fixate bîrnele) 
cu cuie din frasin. Cuiul este de 14 cm, 
iar pe sfredelul cu care se fac găurile 
pentru melduri sînt însemnaţi 7 cm, 
reprezentînd adîncimea la care merge 
sfredelul într-o bîrnă şi alta (foto 8). 
Cuiele acestea sînt băt ute cu « maie » 
de lemn . 

Pentru a da orizontalitatea necesa ră 
bîrnelor d în construcţie, se folosea, cu 
rol de poloboc - strachina cu a pă care 
trebuia să stea drept pe s uprafaţa lem
nului. Din suprapunerea s u cces ivă a « grin
zelelor » se realizează astfel pereţii. Uşile 
erau confecţionate din scînduri foarte 
late , iar balama lele ce proveneau din 
fierării l e săteşt i se articulau pe jumătate 

din lăţimea u şii. Deschiderile m1 c1 şi 
puţi'ne pentru ferestre erau prevăzute cu 
cruci de fier ( « roşteie »), care se fixau 
o dată cu ridicarea peretelui şi montarea 
tocurilor şi pragurilor (foto 7). 

Sprijinirea pereţilor exteriori şi des păr
ţitori («miezuinile ») se real i zează pe 
zid uri «seci» de piatră, în cazul case lor 
cu temelie scundă . 

Pentru finisaje, cu rol de izol are a spa
ţiului de locuit se foloseau paie ş i gunoi 
anima l care se introduceau în s paţiile 
rămase între bîrne, cî lţi de cînepă ( « fun 
furei »), cu care se înfundau (cu ajutorul 
unei pene de lemn) pe dedesubt podelele 
cu « paholţuri », lipituri ( « văcă l aş ») în 
interiorul casei, din amestec de pămînt 
cu pleavă şi gunoi animal (pentru această 
operaţiune se încrest a cu securea ad înc 
în bîrne ş i se introduceau aşc hii de lemn 
- « tintuiele », care const it uiau o armă
t ură pentru lut), ş indril ă cu care se placa u 
pereţii de bîrne, mai ales cei orientaţi 
spre nord. 

Deasupra ultimului rînd de grinzele se 
montează «cununa» formată din coso
roabe ( « cusuraie ») şi pe care se spr ijină 
şarpanta. În funcţie de materia lul înveli
torii, elemente!~ şarpantei, cît ş i dimen
siuni le diferă. ln comparaţie cu tehni ca 
formării şarpantei la învelitoarea din ş in -

11 . Detaliu sca ră cu rampă dublă ş i podest intermediar 

12. Casă tipică pentru arhitectura sfirşitu/ui de secol X IX în sate le de la 
izvoarele Arieşului. La nivelul inferior, a avut o circiumă. (Poiana Vadului ) 
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I. Cosă din Lăzeşt/ , Scărişoaro (după S. Govro, 
fig. 17) 

13. Cosă sprijinită pe «picioare» de piatră 
(Horea) 

drilă , cea a şar pantei care s uportă o în ve
li toare din pa ie presupu ne îndesirea căpr i 
orilor (interax cca. 60 cm), a l eaţ u rilor 
şi adăug irea, la ca pete le inferioare ale 
corni lor, a unor cu ie de lemn, la distanta 
de 25-30 cm. Pe acestea se prind 1 _'.,2 
leaţuri cu rolul de a împiedica paiele să 
cadă . 

Paiele de grîu pentr u înve li toare sînt 
obţ inute prin tre ierare manua l ă, umezite 
şi călcate « la picior », gros imea stratului 
ajungînd uneori la 80-100 cm. Fixarea 
paielor în cîmpul aco perişului («ca să 
nu s perlească vîntul paiele ») se face cu 
crf!ngi, iar în partea de sus, cu.4-5 săgeţ i 
de lemn, ce străpung coama. ln v.elitoarea 
este apoi pieptănată cu grebla. In c linaţia 
accent u ată a pantei as igură scurgerea 
rapidă a apelor. Acest fel de învelitoare 
este tipic pentru arh itectura Mocănimii, 
paiele de grîu fiind obţinute mai u şor 
într-o zonă cu agricultură relat iv impor
tantă. 

În Ţara Moţilor, unde culturile cerea
liere au fost mai săra(e, pentru înve lirea 
locuinţelor s-a ales şindril a . O modalitate 
de a conserva şindril a , înainte de a fi 
întrebuinţată, era cea care, pri ntr-un 
sistem simplu de afumare, răşina ieşea la 
s uprafaţă şi se întărea apoi într-un strat 
protector. 

Ceea ce se poate remarca este că tehnica 
de constructie relativă la ambele zone se 
încadrează în' sistem ul structural block-bau, 
dom inant în arhitect ura de lemn din 
România, şi că ex i stă unitate din punct 
de vedere al so lutii lor tehnice între casă 
ş i celelalte con st~ucţii. 

Elevaţie şi elemente de plastică 

Între cele două zone etnografice ex i stă 
d i ferenţe în părţile componente ale ele
vaţ i e i referitoare la exemplarele ~el e mai 
vechi de locuinţă (foto 1 O). I n Ţara 
Moţilor, cu puţine excepţii, casa a av ut 
un soci u de înălţ ime inegală, care adăpos
teşte un mic grajd. Peste acesta se ridica 
nivelul de locuire propr iu-z is, la care se 
pract ica accesul printr-o scară cu o rampă 
sau cu două rampe şi podest intermediar 
(foto 11, 12). Aceastăscarăeste un element 
de recunoastere a casei din aria de arhi
tectură po~enită (pi. I, li). Cutia case i 
(«argeaua») era s prijinită, în alte formule, 
pe «picioare» de pietre sau « buciumi » 
(trunchi sc urţi) aşezaţ i unii peste a l ţii 
(în « căşiţe ») (foto 13, 14). Prispa (tîr
naţu I) acce.ntuează , de asemenea, faţada 
p r incipa l ă . lnve li toa rea ( « şindieş ul »)for
mează 4 ape cu î n ălţime mare, iar pe apa 
din faţă sînt tă i ate răs u flătorile semici r-
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cu lare ( « pui ») pentru evacuarea fumului 
ş i aer isirea podului. Astfel, ce le tre i vo
lume esenţ i a l e insti t uie raportur i de înăl
ţimi ce variază între limite destu l de 
apro piate. 

În elevaţia casei din aceeaşi per ioadă a 
sate lor din Mocănime se remarcă ex i stenţa 
c l ară a un ei temel ii joase (1-2 rînduri de 
pietre), aşa încît int rarea este rezolvată 
foarte simplu. Pînă la inclu derea tîrna
ţ ulu i în planul casei, prispa se consti t uie 
dintr-un « pomnol » (un brîu de pămînt 
lipit, în faţă sau pe două laturi) ş i o lav iţă 
fi xată pe o porţiun e a faţade i principale 
(foto 15, 16). Urmează apo i un tîrnaţ 
liber (fără parapet) ş i forma ultimă -
tîrnaţu I înfundat. 

Înve li toarea în patru ape este extrem 
de îna l tă, aşa încît raportul de înălţime 
între pereţi şi acoperiş ajunge pînă la 1/3. 
(pi. III). Pe măs ură ce în a intăm în timp , 
casa din ambele zone, păstrînd deta liil ţ! 
ce-i conferă identitatea, îşi modifică di
mensiun i le (avînd în vedere şi evoluţ ia 
planului, cu o consecinţă în vo lumetrie). 
Totuşi, pe seg mentul mijlociu al Arieşului, 
remarcăm o tendinţă mai con servat ivă în 
perpetuarea morfologii lo r construct ive. 

În arhitect ura ante ş i interbeli că a 
locuinţei, piatra şi lemnul se regăsesc în 
structurile principale, dar învelitoarea se 
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realizează din şindr il ă şi din ţigl ă, forma 
acoperişului schimbîndu-se; două ape pe 
faţadele lungi şi « fundoaie » din scînd u ră 
cu , pin ion scurt de ţig l ă (fot o 17, 18). 

ln rare cazuri apar decoraţii în tencuială 
în jumătatea superioară a faţade l or (foto 
19, 20). 

Prin modul de adaptare a con strucţiei 
la terenul în pantă, prin raportul de mărimi 
între părţile principale ale c l ădirii şi prin 
amp lasarea acelu i spaţi u semiacoper it care 
este tîrnaţul, cît şi prin existenţa frec
ventă a scării duble înalte, casa este o 
prezenţă sobră a peisajului construit 
(foto 21). 

În cea l a ltă zonă etnografică aflată în 
discuţie, în arhitectura casei, maxima 
plasticitate este imprimată de tîrnaţ. 
Acest s paţiu inter med iar ritmează faţada 
cu alternanţa de stî lpi -arcade mult mai 
atent faso nate şi accentuează tectonici
tatea şi monumentalitatea volumelor prin
cipale (foto 22). 
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LOCUINTA SATEASCA 
Corn .Vadu Moţilor 
Jud. Albo, 1850 

1 PLAN PARTER 

2. PLAN ETAJ 

3 PERSPECTIVA 

Fundo tic ' p i a t ră 

Ziduri 
porter ' piatră tencuită 
etaj : birne brad , fasonate dreptunghulor 

lnve litoore · sind r i l ă 

o Cameră 
b. Bucătărie 
c . Căma ră 

d. Circ1umă 
e Pivniţă 

li . Casa Hortensia Munteanu 
din Vadu Moţilor, care a 
avut la parter cîrciumă . 

14. Casă sprijinită pe « căşiţe 
de buciumi » (Scărişoara) 

1- ----

Planimetrie 

Urmăr ind exemple le caracter ist ice, şi în 
această parte a ţării înreg i străm o tipo
logie pl animetrică a casei. 

Casa foarte veche era monocelul ară , 
cu un mic tîrn aţ ; avînd în vedere situarea 
constr u cţ i ei, în majoritatea cazurilor, pe 
teren denivelat, sub casă era amenajată 
pi vniţa sau un mic grajd. 

Casa de plan bice lular - casa cu cămară 
- este, de asemen ea, un t ip vech i, care 
a convieţ uit o vreme cu cea monocelula ră 
(pi. IV, V). Ce le două încăper i aveau i ntrăr i 
separate din tîrnaţ (p i. VI). Treptat , 
cămara dev in e cameră de locuit. O va
r i antă evo luată a t ipului de plan - casa 
cu cămară conţ i ne o a doua cameră de 
locu it , a l ăt u r i de cămară , iar prin com
partimentarea cămării se obţine o mică 
tindă, de unde se face acces ul pentru cele 
trei încăperi. Tîrnaţu I se desfăşoară pe 
toată faţada prin cipa l ă . 

Către sfîrş itul secolului al XIX- iea se 
const it uie un plan al case i, care devine 
frecvent, cont in uînd u-se multă vre me; 
două încăper i la nive lul infer ior - bucă
tăr ie şi pi v niţă, două încăper i cu tî rnaţ, 
la nivelul super io r. Uneori, la plan ul 
acestui din u rmă nivel se mai ad a ugă o 
cameră, spaţiu realizat din închid erea 
un ei părţ i de tîrnaţ . 

Anumite s paţ i i cu funcţ ii economice, 
cu reg im public de fo los inţă, cum au fost 
ce le destin at e mor ilor sau cîrciumilo r cu 
p1·ăvă l i e, erau, în mul t e cazur i, îng lobate 
planului case i (foto 23, pi. VII ). În acest 
progra m de arh itect u ră , casa are două ni
ve lu r i; ni ve lu I infer ior contine o b u cătărie, 
d in care se desc hide acces.ul la angrenajul 
mor ii (roata d i nţată , axu l pietre lor), şi o 
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16 

15. Casă din birne rotunde de brad, cu tindă ş i «casă», aşezată pe un 
rînd de pietre (Ocoliş) 

16. Casă cu două încăperi şi tîrnaţ, lnfundat (Sălciua de jos ) 

17. Casă construită ln perioada interbe l ică. Materialele de construcţie a 
pereţilor sint cele obişnuite fn zonă - piatră şi lemn, dar lnvelitoarea 
este modificată. În realizarea spaţiilor s-a folosi t panta terenului (Tlrsa, 
Avram Iancu ) 

17 

, . 

' 

. 
I 
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19 

20 

18. Locuinţă din perioada inte rbelică, fn care sint recunoscute forme le 
tradiţionale, dar şi unele elemente de inovaţie (Mătiseşti, Horea ) 

19-20. Detalii decorative ln tencuia lă pe faţadel e secundare ale unei case 
de la 1886 (Ar ieşeni ) 

21 . Construcţie de la sfirşitu l secolului al X IX-iea (Avram Iancu) 

21 
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pivniţă. La bucătărie şi piv niţă int răr ile 
se practicau din tîrnaţul parţial. Etajul se 
compune dintr-un tîrnaţ din care se rea
lizează acces ul la două încăperi şi spaţiul 
propriu-zis al morii. Tipul casei cu cîr
ciumă are alături de pivniţă încăperea 
destinată serv irii şi vînzării băuturii. 

În aria etnografică a Mocănimii, dez
voltarea partiului este asemănătoare; de 
la o în căpere plurifuncţională la cea cu 
tindă şi cameră, în momentul în care 
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III. Casă din Sălciua de jos (după S. Gavra, fig. 44) 

22 . Tipică pentru arhitectura tradiţională a satelor 
de pe cursul mijlociu al Arieşu lui răm îne casa 
cu arcade între stîlpii prispei. (Să l ciua de jos ) 

23. Funcţia de locuire cuplată cu cea de exercitare a unei ocupaţii cum a fost 
morăritu/ a fost frecvent regăsită în tipul de locuinţă să tească (Avram 
Ian cu ). 

24. Interior cu sistemul arhaic de încălzire şi preparare a hranei (Avram 
Iancu ). 

cămara devine construcţie separată, şi la 
două încăperi cu tindă med i an ă (pi. VIII). 
Tîrnaţul se adaugă de reg ul ă la faţada 

principală. 

Interiorul locuinţei 

Structura unui interior poate fi carac
terizată de funcţiunile şi inventaru l său şi 

descifrată în con strucţi a , di s poz iţi a şi 

proporţia elementelor fixe şi mobile. 

În primul rînd, destin aţia interioarelor 
şi plasarea obiectelor sînt condiţionate de 
locul sursei de că ldură. 

Vatra cu « camn iţă », sistem arhaic 
pentru gătit şi încălzire, era aşezată în 
colţul format de peretele median şi de cel 
din spate le casei (foto 24). Vatra, carpul 
camniţei , guriţa, hornul, băbura şi budureţul 
sînt părţile componente ale camn iţei. 
Vatra este locul prop riu-zis al focului şi 
al pregăti ri i mîncăr ii fie rte. Această plat
formă din lespezi lipite cu lut este înăl-
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o 

LOCUINTA SATEASCA 
Corn. Girdo de Sus, Sat Ocoole 
Jud. Albo , 1880. · 

1 PLAN PARTER 

2 PERSPECTIVA 

b __ ~_Q_ _ _ _ i:i 
1. 

Tem'11ie : joasă, piat ră 

Ziduri locuintâ " bÎrne drepte de brad în ch iolori 
lnvel itoore : 4 ~pe, ~indrilă 

o. Cameră 
b . Cămoră 
c . Timol 

IV. Casă cu două încăperi, care lncăpere de 
locuit folosea şi ca atelier temporar de 
văsărit . (Ocoa!e , Scărişoara ) 

V. ln acest tip de casă sînt pre figurate elementele 
tipice ale casei din Ţara Moţilor (Lupşa ) 

VI. Plan casă cu două lncăpe ri şi scară dublă -
Vidra de Sus (după S. Gavra) ~ 

ID 

--- li 

1 \ 
El 

j :::=:- ......-:'. I i/ 
~ ·- - -- ~ - ..-

- 1--- .__ 
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o J 2 

3. 
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2. 
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ţată de la pardosea lă aprox. 40 cm şi 
este susţ i n ută de un zid de piatră sau 
but uci din lemn. 

Corpu l camn i ţe i era form at din pat ru 
lespez i de piatră de baza lt de 1/0, 90 m, 
s u sţ i nute de un jug, iar de t avan -
pr intr-o « gu j bă » de mesteacăn . G u r i ţa 
este den umirea rame i de lemn de deas up ra 
vetre i; în consolă; ea era locu l pentru sără
r iţă, amnar iu ş i vase de pămînt. Hornu l d in 
piatră evacua fumu l în pod, unde era 
co n str uită o « băbu ră » tot din p i atră, 
ce orienta foc ul în di rectie ob l i că ş i 
stingea scîntei le. Între cam~ iţă şi perete 

LOCUINTA SATEASCA 
Corn. Lupso, Jud. Alba ,1840 

1 PLAN PARTER 
2. PL AN ETA.I 
3 PERSPECTIVA 

o1 Camera 
b. Cămara 
c . Tirnot 
d. Pivni ţa 
c Şopron poo1ru 1'1mne 

se afla un s paţ iu unde se aşeza u copiii 
l î ngă vatră, numit « bud uro iu », « bu
d u reţ » sau « angheţ i u ». Ungă camniţă 
era aşezată (cu poz iţie fixă) o l av i ţă l ată 
de fag - « ho ica », pe care stătea u de 
re&_u l ă bătrînii , avînd şi g r ijă de foc. 

I n fa za în care , în plan, cămara devine 
a t reia încăpere, în t inda med ia n ă se in
sta l ează cuptorul cu « po mno l » (p lat
formă mare de pă mînt), cam n i ţa rămînînd 
în camera de locui t (p i. IX). 

S paţ i u l propr iu-zis al casei e amplificat 
de anum ite amenajăr i: pomno lul băbu rei, 
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1. 

VII. Locuin ţd cu funeţii complexe. (Ar ieşeni) 

LOCUINTA SATEASCA 
Com.Arieseni,Sat Arieseni 
Jud.Alba:1885 · 

1. PLAN PARTER 

2 . PLAN ETAJ 

3. PER~'ECTIVA 

Fundatia . p iatră 

Ziduri ' 
- e!oj .birne cercuite ltnQ.J~e 
- parlll!' piatr6 

lnvelitoare ~indrilă 

a . Came<ă 
b. Bucălârie 
c . Afumăloare 
d. Cămară 
c . Circiumă ~· prcivăie 
t. Pivni?ci 

VIII. Planul cu tindd, cdmard şi « casd », cuptorul 
fiind scos Tn afara casei - Lupşa (dupd 
S. Gavra, fig. 32). 

IX. Evoluţia planimetricd a casei, Tn tipul 
cu tindd mediand şi doud lncdperi - Ocoliş 
(dupd S. Gavra, fig. 55) 

·1 I I 
o 2 3 .4 
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poliţe deasupra uşilor, grinda din «dricu 
căşii » (mester grinda) pe care se aşezau 
obiecte mici: t utun, cuţite, cărţi, acte, 
chibrituri, lumînări. În «casă», pe două 
laturi, lipit de perete, se află un pomnol 
îngust , unde-ş i puneau bătrînii opincile 
la uscat . Poliţe crestate în lemn şi înzidite 
la marg inea inferioară a ferestrei serveau 
aceloraşi scopuri de depozitare a unor 
obiecte mărunte. Camnita crea, de 
asemenea, spaţii auxiliare. Mobilierul casei 
vechi, tradiţionale, era extrem de simplu 
şi redus I~ piesele esenţiale pentru viaţa 
familiei. ln casa de locuit se puteau 
întîlni un pat, o laviţă, un podişor aşezat 
direct pe pămînt sau suspendat pe perete, 
o masă înaltă. Uneori, chiar scaunul de 
văsărit se afla în casă. 

Registrul de icoane şi ceramică, im
preună cu «ruda» (culmea) cu ţesături 
se înscriau la înălţimea maximă a încăperii 
şi constituiau un ansamblu unitar deco
rativ şi cromatic. 
Cămara amplasată de regulă pe un te

ren cu o anumită pantă avea o pivniţă 
plasată frontal sau latera l. Cu rol de depo
zitare, precum arată şi numele, «cămara de 

. haine şi bucate» reprezenta, în tipologia 
anexelor gospodăreşti din Munţii Apuseni, 
un element de veche si însemnată tra
diţie . Uneori, această' construcţie (în 
Ţara Moţilor) îngloba un atelier de văsărit. 
Această dezvoltare a planului se întîmpla 
însă la începutul secolului al XX-iea. 
Frecvent înt reaga clădire nu depăşea 
5-3,50 m. Structura constructivă şi plas
tica faţadei mai ales sînt aproape identice 
cu ale casei (cu referire particulară la 
zona Mocănimii). 

Pe un soclu de lespezi de piatră care 
variază ca înălţime se aşază tălpile cio
plite din stejar sau brad şi apoi bîrnele 
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d.in brad, pentru pereţi. Acestea sînt 
fasonate în patru feţe ş i îmbinate în unghi 
ascuţit sau drept . Primele două bîrne 
aşezate pe tălpi şi ultimele două din pereţ ii 
laterali sînt prelungite cît l ăţimea tîrna
ţului (prispei). Tîrnaţul are stîlpi şi arcade 
din lemn. Pe faţada principală e fixată 
uneori o rudă pentru haine. Cămările 
sînt acoperite cu paie de grîu călcate 
(în zona Mocănimii) sau cu şindri l ă (zona 
Ţării Moţilor). La unica încăpere, cămările 
au răsuflători libere practicate în pereţi 
sau acoperite de un oblon rabatabil (cu 
deschidere de 10/10 cm.). 

Şura cu „puiată" (gr~jd) 

Şura este una di nt re prime le anexe, 
ca importanţă în cadru l constr ui t, dar în • 
gospodăria din sat ea înfăţişează două 
secvenţe din evo l uţ i a ei, pl animetr i că şi 
de structură (foto 25); ş ura poligona l ă 
cu un grajd şi două grajduri de plan drept
unghiu la1·. Această co n strucţie îş i păs
trează funcţi a de adăpost pentru animale 
şi de depozitare a nutreţului şi a unor 
unelte sau obiecte gospodăreşti. 

Tipul cel mai frecvent este cel cu două 
unităţi s paţi a le - şura şi pui ata, t ip de 
plan menţinut pînă după a doua jumătate 
a secolu lui al XX-iea. Forma poligonală a 

25. Şură poligonală cu 
un grajd, folosită 
încă în satele Mun

, ţi/or Apuseni (Avram 
Iancu). 

26, Detaliu de şarpantă 
la o veche şură cu 
« şăultură » (Lupă
ieşti, Poiana Vadu
lui)· 

spaţiului şur11 incepe s~ fie înlocuiră de 
cea dreptunghiulară. ln etapa în care 
apare şura, «pe dric » (pe mijloc) şi 
această fază se dezvo ltă în gospodăria din 
vatra satl:Jlui, ea este încadrată de ce le 
două poieţi şi, evident, forma poligonală a 
ş urii dispare. Reminiscenţe · ale formelor 
de şuri poligonale (tip frecvent în aşezările 
temporare), cu capete de bîrne foarte 
proem inente la « chiotori », sub strea
ş ină, par să fie cele patru grinzi din pereţii 
transversali, care apar dispuse în trepte 
la co lţu ri. Dar această str uctură a pere
telui nu are numai corespondenţe formale, 
ci şi funcţionale de rezistenţă - se preia 
şi se descarcă greutatea înve litorii de 
«goz » (paie 2mestecate cu alte mate
riale). 

Ridi cate pe bolovani şi grinzi, din trun
chi uri de molid cioplite uşor pe două sa u 
pe patru feţe şi îmbinate în « chiotori », 
putern ice, şuri l e aveau fie înve litoare de 
paie de secară amestecată cu cetină, fie 
din cetină ( « sî lh ă de jnea păn ») ameste
cată cu aşch ii rezultate de la văsăr it, fie 
de şindr ilă cu scoc. Toate învelitorile 
sînt în patru ape. Spre deosebire de 
aceste materiale, caracter ist ice pentru 
Ţara Moţilo r , pe cursul mijlociu al Arieşu
lui, şura era invelită de regulă cu paie 
de grîu sau seca r ă, călcate în straturi 

groase, în aceeaş i tehnică cu cea folosită 
la, învelirea casei ş i a cămării. La şurile 
constru ite din bîrne semirotunde, tălpile 
sînt trunchiuri ciop li te în patru feţe 
pentru a as igura stab ili tatea peretelui. 
Îmbinările sînt consolidate prin cuie mari 
de lemn de frasin, numite « melci ». 
Capătul chertat al chiotoârei se numeşte 
« barbă ». La terminarea pereţi lo r care se 
înalţă pînă la .aproximativ 2,70 m, se 
aşază cosoroabele peste ultimele grinzi 
ţra nsversa le, care depăşesc planul pere
telui. Pe cosoroabe sînt fixaţi căpriorii 

( « corn ii ») (foto 26). Corn ii perechi sînt 
rigidizaţi de mici piese de lemn («găi

nari») fixaţi în treimea s uperioară. Pe 
căpr iori sînt aşezate laturile care se fac 
din despicături lungi de lemn. Dimensi
unile şurii cu o poi~tă variază între 6/4-

8/5, ale celor cu două poieţi pot ajunge 
la 11/6 m. 

Desc hiderile, cîte una pentru fiecare 
încăpere, erau relativ egal dimensionate, 
numai că usa suri i era mult înăltată de la 
sol. Tocuri' şi' praguri duble, î~binate în 
cep cu restul peretelui, încadrau uşa, 
cioplită din lemn masiv de brad. În pere
tele despărţitor dintre şură şi grajd era 
« oblocu l », pe unde se făcea alimentarea 
cu furaj în drept ul ieslei. Gunoiul animal 
era evacuat pe uşa poieţii. Aceste deschi
deri au fost în general păstrate şi la con
strucţiile mai noi. La şura cu două poieţi 
se prc:.cticau accese separate pentru toate 
cele trei nuclee, dar şi o deschidere (în 
afară de obloace) între s paţiul şurii şi 
unul dintre grajdurile mai mari. De 
asemenea , ş u ra mai are . o gură de încăr
care a podului cu fîn, plasată în partea 
opusă i ntrării principale şi la o înălţime 
ce corespu nd e jumătăţi i superioare a 
perete lui . Tot la şura « pe dric », de mari 
dimensi uni, accesul e constituit din două 
uşi înalte cît constructia, care înlesnesc 
intra rea căruţei încărc~te. Într-unul din 
batanţi este tăiată o mică uşă (la 0,80 m), 
pentru accesul zi lni c al gospodarului. 

Podeaua grajdului se face din blăni 
groase de brad sau fag, fixate în poziţie 
înclinată; încăperea şurii avea altădată 
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pardoseala de P.ămînt, ulterior s-a făc ut 
tot din lemn. În poi ată erau adăpostite 
vitele mar i î mpreună cu cele cîteva oi. 
Pentru a menţ ine căldura în timpul iernii, 
spaţiile dintre bîrne se lipeau cu pămînt 
amestecat cu ba legă. 

În microzone le în care se practica o 
cultură a cerealelor, învelitorile şurilor 
se realizau din paie ce alternau cu straturi 
de « sîlhă » (cetină de molid, jneapăn). 
În cusurău se înfigeau «clenci» sau 
« fugaşi » (ţepe de lemn) în care se prin
deau prin răsucire, «ca jirebile de cînepă», 
firele lungi de paie de secară. Paiele se 
legau de leţ uri cu «cloambe de sîlhă » 
(crengi de jneapăn, flexibile). Cetina con
tribuie la fixarea paielor călcate pe aco
periş, real izînd o armătură a învelitorii; 
în acelaşi timp, acest amestec de mate
riale constituie o economie în cantitatea 
de paie necesară . Se şt ie că pentru un 
astfel de acoperiş se adunau paie timp de 
2-6 ani. Efortul mare care se cerea 
pentru înălţarea acestuia era explicat 
prin două avantaje: o astfel de învelitoare, 
îngrijită periodic, putea dura şi 50 de ani, 
apoi, în vreme de secetă, acoperişul se 
putea desface şi da ca hrană la animale. 
Se mai pot vedea asemenea construcţii 

dezafectate , cu acoperişuri din care n-a 
mai rămas decît sîlha roşcată şi uscată . 

În satele situate spre limita de maximă 
altitudine, unde nu se pot cultiva pă ioasele 
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27. Şură acoperită cu 
cetină ş i aşchii de 
lemn de molid (0-
coale, Scărişoara ). 

(Negeşti, Sfoartea, Dealu Ordîncusii, 
Ocoale, Gîrda Seaca), se folosesc încă 
impresionantele şuri acoperite cu cetină, 
în care sînt amestecate aşchii de secure 
si cutitoaie, rezultate din confectionarea 
doag~lor de vase (foto 27). în' clencii 
din cunună se aşază crengi de jnea păn, 
care formează un suport pentru stratul 
de cetină. Peste cetină se aşază· aşc hiile. 
Prim ul strat de cetină peste laţi se leagă 
de aceştia cu cloambe. Sîlh ă şi aşc hii se 
aşază apoi alternativ, pîn ă la o grosime 
de cca. 2 m. La vîrful acoperişului se pun 
ţăruşi lungi de 1,50 m, care fixează coamele. 
Acoperi ş ul acesta, ca şi cel de paie se 
numeşte acoperiş din «goz». Aceste 
învelitori se ridică monumentale, pe ele 
crescînd o adevărată pădure de arbuşti 

şi ierburi. Tipul acesta de înve litoare este 
regăsit ş i la alte anexe gospodăreşti (mici 
adăposturi pentru animale, cămăr i). 

Se mai pot vedea în sate le Ţăr ii Moţilor 

şuri acoperite cu şindrilă prelucrată «cu 
scoc», material generalizat şi la înve li 
torile altor categorii de con strucţii. 

Lipit de şură se amenaja un şopron 

acoperit în pol ată, pentru adăpostul că

ruţei, cu care se efectua în principa l 
negoţul de vase. 

Cocina pentru porci , de obicei asociată 
cu coteţul pentru păsări, este o anexă, 

de asemenea, importantă în gospodăria 

ţărănească. Este construită în aceeaş i 
tehnică ca şi ş ura cu poiată, dar la alte 
dimensiuni. Pe un pat rar de pietre, pe 
bolovani la colţuri sau pe «buciumi » 
coteţ ul e ridicat din bîrne cioplite, 
încheiate în unghi drept sau asc uţit şi 
e acoperit cu goz sau şindrilă. De re
gu l ă , cocina este dublă şi este prevăzută 
cu un vălău comun, în care se toarnă 
mîncarea. 

În gospodări a tradiţională, coteţu I pentru 
porci putea fi realizat şi în altă formulă 
constructivă: un posta ment, cu înălţimea 
de 1-1,50 m din z id ă rie de piatră sau 
bîrne, pe care era amplasat cuptorul, con
ţinea un spaţ iu între zid şi podul cupto
rului; acesta era destinat adăpost i r ii por
cilor. 

Coteţul pent ru găi n i, co nfecţ ion at din 
scînduri şi ataşat coc inii uneori sub ace l aş i 
acoperiş, era fi xat în conso lă ş i î mpărţit 
în cîteva compartimente, iar accesul era 
înlesnit de o scară . 

Cuptoriştea, numită ş i « cohe », este 
o a l tă a nexă de seamă a gos podăr i e i 
ţărăneşti. Aceasta apa re în con strucţie 
independentă la începutul seco lului al 
XX-iea, cînd sistemul de î n că l z ire ş i 
prepara re a hranei din interiorul l oc uinţe i 
este mod ifkat; camn i ţe l e încep să fie 
desfiinţate , cuptorul din t i ndă este scos 
afară. Cuptoriştea este amenaj ată ca o 
anexă diri scîndu ră sa u bîrne aşezate în 
cununi _şi acoperită în pat ru ape, cu ş in 
drilă. ln ea se afl ă gura cuptorului ş i, 
uneori, o vatră pentru fiert mîn carea 
porci lor. Totodată, ea reprezintă un s paţ iu 
al bucătăriei de timp de vară. Corpul 
cuptorului era pl asat, î~ exter io r, pe un 
postament de pi atră . ln s paţiu l acest ui 
soclu se amenajează un coteţ pentru pui. 
Cuptoru I se construia d în pămînt amestecat 
cu pleavă, pe un schelet de nuiele. În 
timp, corpul cupto rului este realizat din 
cărămidă cu « maltăr » (mortar de nisip 
şi var) ş i văr uit. 

Coln iţa sa u « lemnăria» este con
strucţia în care sînt adăpost ite lem nele 
de foc. Avînd în vedere că iernile încep 
devre me ş i se sfîrşesc tîrziu , e necesară 

o cantitate mare de lemn de foc şi acesta 
nu poate fi protejat sub streş inile case i 
sau şurii. Această an exă gospodărească 

este izolată de sol pr intr-un pat de pietre 
plate şi este rid icată din scîndură, la 
dimensiuni de plan de 5/3. Acoperişul 

poate fi făc ut din scîndură, şindrilă, într-o 
s i ng u ră apă mult înc linată şi cu o îngustă 
st reaşi n ă , care p rotejează faţada princi
pală de scurgerea apei de ploaie sau din 
zăpadă. 

Const r ucţ i i l e anexe din hotarul 
satului 

Mutătu ra aflată pe proprietăţile mai 
înd epărtate , pe versanţ i, însemna mutarea 
păstorilor şi a an imalelor, o gospodărie 
avînd · mai multe asemenea adăpostur i. 

Situată mai aproape de gospodăr ie (o 
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28. Curte de iernat în hotarul satului Ocoliş. 
(clişeele: 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 28 - Lucio Apo/ozon) 

~---------·---- --- _._ _________ _ 
(clişeele: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Ana 
Bârcă) 

X. Planuri de şu r i (după 5. Govro , fig. 82, 
84, 86) 

oră şi jumătate de mers), mutătura constă 
numai dintr-un grajd simpl u, la care un 
membru al familiei se ducea zi lnic. La 
mutăturile mai îndepărtate nu stă întreaga 
familie, ci tot numai un membru al său , 
de care gospodăria se putea lip~i. Mutătura 
este o constru cţie folosită între păş u nat u l 
de la munte şi iernat ul în gospoqăr ie 
(în satele din Ţara Moţilor). Mutăţura 
constă în «sălaş» - construcţie pentr u 
locuit, cu o singură încăpere şi două p uieţi 
cu şură. Această construcţie d în urmă este 
mai puţin frecventă în satele de pe cele 
două Arieşe şi mai obişnuită în Mocănime. 

Col iba pent ru vărat . Spre deosebire de 
mutătură, aceasta adaposteşte păstor i i mai 
multor gospodării. ln co libele instalate 
pe înălţimi stăteau uneori şi bărbaţii care 
prelucrau lemnul pentru vase. Puieţile se 
ridicau alăt u ri de colibe. 

În zona Mocănimii, colibele au fost 
fi xe şi sînt răspîndite la mică distanţă de 
sat, în vecinătatea terenurilor cultivate. 
De mici dimensiuni (3/3 m) şi cu o singură 
încăpere, coliba se constr uia din lemn de 
molid rotund sau cioplit şi se acoperea 
cu şindrilă sau cu paie (pe curs ul mij
lociu al Arieşului). În inter ior se afla o 
vatră simplă din trei pietre, laviţe şi 

poliţe de-a lungul pereţilor. 

Curtea de Iernat. Pe fîneţele înalte 
din hotarele sat ului de pe cursul mijlociu 
al Arieşului, se amenajau gospodării cu 
ocol întărit, care asigurau hrănirea anima-

· i 

lelor pe timpul iernii, deoarece nutreţul 
nu mai· era coborît în sat. Construite din 
lemn şi acoperite cu paie, încăperea de 
locuit şi puieţile, colnele pentru anima le 
erau incluse într-o incintă tot din lemn 
(foto 28). 
Cunoscută sub diferite denumiri , şura 

« de îm b lăt it» , şura cu «gurgui», şura 
cu « şău itură », şura cu « prel u ngitură », 
şura poligonală este un alt tip 9e construc
ţie agro-pastorală (pi. a-X-a). ln ansamblul 
ad ăposturilor temporare, şura hexago
nală cu două « său ituri » a fost cunoscută 
ca avînd o ari~ mare de răspînd ire în 
vestul ţării: Abrud, bazinu l Zlatnei, Mocă
nimea Munţilor Apuseni, B.uciu mănime, 
Ţara Zarandul ui, zon~ fîneţelor de sub 
Munţii Ţ i bleş. Conservînd elemente de 
veche tradiţie constructivă, şura poli
gonală avea fu ncţia de depozitare a cerea
lelor şi de spaţiu pentrµ treieratul manual 
(îmblătit) cu îmblăciul. Forma absidată a 
capetelor construcţ i ei rezolva eficient ope
raţi il.e de scuturat şi vînturat ale boabelor. 
În pl us, explicaţia locuitorilor privind 
această formă adaugă o mot ivare, de 
asemenea cu sens practic, «ca să spargă 
vîntu I ». 

Şura poligonală evoluează într-o con
strucţie ce înglobează un grajd de plan 
dreptunghi ular, spaţiul propriu-zis de 
îmblătit păstrîndu-şi forma poligonală. În 
anii în ca re proprietatea era loc de păşune, 
această construcţie adăpostea păstorii şi 

animalele, iar cînd se cultiva, şura îşi 
recăpăta funcţia agricolă . 
Aşezată pe bolovani, la colţuri şi peri

metral, întreaga construcţie d în bîrne 
cioplite se sprijinea pe tălpi masive. 

Şura aceasta putea fi mutată de pe un 
l9c pe altul, avînd în vedere dispunerea 
proprietăţilor. Datări incizate în lemn, 
pe pereţii interiori ai aceleiaşi construcţii 
(cum ar fi de exemplu: 1835, 1839, 1911), 
sînt semne ale moştenirilor sau «după 
cum au dispărut oamenii ». Se întîmpla 
ca în pragul de sus al uşii să fie incizate 
date în caractere slavone («scris în pot
coave»), iar pe tocul uşii să fie scrijelită 
o cruce simplă. Aceste detalii, pe lingă 
soluţii l e constructive aplicate, întregesc 
semnificaţia unei arhitecturi încă prezente 
în teren. 

Arhitectura anexelor gos podăreşti din 
aşezarea temporară a conservat şi a per
petuat multe elemente tehnice de o 
vechime considerabilă. Prin acestea s-au 
putut reconstitui caracteristicile şi condi
ţionările unor habitate întregi. Sînt ex
primate astfel motivaţiile naturale (cli
matic, vegetal), economice (activităţi im
portante pentru asigurarea existenţei), 
comportamentale. 

Totodată, analiza globală a acestei arhi
tecturi conturează o parte însem nată a 
complexului de relaţii om-mediu. 
Dincolo de datele schematice însă, într-un 
studiu etnografic mai amplu al arhitec
turii, compararea diverselor funcţii teh
nice, economice, sociale, simbolice dă 
posibilitatea fixării s pecificităţii unei zone. 

La un cadru geomorfologic cu discon
tinuităţi vizuale s-a născut o arhitectură cu 
forme monumentale, fără elemente proli
ferante, cu un echilibru s paţ ial fixat de o 
simetrie lineară, uneori axială, a deschi
derilor şi planului, cu puţine accesorii şi 

cu un ritm regulat. Prin acest fel de 
construire, natura s-a transformat aci 
într-un spaţiu «produs» de intensă so
ciabilitate. 

În unele segmente ale sistemului de 
comunicabilitate supravieţuiesc atenuat 
reflexe ale perceperii spaţiului «dat» şi 
construit. În această perspectivă, arhitec
tura devine un obiect secundar de referinţă, 
valoarea ei ampliflcîndu-se în contextul 
mai larg al fenomenului de locuire. 
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RESUME 

L'etude suit l'analyse en detail de l'architecture civile-la maison, Ies annexes 
de la ferme, Ies habitats humains de la va lee de l'Arieş dans Ies monta2nes 
Apuseni. 

La region montagneuse, ayant une grande densite d'habitants, Ies deux 
zones ethnographiques - Tara Moţilor (le Pays des Moţi ) et Mocanimea - pre
sentent des particularites qui regardent aussi le domaine de l'architecture 
rurale. 

Differentes dans une certai ne mesure du point de vue des processus histori
ques, ces zones ont developpe spec ialement un type ou un autre d'habitat . 
Les fonctions economiques des villages ont des vastes implications sur la 
maniere de construire. Sont presentes ainsi Ies elements de technique 
architecturale, conditionnes par l'environnement et adaptes aux fonctions 
des constructions. 

En outre, sont caracterisees t outes Ies parties des constructions depuis 
Ies materiaux et Ies techniques de travail jusqu'a l'elevation et la plastique . 

C?e l'orga~isation du materiei recherche sur le terrain on peut remarquer 
auss1 des tra1ts communs des deux zones avec la personnalite d'une culture 
traditionnel le. 

La relation homme - architecture est soulig nee par la descripţi o n succi nte 
des occupations des habitants des villages de la valee de l'Arieş. On remarque 
un conditionnement tout a fait complexe, ayant .des effets encore actifs. 

Etant regardee dans un contexte plus large, l'a rcli itecture de cette region 
du pays conserve encore Ies elementes d'un modele d'habitat ayant des valeurs 
transmissibles a plusieures generations, un mode le traditi'onnel. 
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