
LOCUL ARHITECTURII SĂTEŞTI DE PE V ALEA TELEAJENULUI 
ÎN ORIZONTUL ARHITECTURII TRADIŢIONALE PRAHOVENE 

I lustrarea arhitecturii săteşt i din bazinul etnogra
fic al Văii Teleajenului 1, prin r aportar a perma

nentă la elementele locale ale arhitecturii aulice, pe de 
o par te, ş i la dialogul purta t cu arhitectura tîrgu rilor 
din vecinătate , pe de alta, va urmări, în linii m ari, p re
zentarea unui ambient arhitectural complex:!. 

Ex i stenţa obştilor de ţărani l.ibe1·i , în contextul so
cial-politic şi economic din arealul carpa to-danubia n, 
încă de la sfîrşi tul orînduirii primitive a constituit pre
misa unui cad ru arhitectural sătesc complex, capabil să 
soluţ1oneze prin mijloace proprii programe diverse le
gate de locuire, meşteşuguri, comerţ şi r eligie3. Acest 
cadru s-a structura t printr-un îndelungat şi conti nuu 
proces evolutiv prin care valori definitorii pentru spi
rit ualitatea noas tră au fost subsumate expresivităţii ar
hitecturale. Cri stalizarea pe parcursul a multor milenii 
a limba jului arhit ctural privind expresivita tea plast ică4 

este, în pe;wte, şi rezulta tul migrării spre valor i estetice 
a universului simbolic legat de edificar e. Privită ca „ima
go-mundi ", locuinţa, cel mai vechi program de arh itec
tură, reprezintă un context închegat de elemente con 
sti tuti ve, fi ecar e din ele avîn d, în funcţi e de rolul jucat 
în ansamblul edificiului , o destinaţi e simbolică specifică. 
Actul edificării , că ruia îi corespunde pe plan simbolic 
o seminfi caţi e cosmogonică5, es te însoţit de r itualuri care 
urmăresc spori rea eficienţei dem ersului edilitar şi. dura
bilitatea edificiului. Fasonarea elementelor constructive 
rezolvă, odată cu cor ecta lor dim ensionare structurnlă, 
ş i implementarea reperelor de sorginte totemică pr in care 
se face aluzie la repertoriul mitic specific cul turii D')8Stre 
sătes ti6 . Se reali zează în felul acesta interferenţa ·pa
ţiultii spiritual al locuinţei cu sfera valorilor „stihia le'' 
specifice acestei culturi. (ex. : consolele cioplite sub formă 
de cap de cal , grinzile avînd cherta te elemente amintind 
cornutele, şindril ele de coamă trafora te, cu profilatur{t 
amintind capetele de păsări - ciocîrlanii - precum ~i 

1 In cadrul Inst itutului de P ro iectar e P ra hova s-a r edactat 
un amplu repertoriu a l m onumentelor de cultură di11 judeţ , cu 
ca re ocazie s-a u întocmit relevee ş i fotograf ii la p ste 1000 de o
biective, printre care şi numeroase loou inţe săteş ti . P rezentul 
articol are la bază, în bună măsu ră, mater ia lul documentar în 
registrat pentru acest r epertoriu. 

2 „Poate fi analizată ar hi tectu r a ţărănească separnt, m·hi 
tectura urbană separat, clar arhi tectura românească nu poate 
fi studiată clecît in tegral î n dezvo ltarea ei la ţară ş·i la o raş" 
(Constantin Joj a, Actuali tatea tradiţiei arhi tecturale român e.~ ti, 
Editura Tehni că, Bucureşti , 1984, p. 87). 

3 „Greşeala noastră a cercetători lor .~i etnografilor a fost 
că am văzut si am gînclit întotdeauna arhitectura ţărănească l a 
dimensiuni mici, n-am r elevat niciodată existenţa arhi tecWrii 
populare româneş ti la cl imensiun i mari şi foar te mari. A u fost 
excluse i nstinctiv hanurile de la tară şi oraş, conace le şi case le 
oamenilor înstăriţi, deşi în acest e construcţii se făcea un efort 
suplim entar ele expresi e şi rafinare a arhitecturii ţărăneşti" 
(Constantin Joj a , op. cit„ p . 69). 

4 Constantin Joja, op. cit„ p . 20. 
s Constantin J oja, op. cit ., p. 45; Lucian Blaga, T ri logia cul

turii Editura Meridiane Bucureşti, 1985, p. 269: Totul se inte
grea~ă într-o v edenie c'osmică liniştitoare [ . .. ] ca haina unei 
permanente m inuni . 

6 G. M. Cantacuzino, Izvoare Şi popasuri, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1977, p. 99. 
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utilizarea unui vocabular d corativ din care nu lipseşte 
simbolul di scului solar şi ·a1 ·pomului vietii). 

Caracterul complex al obiectului arhitectural, privit 
în plan utilitar ca adăpost şi cadru de viaţă ma te rială, 
im în plan simboli c ca lăcaş al vieţii spi rituale, s-a per
p tuat de-a, lungul veacur ilor, semnificaţia s imbolică 
subsumîndu-se conţinutului expresiv, ia r pa rticularita tea 
procesului de integrare a valorilor spi r ituale, alcătuirii 
fo rmale generînd în bună măsură specificul naţional. In 
cadrul aces tor valori un rol importan t îl joacă poziţia 
faţă r.l e rapo1·tul :om-natură, , orlen tarea spirituali tă ţii 
noastre spre valori ale frum osului natural, în contextul 
cărora omul este organic încadrat ş i neostentativ evi
de nţi a t7. Aceas tă poziţie es te consecinţa simbiozei stabi
lite din cele m ai vechi timpuri în tre factorul soci o-uman 
si cadrul n atural din arealul cai·pa to-dunărean ; omul 
~cestor locuri a stiut să fructifice efi cient m ediul n atural 
81 existen ţei sale din punct de vedere economic, impli
cîndu-1 p plan spiritual în toate domeniile credţi ei ,ar
tisticeB. In domeniul arhitecturii această opţiune se ma
terializează printr-o compozi ţi e organic integrată sitului, 
individuali za tă dar care nu obstrucţionează cadrul na
tural. Formelor tranşant delimita te, s ta tice, definite cu 
claritate si de o structuralitate puternic evidenţiată, le 
sînt pr ferate alcătuiri formale fluid e, da r coerente, a 
căror imagin - vizuală se caracterizează prin dinamic ş i 
inedit, calită ţi reverberate din repertoriul valorilor spa
tiului matrice al poporulu i nostr u, „înalt şi infinit on
~l u.la t" 9. 

Accentu are a impor ta nţe i imaginii vizuale în contextul 
procesului de recepţiona re a expresivităţii arhi tecturale 
este consecin ţa opţiunii spiritualită ţii noastre tradiţionale 
pentru sensibili ta tea vizuală care solicită alcătuirii for
male atribute si calităti din sfer a delimitată de noţiunile : 
„pictural" , „reprezenta're în pr ofunzime", „forme deschise 
a tectonice", „unita te şi clarita te relativă" _1° . 

Rolul de frunte jucat de obştile ţărăneşti în contextul 
vieţii m ateriale şi,: spirituale a statelor feudale româ-

7 „Ceea ce caracterizează peisajul românesc e l ipsa ele osten
tat iv i tate. Omul se afirmă discr et prin be l .~ugul natu1"ii cu o 
oareşicare cuvioasă umilinţă" (G. M. Ca ntacu zino, op. cit„ 
p. 356). 

8 Corneliu Irimi.e, Marcela Necula , Arta ţărănească a l em 
nu lu i, Editura Mer idiane, Bu ure~ti, 1983, p. 7. 

9 Lucian Blaga, op. cit„ p . 327-328. „E înainte de toa te un 
·infinit ondulat orizont spaţia l, ce l mior itic, şi la f el un ori
zont ele av ansare legănată în t imp. E le formează coordonate l e 
unei spiritualităţ'i. Fuzionează cu aceste or izonturi înainte de 
orice un sentiment al dest i nului , trăit tot ca o ondulare, ca o 
a.lte rnanţă de suişuri .5·i coborîşuri, ca o înaintar e într -o patrie 
siderală . . . Vine pe urmă şiragul ce lorlalte det erminante: o pre
ferinţă arătată categoriilor „or ganicului" ale lumi i şi o tendinţă 
„sofianică" a realităţii . 

Năzuinţa formativă se conturează ş·i e activă î ndeosebi ca 
orientare. spre forme geometrice .~i stihiale, aceasta într -un ch ip 
or ganic atenuat. J.lclăugăm . • . ele asem enea un f oarte văclit simţ 
al măsurii şi al întregului. T otul se înfăp tuieşte cu un uimitor 
simţ pentru nuanţă şi cu tot atîta simţ al discreţiei". 

10 Heinrich Wolfflin, Principii f undamentale ale is toriei ar
t ei, Bucureşti, Editura Meridia ne, p . 28 ş i 29. 
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Fig. 1. Situarea geograf ică a zonei etnografice a Văii Teleaje.
nului în cadrul judeţului Pra hova şi raportul acestei zone cu 
teritoriul fostuluj judeţ Saac desfiinţat în anul 1845 al cărui 

centru de greutate l-a constituit. 

Fig. 2. Forme a rhetipale car e 
au controlat compoziţia vo
lumetrică a locuinţelor să-

iteşti 

nesti, specificitatea procesului de constituire a expresi
vităţii arhitecturale (prin interferarea semnificaţiilor sim:
bolice cu conţinutul expresiv al alcătuirii formelor) Ş L 
opţiunea spiritualităţii noastre pentru valorile „spaţiului 
matrice" în sînul căruia s-a cristalizat constituie factorii 
formativi ai orizontului nostru arhitectural tradiţional. 
Privit din punctul nostru de vedere, aces t orizont ni se 
dezvăluie sub o multitudine de cazuri concrete, clădiri 
ridicate în general în ultimele două-trei secole, avînd 
un coeficient mai rid.icat sau mai redus de autenticitate 
în functle de modificările suferite în timp. Dar, prezenţa 
unor p;ototipuri care se pot desluşi printre aceste clă
diri sau, altfel spus, posibilitatea grupării edificiilor, 
aparţinînd acestei generaţii, pe tipologii arhitecturale, 
conduce la ideea existenţei unor modele de arhitectură 
a căror cristalizare d€vansează cu mult vechimea de 
două-trei sute de ani a celor mai vîrstnice construcţii 
din mediul sătesc păstrate pînă în zilele noastre. Mode
lul de arhitectură este posibil de definit ca expresie 
sintetică a opţiunii sociale pentru soluţionarea din punct 
d e vedere volumetric, planimetric structural şi ornamen
tal a unui program de arhitectură . Presupune existe;iţa 
comenzii sociale, grupînd beneficiarii aparţinînd pote:i:
ţial unor largi categorii şi nuclee etno-sociale, ş i a ech1-
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pelor de meşteşugari inves tiţi cu cunoştinţele artistice 
ş i tehnice subsumate edificării . Fenomen de suprastruc
tură cu largi inte rferenţe sociale, modelul de arhitectură 
prezintă din punct de vedere cronologic un moment 
ele cristalizare şi o perioadă de proliferare, a cărui longe
vitate depăşeşte cu mult durata de existenţă a clădirilor, 
mai ales cînd acestea sînt construite din materiale peri
sabile. Cercetările arheologice fac dovada existenţei încă 
din neolitic, în arealul carpato-dunărean , a unor clădiri 
asemănătoare cu modelele specifice mediului sătesc·11 • 
Dar urmele conservate de straturile terenului, chiar dacă 
pot să orienteze asupra unor elemente ale modelului 
ancestral (a materialelor de construcţie şi dimensiunii 
în plan ale clădirilor) nu pot decît foarte ipotetic sugera 
compoziţia volumetrică a locuinţelor şi aceas ta, mai ales, 
la construcţiile îngropate şi semiîngropate şi într-o mă
sură mult mai redusă la cele de suprafaţă. 

Coroborarea informaţiilor arheologice cu modelele 
desprinse din analiza exemplarelor reprezentative din 
secolele XVIII- XIX, care se păstrează încă întregi, es te 
meritorie 12, deşi se întîmpină dificultăţi atît de fond 
(neputinţa urmelor arheologice de a defini modelul an
cestral de arhitectură în componenţa lui esenţi ală, aceea 
a spaţiului şi a relaţiei acestui spaţiu cu exteriorul) oît 
şi în ceea ce priveş te interpretarea reperelor arheologice 
care se efectuează de cele mai multe ori de către spe
cialişti care prin natura instrucţie i profesionale n u au 
uşurinţa utilizării limbajului arhitectural 13. Acest demers 
urmăreş te, pornind de la prelucrarea şi clasificarea obiec
tivelor ilustrative pen tru arhitectura sătească tradiţională 
(oferin.d spre analiză toate informaţiile necesare apre
ci erii volumetriei, planimetriei, structurii ş i decoraţiei) 
să stabilească modelele care au stat la baza procesului 
de edificare, prin identificarea elementelor autentice, 
specifice filonului trad iţional, şi a interfe renţelor stilistice 
cu modele de circulaţie europeană. 

Modelelor cărora nu li se pot stabili semne eviden.te 
de influenţe stilistice datorate contactului cu prototipuri 

arhitecturale de circulaţie europeană nu li se pot refuza 
nici o limită a vechimii lor. Vechimea modelelor este 
mai degrabă posibilă de apreciat prin prezenţa sau ab
senţa reperelor formale ale universului de semnificaţii 
cosmogonice ale edificiului, interferate volumetriei, de
coraţiei modelelor etc. 

Analiza şi clasificarea exemplelor concrete din arealul 
Văii Teleajenului abordează, în ordine, probleme legate 
de compoziţia volumetrică, de planimetrie, de structura 
materialelor, decoraţie şi tehnologia de execuţie. Din 
punct de vedere geografic, zona de care ne ocupăm are 
epicentrul în triunghiul configurat de rîurile Zeletin şi 
Bătrîneanca (vechiul Stipnic), avînd ca vîrfuri actualele 

11 Silvia Păun, Complexitatea atributelor culturii din vatra 
carpato-danubiano-pontică cu v aloare majoră de reprezentare 
- A rhitectura - „Arhitectura", nr. 3, 1984. p. 82 

12 G. M. Cantacuzino, op. cit„ p . 313, „Odată acest material 
adunat şi clasat. . . se va putea fac e apel d·intr-o parte arheolo
giei şi ~'din altă parte istoriei. Prima ar complecta părer"ile noas
tre asupra m etodelor de construcţie ş ·i a evoluţiei lor, a cloua cir 
stabili cu prudenţă înrîur"iri le străine şi zestrea trecutului". 

13 Constantin Joja, op. cit., p. 43 
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localităţi: Ogretin, Bîsca Chiojd şi Tîrleşti (fig. 1)14; din 
punct de vedere al specificului arhitectural, acest areal 
se extinde spre vest, cuprinzînd bazinul Drajnei şi al 
Slănicului, spre nord, pe toată Valea Teleajenului, iar 
spre sud, pînă la Vălenii d€ Munte 1s. 

Reverberaţii ale acestui s trăvechi şi important focar 
cultural se simt şi pe Valea Prahovei şi a Doftanei, chiar 
pînă la Cîmpina 1Şi Ploieşti. Ca relief es te o zonă de dea
luri aşezate în pragul munţilor Tătaru, cu o altitudi~e 
de 600-700 metri, bogată în materiale de construcţie : 
lemn, piatră şi mat€rie primă pentru vărării. 

Documentar, primele aşezări cu caracter rural sînt 
.atestate în 1418 (Starchiojdu1)16, dar unele sate sînt dintre 

14 Gh . Niculescu, Valea T eleajenulu·i, Bucureşti , Editura 
Sport-Turism, 1981, p, 40, 

1s Lucian Blaga, op. cit., p, 303. „Sub unghiul organizării 
sociale, acest „orizont" nu se poate real iza prea amplu din 
cauza stăp ·înirilor suprapuse, el se r educea la viziunea „ţării" , 
ţara era alcătuită de obicei dintr-o vale între linii l e u nor dea
luri sau măguri. „ Ţara" era o entitate ele natură aproape mira
culoasă, o vietate ţinută laolaltă şi însufleţită ele magia unui 
rîu, coincide oarecum cu o unitate ritmică a spaţiului mioritic." 

16 C. M. Rîpeanu, N . L Sirnache, Contribuţii la monografia 
comunei Starch'iojd clin jude ţul Prahova 

Fig. 3. Clăd.iri de locuit exis
tente ridica te pe teritoriul 
prahovean pînă la mijlocul 
secolului al XIX-lea , ilus
trînd cele mai vechi m odele 
de l ocuinţe din această zonă. 

I. Modele cu rol forma tiv activ: 
A. Locuin ţe săteşti specifice zo nei etnogra fice a Văii Te

leajenului : Starchiojcl: A 1. casa Cheşculeştilor, A 2. casa Fr:i
gea, A 3. ca a ZaharJia, A 4. locuinţă pe malul rîului. Bîsca 
Chiojcl (jud . Buzău): A 5. casa Codescu, A 6. cula, A 7. casă din 
centrul comunei. Poseşti: A 8. casa lui Mitu Diaconu, A 9. dasa 
Mar cu, A 10. casa Şerban Teodorescu. Ogret i n : A 11. casa cu 
prispă ş i foişor, A 12. casă cu prispă. Bertea: A 13. casă cu prispă 
şi fo işo r, Slănic: A 14. casa cămărăş iei, A. 15. casa parohi ală. 

B. Reşedinţe domneşt i ş i bo i e reş ti din P rahova: 
Brebu: B 1. casă domnească din incinta mănăstirii Brebu, Fili
peştii de Tîrg: B 2. conacul postelnicului Constantin Cantacu
zino, B 3. conacul lui Pană Filipescu, Măgureni: B 4. conacul lui 
Drăghic i Cantacuzi no, F'ilipeştii de Pădure: B 5. conacul lui To
ma Cantacuzino, Drăgăneşti: B 6. conacul lui Şerban Cantacu
zino, Tătărani : B 7. cana ul Brîncoveanu-Mavrocordat. Rîfov: 
B 8. conacul Cantacuzino Rîfoveanu, Brazi: B 9. onacul Nicolau 
IL Modele rezulta te p rin i nterferenţa fac torilor formativi activi: 

C. Locuinţe de tirgoveţi: 
Vălenii ele M unte: C 1. casa Nicolae Iorga, C 2. casă de 

tirgoveţ datînd din primele decenii a le secolului a l XIX-lea . 
Ploieşti: C 3. casa Hagi Prodan, C 4. casa Dobre$cu, C 5. casa 

Gogîlniceanu. 

D. Mici conace boiereşti: 
Sîngeru: D 1. curtea Bozia nu-Scciu ; D 2. conac boieresc, Ur

laţi: D 3. conacul Belu. 
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cele mai vechi din Ţara Românească, anterioare înte
meierii statului17. 

Urmele de ceramică geto-dacică şi monedele dacice 
găsite la poalele muntelui Zîmbraru, la punctul numit 
Ţarna Şugulească, îndreptăţesc credinţa că Starchiojdul 
de astăzi continuă o mai veche aşezare omenească 1s, iar 
bronzurile de la Drajna,, Rîncezi şi Ogretin sînt o expresie 
a culturii epocii bronzului cu apogeul în a doua jumătate 

a celui de-al doilea milen iu Le.n.19. Vechim ea asezărilor 
este explicabilă şi prin existenţa numeroaselor trecători 
care legau Transilvania de Valea Buzăului si mai departe 
de regiunile din estul Munteniei şi de sudul Moldovei, 
practicate încă din antichita te. Traian a construit în 
timpul primului război cu dacii, în jurul anului 102 e.n., 
un drum pietruit pe Valea Teleajenului pe unde au 
pătruns trupele Legiunii a XI-a Claudia Pia-Fidelis care 
au construit ş i castrul de la Tîrgşoru Vechi20. 

a 

a 

Semne toponimice numeroase amintind de tătari faa 
plauzibilă ipoteza că trupe ale acestora ar fi trecut pe 
aici spre Transilvania în timpul invaziei din 124121. Pa
sul „Tabla Buţii" este nume ae semnifieă o cetate de 
piatră construită pentru stăvilirea migratorilor22• Migraţia 
populaţi1ei din Transilvania spre zona Chiojdurilor s-a 
intensificat în secolul al XVI-lea cînd o parte a Ungariei 

17 Ra~u Popa, Permanenţă şi unitate istorică românească -
Ocolul C1mpulungulu.i, „Magazin Istoric", nr. 1/1986, p. 31-32. 

18 C. M. Rîpeanu, N. L Sirnacihe, op. c.it., p. 3- 4 
19 N. I. Sim ache, M. Vulpescu. Contribuţii la ·istoricul sa

telor Poseşti, Rîncezi Ş'i Nucşoara, p . 6 
20- 22 Ibidem, p. 6 
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Fig . 4. Ca. a Cheşculeştilor 
din Starchiojd d atînd din a 
doua jumătate a secolului al 

XVIU-lea : 
a - vedere exterioară, b 
pla nul beciului, c - planul 

nivelului de locuire. 

d 

c 

Fig, 5. Casa Frigea din Starchiojd d a tînd din a doua j umătate 
a secolului a l XV1lII-lea : 

a - vedere exterioară, b - planul beciului, c - p la nul niv'e
luJui de locui re. 

a fost transformată în paşalîc turcesc şi mai ales în se
colele XVII şi XVIII oînd fuga ţăranilor de pe moşiile 
magnaţilor a luat un caracter de exod, întemeind aici 
un judeţ distinct al Săcuienilor însumînd 87 de sate'13. 

Platforma socio-etnografică unitară structurată în 
obşti de ţărani liberi în perioada feudalismului, în con
diţii economice favorabile, a constituit premisa demogra
fică a concretizării, pe baza zestrei de modele tradiţionale, 
a unui cadru arhite0tural puternic individualizat în care 
un rol de seamă îl ocupă locuinţa. 

Analiza compoziţiei volumetrice a oaselor ţărăneşt,i 
din arealul Văii Teleajen.ului a evidenţiat existenţa unor 
forme arhetipale care, prin particularizare, furnizează 
o multitudine de rezolvări volumetrice, asigurîndu-se 

23 Ibidem, p . 8 
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Fig. 6. Casa Za haria din Star chi ojd da tînd din ultimele decenii 
ale secolului al XVIII-lea; 

a - vedere exterioară; b - planul nivelului de locuire ; c - pla
nUl beciului 

[I 

b c 

Fi9. 7. Casa parohială din Sl ănic datînd de la mijlocul secolu
lui a l XVLil-lea (reconstituire parţială) . 

a - faţada principa lă, b - pla nul bec iului, c - pla nul nivelu
lui de locuire. 

astfel varietatea în unitate si deci viabilitate sist;emului 
compoziţional. Mecanismul structurii formelor arhetipale 
constituie un important aot spiritual, organizînd universul 
arhitectural tradiţional şi asigurîndu-i specificitatea. Sesi
zabil la nivelul modulelor şi nucleelor compoziţionale24, 
acest mecanism condensează opţiunile spiritualităţii noas
tre săteşti privitoare la valorile fundamentale ale existen
ţei, subsumate alcătuirii formale . 

Analiza unor numeroase exemple de scheme compo
ziţionale, utilizate în arealul Văii Teleajenului la solu
ţionarea volumetriei locuinţei, a dus la identificarea a 

24 Călin Hoinărescu, Tradiţie şi influenţe la Casa H agi Pro
dan, în „Revista muzeelor şi monumentelor - Monumente isto
r ice şi de artă". nr. 2/1981, p . 32- 35 

F'ig. 8. Casa Cămărăş iei din Slănic datind de la mij loc ul seco
lului al XVIII-lea; vedere exterioară. 

două forme arhetipale: cu un singur nucleu compoziţional 
(fig. 2 a) şi cu două nuclee compoziţionale din care 
unul de bază şi celălalt de „accent" (fig. 2 b). Capacitatea 
de cuprindere a acestor forme· es te remarcabilă, reuşin
du-se, pe baza lor, soluţionarea unor clădiri de locuit 
cu două sau trei registre orizontale de grupare a modu
lelor compoziţionale , avînd două pînă la opt încăperi 
de locuit. Deşi modelele de arhitectură au suferit ajustări 
datorate w1or influenţe diverse, formele arhetipale s-au 
menţinut pînă spre mijlocul secolului nostru, dovedind 
prin viabilita tea lor stabilitatea mecanismului care le-a 
generat ş i vechimea lor indiscutabilă . Aceste forme au 
configurat şi elemente ale arhitecturii aulice din zonă 
(casa domnească clin incinta mănăstirii Brebu si conacele 
boiereş ti de la Filipeştii de Tîrg25 şi Filipeştii d~ Pădure26) , 
precum ş i alte programe de arhitectură sătească, con
stituind una din contribuţiile majore ale spiritualităţii 
noas tre la vocabula:rul arhitectural universal. 

Criteriile prin care se apreciază vechimea modelelor 
se referă de cele mai multe ori la numărul de încăperi 
ale planului, situîndu-se la origine partiul cu o singură 
încăpere, din care decurg evolutiv celelalte tipuri de 
partiuri, cu două, trei sau mai multe camere. Această 
ipoteză, verid ică la prima vedere, se bazează îi1tr-o mă
sură mult mai mare pe opţiunea logică decît pe dovezi 
concrete, deoarece dacă ne referim la arealul prahovean, 
în general, şi la Valea Teleajenului în special, cele mai 
vechi clădiri de locuit, care se păstrează întregi pînă 
astăzi nu trec dincolo de secolul al XVIII-lea si din 
această perioadă întîlnim atît clădiri cu două încăperi, 
cît şi cu trei sau chiar patru camere. 

Incercarea de a distinge în structura diferitelor mo
dele semnalele morfologice ale unor interferenţe stilis
tice datorate în primul rînd dialogului ou arhitectura 
tîrgurilor din vecinătate, mai expusă sugestiilor şi in
fluenţelor , ca şi departajarea acelor modele care nu 6e 
regăsesc în mediul u rban de cele care au proliferat clă
diri a tît la sat cît şi la tîrg pot conduce la conturarea 
imaginii celor mai vechi modele specifice arhitecturii 
săteşti din zonă27 (fig. 3). Dacă cele două forme arhetipale 

25 Călin Hoinărescu, Ctitoriile cantacuz"ine din Prahova - pre
misă fundamentală a arhitecturii brîncoveneşti, „Revista muze
elor şi monumentelor Monumente istori ce ş i de artă", nir . 
1/1985, 

26 Ibidem, 
21 Menţiunea.. . ce l e mai vechi modele de locuinţă . . . se 

referă la modelele identificate la con strucţii ca re la da ta r e
dactării articolului prezentau suficiente elemen te origina le pe 
baza cărora s-au putut preciza volumetria, planimetria, structura 
şi decoraţia şi nu la modelele deduse din urmele a rheologice. 
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F'ia. 11 . Casă din Ogretin d atind din a d oua jw11 ăta te a secolu
lui a l XV JIJ- lea : a - faţa da principa l ă, b - p la nul bec iulu i. 

c - planul nivelului de locui re. 

I 
l~ 

b c 

Yig . 12. Casa Mar cu din Poseşti da tînd din ultime le d ecen ii a le 
secolului a l XVIII-lea (releveu a rh. Anghel Marcu): 

a - faţada principală , b - pla nul bec iulu i, c - planul ni velului 
de locui.re. 

Aooesul din prispă se face prin încăperea mai mică, 
de fapt un spaţiu destinat circulaţiei interioare, deco
mandînd intrarea spre cele două încăperi propriu-zise 
de locuit: cea mică cu funcţie de preparat hrana, cea
laltă fiind camera de curat. Dar tipul de plan cu trei 
încăperi, din oare o încăpere este destinată pentru de
comandarea circulaţiei interioare, cel m ai . răspîndit es te 
acela cu tindă mediană şi camere dispuse de o parte şi 
de alta. Deşi din această categorie, în zona Văii Telea
jenului, nu am întîlnit edificii clatînd clin secolul al 
XVIII-lea sau prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
aceasta nu dovedeşte inexistenţa în epoca amintită a celei 
mai răspîndite scheme planimetrice în arhitectura locu
inţei săteşti ele la noi, ci doar dispariţia sau încă n eiclen
tifioarea unor exemplare. Acest partiu îl întîlnim la 
multe din clădirile de locuit ridicate în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolu
lui al XX-lea atît pe Valea Teleajenului cît şi pe văile 
Doftanei- şi Slănioului. Dovada utilizării acestui partiu 
şi în secolul al XVIII-lea, în Prahova, .o constituie locu
inţa • diq, Seciu (fig. 14) care atestă prin compoziţia vo-

a 

Jumetrică şi r epertoriul de plastică ci cora tivă similitudi
nea cu modelele de pe Valea Tclea jenului şi influenţa 
acestora asupra arhitecturii săteş ti din întreg a r alul pra-
hovean. · 

. Partiul cu patru încăpe ri la niv lul de locuire es te 
ilustrat în mediul sătesc de planimetri a clădirilor clin 
Bertea (fig. 13) ş i Poseşti (fig. 12), ridicate în ultimele 
decenii ale s colului al XVIII-lea . Grupate două el o 
parte ş i una ele cealaltă parte a un.ei tinde median e, dis
poziţia încăperilor trădează o speciali zare:; funcţion ală 
mai accentuată decît la par t iul cu trei încăpe ri . Astfel, 
în timp ce în toa te oazu.rile „oamera m are" ocupă sin
gură o latură a tindei, încăpe rile mici sînt, în cazul casei 
clin Bertea, un.a dormitor şi alta bucătă rie , iar în cazul 
caselor din Poseşti una bucătă rie ş i cealaltă cămară . 

In fine, partiul cu oinei încăperi la nivelul principal 
de locuire îl în.tîlnim în epoca de ca re ne ocupăm, în 
mod cu totul exce pţional în m ediul sătesc, la cul a clin 
Bîsca Chiojd (fig. 10), o locuinţă m ai evoluată, de fapt, 
un m ic conac. Chia r dacă decoraţia şi încăperea po]jgo
n ală cu care se sfîrşeşte tinda sînt rezultatul unor pre
faceri de la înc putul secolului al XIX-lea, clădirea cla
tînd de la mijlocul secolului al XVIII-lea, întreg edifi ciul 
dovedeşte apartenenţa proprietarului la o clasă mai bine 
situată. Şi, în acest sens, vulturul bicefal, oare d ecorează 
medalionul central de pe parape tul foişorului , poa t su
gera filiaţi a cu pute rni ca famili e a Cantacuzinilor pra
hoveni . Această clădire a re multe similitudini cu Casa 
Ragi Prodan atît din pun ct de vedere al compoziţi e i 
volumetrice şi planim etrice cît ş i al d ecoraţiei ş i credem 
că modificările suferite în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea se da torează influenţei arhitecturii aulice asu
pra celei săteşti. Acest lucru este şi m ai vid ent cl acă n 
r ferim la casa Dobrescu clin Ploieş ti, la casa în care a 
locuit Ni colae Iorga din Vălenii ele Mun t şi , m ai ales, 
la casa Cămărăşiei din Slănic (fig. 8), ca re ar e partiul 
nivelului de locuire compus tot clin cinci încăperi oa 
şi primele două , avînd în ·ă o funcţie complexă atît de 
l ocuinţă a cămăraşului salinei Slăni cului , cît ş i ca sediu 
al administraţi e i com erţului cu sar e. LH aoea · tă casă, 
ridicată oa şi primele în a dou a jumătate a secolului al 
XVIII-lea , funcţia dublă ca re o înd e plin eşte este expri
mată morfologi c prin existenţa a două spaţii semiînchise : 
un foişor pe faţada posterioară unde erau situa te încă
perile locuinţei ş i o prispă ocupînd două treimi din · fa
ţad a prin cipală unde în ca mera mare aveau loc dezba te
rile adminis tra tive legate de salină . 

Da r, originea şi utilizarea schemei planimetrice cu 
cinci încăperi, di spuse două cîte două de o parte şi de 
alta a tindei, nu pot fi' atribuite exclusiv m ediului ele 
t îrg sau mediului sătesc doar la locuinţel e w1 or boier
naşi , deoa rece în a· doua jumăta t a s colului al XIX-l ea 
se întîlnesc la Bertea si Po es ti oase de tărani cu un as t
fel de plan . Se poate afirm a .însă că aces t partiu , 'pentru 
perioada cuprin să între a nii 1750 şi 1825, a fost întîlnit 
mult m ai rar la sat decît la tîrg. 

În toate oa.zurile analizate, a tît la · partiurile ou două, 
trei, patru sau chiar cinci încăpe ri, r egi strul inferior 
este alcătui t clin încăperi d stinate numai d epozitării, 
care ocupă parţial sau total perimetrul nivelului încă
perilor de locuit, xcepţie făcînd p ntru mediul săt se 
cula din Bîsoa Chiojd (fig . ) O) şi oasa parohială din. Slă
nic (fig. 7), iar pentru m ediul .c1e tîrg casele Ragi Prodan 
şi Dobrescu din Ploieş ti, und e registrul inferior cuprin.de, 
alături de spaţii de depozit?re, şi oîte o încăpere de 
serviciu sau cu altă destinaţie (închisoare la casa pa
rohială din Slănic, ateliere la casa Ragi· Prodan). Trebuie 
semnalat faptul că din analiza exemplarelor care s-au 
păstrat întregi, datînd din anii 1750- 1825, nu s-a putut 
s tabili nici o interdependenţă între tipµi . compoziţiei 
volumetrice şi schema planimetrică. Fiecai.·e din partiu
rile cu două, trei, p atru sau cinci încăperi la niv lul 
de locuire este mat~rializat de ambele forme arhetipale; 
cu unul sau două riucleg compoziţiona~e si aceasta este 
valabil pentru oricare ' din . 1 localîtăţile · 'aPealului consi
derat .' Deci, opţiunea p entt u ·una sau alta din schemele 
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Fig . 13. Casă din Ber tea da tin d din a doua jumăta te a seco
lului a l XVIII-lea: 

a- faţada prin c ipa lă , b - p lanul beciului , c - planul n ive
lului de locuire, d - sobă veche din camera mare. 

compoziţionale rezultă din alte considerente decît cele 
ale planimetriei sau localităţii ele amplasare. 

Distribuţia spaţiilor semiînohise şi, deci, a modulelor 
compoziţi onale cuprinzînd prispele şi foişoarele, urmează 
în general acelaşi pr incipiu: dispunerea prispelor şi foi
şoarelor numai pe faţada principală şi, cel mai des, 
casele cu două nuclee compoziţionale au şi prispă la 
nucleul de bază pe toată lungimea faţadei principale; 
dar se întîlnesc ş i cazuri de clădiri numai cu foişor (fără 
prispă la nucleul de baz'ă) dintre care amintim casa Co
descu (fig. 9) în faza ei iniţială, cula din Bîsca Chiojd 
(fig. 10) şi casa din Seciu (fig. 14). Excepţii sînt : casa 
Zaharia din Starchiojd (fig. 6) ş i casa Cămărăşie i din 
Slănic (fig. 8), care au prispă pe două treimi din lungimea 
faţadei principale, casa Cămărăşiei fiind prevăzută şi cu 
foişor pe faţada posterioară, datorită destinaţie i complexe 
la care trebuia să răspundă. 

Dacă din punct de vedere al compoziţiei volumetrice 
şi planimet rice modelele analizate nu pot fi departa ja te 
ca vechime şi apartenenţă , tehnologia de execuţie ş i r e
gistrul decorativ reuşesc să evidenţieze aspecte care pot 
conduce la interpretări edificatoare. Tehnologia de exe
cuţie şi sistemul constructiv urmează, fără excepţie pen
tru această etapă, următorul principiu: registrul inferior 
este realiza t din materiale grele, iar r egistrele median 
şi superior din m ateriale uşoare. Astfel, zidur ile re
gistrelor inferioare sînt din bolovani de r îu cu liant de 
lut sau mortar de var pentru locuinţele săteş ti şi din 
casete de cărămidă cu emplecton din bolovani de rîu 
pentru locuinţele de la tîrg. Acest parament mixt -
cărămidă cu piatră - îl întîlnim în arealul prahovean 
la zidurile beciurilor . reşedinţelor domneşti ş i boiereşti 
[noă din secolul al XV-lea ; se poate .astfel presupune că 
d e aici a fost adoptat şi la clădirile· de tîrg constituind 
un semn dis tinctiv al aces tora şi dovedind, to todată , rolul 
d e sursă de inspiraţie jucat de arhitectura aulică din zon ă 
pentr u arhitectura de tîrg. Este de remarcat faptul că 
zidurile registrului inferior urmăresc atît tr aseul pereţi
lor n ivelului de locuire, cît şi conturul prispelor şi'. foi
şoarelor , rezultînd la faţada principală două ziduri para
lele avînd intre ele, ca distanţă, lăţimea prispei. In spaţiul 
r ezultat se amplasează, de aele mai multe ori, scar a de 
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F jg. 14. Casă la Seci u da tin d din a doua j umă ta te a secolului 
a l XVIII-lea ex tinsă ş i t ra nsformată spre m ijlocul seco lului al 
X IX- iea în co nac boi e resc (reconstituirea n ucleului da tî nd di n se-

colul a l X VIIT-l ea) : 
a - faţad a princ ipa l ă , b - p lanul beciulu i, c - p lanul nive

llulu i de locuire. 

Fig. 15. Reg ist r ul median al foişorului de la „cula" din Bîsca 
Ohi.ojd. 

Este remarcabilă complexitatea ornamenticii lemnului : discul 
sola r , solzii de pe~te, profila tura grinzii sugerind elem en
te zoomorfe grupate p erechi în j urul stilpilor elega nţi ş i ex
p resivi. Acest registru ornam ental de factură sătească se îm
pleteşte armoni os cu decoraţi a stucată de rezona nţă aulică , sem
nificativă pentru apartenenţa acestei clădiri şi la categoria mi
cilor reşedinţe boiereşti este imaginea m edalionulu i centra l a l 
par apetului foişorului, la ca re se regăseşte ef igia vulturulu i bi-

cefal - b lazonul Cantacuzinilor. 

acC€s la prispă, gîrliciul scării care coboară la beei, di
verse spaţii de depozitare, iar alteori este umplut cu 
pămînt. Registrul de locuire se realizează, în cele mai 
multe din cazur i, din lemn, în diverse sisteme construc
tive : din vîrghii la casa Codescu din Bîsca Chiojd (fig. 9), 
la casele Chesculeştilor (fig. 4) şi Frigea (fig. 5) din 
Starchiojd, la casele din Poseşti (fig. 12), Ogretin (fig . 
11) şi Bertea (fig. 13); din grădele, la Casa Hagi Prodan 
din Ploieşti; paiantă au umplutură din lemn, la casa 
Cămărăşiei din Slănia (fig. 8). Excepţie de la această 
regulă sînt: casa din Seciu (fig. 14) şi cula din Bîsca 
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Fig. 16. Regi strul media n a l casei Codescu din Bisca Chi ojd. 
Decoraţia grinzilor foişorului cu motive spirala te sugerind coar
nele de be rbec reprezintă, în contextul voca bularului on.a mental, 
un elem ent totemic expresiv, care, alături de stilpii din stejar 
fason a ţi cu d eoseb.ită măiestri e , conferă preţiozita te ~i fluidita te 

e,d.W ciului. 
Parapetul din lemn car e joacă totod ată ş i r olul spă tarului de 
la bancheta foi şorului, compus pe două r gistre accentuează 
prin forma evazată din amismul compoziţi e i ~i ii' conferf1 uni
tate volumetrică subtilă , „compunindu-se" cu ve esa nţii şa rpan-

tP. i. 

Chiojd (fig. 10) pentru mediul sătesc, şi casele Dobrescu 
din Ploieşti ·Şi Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, pentru 
arhitectura de tîrg, care au zidurile nivelului de locuire 
din cărămidă îngustă, format vechi. 

Apare deci caracte ri stică pentru această pe rioadă, pen
tru locuinţele săteşti din arealul Văii Teleajenului, struc
tura din vîrghii a nivelului de locuire, în timp ce la tîrg, 
materialul lemnos utilizat iniţial la realizarea acestui 
nivel este înlocuit treptat cu cărămidă . 

Registrul superior al acoperişului se alcătuieşte în 
toate cazurile, fără excepţie, urmărind realizarea şar
pantei cu patru pante atît la nucleul de bază, cît şi la qel 
de accent. Dar, -în timp ce la modelele din mediul sătesc 
versanţii au înclinaţia uniformă, streaşina este desfundată, 
lăsînd vederii laţii şi şindrila învelitorii (casele Chescu
leştilor ~i Frigea din Starchiojd, casa Codescu din Bîsca 
Chiojd, casele din Bertea, Ogretin şi Poseşti); în mediul 
de tîrg, pantele sînt îndulcite spre poale, streaşina este 
înfundată cu scînduri fălţuite şi acoperişul are colţurile 
rotunjite cu pazii realizate din lemn curbat - casele 
Hagi Prodan şi Dobrescu etc. 

Considerăm că aceste elemente de detaliu sînt de 
rezonanţă balcanică şi se datorează meşterilor aromâni 
care au avut, în această perioadă, liberă circulaţie în 
tot arealul sud-est european. 

Din punct de vedere al decoraţiei distingem, de la 
bun început, două aspecte: fasonarea decorativă a unor 
elemente structurale, a altor detalii funcţionale31 şi exe
cutarea unor ornamente din stucatură atît la interior cît 
şi la exterior. Din prima categorie, o atenţie deosebită se 
acordă stîlpilor prispelor şi foişoarelor atît în mediul 
sătesc cît şi la casele de tîrgoveţi. La casele ţărăneşti 
din zona Văii Teleajen.ului, forma stîlpilor dovedeşte 
pentru această perioadă o unitate stilistică impresionantă . 
Stîlpului i se realizează un capitel, un fus uşor galbat 
separat de capitel printr-un guler şi o bază mai simplă 

31 Constantin Joja, op. cit., p. 11 

Fi g. 17. Constituirea elem entelor orna mentale cu ori gine tote
mică din r ep rtoriul decorativ al a rhitectmii săteşti tradiţionale 
de p e va lea Teleajenului prin comparaţi e cu detcilii similare 

din r epe rtoriul univer~al : 
a 1 - Motivul ornamental de la grinzile foişorului „culei" din 

Bisca Chi ojd. 
a 2, a 3 - pos ibil ă imagine zoomo rfă cu r ol totemi c suport a l 

motivului ornamental. 
b 1 - Moti v ul orn am ental de la grinzile foişorului case i Codescu 

din Bîsca Chiojd. 
b 2. b :.l - posibilă imagine zoomorfă cu rol totemi c suport a~ 

motivului ornamental.. 
c 1, c 2 - grinzi fa son ate sub forma ca pului de ca l de la bi e:.. 
rica de lemn din Valea Sem·rn - Urlaţi, judeţul Prahova , da

tînd de la mijlocul secolului a l XVIII-iea . 
d 1, d 4 - elemente orna r.nenta le cu orig ine totemică din re-

pe rtoriul decorati v unive rsal. 
Procesul constituirii rep ertoriului decora tiv tra diţi o n al, imp'li
·ca t în a rhitectura noastrţ,1 să tească , optează p entru imagini-sim
bol puterni c s tilizate decurgînd orga nic din elementul struo-

tura l menit să fi e decorat. 

sau mai complexă, unde regăsim motivul capitelului şi 
al gulerului de la partea superioară (fig. 15-16). Aceste 
detalii erau executate prin cioplirea cu barda şi fasonarea 
cu cuţitoaia a stîlpului de stejar, rezultînd o imagine 
de o eleganţă desăvîrşită, subliniată şi de teşirea mu
chiilor secţiunii pătrate a coloanei care aminteşte de o 
siluetă omenească. 

Comparativ cu stîlpii arhitecturii Gorjului sau a Ma
ramureşului, stîlpul de la casele ţărăneşti de pe Valea 
Teleajenului are mai puţine chertături, dar silueta lor 
este la fel de expresivă, conferind ansamblului clădirii 
multă eleganţă şi elansare . Acest model, întîlnit la toate 
casele analizate pînă în prezent din mediul rural se 
regăseşte pentru arhitectura de tîrg, la casa Cămărăşiei 
din Slănic. La casele Ragi Prodan din Ploieşti şi1 Ni
colae Iorga din Vălenii de Munte, capitelul are forme 
complicate, cu ,modele 1spiralate sugerînd „ochiul de 
bufniţă" sau chiar motive corintice, în timp ce fusul şi 
baza coloanei urmează tiparul sătesc . Forma complicată 
a capitelurilor stîlpilor, prispelor şi foişoarelor de la 
w1ele case de tîrgoveţi s-ar putea datora influenţei 
colonadelor de la loggiile şi foişoarele conacelor canta
cuzine din Prahova. 

Un alt element fasonat artistic este grinda de cunună, 
care preia sarcina acoperişului prispelor şi foişoarelor 
şi o descarcă pe stîlpii acestora. Forma şi decoraţia se 
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prezintă diferit chiar şi la clădi ril e etapei la car e ne-am 
r eferit pînă acum . In timp ce la cele două case din 
Bîsca Chiojd (fig. 15 şi 16) ş i ·i a c~sa Frigea din Stai·
chiojd (fi g. 5) grin zile foi şoarel o r la ·primele două şi ale 
prispei şi foişorului la ultima sînt fasonate cu elem ente 
decora tive de sorginte to temică amintind de coam ele 
ovinelor (fig. 17), la celelalte case din m ediul sătesc 
sînt fără profilatură . 

La cula din Bîsca Chiojd (fig. 15), pe Ungă profila tura 
spiralată , cu volute, întîlnim şi încrus tări amintind m o
tivul discului solar ş i al solzilor de peşte, dovedind pe 
lîngă o ma re îndemînare artistică în prelucrarea lemnu
lui si int nt.ia d a inves ti elementele structurale cu 
se n s~ri s imbolice32. Importanţa acestor repere totemice 
pe plan s imbolic este aşa de m are încît ele s-au realizat 
chiar dirninuînd destul de serios capacita tea portantă a 
grinzii prin r educerea secţiunii acesteia în dreptul vo
lutelor. 'Acelaş i model, r ealizat cu mai puţin -• ornament , 
se regăseş te ş i la casa Codescu (fig. 16) ş i mult ma i 
simplificat la casa Frigea din Starchiojd (fig. 5 e). Aces t 
moti v îl întîlnim, preluat din arhitectura sătească, ş i la 
unele reşedinţe boiereşti datînd de la mijlocul secolului 
al XIX-lea, cw11 ar fi conacul Bellu din Urlaţi , la grinda 
foişorului de a pus, da r mult ma i inexpresiv şi golit de 
vigoare totemică. La casele de tîrg, grinda comună este 
de cele mai multe ori înlocuită cu a rcaturi din lemn 
aparent ca în cazul case i Hagi Prodan din Ploieş ti, sau 
din lemn tencuit pe şipci ca la casele din Vălenii de . 
Munte. 

Consid erăm că intenţia de a suger a arcade la prispele 
şi foişoarele caselor de la tîrg se datorează încercării 
de a imita foişoa rele ş i logg iile conacelor cantacuzine 
din zon ă, care erau încununate de arcaturi s micircu
lare sau în acoladă , r ealiza te din cărămidă ş i sprijinite 
pe stîlpi din piatră cu ca piteluri frumos împodobite 
cu motive florale . Para petele de la pr ispe şi foişoare au 
constituit elemente tra ta te cu multă a tenţie, dar trebuie 
menţionat faptul că fiind expuse intemperiilor au fost 
deteriorate într-o măsură mai m are ca stîlpii şi grinzile. 

Cele ca re se întîlnesc astăzi chiar la clădiri din se
colul al XVIII-lea sînt de dată m ai recentă . Din punct 
d e vedere con tructiv ş i decorativ, la aces te obiective 
se întîlnesc trei moduri de rezolvar e a pa rapetului. Cel 
mai des întîlnit es te parapetul plin din lemn sau pa
i antă cu piatră sau cărămidă, tencuit, avînd la partea 
superioa ră o mînă curentă din lemn apa rent, montată 
între stîlpii prispelor şi foişoarelor, ca în cazul caselor 
Cheşculeştilor şi Frigea din Starchiojd, culei din Bîsca 
Chiojd ş i al caselor din Slănic, PoseŞti, Ogretin şi Seciu, 
pentru mediul sătesc, şi al caselor Dobrescu, Hagi Pro
dan din Ploieşti şi Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, 
pentru mediul de tîrg. La unele din exemplele amintite, 
parapetul are decoraţii în stucatură ca la cula din Bîsca 
Chiojd (fig. 15) şi la casa Dobrescu din Ploieşti, la 
celelalte fiind n eted clar, în toate cazurile, tencuit şi spoit. 

Tratarea plină a parapetului es te cea mai răspîndită 
r ezolvare la edificiile din această epocă, ce le caracteri
zează ş i din acest punct ele vedere, dovedind o subtilă 
compoziţie a faţadelor , deoarece lăţimea parapetului 
adăugată înălţimii r egistrului inferior, evită egalitatea 
.aces tuia cu r egistrul m edia n, obţinîndu-se o proporţie 
.armonioasă între cele două regis tre. Un alt m od de 
rez'olvare a parapetului, deriva t din primul, îl constituie 
înlocuirea mîinii curente cu o banchetă scoasă puţin în 
consolă din planul parapetului, avînd · spătarul r ealiza t 
dintr-o scîndură plină şi, m ai des, din scînduri t raforate. 
Această r ezolvar e es te din punct de vedere plas tic foar te 
reuşită, păstrînd r apor tul a rmonios dintre r egistrul in
ferioi· ş~ cel median, sporind totodată valoar ea d corativă 
a detaliului. Cum spătarul banchetei este de cele mai 

32 Lucia n Blaga, op . cit :, p . 283-'-288 ·„Ornmn en t i ca este cle 
pozlla reci unor taine col ecl iVe [ . . . ] românul iube.ţ te sl'ilvialul clar 
acestuia îi clă u n aspect sub care palpi tă viaţa [. . .] 

fn asemănare cu or namentica altor· popoar e înconjură to,are 
cea românească reprez·inlă cazul' rar al un ei arte popu lare ele 
na.tură clasică, în sensul că e niăsurată, .discretă I. . .. l" 

multe ori ,înclinat s pre exterior, aceas tă teşitu ră se com
pune cu versanţii şarpa ntei, stabilindu-se o unita te vo
lumetrică expresivă şi din amică. 

Consid erăm că aces te două ·moduri de soluţionare a 
parap etelor sînt sp cifice a rhitecturii săteş ti de pe Va
lea Tel ajenului pentru epoca de care ne ocupăm ş i au 
fo. t de aici împrumutate ca atare d cătr a rhitectW"a 
de tîrg . In sfirşit, un ultim mod de soluţionar a para
petelor es te acela al executării lor în într gime din scîn
cluri. Aces t mod de tra ta re îl găsim la foi1şorul casei Co
clescu din Bîsca Chiojd (fig. 16) şi credem că el se da
torează unei refaceri a parapetului ini ţi al la data cînd 
aces tei clădiri i s-a adăugat prispa . Pa rapetul se compune 
dintr-o parte infel'ioară din scînduri fără profilatură de 
cir ca 60 cm, înălţime care aminteş te de partea plină 
tencuită a pa rapetului original, pes te car e es te r aliza tă 
bancheta cu spăta rul ·înclinat, executa t din şipci trafo
ra te. Credem că acest tip de parapet es te derivat din 
modelul originar de parapet tencuit ş i cu banchetă, la 
care pa rtea infe rioară după deteriorare s-a înl ocuit cu 
scîncluri din lemn, urmare a influenţelor m ai recente 
ale a rhitecturii de tîrg, ş i se da torează utili zării siste
mului de prispe pe două nivele. Ornamenta ţi a aplicată 
se referă în special la s tucatură . Acest procedeu deco
rativ es te utili zat doar la casele Hagi Prodan ş i Dobrescu 
cl in Plo i eşti ş i la cula din Bîsca Chiojd (fiig . 10 a) . Spa
ţiul restrîns al lucrării nu ne îngăduie să a nali zăm de
tali a t toa te elementele specifice aces tui impor tant r e
aistru orna mental , care a r merita o a naliză de sine s tă
tătoare. In cazul de faţă ne mulţumim să semnalăm doar 
concluzii aenerale r eferit.oare la aces t as p ct. Atît deco
ra ţia de la ca ·a Hagi P rodan cît ş i cea de la cula clin 
Bîsca Chiojd a u fost executate între anii 1825 şi 1830, 
deci da tează de la sfîrş itul perioadei de care n e ocupăm 
ş i este m ai nouă decât clădirile r espective cărora le-a fost 
adăugată . Registrul ornamental folosit es te foarte as -
mănător ca vocabular plas tic şi tehnologi c de xecuţi c 
cu stuctura de la cula veche di.n Măldăres ti s i cu cea a 
conacelor de la Budeasa. · ' 

In a realul prahovean elemente simila re se întîlnesc 
la conacul Cantacuzin o din Măgureni şi , m ai ales, la 
tîmplele din zid ale multora din bisericile datînd din 
ecolul al XVII-lea şi al XVIII-lea . Din aceas tă succintă 

enumerare r eiese că stucatura caselor de t îrg s-a afla t 
sub influenţa. arhitecturii aulice ~i chiar r eligioase, trans
pusă şi adoptată la structura plastico-arhitecturală a mo
delelor săteşti, iar d ecoraţia culei din Bîsca Chiojd ar fi 
o dovadă în plus a apa rtenenţei aces tei clădiri la ca te
gori a micilor reşedinţe boiereşti, deşi are la bază un 
model volumetric şi planimetric sătesc. Cum la alte clă
diri din m ediul sătesc, datînd din perioada analizată, nu 
s-a mai întîlnit stucatură se poate afirma, în baza mate
rialului informativ cunoscut pînă la această dată, că de
corarea zidurilor cu elemente de stucatură nu era un 
procedeu ornamental specific locuinţelor săteşti de pe 
Valea Telea jului. 

Din an aliza obiectivelor aparţinînd celei mai vechi 
gen eraţii de locuinţe , care se păstrează pînă în prezent, 
construite în Prahova între anii 1750-1825, se 
conturează profilul a două categorii de modele, care 
sînt ş i cele m ai vechi modele de clădiri de locuit, o serie 
ele modele de locuinţe specifice mediului sătesc din zona 
etnografi că a Văii Teleajenului şi o categorie de modele 
derivate din pr imele, la car desluşim , pe de o parte, in
fluenţe ale arhitectur ii aulice din zonă, iar, p de altă 
parte, aluzii de rezonanţă balcanică, caraterizînd arhitee-
tura de tîrg a arealului prahovean (fig. 3). 

Elem entele definitorii pentru prima serie de modele 
sînt : compoziţia volumetrică structurată pe baza celor 
două forme arhetipale avînd , de regulă, trei registre ori
zontale de grupare a modulelor compoziţionale, cu spaţii 
de depozitar e la regis trul inferior şi camer e de locuit şi 
s paţii semiînchise dispuse numai spre faţada principală 
la r egistrul median. Registrul superior cuprinde acope
rişul în patru pante cu versanţii continui, învelitoare din 
şiţă şi streaşină desfunda tă. Structura de rezis tenţă a 
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Fig. 18. Tipologia l ocuinţei săteşti tradiţionale. 
Gruparea ti po logică a modelelor urmăreşte să evidenţieze ong1-
nea lor comună şi compatibilita tea cu modele de loC'llinţe da

cice ca rnc te ri ·tice. 
Locuinţe săteşti specifice zone lor de C'Împie avînd la orig ine 

locuinţa da c ică de cimpi e: 
a - Locuinţă dac i că d e la Popeşt'l, (reco nstituire a rhitect Dinu 

Antonescu). 
1 a - Dragal·ina - Ia lomiţa, 2 a - Vasilaţi - Ilfov 3 a - Mo
goşoaia - Ilfov, 4 a - Ţepeş Vodă - Ilfov , 5 a _:__ Plosca -
Teleorma n, 6 a - Go·icea-Mică - Dolj, 7 a - Secaşul Mare -

- Timiş, 8 a - Bujoru - Galaţi. 
Locu i nţ săteşti specifice Maramureşului, Transi lva niei ş i Buco
vin i, avînd la ori gine l ocuinţa dacică din zone bogate în lemn : 

registrului inferior este din bolov<mi de rîu, iar a celui 
median din vîrghii, ambele r egistre fiind tencuite şi spo
ite cu var. Stîlpii şi grinzile prispelor şi foişoarelor sînt 
din lemn de stejar, încrustate cu elemente decorative de 
factură simbolică, iar parapetul acestora este plin pe 
toată înălţimea sau cu banchetă la partea superioară. 

Seria modelelor de locuinţe pentru mediul de tîrg 
a re aceleaş i caracteristici volumetrice şi planimetrice ca 
mod ele! săteşti dar care, prin paramentul zidurilor re
gistrului inferior, realizate din casete de cărămidă îngustă 
cu emplecton din bolovani de r.îu, prin structura de r e
zistenţă a zidurilor registrului median, unde este folo
sită cu precădere cărămida, prin capitelurile s tîlpilor şi 
arcaturile prispelor ş i. foişoarelor şi prin decoraţia din 
s tucatură a pereţilor şi plafoanelor, vădesc influenţa ar
hitectur ii aulice din zonă, iar, prin rafinamentul cu care 
este realizat acoperişul, cu pantele îndulcite spre poale, 
streaşina înfundată şi pazia rotunjită la colţuri, dovedesc 
influenţe balcanice. Pentru etapa la care ne r eferim, re
zultă că un rol activ în configuraţia modelelor l-au jucat 
arhitectura sătească de pe Valea Teleajenului şi arhitec
tura a ulică, arhitectura de tîrg rez ultînd din interferenţa 
primelor două focare forma tive (fig. 3). Această ipoteză 
nu poate fi confirmată şi pentru arhitectura celor mai 
v chi tîrguri din zonă: Tîrgşoru Vechi şi Gherghiţa, 

o 

1-~~~~~~~:::::::::~~~~~~·\ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0

00 . o o O O 
o o 

oooo 

b - Locuinţa dacică de la Arpaşu de Sus (reconstituire de 
.Ioan Glodari u) . 

1 b - Sălciua .- _Alba, 2 b - comuna Buluz - A lejd - Bi
h or, 3 b - Moiseni - Satu Ma re, 4 b - Cuhea - Maramureş 
5 b - Fundul Moldovei - Suceava, 6 b - Răpciuni - Neamţ'. 

7 b - Zăpodeni - Iaş i. 
Locuinţe săteşti spec ifice zonelor subcarpatice avind la origi

n e locuinţa turn dacică: 
c - Locuinţa turn din incinta cetăţ ii dac ice de la Costeşti (re

constituire a rhitect Dinu Antonescu): 
1 c - Curtişoara - Gorj, 2 c - Măldăreşti - Vilcea, 2 c - Stă
neşti - Argeş, 4 c - Starch'io j d - Prahova, 5 c - Bisca Chiojd 

- Buzău, 6 c - Năruja - Vra ncea . 

Fig. 19 - Diagrama , '. mişcă rii vizual " spaţiale a volumetriei 
arhitecturii tradiţional e să teş_ti . 

primul dispărut practic'! începînd cu anul 1900, iar cel 
de,..al doilea dizolvat ca tîrg cu mult înainte, rămînînd 
ca această verifrcare- să _fi e efectuată în măsura în care 
săpăturile arheologice de la Tîrgşoru Vechi vor ajunge 
pentru e,poca feudală la rezultate concludente. Este po
sihil ca arhitectura acestor -foarte vechi ,tîrguri, în măsura 
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a/b=8:4.95=1,618= 0 

(a+b)/a=0,95+1,6) 3,95=1.41=VL 
c/d= 2,43=1.5=1 .618=~ 

',~:,~.S~m b=1.6m ' a -\t: ___ _________ _ 

' ; .......... --------

Fig. 20. Trasee regulatoare bltili za te la proporţionarea faţad e-
lor locuinţelor să teşti din zon a Văii Telcajenului: 

a. Schema faţa d ei principa le de la casa Cheşculeştilo r din Star
chiojd. P erimetrul faţad e i se înscri e într-un p entagon r egulat 
a vînd dia gona l,a orizontală pe linia streaşin e i , iar cele d ouă la
turi concurente în vidul pentagonului delimitînd versa nţii şar-

pante.i. 
Dreptunghiul care înscrie planul vertical al faţadei cu latura 
mare de 8 m, co nstituind lungimea casei, şi la tu ra mică d e 
4,95 m, constituind în ălţimea casei pînă la streaşină , este pro
porţionat după numărul de aur = 1.618 = 0 . P e vertica lă , a
cest dreptunghi este împărţit d e limita superioară a parapetu
lui prisp i în raportul de 1 : 3 pentru gol ş i 2 : 3 pentru p lin. 
b. Schem a faţadei principa le d e la casa Fri gea din Sta r<' hiojd . 
P erimetrul fa ţa d e i este în scri s într-un pentagon r eg ul a t, pe ver
tica lă raportul p lin-gol este proporţionat după numărul de aur, 
iar dreptunghiul car e în scrie planul vertica l al faţa de i este com
p us din dou~1 pătra te cu la tura de 3,95 m (cel din stîn ga cu
prinzind foi şorul propriu-zis, iar cel din dreapta, pri spa} articu
late printr-un dreptunghi cu laturile de 3,95 m X 1,60 m (car e 
înscri e scara de a cces la foişor şi prispă} şi care însuma t la 
pătratul foişorului a lcătuiesc un dreptunghi avînd raportul la
turilor = 1,41 = V2 . Acelaş i raport se regăseş te ş i intre la tura 
m are a dreptun ghiului , care înscrie foişorul şi scara, ş i la tura 

pătratului, car e înscrie prispa. 

în care s-ar fi păstrat pînă azi, să fi modificat ordinea 
în cadrul trinomului sătesc - aulic _: . orăşenesc. Această 
ordine s-a menţinut pînă spre sfîrşitul secolului al XIX-lea 
cînd ponderea celor trei factori s-a modificat, rolul activ 
revenind arhitecturii de tîrg. 

Evidenţi'erea originii celor mai vechi modele de arhi
tectură sătească de pe Valea Teleajenului este foarte di
ficilă şi, în aeest demers, ipotetieul este preponderent 
~omparativ cu certitudinea. , . 

La aceste modele nu se pot desluşi influenţe stilistice 
databile, dar, în contextul arhitecturii săteşti de pe în-

E 
I.() 
~-

B 
+ o 

a/ b = .6.20:3.83 =1.618= 0 

--- --- --

(a+b)/b:4,5:3,2=1.41 =V2 
c/b= 5.15:3.2= 1.618= 0 
dlf=f/e=2.3:1,56:1,56:1 D6=1.47~VI 

--------
0::1.3m. b=3.2m c=5.15m 

Varie ta tea rapoartelor obţinute prin combinarea unui număt 
redus de e lem en te (pătratul cu la tura de 3,95 m şi dreptun ghiul 
cu la turile de 3,95 m X 1,60 m), expre3ivita tea suprafeţelor re
zultate din aceste combinaţii d ovedes::: o îndelungată experi enţă 

în e la bora rea faţa delor. 

c. Schem a faţad ei principa le de la casa cămă răşi e i din Sl ă ni c. 
Utilizar ea pentl'! l;!onu lui r egulut, a pă tratului car e înscrie pla nul 
vertical al faţad ei aferent pri spei regăsit ş i la intercoloname n
tul s tilpilor, a raportului de a ur dintre lungimea zonei cu p ri s
pă de 6,20 m . şi lungimea zon ei pline de 3,83 m . ş i a rapor
tului d e l: :l ş i 2: 3 între în ălţim ea li beră a pri spei şi ras
pectiv a reg istrului infe rior, incluzînd ş i pa rapetul pri spe i ş i 
casei pînă la streaşină . dovedesc ş i în acest caz utilizarea tra-

seeJor regula toare. 
d . Schema faţad ei princ ioa le d e la casa Sodesc u din Bisca 
Chiojd. Stabilirea unor serii de raporturi ega le cu 1,41 = Y2 
între principalele dim ensiuni a le fo i şo rului precum ş i a rapor
tului de aur între lungimea zone i cu prispă egală cu 5,15 m . 
ş i ba za dreptunghiului, care în scri e foi şorul, ega lă cu 3,2 m. 
co nstituie un a din premisele expres ivităţii edifi ciului . Este r e
marcabil ă suita de pătrate ş i de dreptunghiuri deri vate din 
pătrate (cu la tura mare ega lă cu di agona la pătratului d e bază) 
care proporţionează foişorul clădirii, confer indu-i eleganţă şi 

preţiozita te. 

treg teritoriul ţării noastre, este evidentă o asemănare 
accentuată a arhitecturii Văii Teleajenului cu arhitectura 
Argeşului , Vîlcei şi Vrancei33 (fig. 18), toate fii!ld cara~
terizate de compoziţii volumetrice cu trei registre ori
zontale de grupare a modulelor compoziţionale şi deo
sebirea de arhitectura ou două registre orizontale a Ma
ramureşului34 şi Bucovinei. O diferenţiere se înregis-

33 L. Vlăduţiu, Etnografia, Editura Tehnică, Bucureşti (planşa 
modelelor de locuinţe ţărăneşti) 

34 Constantin Joja, op. cit., p . 69 
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trează şi faţă d arhitectura Gorjului, care, deşi cu trei 
registre, prezintă elemente puternic scoase în consolă la 
r gistrul median, dintre care cel mai frecvent sînt în
tîlnite prispe şi foişoare, şi are structura registrului in
ferior în cele mai multe cazuri din lemn. 

Deci, în contextul orizontului etnografic din ţa~·a 
noastră , arhitectura Văii Teleajenului se identifică , prm 
echilibrul formal, arhitecturali tatea expresiei vizuale şi 
prin sobrietatea elementelor decorative, cu arhitectura 
Argeşului şi a Vilcei, deosebindu-se de decorati vismul 
luxuriant al Gorjului, Maramureşului şi Bucovinei. An; 
fi, poate, tentaţi să socotim arhitectura Văii Teleaje
nului mai evoluată decît aceea a Bucovinei, Maramureşu
lui sau chiar a Gorjului datorită influenţei numeroase
lor ctitorii domneşti şi boiereşti din vecinătate în dia
log cu care arhitectura sătească s-ar fi autodefinit. De
terminarea raportului dintre arhitectura aulică şi cea 
sătească atît în arealul prahovea n cît ş i pe tot teritoriul 
ţării este un fapt nerezolvat35. Dacă am privi lucrurile 
doar din punctul de vedere al vîrstei, cele mai vechi cti
torii domnesti si boier s ti din Prahova coboară pînă în 
prima jumătate' a secol~lui al XVII-lea, în timp ce ca
sele tărăn esti netrecînd de secolul al XVIII-lea, am 
trage · concl~zia că modelele de locuinţe săteşti de pe . Va
lea Teleajenului s-au structurat sub influenţa arhitec
turii aulice. Dar, dacă comparăm procesul evolutiv al 
arhitecturii aulice, care se caracterizează printr-o per
manentă înnoire si schimbare de modele ou imobilismul, 
şi pentru perioad~ de care ne ocupăm, ~hiar cu fixism':11 
model elor săteşti, am fi mai înclinaţi să atribuim o ori
gine comună celor două categorii de modele, cobo
rînd pînă în antichitate. Dacă , din punct de vedere 
planimetric, locuinţa dezgropată la Popeşti, judeţul 
Giurgiu, datînd Q.in secolul I î.e.n„ este identică cu 
partiul cu două camere şi tindă, volumetric am putea 
compara modelele de arhitectură sătească avînd trei re
gistre, cu locuinţele turn din incinta marilor cetăţi daci~e 
care aveau un prim registru din piatră destinat depozi
tării, peste care se ridica un al doilea registru din cără
midă destinat locuirii ş.i un al treilea registru corespun
zător acoperişului. Este posibil ca în arhitectura 
aulică acest r egistru să se fi menţinut din cărămidă, 
iar în arhitectura să tească să fi fost înlocuit ca structură 
cu sistemul de vîrghii, sistem .Jntîlnit la numeroase con
strucţii datînd din antichitate . Modelele rezultate din a
ceas tă sinteză aveau durabilitatea soclului din piatră , 
care elimina putrezirea lemnului în contact cu solul, 
menţineau potenţialul de apărare al modelului originar, 
înlocuind doar sistemul de realizare a zidurilor nivelu
lui de locuire din cărămidă, s istem laborios şi greoi, cu 
tehnologia atît de răspîndită chiar din vremea aceea a 
pereţilor din trunchiuri de lemn pentru care exista ma
terial din abundenţă, cunoştinţe şi îndemînare necesare 
prelucrării lui. Din punct de vedere al dispunerii func
ţiunilor pe registre şi al volumetriei, în general, nu 
există neconcordanţe majore între primele modele de 
arhitectură sătească cu trei registre ~i· locuinţele t:irn 
din vremea dacilor, evidenţiate de săpăturile arheologice. 
Ar fi de semnalat următoarea inadvertenţă între încer
cările de r econstituire a clădirilor de locuit din timpul. 
dacilor, tributare in mare parte imaginilor de pe Co
lumna lui Traian unde sînt înfăţişate case dacice cu 
frontoane sau pinioane la faţada scurtă - şi configura
ţia acoperişului modelelor tradiţionale din arealul Văii 
Teleajenului şi chiar din aproape tot întinsul ţării care 
au patru pante atît la nucleul de bază, cît şi la nucleul 
de accent al foişoarelor. Această inadvertenţă este greu 

35 G. M. Cantacuzino consideră a rhitectura a ulică tributa ră 
arhitecturii ţărăneşti: „ De altfel, în toate timpurile s-au zidit 
case pentru boieri de către ţărani în care el ementel e ţărăneşti 
erau dezvoltate fără a-şi pierde caracterul" (op. cit„ p. 79) iar 
Constantin .Joja evidenţiază însemnăta tea arhitecturii săteşti în 
contextul orizontului nostru arhitectural medieval $i rolul e i 
determinant referitor la originalitatea acestui orizont: De n-ar 
fi existat casa ţărănească aşa cum o ştim, toată arhitectura me
dievală românească ar fi fost cu totul aservită formelor şi pro
cedee lor t ehnice străine." (op. cit„ p. 57) 

de explicat şi ne mulţumim numai să o semnalăm. 
Deşi minoră, la prima vedere, este de o mare importanţă 
în contextul compoziţiei volumetrice, clădirile cu pinion 
avînd un grad ridicat de parietalitate şi, deci, o mişcare 
volumetrică diminuată în timp ce edificiile cu patru pan
te la şarpante au o fluiditate şi o dinamicitate accentua
te, .soluţionarea acoperişului cu patru pante fără pinion 
sau fronton fiind definitorie pentru arhitectura noastră 
tradiţională (fig. 19). 

Procesul de constituire a modelelor arhitecturii să
teşti cu trei registre orizontale, specifice Văii Teleajenu
lui, Argeşului, Vîlcei şi Gorjului ş.a. se poate astfel plasa 
în primele secole .~le mileniului I al erei noastre, în 
timp ce modelele de locuinţe cu două registre orizontale 
specifice Maramureşului şi Bucovinei reprezintă conti
nuarea prototipului clădirii de locuit din neolitic. Acest 
fapt ar putea explica şi caracte rul mai „evoluat" al mo
delelor cu trei registre în raport cu cele cu două registre. 

Ideile expuse sînt numai ipoteze de lucru, dar este 
justificată încercarea de a găsi originea arhitecturii săteşti 
în contextul culturii noastre tradiţionale şi de a accepta, 
numai clupă o temeinică verificare, acţiunea formativă a 
unor influenţe externe acolo unde rolul lor este evident. 

Perfecţiunea absolută, ca o expresie a purităţii pro
por ţiilor (fig. 20)36, stăpînirea autoritară a materialelor de 
construcţie ş.i' a registrului ornamental conferă locuin
ţelor ridicate pe Valea Teleajenului, începînd cu a doua 
jumăta te a secolului al XVIII-iea pînă în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, un loc de frunte în universul va
lorilor arhitecturale tradiţionale. Sentimentul rostirii u
nor adevăruri perene ale arhitecturii, care se desprinde 
din expresivita tea vocabularului vizual, nu se limitează 
la interesul e tnografic sau pitorescul alcătuirii formale şi 
nici nu se datorează lentilei transfocatoare a demersului 
istorisit, ci vibrează plin de actualitate, certificînd uni
versalitatea yaloirilor care 11-au generat. Cunoaşterea+ 

pertinentă a acestor valori, presupunînd analiza detaliată 
a exemplarelor care se mai păstrează, ar putea furniza 
surpriza identificării unor trăsături atribuite arhitecturii 
modern ş i acest lucru nu este de mirare, în contextul 
universului arhitectural tradiţional, pentru acele alcătu
iri spirituale care exprimă universalitatea. 

Perfecţiunea celor mai vechi modele de locuinţe de 
pe Valea Teleajenului, dovadă hotărîtoare a vfrstei lor 
multimilenare, nu a mai fost atinsă de realizările ulte-

rioare. 
Chiar dacă modele structurate în perioada anilor 

1825- 1900 au produs obiective cu calităţi arhitecturale 
evidente, pe care sperăm să le putem prezenta într-un 
număr viitor al revistei, rapiditatea cu care influenţele 

arhitecturii orăşeneşti s-au succedat asupra celei săteşti 
nu a asigurat întotdeauna timpul necesar asimilării şi 

reformulării lor, cultura sătească limitîndu-se în final 
în multe din cazuri la un mimetism amorf. Astăzi, cînd 
eforturile sînt îndreptate spre regăsirea identităţii naţio
nale, şi în acest domeniu al arhitecturii, prezentarea re
perelor specificităţii universului ambiental tradiţional es
te mai actuală ca oricînd. 

36 Problema utilizării traseelor regulatoare în arhitectură a 
fost discutată în litera tura noastră de: Matilda C. Ghyka , Este
tica şi t eoria artei, Bucureşti, 1981, Editura Ştiinţifică şi Enci
clopediQ<1 

Arh. Adr ia n Gheorghiu este acela ca re a d esluş it primul 
prezenţa tmseelor r egula toare la arhitectura să tească de la 
noi, vezi Radu Patrulius, Adrian Gheorghiu, 1909-19111, „Arhi
tectu ra", nr. 1/1985, p. 7.0-79 

Utilizarea traseelor· regulatoa re la construcţiile lui Brîncoveanu 
a fost demonstrată de arh. Radu Drăgan prin suita de articole -
Au cunoscut meşterii lui Constantin Brîncoveanu secretele sec
ţiunii de aur?, „Arhitectura", nr. 3/1984, p. 41-49. 
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