
OBSERVAJll ASUPRA ARHITECTURII POPULARE DIN MOLDOVA, 
PE MARGINEA UNUI REPERTORIU 

Fişele de arhitectură alcătuite pe baza cercetării a 
56 de localităţi urbane şi rurale din Moldova* n e-au 

îngăduit surprinderea uno r ek "!m ente d e interes c e vin 
în s prijinul argw11entării sohimburilor neîntrerupte dintre 
a rhitectu ra popula ră a oraşului şi cea a satului, dintre 
a rhi tect ura populară şi cea cultă, înle ·nind, la intersecţia 
aces tor d e terminări, conturarea m ai precisă a ca tegoriei 
a rhitecturii tradiţionale „de tîng" , din s oolul al XIX-lea . 

Confirmînd o sed e d e concluzii gen e rale r ez ulta te din 
cercetările tipărite pînă în prezent? dar dezvăluind 
totodată unele aspecte inedite , ce pot fi avute în atenţie 
în tentativa de cuprindere globală, la scara unei pro
vincii is torice, a unui fenomen arhitectural prin excelenţă 
multiform, exemplele studiate pe teren şi ordonate , mai 
jos, pe criteriul tipologiilor reg ional€ , au pus în lumină, 
între altele : 

- di alectica tehnicilor constructive în a rhitectura 
populară, unde tendinţa de recuperare a procedeelor tra
diţionale apa re alături d e asimila rea crea toa re a elem en
t elor de noutate ; 

- a rmonia realiza tă între înfăţişarea clădirilor şi a m
bia nţa acestora, naturală sau urbană; 

- prezenţa unor prototipuri ale a rhitecturii ţărăneşti , 
de o deosebită v aloa r.e, în a numit€ ca rtiere ale oraşelor 
dezvolta te ·din v etrele unor foste ·a te ; 

- existenţa unei decora ţii inte ri<o ar e ş i exterioa re, 
und e modele d e sursă orientală au fost r etopite, pe fondul 
a rtistic autohton, în sinteze locale pline de inte res, alături 
de un alfabet orna mental diferit, baza t pe inte rpre tarea, 
de către meşterit populari , a ·r e pertoriului a rhitecturii 
clasids te ; 

- circula ţi.a, în a!"'hitectura locuinţei popula re, a nu
m eroase moUve şi a une i tehnici d e prelucrar.e a lemnu
lui s pecifice mobilierului a rtizan al, la rîndu-i l egat, fireşte , 
de amihianţa interioa ră a casei. 

C u alt prilej (în „Revista muzeelor ş i monum entelor -
Monumente istorice ş i de a rtă" , nr. 2, 1981) - încerca m :; ă 
rel evăm elementele d e continuita te şi inte rf renţă puse în 
lumină de examina rea comparati'Vă a locuinţelo r dezvol
tate din Moldova secolului a l XVTII-lea .ş i a caselor de 
tîrgoveţi păs trate între altele la Suceava. Revăzîndu-lc 
pe ultim ele dintr-un alt punct el e v edere de d a ta aceasta , 
a m consta ta t numeroasele relaţii pe care le prezintă , mai 
ales în regis trul decora tiv, cu locuinţele ţărăn eş ti nu nu
m ai din satele a propia te de Suoe.av a, d a r şi din un el lo
calită ţi rurale afla te în nordul judeţului. Rema rcabilă este 
as tfel, ele pildă, prez·enţa uneil grin zi principale longitu
dinale, boga t orna menta te, în ca me ra din drea pta tin zii , 
cu feres tre la faţad a cu cerdac. Grinzi principale dis puse 
în chip asemănăto·r, a m întîlni t la Dumbrăveni (unde, hi 
casa Arhip grinda es te chiar ornamentată), l a Solca, da r 
şi la Bilca , deci la o ·dis tanţă consi1d erabiJă d e Suceav a. 
Tot la Bîka am id ~ntifica t modul de aşezare a scîndu
rilor t a vanului în unghi, în rînduri s imetrice, ca şi deco
r area aicesto ra prin s triaţiuni longitudinale (casa Mun tean) , 
procedee cu.rente la casele „a rm neşti" din Suceav a. Şi alte 
feluri d a îmbin a scîndurile tavanului pa r a fi migra t 
dintr-un colţ în alt.ul al judeţului, potri'Vit, poa te, itine
r ariilor meşterilor călători. Interesantă deopotrivă este 
transform area unui detaliu de construcţie în m otiv deco-
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ra tiv, la acoperişul cu învelitoare de şindrilă, mcdificare 
consemnată mai ales l a unele case orăşeneşti şi răspîndită 
nu doar în judeţul Suceava, însă aplicată aici pe scară 
lc1rgă: es te vorba d e termin a ţiil e drepte ale coam ei, r e
zultate din îmbin a r.ea şindrilelor - la casele ţărăneşti - , 
dar acuzate, la clădirile orăşeneşti, sub forma unor mid 
suprafeţe triunghiula re decorative. Şi în ce priveş te a.lcă
tui rea uşi l or şi fe restrelor a m nota t dăinuirea unor ele
m ente ·comune celor două ca tegorii de ·edificii : geamurile 
nuci d e la pa rtea superioară a uş ilo r (amănunt ce-ş i a re 
originea la oraş) sau legăturile de fiecr ale f er estrelor, cu 
r ame din tăblii (cu frecvenţă mai mare la sat). De fapt , 
e.' te foa rte gr·eu de s tabilit, în as tfel d e situaţii, 1ca şi în 
altele an aloage, sensul exact al înrîuririlor (sînt puţine 
împrejurările în ca re sursa unei tipologii se evidenţiază 
cu cla1rita te). Între aces tea, a mintim persistenţa .planului 
cu patru ca mer e distribuite perechi, de o parte şi d e alta 
a tind ei, în satele clin apropierea aşezărilor urban e, părînd 
a indica , totuşi, că sursa partiului este de căutat la oraş . 
De asemenea, exprima rea în exterior a pereţilor despărţi
tori,: la casele ţărăneşti , prin scoate rea în afară a ca pete
lor grinzilor , la ·cele orăşeneşti , prin lesen e simple. Deşi 
ultimul procedeu de rivă clin n.eoclasiaiiSmul secolului a l 
XIX-lea, ideea şi modul d e r.ealizare nu sînt s1Jrăine nici 
de . oluţiile adopta te la sat. Oricum, credem că în gene
r al influenţe l e nu :sînt univoce , dintr-o direcţie sau alta, 
ci r eciproce , urmîncl circuite de tipul sat-oraş-sa t sau 
oraş-sat-oraş . S-a r putea aşadar conch~de că, dacă tipolo
gia pla nului şi s tructmii locuinţelor d e tîrgoveţi şi negus
t ori din Suceava înfăţişează unele analogii cu partiul ca
selor d ezvolta te din Moldova secolului al XVIII-lea, gra
ma tica decorativă a aceloraş i clădiri, împrumută nu puţin e 
oomponent.e canstruc ţiiJilor ţărăneştii buloovin:ene , resti
tuindu-le a poi, în interpr • tări „urbaniza te" . Totod ată, m ai 
desluşim în vocabularul ornamental amintit şi o altă în
riurire probabilă: cea a meşteşugului· mobilierului. Stîlpii 
~i frunta rele pridvoa relor, b alustradele prispelor, ramele 
fe res trelor prezintă numeroase motive şi o tehnică ele 
prelucrar e a lemnului (întrebuinţînd frecvent s trunjirea) 
specifice luc rului mobilei a rti1zan ale obişnuite în m ediile 
n egustore~ti ~i meşteşugăr ş ti, în secolul al XIX-lea şi 
ohia r la în ce putul secolului al XX-lea . Es te posibil ca , 
a tunci , echipe el e meş teri famili a riza te deopotrivă cu dul
gheri a ~i tîmplăria să fi utiliza t r epertoriul de form e avut 
la înd l'mîn ă în cadrul unor dădiri r . a liza te potrivit gus
t ulUJi un or coma nditari aparţinînd categoriilor sociale me
dii, J11 a1rca t probabil şi de tendinţa spre imitaţie ca ex presie 
a năzuinţe i de ascensiune socială . După cum, nu es te ex
clus ca aceleaşi echipe de' meşteri să fi fos t fol.o site la 
clădiri r eprez·enta tive , ca ş i l a construcţii m ai modeste. 

Obligaţi la o selecţie destul de severă, nu ne-am oprit 
asupra unor variante locale, cum a r fi locuinţa etaj ată din 
zon a împulung - Vatra Dornei, sau grupul ca elor cu 
z llgră v li ex te rioare a plicate cu 9ablonul, din zona Su
oev ei. Am întîlni t însă o frumoasă arhitectură popula ră 
mod ernă h Marginea und e, în afara zugrăvelilor colo
r a te si a folo sk:ii cer a micii în d etaliile de con:s tructie , este 
de reţinut m ai ales un tip aparte de gospodărie , 'aduna t , 
cu clădiri unite între ele, evocînd întrucîtva „ocolul" în 
tărit, dar r ezultînd d fapt din prelua rea unui model de 
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Succavn. Cas:I, sir. J\r111c 11c nsc:'\ nr. 18 ( Dese ne rcnli
zatc: de P:rnl rclican, clupă fotografiil e autorului) 

parcelare strînsă, caracteristic urbană. Influenţa oraşului 
capătă aici o dim ensiune creatoare !1'eaşteptată şi cu totul 
remarcabilă. 

in fine, menţionăm identificarea unor edificii de ex
cepţie pentru arhitectura ţărănească din Moldova, la 
Ciumîrna: dteva case cu parter înălţat, ale căror socluri 
din piatră adăpostesc, sub tindă, beciuri tăvănite . 

Comparate cu clădirile similare repertoriate în judeţul 
Suceava, casele de tîrgoveţi din Botoşani dezvăluie o seamă 
de similitudini dar şi unele elemente de specificita te. Din 
acest punct de vedere casele de tîrgoveţi din Botoşani ar 
putea fi împărţite , ţinînd seama d e tipologia planurilor, 
în două categorii: cu planuri simple, simetrice, şi cu pla
nuri complexe, cele mai multe asimetrice. Din prima ca
tegorie, cea mai largă numel"ic, fac parte casele din stră
zile Ilie Pintilie, Războieni etc., cu două tinzi m ediane, 
situate una în prelungirea celeilalte ş i încadrate de două 
perechi de camere. Case d e acest tip am întîlnit şi la Su
ceava. Ele erau foarte răs pînclite în oraşe clin. Moldova şi 
din. Ţara Românească (în tre altele în Bucureşti) la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea şi la înce putul secolului al XIX-lea, 
dar partiul ce stă la baza lor a fost consemnat de călă
torii străini ai vremii şi în. legătură cu unele locuinţe boie
reşt i dezvoltate. Cea de-a doua categorie , cuprinzînd case 
dfo străzile Mioriţa, Maxim Gorki, ş.a . se di1stinge prin 
dispunerea încăperilor în jurul unor degajamente ce nu 
corespund axelor de simetrie ale clădirii . S-ar putea ca 
aceste devieri ele la partiul simetric să se datoreze şi unor 
modificări ulterioare. Ambele categorii includ „scosuri" 
ş i s paţii de legătură cu exteriorul: pridvoare, sacnasiuri, 
prispe, în diverse combinaţii. Pridvoarele fiind ele obicei 
aşezate în prelungirea til12ilor, elevaţiile, apar, în conse
cinţă, asemeni planurilor, simetrice în primul caz, as i
metrice în cel de-al doilea. Ar mai fi de menţiona t, în le
gătură cu cea clintîi categorie, că, aşa cum rezultă, ele 
pildă, clin planul casei Maximovid , publicat ·ele Paul Pe
trescu, este probabil ca cele două tinzi să fi co nsti tuit, la 
ol"igine, un. singur spaţiu, despărţirea lor inte·rvenind 
mai tîrziu; de asemenea, că odaia „frumoasă" (a cărei grin
dă principală e decorntă ·CU crestături) rămîne ele regulă, 
ca ş i la casele sucevene de tîrgoveţi, cea din dreapta in
trădi, cu ferestrele la faţada principală . 

Se cer totodată remarcate beciurile locuinţelor bo to
şănene, mai numeroase parcă şi mai variat boltite cledt 
la Suceava. Nu trebuie uitat că prezenţa beciului ele 
pi atră şi cărămidă exprima o anume bunăstare materială 
a proprieta rului casei, reprezentînd un important indice 
el e diferentiere socială . 

In ce priveşte procedeele constructive ş i tehnicile de 
punere în operă, am notat p rsistenţa, la casele ele tîr
goveţi, dar şi la casele ţărăneşti din judeţul Botoşani a 
grinzilor aparente la interior, principale şi secundare, ş i 
a unor sisteme de îmbinare a scîndurilor tavanului con
semnate, deopotrivă, la dădirile r epertoriate clin judeţul 
Suceava: de exemplu dispunerea scîndurilor în două rîn
dwri alternative. 

În legătură cu decorul, ne-au atras atenţia pe de o 

Su ccnva. Casii , slr. Armcncasc:1 

Cimpulung Moldovc 11cs<:. Casa Sn ghi11 

parte elementele d e sursă orientală şi pe de alta, cele 
provenite clin repertoriul clasicist; într.e primele, mai ales 
streaşina podită cu scînduri, uneor~ avînd şi colţurile ro
tunjite, şi uşile cu geamuri îngus·te la pairtea s uperioa ră. 
Aceste uşi par să dateze, cel puţin pentru nordul Moldovei, 
din a doua parte a secolului al XIX-lea, cele anterioare 
fiind executate clin tăblii, uneori urmînd un desen rom
boidal. 

Decorul „dasicizant" este reprezentat îndeosebi de 
form e în tencuială-lesene şi panouri dreptunghiulare sco
bite, cornişe şi imitaţii de clenticuli etc. - dar şi de cio
plituri ş i traforuri în lemn , intet"'pretînd un\ vocabular 
asemănător, adeseori cu deformări pline de ingenuitate. 

în fine, interesantă ni s-a părut, ca şi la ex·emplarele 
bucovinene, aplicarea, pe cercevelele ferestrelor, a un.or 
baghete subţiri strunjitc ş i în general folosirea unor com
ponente morfologice ale mobilierului artizanal în decora
ţi a exterioară. 

Am căuta t să urmărim şi în alte oraşe din judeţul Bo
toşani - la Darabani ele pHclă - trăsături ale arhitecturii 
populare urba ne. Dar am intîlnit aici , ca ş i în unele oraşe 
bucovinene, precum Solca od Cîmpu1ung Moldovenesc, 
mai degrabă foart frumo ase monumente de arhitectură 
ţărănească. La Darabani, o se rie de clădiri, cele mai. nrnlte 
învednate, ele pe str ada Ion Vodă - pe oare o propunem 
ca rezervaţie arhitecturală - pa r transplantate direct clin 
satele botoşenene , prezentînd caracterele cunoscute pentru 
Podişul Central Moldovenesc: pereţi de nuiele şi lut, cu 
furd, învelitoar·e de stuf, ş.a . Fenomenul e lesne expli
cabil ţinînd seama că un ele din oraşele menţionate s-au 
dezvoltat, destul de r ecent, clin foste sate, astfel că o 
arhitectură urbană tradiţională propriu-zi să nu a avut aici 
timp să se cris talizeze. 

Dintre aspectele particulare întîlnite cu o anume frec
venţă în arhit ctura ţărănească ai judeţului Botoşani, am 
mai reţinut lipsa temeliei, prezenţa „coridorului" de stuf 
pe o latură a prispei - spaţiu de protecţie împotriva ploii 
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ş i vînturilor pute rnice s ituat îndeobşte către nord - şi 
frumoasele învelitori, decorate uneori , la coamă , la 
streaşină etc. cu a jutorul „jupilor" de stuf, sau al prăji-
nilor subţiri clin lemn ori trestie. · 

Impresion a nte s înt judiciozita tea ş i simţul mă ·urii cu 
ca re meşterul ţăran a reuş it să valorifice calităţile mate
riale lor întrebuinţate, să le pună în evidenţă texturile în 
a lătură ri fericite, completate de intervenţiile economice 
ale c ulorii - pe stîlpii prispei , la baza casei„ la ramele 
uş ilor ş i ferestrelor - obţ1nînd în c hipul cel mai firesc 
acea armoni e deplină cu situl natural către care aspiră 
ş i a rhitectura modernă . 

Casele el e tîrgoveţi clin Purt.ra Neamţ atestă la rînclu-le 
un ele trăsături ele origina~itate în. ·JJa port cu locuinţele din 
aceeaş i categorie situate în alfe oraşe moldoveneşti prin 

dirile m a i noi : gospodării cu aspect „întărit", cu locuinţa 
„în vinclu" , pod cu „sîn" folosit ca şopron, şi îngrăditură 
înaltă; an exe acoperite în două a pe cu streaşini supli
mentare pe laturile scurte; s tîlpi de gard a ntropomorfi 
etc. De asemenea, o tehnică foarte solidă a construirii pe
reţi lor - din bîrne 1'orizontale de grosime redusă .(cca 10/ 
15 cm) legate la distanţe mici cu ajutorul popilor verticali. 

Arhitectura ţărănească nouă clin localităţile investigate 
în ,judeţul Bacău relevă asimilarea unor interesante com
p onente .:1le stratului tradiţional a l construcţiilor popula re, 
specifice în să, în m od destul d e curio ·, ş i unor zo ne etno
grafice m ai înclep'ărtate, cum ar fi Bucovina sau chiar 
Maramur.eş ul. Este vorba de şurile cu „sîn" şi de porţile 
monumentale. Primele se află , în satele trotuşene , în 
apropie rea l ocuinţe i , fără a ekătui, de regulă , împreună 
cu aceasta ş i cu alte case, gospodării compacte ca în nordul 
Moldovei, d eşi asemenea cazuri nu lipsesc cu totul. De 
remarcat este însă faptul că modelul lor ia pare interpretat 
~ i în arhitectura vernaculară orăşenească, la construc
ţiile de l ocuinţe unde nu odată podul a pare înălţat şi pro
eminent, învelitoarea: d e tablă prelungindu-se pe supra„ 
feţele laterale ve rti cale. Porţile sînt întocmite din lemn, 
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B ilcn. Cnsa J\'lunlcn n 

aceea că, a ici, apropierile de a rhitectura ţărănească a zonei 
e tnografice învecinate apa r m ai strînse. Sînt de r em a rcat; 
<1stfcl, frecvenţa caselor cu pereţi din bîrne, folosirea, des 
î ntîlnită , a draniţei la învelitoare, sau tratarea decorativă· 
a prispei şi pridvorului, cu numeroase elemente cioplite; 
traforate, incizate e tc. O componentă distinctivă rămîne 
şi soclul înalt, iadăpostincl b ciul de piatră (exemplele păs-· 
t rate sînt, însă, puţine) , o particula ritate regăsită - fapt 
notabil - şi în arhitectura sătească a judeţului . Amintim 
în acest sens unele case d in Aga pia, înălţate pe beci .ş i 
cămări , şi dobîndind înfăţişarea unor mid co nace, da r ş i 
casele m ai vechi ori m ai noi din Vînători-Neamţ, cu soclu 
generos dimensionat ş i prispa ridicată pe mici p0pi de 
lemn. Trebuie subliniată exi stenţa unor atare exemple, 
fără îndoială întrunind ca racteris tici 1ale locuinţei de 
munte, adaptate condiţiilor de climă şi relief, dar con
stituind„ nu m ai puţin , cazuri a pa rte faţă d e imaginea 
globală a arhitecturii locuinţei moldoveneşti, în cadrul 
că reia prezenţa p arterului înălţa t rămîne, totuş i , spora
dică. De altfel, în cazul A gapiei , s-ar putea vorbi chiar 
de t ra nsplanturi ale arhi tecturii de tîrg în ambianţa locală. 
La Roman , în schimb,_ m·hitectura populară civilă „de 
serie" prezintă forme mult m ai „urbanizate", cu împru
muturi din morfologia clădirilor ·rezidenţiale r eprezen
tative (de nuanţă clasicistă sau eclectică) - „pilaştri", 
b osaje „rustice", lesene, panouri scobite., guri ele aerisire 
la pod etc. - sau cu încercări de copiei·e a componente
lor acestei morfologii, desigur la o scară mult ·redusă a 
posibilităţilor (de notat, de pildă, stîlpii de lemn îmbră
caţi în tencuială, imitînd coloanele). Materialele întrebuin
ţate sînt, ş i ele, preluate nu odată din structura locuinţei 
dezvoltate. Des folosită e cărămida în alcătuirea zidurilor. 

!n ce priveş te arhitectura ţă,rănească, am putut sur
prinde trăsăturile €i specifice în multe din localităţile re
pertoriate, dar cu precădere 'I.a P ipirig şi Vînători-Neamţ, 
unele se păstrează neatinsă tradiţia traforurilor a tît de 
caracteristice cas,elor popul,are nemţene. La Vînători , am 
surprins totodată anumite elenwnte pline de interes, clă-
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cu un desen puţin mai simplificat ·ca în nordul ţării, bazat 
pe cioplituri ş i traforuri, ·dar adeseori sînt realiza te din 
beton, cu foi de lemn . traforat dat cu a rgint, pentru a 

Botoşn ni. Casn mcmoriall't „N. Ior ga" 

imita m etalul, şi cu învelitoare de ţiglă. Compoziţia de
corativă e alcătuită pe principiul horror vacui, întrunind 
motive zoomorfe s tilizate sau natui~aHste si motive florale . 
Influenţa oraşului la sat se manifostă şi

0 

prin difuziunea 
unui vocabular orna mental derivat din clasidsmul simpli
fica t adoptat de arhitectura „de tîrg": panouri scobite în 
tencuială, muchii rotunjite etc. 

!n ce priveşte procesul invers, de pătrundere a for
melor ţărăneşti în a rhitectura populară urbană, am con
senmat la Tîrgu Ocna, de pildă, procesul „dilatării" par
tiului rural: casa ţărăneasoă e transplantată la ·oraş fără 
mari modificări în morfologia a rhitecturii, d ar proporţiile 
sînt mărite şi astfel expresia clădirii a pare schimbată. 

Alteori , pec€tea urbanizărH rezultă din procesul „juxta
punerii", într-o aceeaşi clădire coexistînd forme construc
Hve ţărăneşti şi motive de corative tipic orăşeneşti. Aceste 
două straturi ale fondului d e •arhitectură populară dez
văluind simptomele „dilatării" şi „juxtapunerii" în oridinea 
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formală nu sînt separa te, ci intercalate în cadrul s tructurii 
urbane. Lor li se alătură un al treilea strat, ·al arhitec
turii „de tîrg" propriu-zise, bifurcat la rîndu-i în două 
modele precumpănitoare : cel al locuin ţei şi cel al clădirii 
comerciale, ultimul fii11d dezvolta t, la finele secolului al 
XIX-lea, de-a lungul unor străzi spedalizate. Această si
tuaţie este urma rea inten sificării , în p rioada respectivă , 
a preocupărilor de sistematizare urbană, repercutate chia r 
şi la nivelul un or oraşe mici, de tipul vechilor tîrguri. 
Preocupările amintite sînt ·evidente la clădirile aflate în 
dreptul întretăierilor stradale şi car e au fost proiectate 
în mod vizibil spre a delimita spaţiul urban creat în ast
fel de locuri. 

Arhitectura „de tîrg" ieşeană şi din alte localităţi ale 
judeţului Ia.şi, în care am efectuat sondaje, se situează la 
întî111irea ma i multor tradiţii, împrumutînd dte ceva din 
fiecare, în proporţii diferite, potrivit cu importanţa sau 
destinaţi a dădirii . Se pot recunoaşte, astfel, la Iaşi, sau 
Hîrlău, clădiri din această categorie ce aparţin tradiţiei 
„botoşănene" îndeosebi printr-o serie de elemente s·epa
rate ş i amănunte : partiul planimetric, soclul înălţat, pozi
ţia foişorului, proporţiile acoperişului, uşile cu geamuri 
înguste la partea superioară, golurile terminate cu arcuri 
subînălţate, golurile înscrise în „chenare" scobite în ten
cuială, grinzile aparente ornamentate cu striaţii, scîndu-

rile tavan lor decorate în chip asemănător etc. De regulă, 
în să, aceste el emente şi d etalii nu sînt întrunite laolaltă 
într-o aceeaşi clădire ci r etopite în sinteze locale, alături 
el e numeroase alte trăsături provenite din arhitectura ţă
răn ească sau din .arhitectura urbană reprezentat ivă. In
tr~-un s ingur caz am întîlnit însumate caracte dst icile de 
bază ale construcţiilor de tîrg în cuprinsul unei singure 
locuin ţe aflate în m ediul sătesc, la Şcbeia, fapt cu atît 
mai rema rcabil. Casa în discuţie , adaptare destul ele fidelă 
a „modelului botoşănean", este o locuinţă dezvoltată, si
t u abil~ între conac şi casa ţărănească (la etaj are, de pildă, 
pe reţi de bîrne) dar care asimilează nu puţine •elemente 
a rhitecturale u11bane . Fa ptul in sine nu •es te ele excepţi e: 
o serie d e conace 'moldoveneştii din secolul al XIX-lea nu 
sînt d ecît transplanluri ale unor prototipuri 0răşeneşti; 
n eobişnuit este însă m odelul ales - cel al locuinţelo r de 
tîrgov ţi. Un caz aparte îl constituie casele din fostu l 
sat B ucium, integrat în prezent oraşului Iaşi. Aici, înfă
ţi ~area caselor nu diferă la prima vedere ele a ceea proprie 
unui sat obişnuit, dar unele tră sături m ai puţin c urente 
în arhitectura rurală, precum temelia ele pia tră sau aco
pe ri şul î11. două a pe, atestă influenţa prin contaminare a 
modului comun de a construi casele de la o ras. Refl exe 
s imilare am putut consta ta la Mh:.oslava, unde i~u ele pu
ţin e ori , la streaşină, paziile sînt o nwrnentate cu „gute" 
n eoclasice. 

In ce jJrlveşte a rhitectura ca elor ţărăneş ti,: sondajele 
d ctuate nu au r elevat deosebiri importante faţă: ele ceea 
ce se cunoaşte deja despre locuiqţa populară spedfică zo
nelor d e cîmpie din Moldova - : plan cu două sau trei 
încăpe ri, pereţi d e vălătuci, c u sa u fără pari. întăritor i , în
velitoare d e stuf şi paie prinsă cu i1uiele sau prăjini, ş.a. 
Am notat totuşi frecvenţa prispei de pămînt înguste, ca 
un simplu prag, fără stîlpi şi balustradă ; ii1ărginind casa 
pe două sau pe trei laturi, întreruptă ele regulă în dreptul 
intrării. De asemenea, la Rediu, . obiceiul - mai puţin 
răspînclit - de a prelungi unul sau mai mulţi pereţi ai 
clădirii în chip de „ante", protejînd astfel spaţii d<:schise, 
el e trecere între interior şi •exterior, oglindind atenţia dată 
organizării - chiar d acă spon tane ş i .suma re - · a tere
nului în care con strucţia se implantează . Tot la R ediu am 
notat folosirea draniţei la învelitoare , „surprinzătoare pen
t ru o regiune, totuşi, d e ş es , dar explicabilă prin pre
zenţa în vecinătate - la Iaşi - a tîrgurilor unde se 
d esfăcea, între altel e, ş i m aterial lemnos sub formă de 
ş iţă sau şindrilă , proveni t clin ţi nuturile nemţene . Dra
niţă la învelitoare ş i case c u pereţi ele bîrne se întîlnesc 
ş i la Şchei a (poate o influenţă a casei - conac din această 
localitate) cla r a ici fap tul ·cel mai r em arcabil îl constituie 
desigur întrebuinţarea masivă a pi·etrei (datorată existen
ţe i , în a propiere, a fa imoasei cariere) atît la ziduri-le case
lor cît şi la stîlpii de poartă cu s iluetă antropomorfă, de
coraţi cu rozete. 

Urmărind şi în ,j'ucleţul Vaslui man ifos tarea, în arhi
tectura populară, a relaţiei dintre rural şi orăşenesc, ni 
s-a părut util a întreprinde un mio „s tudiu ele caz" asupra 
unei străzi m arginale din oaipita}a judeţului - actuala 
str. 11 Iunie - destul ele recent constituită (clupă pri
mul război mondial) . 

Casele acestei străzi sînt ilustrative pentru anumite 
fenomene ele natură socio-es tetică putînd fi cuprinse în 
categoria mai largă de aculturaţie. Planurile prezintă 
alcătuiri destul de libere, părăsind 1adeseori modelul ru
r al fără a pune în lumină însă caraoteristici în măsură 
a fi grupate tipologic. Dimpotrivă, ornamentica folosită 

suge·rează unele clasificări posibile ale modalităţilor 
de translare şi întrepătrundere a elementelor componente, 
urbane sau rura le. Oprindu-ne îndeosebi asupra felului 
cum au fost preluate şi interpretate de către meşterii 
constructori - de multe ori identificabili cu înşişi be
neficiarii locuinţelor - formele decorative întîlnite în 
arhitectura orăşenească, am notat patru asemenea mo
duri de absorbţie şi remodelare stilistică, moduri ce co
respund unei r ela tive gradaţii pe o scală ipotetică a ori
ginalităţii în. interpretarea prototipurilor. 
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Focşani: Cas:!, str. Karl Marx nr. 10 

Adjud. Casc, str . Al. I. Cuza 

i\'liirilşcşti. Casii , str. T. T.. Cnrnginlc 111" 26 

1. Citatul: diverse detalii, tîmplăria uşilor sau fe
restrelor, de pildă, sînt constituite pe baza încercării 
de a reproduce elemente. similare extrase din arhitectura 
clădirilor r eprezentative. Am remarcat mai ales anca
dramente ce par a urma modele eclectice sau aparţinînd 
morfologiei „Art Nouveau". Translate la soara locuin
ţelor de care ne 00upăm, ele apar, desigur, simplificate, 
într-o trabre sumară şi nu o dată naivă, dar nu lipsită 
de farmec şi m ai ales de amintirea originalului. Nu este 
vorba, evident, de „oitat" în sensul depliri al termenului, 
de copie sau de replică (ş i a ici intervine nu doar lipsa 
mijloacelor necesar clar ş i - probabil - lipsa dorinţei 
de a realiza replici prnpr iu-zise) dar totodată apare de. -
tul de limpede absenţa vreunei intenţii de interpretare 
sau de modifioare a prototipului al.es. 

2. Parafrazarea: situaţie tipică în care se reţine numai 
funcţionali.tatoo unor componente - de exemplu capi- . 
telul, cornişa - fără a se căuta însă şi reconstituirea 
formei acestora. Am putut consemna astfel numeroase 
exemple de „pseudooapiteluri" sau de „pseudocornişe" -
pentru a ne limita doar la cele două elemente enunţate 
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- realizate din lemn (traforat sau cioplit), din s tuc, 
tencui ală ori cărămidă, a căror înfăţişare, dusă uneori 
pînă la pragul bizareriei, părea eliberată de tutela ori
cărei constrfogeri stilistice. 

;3 . 'Transpoziţia: Procedeu prin care anumitor detalii 
li se schimbă poziţia firească sau locul obişnuit, rnodi
ficîndu-se prin aceasta soara a nsamblului. Nu odată am 
întîlnit, de pildă, o decoraţie ceramică aplicată (trans
pusă ) la cornişă, deoor.:1ţi e împrumutată însă embianţei 
interiorului. 

4. Metamorfoza: utilizare liberă a unor motive şi pro
totipuri ornamentale, m oclifioîndu-li-se s tructura, pozi
ţi a , funcţia, semnificaţi a. Este cazul canelurilor care, 
scoase complet din regimul deoorativ al coloanei, devin 
orizontale ş i apar trunchiate, în ohip de „montanţi" ai 
ferestrelor. 

Mai remarcăm că, în. afara elementelor extrase din 
vocabularul decorativ ci tadin şi prelucrate potrivit pro
cedeelor s0hiţate m ai sus (a l căror studiu s-ar oere, de
sigur, întreprins şi extins dincolo el e aceste notaţii), au 
fost asimila te, în oa1,tierul parcurs, motive provenind 
mai mult sau mai puţin direot clin sistemul ornamenticii 
ţă,răneşti, cum ar fi stîlpii de poartă antropomorfi pre
zenţi, în judeţ, şi la oase din Pribeşti, Olteneşti ş.a., 
prezenţi de asemenea la Şcheia (jud. Iaşi), Corbasca (jud. 
Bacău) etc. prelucraţi, la Vaslui, prin cioplire , în for
m_~le „uJibanizate" (amintind mobilierul), sau stîlpii de 

- prispă împodobiţi cu crestări oblice , întîlniţi, d eopotrivă, 
la Pribesti•. 

La Bîrlad am căutat, ele asemenea, să repertoriem 
clădiri omogene ca factură de-a lungul une i aceleiaşi 
străzi, clădiri în general cu funoţionalita te dublă: co
mercială şi de locuit, construite în a doua parte a seco
lului al XI.X-lea. Am putut constata, la aoeste oase, pre
zenţa unei morfologii specifice ş i uni tare - ai ce sub
înălţate, . pan9uri scobite, lesene schiţate pe faţadă etc. 
- , morfologi.e întîlni,tă - şi faptul ni s-a părut pe cît 
de surprinzător pe atit de semnifica tiv - şi în localităţi 
rurale, de pildă la Olten eşti. Nu mai puţin interes.antă 
es te asimilarea mod elelor şi modelor de obîrşie ola 
sioistă în ornamentica locuinţei ţărăneşti, asimilare ates
tată, în cuprinsul judeţului Vaslui, la Pribeşti, Soleşti, 
etc.: de la adaptările stîlpilor de '· prispă la cele ale pa
.ziilor sau ramelor ferestrelor împodobi·te cu „denti
culi" sau „gu te", ori la „pilaştrii" plasaţi la colţurile 
caselo~· . 

Am mai consemna t, la Pribeşti, unele elemente in
teresante ale arhitecturii noi, cum ar fi frontoan ele prid
voareloi- acoperite în două a pe, decupate l:a partea infe
rioară după un oontur curb în care se în scrie moti.vul 
sola r, procedeu decorativ întîlnit şi în judeţul 
Neamţ. Tot în legătură cu reluarea sau r ep etarea un or 
tipologii constructive, plas tice sau ornamentale, sînt de 
remarcat similitudinile pe care le prezintă locuinţele sate
lor înten1eia.te în regiuni de iazuri şi bălţi , cu cele apar
ţinîncl zonelor corespunzătoare dintr-un ţinut precum cel 
al Botoşanilor, analogii extinse ele la fizionomia gene
rală a casei pînă la detalii. Sînt de reţinu t în aoest sens 
unele practiLl a rti zan ale, cum ar fi vopsirea stîlpilor în 
oulori tari, dar şi amănunte ce relevă contactul cu mese
riaşii oraşelor, ca de pildă uş ile cu geamuri mici la par
tea supedoară (Soleşti) sau o anume profilatură a tîm
plăriei (Pribeşti) evooînd-o pe oea a mobilierului de con
diţie modestă el e la înoeputul s oo1ului. Menţionăm, în 
fine, oa situaţie ele excepţie în.tîlnită în cuprinsul locali
tăţilor cercetate, la Oprişiţa, deci nu într-o regiune mon
tană, ci într-o regiune în care învelitorile erau adesea 
făcute din stuf şi paie, prezenţa pereţilor din bîrne lutu
ite, de· fag, pLop sau tei. 

Şi în satele investiga te din judeţul Vrancea, am con·
semnat persistenţa sau r e·ven irea unor forme arhiteot..-u
rale deja întîlnite în alte zone etn ograd'ice ale Moldo
vei. Aceasta aminteşte, în să, aici, şi diversitatea rem arca
bilă a formelor de relief r eunite în cuprinsul judeţului, 
forme determinînd fo}osh·ea unor materiale si a unor sis
teme oonstruotive specifice regiunilor muntoase ş i ooli
nar.e, ori celor s itu ate în apropierea rîurilor - ţinuturi 
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Soleşti. Cnrn de la nr. 211. 

de lunci ş i iazuri. Am reţinut între a ltele 1mumite detalii 
decorative, de pildă uşile alcătuite din scînduri dispuse 
într-o progresie de romburi, balustradele din baghete în
crucişate ş.a . , detalii care se regăsesc uneori ş i în a rhi
tectura de tîrg. De aseme nea, migrarea unor prototipuri 
ornamentale interpretate în dimensiuni diferite, de pildă 
la bolduri ş i la stîlpii de lemn . 

Privitor la arhitectura populară urbană, poate cea mai 
interesantă identificare de forme a constituit-o înregis
trarea prototipului oriental al casei „de tîrg" în unele 
oraşe ca Mărăşeşti, Odobeşti sau Focşani , dar şi în loca
li·tăţi săteşti oa Budeşti sau Coteş ti, e drept aflate la 
mică distanţă de aglomerările urbane, un prototip întîl
nit frecvent în Moldova de nord, lia Botoşani, Sucea va 
sau Piatra Neamţ. Fireşte, în Vrancea, el întruneş te 
trăsături locale - între al tele absenţa soclului înălţat 
sau combinarea cu tipul casei-prăvălie - dar reapariţi a 
sa în sudul Moldovei, ca simptom al unui stra t absolut 
specific databil în prima parte a secolului al XIX-lea 
al arhitecturii teadiţion ale, se ouvine subliniată, cu atît 
mai mult cu cît ea explică ş i legătura cu oraşele mun
teneşti ş i mai departe, cu ambianţa arhitecturii balca 
nice. 

Alături de această categorie de locuinţe am surprins, 
în Vrancea, prezen~a unor modele ale locuinţei ţărăneşti 
contemporane. Asemenea exemplare oferă da te îndeajuns 
de convingătoare pe baza căr1or"a se poate conchide că nu 
puţine serii tipologke răspîn.dite în arhitectura rurală 
mai nouă îşi au orig inea pe deplin conturiată în toate da
tele ei , la oraş . „Bastardizarea" unor elemente a le deco
raţiei de sursă clasicis tă (lesene „rustica", panouri de 
tencu ială etc.) înce pe chiar în mediul urban . Tot aici 
am întîlnit şi exemple de „di1atare" a casei ţărăneşti, 
sau chiar clădfri izolate oe aparţin unui strat trad iţional 
ou morfologi tipic ţărănească. 

Arhitectura locuinţei din satele judeţului Galaţi in
clude n umeroase exemple din care se poa te deduce omo
genitatea unor modele caracteristice unor r egiuni etno
grafice mai vaste sau anumitor forme de relief, de la 
tipuri de structură - casa cu prăvălie, şura ou „sîn" - , 
la elemente deoorative - porţile monumentale - , sau 
la procedee artizarnale. Impresionează ş i aici alăturarea 
meşteşugită , deş i foarte economică, a stufului învelitori
lor, lemnului rotund al stî1pilo·r subţiri sumair prelucraţi , 
vops iţi de regulă într-una sau două oulori vii , ş i a lutu
lui prispei ş i pereţilor, exprimînd adaptarea organică la 
condiţiile situlrui. 

ln domeniul arhitecturii populare urbane, am con
semnat, la Galaţi, exis tenţa unui eclectism local cu ele
mente orientale, specific oonstruoţiilor comerciale şi de 
locuit din cartierul portului. Podul înălţat, placa t ou 
soîndw·i, folosirea cărămizii apar,ente vopsite în culori 
tari - roşu, albastru, verde - cu vopsele de ulei, geam
lîcul cu forme gracile şi mărunţite, tîmplăria grijuliu fi
nisată adeseori prin strunjire, acoperişurile joase cu în
veli tori , la origine, de olane, motivele clasicizante inter
pretate - coloanele ionice, denticulii, mutulii -, motivele 
orientale între oare se detaşează acole da şi rnetamorfoze'le 
sale diverse, toate aces tea alcătuiesc datele unei fizio
nomii arhitecturale de factură locală, foarte lesne de re
cunoscut. 

O parte din elementele enumerate sînt reluate şi in
tegrate în arhitectura ţărănească (arcele feston ate pe 
stilpi - coloană , de pildă) însă punctul de origine al 
unor as tfel de interpretări se a flă tot la oraş, alcătuind 
s ubstan•ţa arhiteotonioă a construcţiilor „de tranziţie". 

Constituirea unor modeLe de clădire comercială ur
bană c1daptate reţelelor stradale, asimilarea vocabularu
.lui cl eoor.ativ clasioi2lant, s pre sfîrşitul secolului al XIX-lea, 
sînt sesizabile, desig ur, şi în raza jud. Galaţi. Foarte in
ter san te ni s-au pănut, aici, de pild ă, exemplarele iden
tificate la Tecuci, oraş unde moda clasici zării a înrîurit 
adîn o stratul tmdiţional a l arhitecturii de tîrg, îmbi
nîndu-se pe alocuri cu prototipul oriental în clădiri mo
deste, dar uneori deosebit de izbutite prin fmmuseţea 
proporţiilor, prin rnbusteţea ş i pregnanţa unei expresii 
pla tioe simplificate. 

Ce1·cetarea întreprinsă, pe parcursul căreia s-au ivit 
ş i observaţiile de mai sus, a urmărit între altele, cu pre
cădere, sur prinder"ea unor trăsături ale a rhi1tecturii popu
lare ur bane, La dimensiunile unei provincii istorice, in
tegrîndu-se în studiu exemple mai . vechi sau mai noi. La 
capătul ei, a reieşit odată mai mult în evidenţă n cesi
tatea repertorierii acestui patrimoniu, ş i oa temei al 
unor demensuri conorete, p r in oare fondul oonsti tui t 
autohton să-ş i poată păstra în continuare viabilita tea. 

NOTE 

* Ace astă documcnlarc a fost !11lrc prinstt pe nlr11 R epertoriu/ arhilec
iuri i populare (civile) dill Mo ldova , lucra re elaborată ln a nii 1981-1983 , 
î n ca drul Jn st ilutului de Jsl ori a Ar te i 

** Ne .re ferim , în princ ipul , l n urrnă toarca bibliografic, fireş te se lcc
Li vă: Gri gore Ionescu , I storia arhitec turii în Romdnio , Ed. Aca de mic i , 
Hucurcşl i , 1963. 1965; Ide m , A rhilec tura popularei în Romdnia , E d . Mer i 
d iane , Bucurcş li , 1971 ; E u ge ni a Grccca nu , S tructura itrbaml a oraşului 
Roman, nulrturie a lreculu/11i istoric, 1n „Flev istn muzeel or Şi rnonume 11 tc
lor " - Monumcnle istorice ş i de nr ltt , XLIV, 1975 m. 2; ide m . A nsmnb/11/ 
urban medieval Botoşani , Bu curcş li , 198 1; Constantin Joja , Speci f'iwl 
arhilcc lur ii urbane româneşti, î n „Studii şi cc 1·ce lări ele istori a a rtei" . Scr ia 
Arlii pla s ti că, 17, 1970, nr . 1 ; Pu ul Petrescu , A rhitec tura civi/cl a Bo lo 
·~anilor , în „SC IA", Seri a Arlă pla s tică, 16, 1969, nr. 2; ide m , Cons i deraţii 
asu pra raporl1.1rilor dintre arhitec tura rura lă .~ i cca urbană în sud-es tul Europe i 
în seco lele XV fll şi X IX, î.n „SCTA", - Scri a Art ă P l as tică, 17, 1970 , 
nr . 2; idem , A rhitec tura {llrănească de lemn di11 l?omâ11ia , Ed. Mer idiane, 
l:lucurcş li , 1974; ide m , 1'ra11s(ormăr i în arhitec tura popularii romCmească 
(1945- J.97!/.). ln „SCIA" - Ser ia Arl i't plasli că, 22, 1975; Paul Petrescu , 
Ge or ge ta Sto ica . A rta pop11l arâ românească. Ed. Meridia ne. Bu cureş ti , 
1981; Georgeta Slo icfl , I nlcriorul locuin(ei (ără neş li , E d . Meri d iane , B uc11 -
reşt i . 197:1; Ma ri n C i oară, Zona e lnograf'ică Riidd11f i , E d. Sport-Turi sm 
Bucu rcş li , 1979 ; Dori ne i Ichim . Zona elrwgra(icd Troluş, E il. Sporl 
Turi sm , Du curcş li , 1980 ; N icol ae Coj ocaru , Casa veche de lem n cli11 Buco
vina, Erl. Merid iane, Bu cureş ti , 1983. 

IlESUM.E 

Le prese nl a rlic lc re prcse n le un exnmcn d 'c nsc 1111Jlc des fi ch cs d 'o bse r
vat ion s porlanl sur l 'a rchi lcclure de 56 localil es lnnl urlJn incs quc rur:il es 
de Moldnvic , de ma rch e qui n permi s a l 'n uleur ele lircr cerlnines conclu
s ions al 'appu i de l 'opi ni on sc lon la quell c il n Cx islc des ech a ngcs per111n
i1cnts cntrc l 'a rchi tccturc popul a irc des v ill cs e l ce ll e des v ill agcs , e ntrc 
l 'archi tecturc populnire e l ce ll e evolu cc, d'01'1 ln poss ib ilileen dcrnier r esc
sort ele m ie u x del'inir l n cn lego ric cl 'nrchilce l11rc tracl ili onnell c du X IX 0 

s icc le el ite „a rchitecttu·c ele bo u1:g" . 
Ces resulln ls conl'irmc nl unc seric de ·conclu s ions· CLnblics· par lcs r<'

chcrcll es a nlericures, tou t c n dcvo il a nt ccrtai!1s· aspcc l s .incdits ciont dev r n 
t enir comptc toute t c nlntive cl ' inlcrprHa lîcirr ·g lobale, a u ni vcau d ' une 
prov ince hi sloriquc (la Mol davic c n l 'cspecc) ; d'·unc -nrchilcclure fonc iere
me n t mulliforme. Voici qucl q ucs-uns de ces nspccts: 

- la cli nlecti q uc des proccdcs de consln1 c li on dans l 'a rchi lcclure 
popul a irc, oii se ma nifrste cn pc rma ne ncc le rccours aux pr ocedcs lrnd i
tionncl s a cu lc ele I 'ass imil nti on cr eatricc des e lc mc nls 11 ovale urs: 

- Ies l ra its ele conlinuilc el cl ' in lcrfcre ncc mi s cn lu micrc Jlar I 'exa 
me n comparnt if dcshab ilnlions molclavcs d ' un cer lain sl a nclard du XVI n e 
sicclc. d 'une pn rl , e l clcs maisons de pnysa ns 011 cl'h n b itn nls des bou r gs qui 
sont p a rvc nucs ju sq u 'i1 nous. de l 'a11lrc ; . 

- I 'cxisle ncc de dccoralion s ln nl in le ri curcs qu 'cxtcr icurcs, da ns 
lcsquc llcs des modelcs de so urce orie n ln lc ont e le rc ma ni es c n concorcla ncc 
avec le foncls a rli s lique nulochlonc, don na nl l ic u a des synlh eses l ocales 
ple incs cl ' inlerct. ii cute d'un vocn hul a irc ornc mcnla l loul cliffere nt , fonde 
sur l ' inlcrpr(:tnt ion p a r Ies nrt isans de v ill a ge du r(,pertoire de l 'n rchitec
t ure cl ' insp ir ation c lnss iquc . 
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