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

Ar hitectura săteaSGă a soluţionat, alături de modelele 
clădirilor de locuit şi celelalte programe destinate 

funcţiilor comerdale, respectiv prăvăliile şi hanurile, o
biectivele de tehnică populară, respectiv morile, cra
m ele şi povernele, cele de cult - bisericile şi mănă ·
tirile -, constituindu-ş i integral prin mijloace proprii, 
cadml arhitectural al existenţei obştilor ţărăneşti. Arhi
tectura sătească de pe Valea Teleajenului a generat cele 
m ai vechi modele de prăvălii şi hanuri, p rezente în 
repertoriul clădi rilor com erciale din arealul prah ovean 
păstrate pînă astăzi, an aliza acestora evidenţiind capa
citatea de sinteză a meşterilor populari. 

O primă categorie de modele de prăvălii o con tituie 
adap tarea la fun cţiunil comerciale a tipurilor de: lo
cui n ţe săteşti, cu spaţii · de:t inate depozitării la nivelul 
inferior (ni velul terenului) ş i încăperi de locuit la ni
v lul superior . Spaţiile comei·ciale se soluţionează p rin 
r I artizarea zonei beciului. spre stradă , pr im.ind astfel 
tm acces distinct. 

Un exemplu în ace. t sens îl constituie locuinţa cu 
prăvăli e din satul Starchio:jd , datînd din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea (fig. 1). Nivelul inferior al 
acestei clădil'i este constituit din două zone egale ca . u
prnfaţă: o primă zonă destinată depozitării , alcătuind 
un beci p recedat de un gî rlici, şi o a doua zonă orientată 
sp re stradă de ·tina tă comerţului , compusă, la rîndul ei, 
d in încăperea prăvăli ei şi un vestibul de intrare di ·pus 
sub prjspa nivelului superior, cu acces at ît dinspre stradă 
cît şi din curte. Tot în acest vestibul se află dispusă şi 
car ·~ care asigură acce. ul la nivelul superior, compus, 

conform modelului tradiţional , din două încăperi deco
mandate p rintr-o tindă dispusă medi an şi precedate de 
o pri · pă amplă . Acest tip de locuinţă cu prăvălie consti
tuie exemplul cel mai simplu de adaptare la cerinţele 
fun ţiunii comerci ale a partiului modelelor ance tr&le 
de case ţărăneşti de pe Valea Teleajenulu.i . 

Un program comerc ial mai complex este soluţionat 
prin mijloace similare la locuinţa cu prăvălie din satul 
Poseşti datînd de la începutul secolului al XX-lea (fig. 2). 
Nivelul infe l'ior al acestei clădiri este compus tot din 
două zone funcţionale : un beci cu acces dinspre curtea 
locuinţei şi spaţiile prăvăliei nrnlt m ai dezvoltate decît la 
primul exemplu . O primă cameră cu uşă în două canate, 
dispu ă pe teşitura colţului din: pre s tradă al în căperii, 
şi două ferestre m al'i, pătrate, amplasate de o parte şi 
de alta a uşii, constituie spaţiul p ropriu-zis al prăvăli e i. 
Două încăperi adiacente, în şiruite, avînd fiecare şi acces 
dj rect din exterior, cu funcţii de depozitare şi auxiliare 
(camera negustorului, găzduir·ea călătorilor etc.), comple
tează programul planimetri c al prăvăliei. Într-un decroş 
a l faţadei se află amplasată scara de· acces la încăperile 
locuinţei , compusă din patru cam -r e, două cîte două de 
o parte şi de alta a unei tinde m ediane. Încăperile sînt 
precedate sptie · tradă de un geamlîc amplu. O prispă , 
d i · pusă pe faţada posterioară, adăposteşte accesul secun
dar al locuinţei car e debuşează tot în tj ndă . 

O upar a integrală a niv lului inf rior cu spaţii de
stinate on1erţului constitui o treaptă superioară de com
plexitate privind soluţio;n ar.ea planimetriei prăvăliilor . 
Un exemplu elocvent îl oferă o locuinţă cu prăvălie tot 
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din satul Poseşti, con tru.ită în 1907 (fig. 3) . Nivelul in
feri01· se compune din trei încăperi: o cameră de mar i 
dimensiuni (7 m X 7 m) cu o uşă în două canate, spre 
tradă, şi o altă uşă într-un canat, amplasată spre curte, 

un hol de legătu ră cu un corp anexă adăpostind un cup
tor de pîine şi un depozit adiacent holului. La nivelul 
superior se află în căpe rile de locuit, în număr de trei , 
amplasate două de o parte şi , a treia, de dimen ·iuni 
apreciabile (3,5 m X 6,5 m), de cealaltă parte a unei tinde 
m ediane. Faţadele orientate ·p re stradă şi spre curte 
sîn t p recedate de geamlîcu ri. Scara adosată, în interior, 
peretelui dinspre stradă al prăvăliei debuşează în geamlîc. 

Cele trei exemple an alizate au ca model tipul vo
lumetri c specific locuinţelor săteşti aparţinînd celei mai 
vechi categorii de edificii , lip ·ite de :paţii semid 'Chi ·e 
(p ri ·pe şi fo i şoare) la ni ve lul inferior - ni velul tere
nului. Este adevărat că în pr imul şi ultimul caz, edificiilor 
le-au fost adosate spre stradă, adiacent încăperilor pră
văliil or, polate, dar ace t fapt s-a petrecut ulterior con
struirii c l ă dirilor, iar pola tele înt de fapt extinde ri ne
integrate organic compoziţiei volumetrice iniţiale. Mo
mentul constituirii acestui tip de prăvă lii este greu de 
fixat în tim p ş i chiar ca loc. Am fi încl in aţi să atribuim 
totuşi mediului de tîrg configurarea acestu i model, exem
plificind opţiunea p rin clădirea hanului „Frînculescu" 
din Vălenii de Munte contemporană ca vechime prăvă
liilor din Starchiojd şi Poseşti. Şi în cazul clădirii din 
Vălenii de Munte se utilizează modelul volumetric an
cestra l de locuinţă sătea · că, la care în locul beciului de 
la nivelul inferim· (lipsit de spaţii semideschise), sînt 
dispuse spaţii comerciale, iar nivelul superior, de tinat 
locuirii , se constituie conform tipologiei tradiţionale cu 
camere de o parte şi de alta a unei tinde mediane, pre
cedată de p rispe sau geamlîcur i. 

Un model evoluat de prăvălii săteşti îl constituie 
t ipul de clădire în care încăperile comerciale de la ni
velul inferior (niv Iul străz ii) sînt precedate de spaţii 
semideschise. Unul din vechile edificii aparţinînd acestei 
categorii , păstrat pînă astăzi, este o prăvălie din Star
chiojd datînd de la mijlocul secolului al XIX-lea (fi.g. 4). 
Volumetric se compune dintr -un nucleu de bază şi unul 
de accent, reprezentant printr-un foişor pe două nivele 
cu fronton triunghiular din scînduri t raforate, de influ
enţă neoclasică. De o parte şi de alta a foişorului, la 
nivelul inferior (nivelul cu spaţiile comerciale) au fo t 
constituite două polate pe stîlpi , realizîndu-se t'astfel )spa- /) 
ţiile semideschi e de. tinate ·ă articuleze cele două în- ') ; 
căperi ale prăvăliei cu frontul stradal. Fiecare din cele 
dou ă camere au f r stre mari, pătrat , cu obloane din 
lemn şi intrări dir cte din polată , încăperea din dreapta 
avînd colţul dj n ·pre stradă teşit , loc în care s-a dis-
pus uşa, solu\ie frecvent întîlnită la rezol varea acce
selor destinate cumpără torilor. Nivelul sup r ior s co m
pune din două încăperi de o parte şi d alta a unei 
tinde mediane precedate, sp re stradă, de prispa cu foi 
şorul dispus central, protej ată de geamlîc. Utilizîndu-se 
declinitatea terenului, accesul la nivelul superior al în
căperilor de locuit se realizează pe latura scurtă a tin-
dei, opusă foişorului , legătura cu nivelul inferior (n i
velul prăvăliei) fiind asigurată de o cară exterioară cu 
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b. 

trepte din piatră, executată pe panta naturală a t ere
nului şi adosată faţadei late rale stingi. 

Acelaşi p rincipiu , conform căruia încăper i.le comer
ciale se articul ază cu strada prin spaţii semideschise, 
.a fost utilizat şi la planimetria prăvăliei d in satul Ogre
t in , comuna Dra:jna, datînd de la începutul secolului al 
XX-lea (f ig. 5). Volumetr ia edificiului (clădi re în „L") 
este alcătuită în vederea preluăr ii colţului determinat 
<le intersecţia a doua străzi, vădind prin aceasta influ
enţa arhitecturii orăşeneşti , din două nuclee compozi
ţionale de bază , soluţie rar utilizată la locuinţele săteşti 
de pe Valea Teleajenului . Incăperile destinate comer
ţului , în număr de două (o prăvălie cu uşă în două ca
nate, dispusă pe teşitura colţului din ·pre stradă şi un 
d epozi t cu acces independent), ocupă zona orientată spre 
strad ă, însumînd dou ă t reimi din suprafaţa nivelului in
ferior. Cealaltă treime adăposteşte beci ul locuinţei , cu 
intrarea prin gî rli ci, şi sca ra de acce. la nivelul supe
r ior. O p rispă integrată organic volumetriei edificiului 
înconj oarE't prăvă li a pe tre i la turi, accentuînd teşitura 

c. 

a. 

Fig . 1. I răvă li c din sn tul S larchiojd 
da tincl clin a do ua jumătate a secolului a I 
'VIH- lca: a - pl a n n ive l inferi or , 

b - pla n niYc l superior , c - fnţa clă 
( in p rezc nlu ·1 s lucliu n u ros l cxcc ula t c : 
r e lcYcc - C>i lin Hoină r esc u . L id ia Gâr 
ni cca 1111 , Măcl:'\ lin a E nescu ; desen e -
Ma nu e la .I J o ină r csc u ; fo logr a fii - Mă

d:1 lin a E nescu ). 

încăperii. La nivelul superior pr i pa se desfăşoară pe 
toată lung imea celor două faţade exterioare jux tapuse. 
La acest nivel sî.n t di ·puse cele trei încăperi de locuit, 
două grupate în jurul unei tinde, iar cea de a treia cu 
acces direct din exterior. Tinda are uşă at ît spre zona 
anexelor cît şi spre prispă . Încăperea centrală , situată 
deasup ra prăvălie i , are şi ea colţul teşit cu o uşă în 
două canate, amplasată în acest loc şi servind at ît ca 
odaie de locuit cît şi ca salon. Legătura între nivele se 
asigură atît p rintr-o scară adosată spre exterior pere-

Fi!J . . ~ . Pri\\'ii li c din snl ul Poscş li dalincl ele la incc pulul sec olului a l 
X:\.- Jc:i : a - plnn ni ve l i11f1· ri o r . b - pla n ni ve l supe ri o r. c - vede re. 

b. 

c a. 
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I Q, 

'Fig. 3. Prăvălie din satul Poscşti da tlnd din anul 1907: a - plan nivel 
inferior, b - plan nivel superior. 

~ 
~~ 

/ 

c. 

' 

arhitecturii din tîrgurile transilvănene, influenţă subli
niată şi de structura planşeului beciului executat din 
bolţişoare de cărămidă cu grinzişoare metalice. 

Nivelul superior unde sînt amplasate încăperile de 
locuit se compune din trei camere, dispuse pe latura 
dreaptă a unei tinde ample, şi un salon generos, ocu
pînd latura stîngă a tindei. Spre faţada principală, pe 
zona aferentă tindei şi camerelor, se dezvoltă un geam
lîc cu acces din tindă . Pe toată lungimea faţadei poste
rioare este adosată o polată largă avînd înălţimea ma
ximă egală cu cornişa edificiului ; ea adăposteşte cara 
de acces la nivelul superior şi fîntîna gospodăriei. 

Cristalizarea modelului de clădire de locuit cu pră
vălie la nivelul inferior, precedată de spaţii semides
chise, este de presupus a se fi înfăptuit tot în mediul de 
tîrg, în pieţele comerciale, unde frontul spre stradă , la 
nivelul terenului, a fost ocupat cu încăperi comerciale. 
Un exemplu în acest sens îl constituie hanurile din Vă
lenii de Munte, datînd de la mijlocul secolului al XVIII-lea 
(fig. 7); nivelul lor inferior adăposteşte, spre stradă, în
căperi comerciale precedate de o prispă, iar nivelul su
perior, tructurat conform modelului tradiţiona l de lo
cuinţă sătească, camere în jurul unei tinde mediane pre
cedate de geamlîc. 

Toate clădirile, analizate mai sus, au comun modul 
de organizare planimetrică şi anume ocuparea parţială 
sau integrală a nivelului inferior (nivelul terenului) cu 
încăperi comerciale, precedate sau nu de spa ţii semides
chise, şi amplasarea, la nivelul superior, a încăperilor· 
de locuit conform modelului ancestral de locuinţă ă
tească .. 

d. 

! ~) 
: . / 
'1-... _ _______ !-------·-- -' .:.. _ ______ _./; a. 

Fig. 4. Prăvăli e din satul Starchiojd clat!nd de la mijlocul secolului al X IX-lcn: a - pio n 11iYc l infcr .ior , b - p lan nivel superior , c - f aţadă 
el- vedere. 

telui beciului, care debuşează pe prispă, cît şi utilizîn
du-se panta naturală a terenului printr -o uşă cu acces 
în tindă . Complexităţii partiului, modului arm'Onios în 
care paţiile semideschise se integrează volumetriei li 
se adaugă simplitat ea şi expresivit atea registrului faţa
delor, ritmul creat de tîlpii prispelo r pe două nivele 
şi firescul soluţiei adoptate în vederea rezolvării fron 
turilor intersecţiei stradale, întreg edificiul constituind 
o mărturi e elocventă a capacităţii de preluare şi adap
tare la mediul ătesc a modelelor onst ituite prin pro
cedee arhitecturale autohtone în m diul de tîrg şi, în 
ultimă instanţă, a prezenţei şi eficienţei dialogului arhi
tectural sat-tîrg. Acest dialog este şi: · mai evident la clă
direa prăvăliei din comuna Poseşti, datînd de la înce
putul secolului al XX-lea (fig. 6). De m a:ri dimensiuni 
(cca 12 m X 14 m), edificiul prezintă la nivelul inferior, 
două încăperi pentru prăvălie orientate spre stradă, o 
cameră anexă, pentru negustor, şi un beci. Atît spre 
stradă cît şi pe toată lungimea faţadei laterale drepte, 
spaţiile comerciale şi încăperea anexă sînt precedate de 
o prispă cu arcade semicirculare din zidărie, soluţie · rar 
întîlnită în mediul rural, vădind cu claritate influenţa 
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O soluţie arhitecturală mai complexă, privind modul 
de organi zare a spaţiilor destinate comerţului , o consti
tuie amplasar a încăperilor omerciale pe două nivele, 
atît la nivelul inferior cît şi la cel superior. Un exemplu 
grăitor îl oferă prăvăli a din comuna Po e_şti , satul Nuc
şoara , ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
(fig. 8). Adoptîndu- e volumetria locuinţelor săteşti cu 
un singur nucleu compoziţional şi utilizîndu-se cu abi
litate declivitatea terenului cu pantă ascendentă pr ivind 
de la stradă, s-a reuşit o planimetrie flexibilă, dispunîn
du-se la nivelul inferior o încăpere precedată spre stradă 
de o prispă între d ou ă pante de zidărie, iar la nivelul 
superior patr u încăper.i , grupate două de o parte şi două 
de cealaltă parte a uneii t ind mediane. O p rispă pe 
două laturi, integrată organic volumetriei, articulează 
încăperile acestui nivel cu spaţiu exterior. Incăperea de 
la nivelul inferior• (de fapt un demisol parţial, rezultat 
din utilizar a pantei terenului), deschisă spre stradă prin
tr-o uşă în două canate, se constituie ca o sală de pr i
mire a prăvăliei specializate în vopsirea linii. O scară 
interioară într-o rampă asigură legătura acestei încăperi 
cu tinda printr-un chepeng. Incăperile nivelului supe-
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d. 

____ _.a_ ___ a / O. 

Fig. ii. - Prăvă li e din sntul Ogrctin dallncl el e \a lneepu
lul secolului a I XX-lca: a - plan nivel inferior , b- plan 
nivel super ior , c - raţa clă , el - vedere . 

Fig. 6. Prăvălie din satul Poseş li de 
la 1ncepulul secolului al XX-ICJa: a -
plnn nivel inferior , b - plan nivel 
su perior. 

rior se grupează în două zone funcţionale: o zonă co
mercia lă cuprinzînd cele două camere de la tradă -
prima cu uşă în două canate dispusă pe teşitura colţu
lui şi constituind prăvălia propriu-zisă , iar cea de-a doua, 
depozitul - Şi o zonă de locuit, formată tot din două 
cam re, ambele cu ace s din tind ă . Nivelul superior 
beneficiază atî.t de un acces principal, realizat printr-o 
scară exterioară debuşî.nd în supralărgirea pri pei obţi
nută prin teşireia colţului încăperii prăvăliei, ac es fo
losit de locatarii casei ş i de clienţi, cît şi de un acces 
se ·u nd nr rezervat numai locuinţei, care debuşează direct 
în tind ă, pdn latura ei îngustă orientată sprn zona ane
xelo r. Prăvălia de la nivelul superior asigură vînzarea 
lînii vopsite ( are se prelucrează în încăperea de la de
misol) , precum Şi a altor mărfuri legate de tehnologia 
lînii (vop ele, mordanţi etc). 

Complexitatea şi flexibilitatea soluţiei planimetrice, 
abilitatea cu care a fost fructificată panta naturală a te
renului, în sensul obţinerii unei eficienţe funcţionale 
maxime, expresivitatea plasticii adritecturale şi acura
teţea detaliilor conferă edificiului o ridicată cotă valo
rică, ilustrînd, odată în plus, genialitatea meşterilor popu
lari capabili să asimileze şi să r eformuleze în cadrul 
sătesc procedee arhitecturale specifice mediului de tîrg. 

O ultimă categorie de clădiri com~rciale o constituie 
edificiile car grupează la nivelul principal de locuire 

o 

a. b. 

atît zona de locuit cît şi încăperile prăvăliei . Această 

categorie, deşi predominantă în cele mai multe din lo
calităţile rurale ale ţării noastre, este întîlnită mai ra„ 
în arealul Văii Teleajenului pentru care sînt caracte
ristice clădirile comer ciale cu două nivele avînd spa
ţiile pentru prăvălie situate la parter iar zona rezervată 
locuirii, la etaj . 

Un frumos exemplu de felul în care a fost soluţio

nată planim trie o prăvălie u zona de locuit şi cea 
comercială la acelaşi nivel îl constituie un edificiu si
tuat în centrul comunei Drajna, datînd de la mijlocul 
secolului al XIX-lea (fig. 9). Amplasată pe un teren cu 
declivitat accentuată şi cu panta nefavorabil ori nta tă, 
descendentă în raport cu cota străzii, clădirea are re
zolvată, cu abilitate, o întreită funcţiune: locuinţă, pră
vălie şi sediul administrativ al obştii săteşti din Drajna. 
Pornindu-se de la volumetria tradiţională a locuinţelor 
săteşti cu un nucleu ompo:iiţional de bază şi un altul 
de accent, constituit dintr-un foişor , a rezultat, în final, 
prin adiţionarea a încă unui nucleu de accent opus foi
şorului, un edificiu cu volumetrie în „T". Declivitatea 
terenului a fost fructificată prin realizarea unui nivel 
parţial cu rol de depozitare - un beci cu accesul prin
tr-un gîrlici, de sub foişor. 
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Fig. 7. Veder e clin Vă leni i de l\llunle ele la s[irsilul secolul u i a l XIX-Jcn. 

Î n t '"{t 1-tc, ?-~ /c.ee -f c.. .Un lie1 1. J,·Vi Vi fe u.,~ ·de f'l"-u,u 

c. 

--· ···- - --··- ---< - -- - - -.A.. ____ _ .,ll ____ _ 

b. 

Nivelul principal se compune din trei camere gru
pate în jurul unei tinde. Cea mai mare dintre ele este 
prăvălia propriu-zisă, orientată spre stradă şi înconju
rată pe două laturi de prispă, avînd amplasată uşa în 
două canate pe colţul teşit al camerei. Dispusă vis-a-vis 
de prăvălie, cu accesul tot din tindă se află a doua în
căpere constituind locuinţa negustorului. Această cameră 
beneficiază de un spaţiu din prispa faţadei pr incipale 
şi de prezenţa foi şorului amplu care articulează zona de 
locuit cu zona comercială. Adiacentă laturii dinspre stradă 
a foişorului, scara exterioară asigură legătura cu nivelul 
inferior - nivelul beciului. P e faţada posterioară, opusă 
foişorului, s-a dispus o încăpere destinată să găzduiască 
activităţile legate de funcţionarea administraţiei obştii 
ţărăneşti locale. Avînd accesul asigurat atît din exterior, 
printr-o prispă orientată spre stradă, cît şi din tindă, 
încăperii în discuţie i se conferă o mobilitate funcţională 
remarcabilă. De fapt, întreg partiul ilustiiează o com
plexitate arhitecturală evidentă, graţie căreia distribui
rea funcţiunilor în teren s-a realizat cu m aximum de 
eficienţă în pofida amplasamentului cu declivitate des
cendentă, privită de la cota străzii. Astfel, a fost asigu
riată zonei publice (prăvălia şi încăperea administrativă) 
legătura intimă Şi directă cu strada, subliniptă şi de 
prezenţa spaţiilor semideschise, iar prin teşirea colţului 
prăvăliei, degajamentul necesar accesului cumpărători
lor. Zona de locuit, retrasă de la stradă , este ferită de 
circulaţia publică şi în legătură directă cu anexele gos
podăreşti, adăpostite într-o polată adosată clădirii , . pe 
latura opusă străzii şi adiacentă camerei de locuit. 

Flexibilitatea funcţională este dublată de o volu-
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metrie variată şi armonioasă , spaţiile semideschise inte
grîndu-se organic compoziţiei generale. Rafinamentul de
taliilor subliniază reuşita plastică generală, conferind 
edificiului p reţi ozitate şi vibraţie . Stîlpii p rispelor şi foi
şorului , fasonaţi în lemn de stejar conform modelului 
trad iţional al Văii Teleajenului, parnpeţii , în acelaşi t imp, 
ban chete cu spătarul în clinat, toate sînt elemente de
corative cît şi importante componente structurale şi fun c
ţionale. De altfel, întreg ansamblul este o expresi a· 
sintezei perfecte între funcţional şi estetic, constituind, 
din acest punct de vedere, unul din cele mai reuşite· 
ex emple ale a rhitecturii săteşti de pe Valea Teleaje
nului, purtăto r al mesaj ului m ajor al artei ţărăn eşti , . 
acela de a îmbina utilul cu frumo. ul. 

Un exemplu imilar îl con tituie locuinţa cu prăvălie 
ridi cată la mijlocul secolului al XIX-lea în centrul lo
calităţii Slănic (fig. 10). Partiul cuprinde două zone func
ţionale d i ' tinete: o zonă comercială fonnată din două 
încăperi precedate sp re stradă de un foişor , în care . ·e 

o. 

F ig. 8. d- Pr:'\vă li c din sat ul Nucşoa ra: pcrspcctiviî. 

Fig . 8. Prăvă li e clin salu l Nucşoara dnl! ud d in n doua 
jumiîtalc a secolului a l X TX-Jca: a - p lan nive l inferior , 
b - plan ni ve l supe. ri or , c - J'a\. aclă . 

află dispuse şi uşa de acces a cumpărătorilo r, şi o zonă 
de locuit compusă din patru încăperi, grupate două cîte 
două de o parte şi de alta a unei tinde mediane . ln 
tindă sînt amplasate cele două accese ale locuinţei, ac
cesul pr incipal p recedat spre stradă de prispa locuinţei 
şi accesul secunda r orientat spre anexele gospodăriei şi 
protejat de un foişor . Un beci amplasat sub încăperile 
comerciale, cu acces prin chepeng, destinat păstrării 
mărfi i, ş i un cotlon di ·pus sub foişorul faţadei posteri
oar e deservind locuin ţa, con tituie spaţiile de depozitare. 

Construcţii asemănătoare se mai întîlnesc şi în alte 
localităţi d in arealul Văii Teleajenului , dar în pofida 
acestui fapt, pentru zona în discu ţie rămîn caracteris
tice clă dirile comerciale cu două nivele avînd prăvă
liile dispuse la parter. 

• 
• 

O categorie distinctă de clădiri destinate comerţului , 
dar şi adăpostirii călătorilor, o constituie hanurile să
teşti. Acest program va fi ilustrat prin trei exemple spe
cifice zonei etnogra fice de pe Valea Teleajenului. 

În cen trul comunei Poseşti a fost ridicată, la sfîr
şitul secolului al XVIII-lea, clădirea unui han a cărui 
planimetrie este ilustrati vă pentru acest tip de edificii 
(fig. 11). Partiul se compune d~n şase încăperi dispuse 
perechi , în raport cu axul longitudinal al clădirii, şi în
conju,rate pe trei laturi de prispe. Pe a patra latură se 
află gîrliciul beciului caire a11e şi legătură directă cu ni
velul superior printr-o scară cu chepeng amplasat în 
prispa aferentă zonei bucătăriilor . 
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b. 

Din cele şase încăperi ale hanului, cea mai mare 
din ele, cu o uşă în două canate, ampla · ată pe colţul 
teşit al camerei şi flancată de două ferestre largi prevă
zute cu obloane, constituie prăvălia propriu-zisă . Încon
jurată pe două laturi de pr ispe cu pardoseală din lespezi 
de piatră Şi cu legătură directă cu nivelul străzii, be
neficiind de degajarea obţinută prin teşirea colţului în
căperii şi destinată accesului cumpărătorilor, spaţiul pră
văliei este dispu. în zona de interferenţă cu teritoriul 
de interes public al bătăturii satului. 

O încăpere ma i îngustă adosată prăvăliei , cu acces 
distinct din prispă, constituia un spaţiu destinat găz
duirii călătorilor mai înstăriţi , marea majoritate a ace -
tor.a petrecînd, de obicei , noaptea în căruţele adăpos
tite de ograda împrejmuită a hanului. Celelalte patru 
încăperi, de formă pătrată şi dimensiuni apropiate, ser
veau ca spaţii pentru gătit şi ca locuinţă hangiului. Două 
din ele di puse median, avînd fiecare acces distinct din 
prispă şi legătură între ele, comunicînd atît cu prăvălia 
cît şi cu locuinţa hangiului, puteau fi utilizate ca spaţii 
comerciale sau ca încăperi destinate la nevoie găzduirii 
călătorilor. De fapt, partiul hanului se caracterizează 
printr-o flexibilitate funcţională remarcabilă , fiecare din 
încăperile hanului putînd la nevoie să adăpost ască di
verse activităţi. 

Vol:umetrrfa iechilib,rată, unnînd modelul locuin~ei 
săteşti tradiţionale cu un singur nucleu compoziţional, 
este susţinută de claritatea plastică a faţadelor r itmate 
de stîlpii prispelor. Subasmentului masiv i se suprapune 
orizontala dantelată a parapetului de la pr ispe, acura
teţea imaginii fiind subliniată Şi de profilatura grinzi
lor cunună. Funcţionalitatea şi expresivitatea plastică 
a edificiului, aflat în prezent prin strămutare în Mu
zeu ~iculturii din Goleşti-Argeş , îi conferă · o valoare 
c itecturală majoră. 

Asemănător cu hanul din Poseşti este şi „Hanul 
Roşu" vestit în arealul pralhovean - han de drumul 
mare - datînd din ultima jumătate a secolului al 
XVIII-lea (fig. 12). Situat la mijlocul distanţei dintre 
localităţile Ploieşti şi Vălenii de Munte, în satul Făget, 
clădirea are un ocol întărit cu o curtină zidită din bo
lovani de r îu unde se adăposteau peste noapte poşta
lioanele şi carele cu mărfuri ce se îndreptau spre lo
calităţile dunărene sau transilvănene. Un ·şopron pen
tru atelaje, amplasat în colţul de nord-vest al ocolului, 

1 ""w..i .cJ./.... rC ·7' . 

d. 

a. 

e 

Fiy. V. Pr~ v:ili e clin s:1l 11 I U rnjnn cln
lind el e ln i necpu lu I seco lului :1 I X I X - iea: 
n - pl:rn ni ve l i11l'c1'ior . IJ - plnn 
ni ve l superi o r , c - l'u\ncln el e su ci , ci -
l'a \.n cln ele cs l , c - \'edc r e. 

alcătuit din ziduri masive din bolovani de rîu, corn.
pieta ansamblul gospodăriei. 

Cl ădirea propriu-zisă a hanului adoptă din punct de 
vedere volumetric modelul locuinţelor săteşti cu un hu
cleu compoziţional de bază şi un nucleu de accent, con
stituit dintr-un foişoi· pe faţada posterioară a hanului 
orientată ··pre ocolul gospodăriei. Faţada prin cipală, s i. ~ 
tuată spre stradă , este precedată de o prispă generoasă, 
destinată să adăpostească de arşiţă şi ploaie pdnzul că
lătorilor . Planimetric, clădirea se compune tot din şase 
încăperi, ca şi în cazul hanului din Po eşti, dar patru 
din acestea sînt grupate cîte două de o parte şi de alta 
a unei tinde medi ane care uneşte pri pa faţadei p rinci
pale cu foişorul faţadei posterioare. lncăperile, di puse 
median sînt dublate, spre exterior, de încă două camere; 
una spre stradă cu acces din prispă, iar cealaltă cu acces 
distinct din curte. Încăperile din dreapta tindei puteau 
fi folosite atît ca spaţii destinate găzduirii călătorilor, 
cît şi ca încăperi comerciale, iar camera centrală dinspre 
stradă constituia prăvălia propriu-zisă. Cele două încă-· 
per i adiacente faţadei poster ioare, dintre care una cu 
acces dir ect din exterior iar cealaltă cu legătură prin 
tindă cu r estul încăperilor hanului erau locuinţa hangiu
lui şi bucătăria hanului. 

Schema planimetrică a fost concepută în sensul rea-· 
lizării unei flexibilităţi funcţion ale maxime şi deci a 
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asigurării unor posibilităţi diverse corespunzătoare ori
cărei situaţii. Un beci parţial, cu acces printr-un gîrlici 
dispµs sub foiş.orul faţadei posterioare, constituia spaţiul 
cţestinat depozitării alimentelor şi mărfurilor. Farmecul 
plasticii arhitecturale -, subliniat pe faţada principală 
de prispa amplă cu acoperişul sprijinit pe stîlpi fasonaţi 
din lemn de stejar şi mărginită de un parapet constitu
ind, totodată, şi o banchetă, iar pe faţada posterioară 
de foişorul elegant -, subtilitatea concepţiei planimetrice 
şi acurateţea execuţiei conferă edificiului o inestimabilă 
valoare istorică, artistică şi tehnică, ilustrînd, pe de o 
parte, genialitatea meşterilor populari de pe Valea Te
leajenului, iar pe de altă parte, modul elevat de orga
nizare a transporturifor din arealul prahovean, la mij
locul secolului al XVIII-le1a. 

Un han deosebit ca partiu de cele prezentate pma 
acum este acela ridicaţ la mijlocul secolului al XIX-lea, 
în satul Bătrîni din comuna Starchiojd cunoscut sub nu
mele de „Hanul lui z ·amfirache Grecu" (fig. 13). Volu
metric, clădirea, în formă de „L", se compune din două 
nuclee compoziţionale dispuse perpendicular . Nucleul din
spre · tradă, care este şi cel mai vechi, înconjurat de 
prispe pe trei laturi, primeşte , la rîridul său, pe latura 
scurtă, un accent volumetric constituit dintr-un foişor 
amplu, în timp ce nucleul situat în adîncimea ocolului 
hanului are o prispă orientată spPe ogradă. 

În organizarea planimetrică regăsim, corespunzînd 
celor două nuclee volumetrice, zonele funcţionale de co
merţ şi locuit. Încăperile destinate com~rţului, în nu
măr de două, sînt grupate în nucleul volumetric de la 
stradă. Prima dintre ele, de mari dimensiuni, este pră
vălia propriu-zisă. Regăsim colţul teşit în intenţia de
gajării spaţiului pentru realizarea .accesului, cu uşă în 
două canate flancate de obişnuitele geamuri mari de 
formă pătrată diair_,_ în acest caz, cu buiandrugul semicir
cular şi cu o zonă mobilă - un ghişeu batant, prin care 
se putea servi direct în exterior. 1n imediata vecinătate 
a prăvăliei se află foişorul a cărui pardoseală, ridicată 

cu o jumătate de metru în m port cu cota duşumelei 

prispei adiacente, fereşte spaţiul foişorului de circu~aţia 

<lin prăvălie, asigurînd, în acelaşi timp, înălţimea nece
sară realizării accesului la beciul hanului, situat sub 

42 

.._......__.___._l __..'· ~sm Fig. 10. Pri't vălic din oraşul Slănic cla
tine\ de la inccputul secolului al XIX-

0. !ca : a - plan beci, b - plan parter, 
c - dela Jiu de stîlp, ci - fa'ţada de sud. 

foişor. A douia încăpere a hanului este un spaţiu cu mai 
multe funcţiuni: bucătărie, loc de găzduire a călătorilor 
şi, la nevoie, chiar spaţiu comercial. Locuinţa hangiului 
·este rezolvată în nucleul volumetric situat în adînci
mea curţii şi se compune din două încăperi pătrate 
aflate de-o parte şi de alta a unei tinde pre.cedate de 
prispă. 

Claritatea organizării planimetrice, reluată şi su
bliniată de compoziţia volumetrică conferă clădirii va
loare arhitecturală şi plastică deosebită. Înconjurînd în
căperile comerciale Şi de locuit prispele se constituie în 
adevărate portice, iar foişorul, amplu şi dispus frontal pe 
direcţia principală de acces, reprezintă un loc pentru 
loisir-uri în aer liber, îmbiind atît pe localnici cît şi pe 
călători. Volumetria dinamică, cîmpurile ample ale ver
sanţilor şarpantei şi plinurile albe ale pereţilor , t rafo
i·urile balustradelor , prispelor Şi foişoarelor, alcătuite în 
acelaşi timp şi ca banchete, precum şi decoraţia în stu
catură ce ritmează faţadele realizează o imagine plasti.că 
armonioasă şi inedită. De altfel, în repertoriul plastic 
se întîlnesc Şi primele semne ale neoclasicismului, atît 
în ceea ce priveşte forma triunghiulară a frontului foi
şorului, cît şi în intenţia de a sugera prin profilatura 
faţadelor o pilastratură de sorginte clasicizantă. 

Prăvăliile şi hanurile analizate reprezintă cele mai 
vechi clădiri comerciale săteşti din arealul prahovean şi 
printre cele mai veohi de acest tip · din ţară. Este de 
presupus existenţa unor prăvălii şi hanuri în fostele 
tîrguri ale Tîrgşorului Şi Gherghiţei, ale Filipeştilor de 
Tîrg, Cîmpinei, Ploieştilor şi Mizilului, dar cea mai mare 
parte a unor astfel de obiective au dispărut fie odată 
cu aşezarea - în cazul Tîrgşorului - fie pe parcursul 
înnoirilor edilitare, în cazul celorlalte· localităţi. Dar, 
referindu-ne la prăvăliile şi hanurile datînd din seco
lele XVIII şi XIX din Cîmpina şi Ploieşti, care s-au păs
trat pînă astăzi, se poate semnala similitudinea elemen
telor arhitecturale cu edificii de acelaşi tip, de pe Valea 
Teleajenului, asemănare confirmată şi de cele două ha
nuri existente în localitatea Vălenii de Munte la care 
ne-am referit mai sus. Dacă configurarea partiurilor clă
dirilor comerciale este condiţionată urbanistic de consti
tuirea pieţelor şi a vadurilor de tîrg, ipoteza apariţiei 
acestor modele în exclusivitate în mediul wrban este ne-
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Fig. 11. Hanul din Poscşti da 
tind de la sfJr si{ul secolului al 
XVIII-iea: a - · plan beci, b -
plan parter , c - faţadă , d -
secţiune (relevee arh. An ghel 
Marcu) 

Fig . 12. Hanul „Hoşu " din satul Făget 
datincl clin a doua jumătate a secolului 
n l XVIII-Jca : n - p lanul gospodăriei , 
b - planu l beciului, c - pla nul par
teru lui , ci - perspectivă 

b. 

a. 

convingătoare . Se poate mai degrabă afirma constitui
rea, concomitent, la sat şi la oraş, a modelelor progra
m elor comerciale într-o indisolubilă şi echilibrată relaţie 
genetică, furnizarea tiparelor volumetrice, planimetrice 
structurale şi decorative pentru astfel de modele dato 
rîndu-se, evident, arhitecturii locuinţelor săteşti . 

O dovadă în plus în sprijinul acest ei ipoteze o con
stituie configuraţia vetrei satului Poseşti, care dovedeşte 
similitudini de zonare funcţională şi dotare cu pieţele 
orăşeneşti. Se poate spune că alcătuirea satelor de pe 
Valea Teleajenului şi din toate celelalte zone etnografice 
reprezentative ale ţării noastre prezintă analogii evi
dente, în ceea ce priveşte configurarea funcţională şi 
modul de distribuţie în teritoriu a grupelor de programe 
arhitecturale, cu formaţiunile de tip urban. În ambele 
cazuri, textura aşezării nu este uniform distribuită în 
teritoriu, aceasta polarizîndu-se funcţional şi edilitar cen
trelor de interes public (pieţelor comerciale, vadurilor 
de tîr.g, bătăturilor destinate . organizării horelor etc), ade-
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c. 

v&rate nuclee teritoriale grupînd în jurul lor m ajoritatea 
Juncţiunil or importante (meşteşugăreşti, comerciale, ad
ministrative, pedagogice, religioase) ale aşezării, restul'. 
teritoriului rămînînd destinat zonei rezident'iale. Această 
analogie între sat ş·i oraş, limitează dife're;iţa între lo
calităţile rurale şi cele urbane la raportul numeric dintre 
populaţia ocupată exclusiv cu agricultura şi populaţia 
angrenată în activităţi meşteşugăreşti, comerciale, admi
nistrative, pedagogice etc. şi nu la absenţa unora sau 
altora din aceste ocupaţii. 

Reluînd descrierea zonei centrale a satului Poseşti 
aşa cum se prezenta la cumpăna dintre secolele al XIX-lea 
şi al XX-lea, vom întîlni ca dotări comerciale: han cu 
grajduri şi magazii destinat traficului comercial şi de 
călători, două prăvălii, trei cîrciumi, zalhana, brutărie;. 
ca unităţi meşteşugăreşti : atelier de fierărie , atelier de· 
tîmplărie, două-trei poverne; · im ca dotări sociale : pri
mărie, biserică, bancă populară , şcoală ş.a. Aceste dotări 
se grupează în jurul unor spaţii libere cu rol funcţional 
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c. 

b. 

I-fonu l din salu l Băl r în i: e - pe rspectivă 

10 CJf 

t. 

bine precizat: locul t îrgului (se ţineau anual patru tîr
guri), locul horelor din zilele de sărbătoare, ocolul ha
nului, bătătura prăvăliilor etc. 

Texturi teritoriale similare celei din Poseşti se întîl
nesc şi în celelalte aşezări rurale de pe Valeâ Teleaje
nului: la Drajna, Sta:rchiojd, Bătrîni, fiind de presupus 

·că o configuraţie similară din Vălenii de Munte a evo-

44 

g. 

d. 

a. 

Fi,q. 13. Hanul din satul Bătrlni 
dalînd de la mijlocul secolului a l 
XIX-iea: a - planul beciului , 
b - planul pa rterului , c - fa ţada 

princ ipală , d - fa \:acla latera lă 

Hanul clin satul Bătrîni: r -
fereastră cu ghi şeu , g - pa
ra pc tu I cu ba ncile tă ele la prispă, 

----~ h - dctn Jiu de pila slratură, i -
h. pr o fi I din stucaluri't 

luat datorită condiţiilor interzonale favorabile pînă la 
rangul de tîrg şi, ulterior, pînă la nivel urban. 

Premizele socio-economice ale structurii complexe 
a ·satelor din zona Văii Teleajenului şi din celelalte zone 
etnografice similare sînt în strînsă legătură cu constitui
rea şi dezvoltarea obştilor săteşti, şi menţinerea lor ca 
factor social major al evoluţiei societăţii româneşti. 
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Alături de modelele locuinţelor, prăvăliilor şi hanu
rilor, meşterii populari şi-au dovedit ingeniozitatea, mă
iestria arhitecturală , în conceperea şi executarea diferi
telor sisteme ş i obiective de tehnică populară, impor
tante dovezi ale complexităţii profilului economic care a 
caracterizat permanent întreaga societate rurală. Din rîn
dul obiectivelo·r de tehnică populară, morile jucau un rol 
important în economia agrară . In arealul prahovean, ca 
şi în toate celelalte zone rurale ale ţării, au funcţionat, 
odinioară, nenumărate moiri, pe Valea Teleajenului cu 
precădere m'ori de apă. 

O a tfel de moară ridicată la mijlocul secolului al 
\XVIII-lea mai funcţionează şi astăzi la marginea satului 
,. Drajna de Jos (fig. 14). Folosind cu în demînare forţa 

{
1
' motrice a unui pîrîiaş, meşterii local'i au conceput un 

~ angrenaj hidraulic simplu şi eficient cu două locuri de 
· măcinat, întregul dispozitiv fiind perfect integrat func

ţional fluxului tehnologic, fructificîndu- e, în acest sens, 
cu înaltă măiestrie, declivitatea naturală a terenului. Ri
dicată pc taluzul car constituia versantul albiei pîrîului, 

\. clădirea morii avea par tiul structurat pe două zone func
J ţionale distincte, dispuse pe două nivele. La nivelul su-

·.,./ perior, cu acces de la cota maxim~t a taluzului, se intrQ:.. 
Q.uc~a ·acii cu cereale printr-un degajament asemănă
tor, volumetric, foişoarelor de la casele ţărăneşti. La a
cest nivel se introduceau grînele în dispozitivul inferior 
- legat de nivelul superior printr-o platformă interme
diară unde se aflau amplasate pietrele de moară. Nive
lul inferior este zonat funcţional în trei sectoare: secto
rul de producţie propriu-zisă unde se colectau p rodusele, 
sectorul destinat depozitării, sub degaj amentul de acces 
al nivelului superior, şi sectorul de recepţionare a pro
du elor, constituit dintr-o polată unde aşteptau căruţele 
după ce se descărcau sacii. Adiacent polatei, camera mo
rarului era precedată de un vestibul. Acest -sistem plani
metric complex, răspunzînd perfect fluxului tehnologic, 
a fost exprimat spaţial printr-o volumetrie echilibrată 
şi expresivă, spaţiile semideschise şi rampele scărilor ar
ticulînd subtil edificiul terenului denivelat pe care a 
fost ridicat . 

O altă categorie de instalaţii pentru prelucrarea pro
dus lor agricole sînt povernele, numeroase pe Valea Te
leajenului, lucru explicabil prin caracterul pomicol pro
nunţat al profilului agricol local. Una din cele mai vechi 
şi tipice instalaţii de acest fel, care se ridica pînă 

© ' 

o. 

c 

Fig. U - Moara din sa tu l Drajna 
da Und de la mijlocul secolului :Ji1 
XVI H- lca: a - planul nivelul ltr' 
infe ri or , b - planul n ivelului 
superior , c - fa\ a cla principală, 
ci - ra\.a cla l::tlcrali'i 

nu de mult în aceste locuri, este povarna din satul Po
· eşti (fig. 15) amplasată în imediata vecinătate a hanu
lui din centr ul localităţii. Avînd o volumetrie simplă, 
un plan de formă pătrată cu acoperişul în patru pante, 
prevăzut, la coamă, cu o hotă de ventilare, clădirea so
luţionează simplu amplasarea celor două dispozitive de 
fabricat ţuică. Structura pereţilor, realizată din vîrghii, 
şi celelalte detalii constructive amintesc repertoriul o
bişnuit al elementelor de execuţie întîlnite la locuinţele 
săteşti. 

Alături de poverne, cramele au constituit pentru 
meşterii populari prilejul de a dovedi măiestria tehnică 
cu care au fost înzestraţi, chiar dacă acest fel de clă
diri nu mai este frecvent întîlnit în zona tudiată, dar 
obiectivele ridicate în zonele viticole aţliacente poartă 
evident pecetea constructorilor din satele Văii Teleaje-. 
nului. O astfel de cramă construită, în anul 1777, lîngă 
localitatea V alea Călugăreâscă , ale cărei repere volu
metrice, planimetrice, structurale şi ornamentale ne sînt 
cunoscute, este ilustrativă pentru programul respectiv 
(fig. 16). Adoptînd volumetria locuinţelor ţărăneşti -
cu un singur nucleu compoziţional - edificiul se im
pune p rintr-o claritate conceptuală şi o puritate plas
tică inega labile. Planimetric, se compune dintr-o încă
pere amplă (10 m X 8,6 m), precedată de o prispă gene
roasă, cu acoperişul sprijinit pe şase stîlpi fasonaţi în 
lemn de stejar, conform modelelor specifice Văii Telea
jenului, pe care le mai întîlneam doar cu cît va decenii în 
urmă la Boldeşti, Scăeni, Seciu. Ridicaţi pe un subas
ment consistent, pereţii clădirii sînt executaţi din bîrne 
masive de stejar îmbinate la colţuri prin chertături con
cepute astfel încît să asigure nedeformabilitatea struc
turii edificiului. Plafonul, din dulapi ciopliţi cu barda, 
se sprijină pe două grinzi de dimensiuni impresionante 
(10 m lungime şi 0,4X0,4 m în secţiune), iar acoperişul 
în patru pante, cu streaşine largi şi învelitoare din şin
drilă contrastează, prin fineţe şi aspectul diafan, cu struc
tura robustă a pereţilor. Acurateţea imaginii este subli
niată şi prin chertarea subtilă a grinzilor fronton de la 
prispă în formă de arcade. 

Masiv şi elegant executat, portalul de la intrare fa
, onat după modelul portalurilor de la gîrliciurile caselor 
ţărăneşti de pe Valea Teleajenului, dar cu foile uşilor 
din tablii masive de stej ar. Pe usciorul porta·lului se 
poate desluşi , încrustat în semne chirilice, anul con
strucţiei - 1777 -, edificiul fiind printre cele mai ve
chi de acest fel din ţară. 
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Fig. 15. Povarnă din sa t ul Poscşti: a - plan ; b - faţadă (releveu arh . 
Ma rcu Anghel); 1-bota; 2-tigher ; 3- corlon piatră; 4 - uluc 
pcntrn borhot; 5- dirg; 6-ciolmcg; 7-uluc apa rece 

P rogramele edificiilor de cult constituie un dome
niu în cadrul căruia se evidenţiază, cu claritate, conti
nuitatea, stabilitatea şi perenitatea principiilor arhitectu
rale care au stat la baza cristalizării modelelor r espective. 

Acelaşi mod de a gîndi care a condus pe construc
torii din n eolitic la ridicarea sanctuarelor săteşti asemănă
toare locuinţelor din epoca respectivă a îndemnat, pro
babil, şi pe meşterii populari să construiască edificii de 
cult creştine asemănătoare caselor ţărăneşti, aceasta con
stituind o dovadă în plus în favoarea ipotezei creştină
rii obştilor noastre ţărăneşti cu mult înaintea constitui
rii sistemului religios centralizat european. Un exemplu 
elocvent în acest sens îl oferă şi modelele bisericilor de 
lemn ridicate pe Valea Telea jenului, înscr iindu-se în 
rîndul celor mai vechi tipuri de edificii de cult săteşti 
din ţara noastră. Din ,rîndul acestora se remarcă bise
rica din satul Poseşti , datînd de la începutul secolului 
al XVIII-lea (fig. 17). Volumetr ia unitară, adoptînd solu
ţia unui singur model compoziţional, rezolvare curent 
întîlnită la modelele de locuinţe săteşti din zonă, este 
subtil adaptată planimetriei cultului creştin (cu cele trei 
spaţii r ituale: pronaos, naos Şi altar), prin soluţionarea 
acoperişului cu învelitoarea de şindrilă în vederea pre
luării conturului poligonal a'l laturii de est a clădirii. 

o copertină largă, frumos arcuită şi organic inte
grată versanţilor şarpantei protejează accesul în pro
naos, acesta fiind discret m arcat ca prezenţă volume
trică printr·-un decroş. 

Plafonului orizontal al pronaosului i se alătură bol
tirea în plin cintru, executată din scînduri, a naosului 
şi altarului, rezultînd un spaţiu interior subtil gradat. 
Pereţii edificiului sînt ;realizaţi din bîrne groase de ste
jar dispuse orizontal pe tălpi masive în sistemul „vîr- _ 
ghiilor"' caracteristic şi clădirilor de locuit ţărăneşti mn 
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epoca respectivă. 
Elementele decorative se lirmtează la fasonarea ar

tistică a consolelor laturii de est a clădirii precum şi la 
ornamentica portalului de intrare realizat din bîrne ma
sive de stejar şi împodobit cu firie încrustaţii. -

Repetînd planimetria şi volumetria bisericii din Po
seşti, mai puţin prezeI}ţa decroşului dintre pronaos şi 
naos, la Valea Plopului se păstreazăjcu modificări sub
st.anţiale/ u~ edi~iciu datînd din sec~lul al XVIII-lea ) 
(fig. 19). Dm puţmele elemente autentice care s-au mai /. 
păstrat se remarcă por talul de la intrare executat din / 
piese masive de lemn şi decorat cu minunate motive or
namentale incizate cu deosebită acurateţe şi măiestrie . 
O imagine asemănătoare se întîlneşte şi la biserica „Gîr
bească" din Starchiojd, datînd de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea (fig. 18), singurele deosebiri constînd în 
form a altarului, mai îngust decît naosul, cu plafon în 
loc de boltă şi prevăzut cu proscomidie şi diaconicon, 
precum şi prin prezenţa brîului în torsadă, înconjurînd 
faţadele pe toate laturile, dispus imediat sub parapetul 
ferestrelor. Pridvorul adosat pronaosului, pe latura de 
vest, prevăzut cu geamlîc a fost adosat într -o etapă ul
terioară . 

Tot în Starchiojd se află un alt monument, databil 
la începutul secolului al XVIII-lea, despre care există 
îndreptăţite bănuieli că ar fi putut să fie construit chiar 
cu un secol mai devreme. Refaceri recente au anulat, în 
bună măsură, autenticitatea clădirii, dar dimensiunile 
ample îndreptăţesc convinge1·e.a despre monumentali
tatea iniţială a edificiului (fig. 19). 

Comparativ cu primele t r ei exemple, în acest caz 
apare pridvorul precedînd prnnaosul şi amintind pr is
pele caselor ţărăneşti din zonă , mai ales şi ·datori tă fap
tului că stîlpii acestuia sînt fasonaţi conform modelu
lui specific locuinţelor săteşti de pe Valea Teleajenului. 
Mai este de remarcat şi planimetria altarului, soluţio
nat asimetric în raport cu naosul, spr e deosebi re de pri
mele trei exemple. La pereţii J'idicaţi din „vîrghii" ma
sive, regăsim brîul cu motivul frînghiei ră~·dar o 
mare parte din elementele autentice ale paramentului 
au dispărut cu ocazia refacerii. 

La fel ca în cazul locuinţelor , clădirilor comerciale 
şi obiectivelor de tehnică populairă, tipurile edificiilor 
de cult săteşti din lemn configurate în zona etnografică 
a Văii Teleajenului au servit ca model în întreg arealul 
prahovean. Meşterii starchiojdeni, poseşteni şi drăjneni 
au r idicat biserici din lem1n în cea mai mare parte din 
localităţile prahovene, acest luaru fiind confirmat de si
militudinile de ordin volumetric, planimetric, construc
tiv şi decorativ. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl 
oferă biserica de lemn din satul Nucet, comuna Chioj
deanca (fig. 19), construită în anul 1777 al cărei plan este 
foarte asemănător cu cel al edificiului de cult, de mari 
dimensiuni, din Starchiojd (fig. 19), mai puţin absenţa 
pr idvorului, precum şi prezenţa turlei de pe pronaos, 
adăugată în să ulterior. Este de semnalat , pentru amîn
două cazur ile, asimetr ia altarului, dar lipsit de diaconi
con şi acoperit parţial cu o boltă în plin cintru realizată 
din şipci, în cazul clădirii din Nucet. Menţiner~a pardo
selii iniţiale, din lespezi de piatră, şi existenţa unei zone 
din pictura originală, pe timpanul naosului, situat spr 
pronaos, adaugă edificiului autenticitate si valoare et
nografică , calităţi subliniate şi de păstra~~ea intactă a 
structurii pereţilor, executaţi din 1,vîrghii ~masive de ste
jar, precum şi a boltirii naosului ş1 altarului. 

În satul Scurteşti , comuna Stefeşti se păstrază un 
edificiu de cult construit în anul 1780 (fig. 19), repetînd 
volumetria Şi planimetr ia bisericii de pe uliţa Gîrbească 
din Starchiojd, dar cu altarul lipsit de cele două anexe 
laterale. Şi în acest caz, pridvorul şi turla au fost adău
gate ulterior. Păstrarea t împlei din lemn, pictată de meş
terul iconar Radu Zugravu, şi a structurii originale a 
pereţilor şi boltirii înscriu edificiul în categoria obiec
tivelor valoroase. 

Încheind grupa exemplelor· din rîndul obiectivelor 
similare celor de pe Valea Teleajenului, ridicate în sa-
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tele de munte din vecinătatea zonei etnografice la care 
ne referim, se cuvine amintită şi biserica de lemn din 
satul Lăpoşel , comuna Lapoş , construită în anul 1823 
(fig. 19). Cu o planimetrie asemănătoare celei din Scur
teşti , dar cu pr idvor (închis cu zid într-o etapă ulteri
oară cînd s-a adăugat şi turla), edificiul, de o autenti
cita te remarcabilă susţinută şi de pictura pe lemn de 
bună calitate datorată lui Cozma Bor.dea, perpetuează 
modelul constituit pe Valea Teleajenului la Starchiojd. 

Trei exemple ilustrative de biser ici de lemn exis
tente în satele de cîmpie prahovene, la care sînt prezen
te elemente volumetr ice, planimetrice structurale şi or
namentele similar e celor de pe Valea Teleajenului, sînt 
edificiile din localităţile Balta Doamnei, Ungureni şi Va
lea lui Seman. Biserica de lemn din Balta Doamnei con
stituie unul din cele mai vechi edificii de cult săteşti din 
Prahova datînd de la sfîrşitul secolului al XVII-lea (fig. 
19). De dimensiuni ample (cca 14 m. X 6 m.), cu un plan 
asemănător celui al bisericii din Starchiojd de pe uliţa 
Gîrbească, dar cu pridvor precedînd pronaosul, edificiul 
reprezintă unul din cele mai interesante monumente et
nografice de acest gen, atît prin acurateţea execuţiei cît 
şi prin subtilitatea elementelor ornamentale. In acest 

b. 

Fig. 16 . Crarna din lemn de lingă satul 
c Va lea Călu gărească datlnd din a nul 

· 1777: a - plan, b - portalul de int rare, 
c - de ta liu de stllp, d - faţa da 

sens se cuvin amintiţi stîlpii şi grinzile fruntar ale prid
vorului la care se întîlnesc motive ornamentale speci
fice Văii Teleajenului. Mai este de semnalat semicupola 
poligonală, care acoperă parţial altarul, ·soluţie întîlnită 
la marea majoritate a edificiilor de acest gen mai noi 
din arealul prahovean. Asemănătoare ca volumetr ie şi 
planimetrie este şi biserica din satul Ungureni - loca
litate aparţinătoare fostului t îrg al Gherghiţei - construită 
în Transilvania în anul 1791 şi adusă de mocanii care au 
întemeiat cătunul Ungurenilor. Similitudinile planime
trice şi volumetrice ale edificiului cu clădirile construite 
în zon ă constituie o dovadă în plus a unităţii culturii 
săteşti din arealul carpato-dunăreano-pontic. Ultimul din 
cele t rei exemple este biserica de lemn din localitatea 
Valea lui ·Seman aflată în vecinătatea oraşului Urlaţi, 
ridicată în anul 1753 (fig. 20). Obiectiv etnografic de va
loare arhitecturală şi deco'rativă deosebită, clădirea se 
individualizează printre edificiile de cult săteşti din Pra
hova atît prin planimetrie, cît mai ales prin expresivi
tatea elementelor ei structurale şi ornamentale. Avînd 
atît altarul cît şi pronaosul de formă poligonală , edifi
ciul se remarcă şi prin modul de r ezolvare a boltirii nao
sului şi altarului, prin cupole poligonale executate din 
scînduri, soluţie inedită în Prahova. Grinzile de corona-
ment ale pereţilor încăperilor poligonale p'EVCai:ersgrijină -y:.;e 
streaşina, masive şi puternic scoase în consolă, au ex
tremităţile fasonate cu motive zoomorfe suger înd capete 
de cai, stilizate cu abilitate şi de o expresivitate remar
cabilă. Acestor elem ente care conferă edificiului statutul 
de unicat în arealul prahovean li se adaugă obi şnuita 
structură din 11vîrghii 11 a pereţilor şi br îul în torsad ă, dis-
pus sub parapetul ferestrelor. 

Adosarea într-o etapă tîrzie (după 1915) a unui ves
tibul precedînd pronaosul şi ridicarea unei turle, di
luează în mare măsură autenticitatea modelului original. 

Meşterii popular i de pe Valea Teleajenului au r idicat 
edificii de cult din lemn nu numai în localităţile rurale 
dar şi în tîrgurile din arealul 'respectiv. Un exemplu în 
acest sens îl oferă biserica din cartierul Berevoieşti , a
parţinînd oraşului Vălenii de Munte (fig. 21). Construit 
la începutul secolului al XVIII-lea, edificiul urmează, 
în general, volumetric şi planimetric, t ipologia obişnuită, 
dar detalii de factură plastică evidenţiază intenţia reali
zării unei arhitecturi apropiate tipului orăşenesc. Ast-
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Fig. 18. Biserica de lemn „Girbcască" din satul Slarchiojcl clalîncl din a 
doua jumătate a secolului al XYHl-lca: a - plan, h - l'nţacla de nord 

fel, spre faţada de apus, acoperişul este rezolvat cu fron
ton de factură neoclasică, soluţie rar întîlnită la edificii
le din lemn similare de pe Valea Teleajenului. Se cu
vine, de asemenea, semnalată şi prezenţa turlei dispuse 
'pe pronaos, care, în acest caz, este construită, odată cu 
edificiul şi nu adăugată ulterior ca în toate celelalte ca
zuri prezentate pînă acum. O soluţie inedită o constituie 
şi boltirea naosului, care încearcă să imite · tipul de bol
tire cu cupolă sferică, sprijinită pe pandantivi. De altfel, 
tot edificiul sugerează dorinţa meşterilor populari de a 
se apropia de modelul edificiilor de cult de tip „hală" 
cu turn clopotniţă pe pronaos, construite din cărămidă°, 
model prezent în arealul p rahovean, începînd cu mijlo
cul secolului al XVII-lea, atît la ctitoriile domneşti şi 
boiereşti cît şi la cele orăşeneşti, iar după cum va rei•}şi 
din cele ce urmează chiar şi la cele săteşti. 

Din această ultimă categorie se cuvin amintite două 
grupe de modele de biserici săteşti din cărămidă; o primă 
grupă cuprinzînd edificii care au la bază modelul 
construcţiilor de lemn 1JI1anspus în zi dări~, şi o a doua 
grupă constituită din modele rezultate prin adaptare, la 
posibilităţile tehnice şi cu materiale de edificare ale con
structorilor săteşti, a tipurilor de biserici . domneşti sau 
boiereşti cu turm clopotniţă pe pronaos Şi cu plan „hală" 
(naosul fiind fără abside laterale sau, mai rar, trilobat). 

Pe Valea Teleajenului se întîlnesc din prima grupă 
două astfel de edificii: în satul Homorîciu, din comuna 
Izvoare şi în satul Ogretin, comuna Drajna. 

Biserica din Homorîciu (fig. 22) datează din anul 
1744 şi a avut, la origine, planul alcătuit din cele trei 
încăperi rituale: pronaos, na9s şi altar. Ulterior s-a adău
gat un pridvor, naosul a suferit modificări importante 
extinzîndu-se cu cele două abside semicirculare laterale, 
iar edificiul a primit două turle. Cu toate modificările 
suferite se poate desluşi modelul original care dovedeşte 
similitudini -accentuate cu cel al edificiilor similare de 
l emn. -

La biserica veche din Ogretin (fig. 22), astăzi în 
stare de ruină datorită neglijenţei deţinătorilor, se întîl
nesc elemente volumetrice şi planimetrice asemănătoare 
con. t['ucţiilor similare de lemn, avînd în plus, comparativ 
cu edificiul din Homorîciu/ cu care. pare a fi contempo
rană, un pridvor sprijinit pe arcade semicirculare cu co
loane cilindrice din zidărie, soluţie foarte răspîndită la 
aceste modele. Clădiri de acest tip regăsim în multe din 
localităţile rurale ale arealului prahovean, în special în 
zonele de deal şi de munte, ridicate sub influenţa mo
delelor de pe Valea Teleajenului. Astfel, în satul To
hani, comuna Gura Vadului, se păstrează o frumoasă 
biserică datînd din anul 1816 reprezentînd o adevărată 
sinteză între edificiile din lemn şi cele din zid (fig. 22). 
Freluind în întregime volumetria, planimetria şi sistemul 
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de boltire de la bisericile de lemn, la acest edificiu, prid
vorul se sprijină pe stîlpi din lemn, fasonaţi după mode
lul specifi c prispelor de la locuinţele săteşti de pe Valea 
Tel,eajenului. Chiar şi sistem~l constructiv al boltirii 
(executată din romana te semicii'cu_lare de ·· lemn de care 
s-au fixat şipcile care constitute·: bolta semicirculară pro
priu-zisă) este preluat de la · '~difidile· din lemn. 

O clădire cu elemente !J asem'ănătoare monumentelor 
din zona care ne preoc~pă~. e~ţ~ .~Ş1ş'eriGa din comuna Scor
ţeni ridicată în anul 1850 (fig. 22). Avînd volumetria şi 
planimetria asemănătoare construcţiilor din lemn, edifi„ 
ciul prezintă o particul,;:i.ritate planimetrică semnalabilă; 
accesul este situat pe latura de sud şi pare să fi fost 

. precedat de un pridvor, astăzi dispărut, sprijinit pe co
loane de cărămidă şi acoperit, în două pante, cu fronton 
triunghiular de factură neoclasică. 

Un ultim exemplu din grupa edificiilor de cult să
teşti, din cărămidă , urmînd modelul celor din lemn, ca
racteristice Văii Teleajenului , îl oferă biserica din sa
tul Cornu de Sus, comuna Cornu, ridicată în 1864 (fig. 
22) . Comuna Cornu este vestită în arealul prahovean pen
tru zidarii pricepuţi din localitate care îşi desfăşoară şi 
astăzi activitatea în multe din aşezările vecine. In aceste 
condiţii nu este de mirare ca biserica din localitate să fi 
fost construită din cărămidă. Planimetriei şi volumetriei 
specifice clădirilor din lemn i se adaugă Şi sistemul spa
ţial al boltirii pronaosului, naosului şi altarului, bolţile 
fiind executate în acest caz, din cărămidă. Pictura inte
rioară şi exterioară este ilustrativă pentru posibilităţile 
meşterilor iconari locali, conferind edificiului puritate 
şi candoare. 

Cea de-a doua grupă de edificii de cult săteşti din 
cărămidă o reprezintă clădirile avînd la bază modelul 
de bise rică cu turn clopotniţă pe pronaos, de tipul „hală" 
şi, mai rar, cu planul trilobat. 

in Vălenii de Munte se întîlnesc două edificii ase
mănătoare, cu planul aproape identic; este vorba de bi
serica „Nica Filip", ridicată în anul 1808 (fig. 22), şi bise
rica din cartierul Tabacilor, construită în 1833. 

La ambele edificii, regăsim pridvorul cu arcade şi 
stîlpi cilindrici din zidăde, precum şi turla, dispusă la 
bi serica „Nica Filip" pe pridvor şi pronaos, iar la biserica 
din „Tabaci" pe pronaos. Boltirea este soluţionată simi
lar la cele două clădiri: boltă semicilindrică în naos şi 
semicalotă sferică în altar, executate din material lem
nos - şipci la biserica „Nica Filip" şi împletitură de 
nuiele la biserica Tabacilor. Amîndouă edificiile au sub 
streaşină friză cu pictură înfăţişînd motive florale şi 
medalioane figurative. 

Tipul de edificiu cu turn clopotniţă pe pronaos a
vînd planul trilobat, model inspirat din arhitectura au
lică, este ilustrat, pe Valea Teleajenului de biserica din 
satul Izvoarele, ridicată în 1854 (fig. 22). 

Compa;rativ cu cele două edificii din Vălenii de 
Munte, clădirea din Izvoarele diferă atît prin forma nao
sului, care are două abside semicirculare laterale, aco
perite cu semicalote sferice, cît şi prin prezenţa unei 
tu'l'le pe naos (foarte probabil construită într-o etapă 
ulterioară), care se adaugă la obişnuitul turn clopotniţă 
dispus pe pronaos. Turla de pe naos modifică spaţiul 
acestei încăperi amintind de soluţia spaţială a turlelor 
sprijinite pe pandantivi sferici. O altă deosebire o con
stituie şi poziţia scăr'lii de acces la turnul clopotniţă, 
care este dispusă în pridvor şi nu în pronaos, ca în ca
zul clădirilor din Vălenii de Munte. Regăsim însă şi la 
Izvoarele pridvorul cu arcade şi stîlpi cilindrici din 
cărămidă, boltirea executată din şipci şi friza murală 
exterioară sub cornişă . Dar ceea ce conferă motive de 
asemănare între cele trei edificii este simplitatea şi uni
tatea soluţiei spaţiale pe care meşterii populari au im
primat-o cu intenţie compoziţiei volumetrice şi plani
metrice la toate cele trei clădiri, unitate datorată in
fluenţei tipologiei bisericilor · din lemn. Chiar atunci cînd 
apelează la mode.Ze aparţinînd altor tipologii (aulice sau 
orăşeneşti), creatorii populari de pe Valea Teleajenului 
prelucrează volumetria; planimetria şi decoraţia edificiu
lui prin prisma matricei st'ilistice săteşti a cărei opţiune 
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cu altarul de aceeasi 
lă. ime cu naosul ' 

POSESTl-prima jumătate sec.XVIII 

VALEA PLOPULUi- sec . XV III 

altar fără. spaţii anexe 

rr~-~=·~~~~I 
li [li 
r" 
~ 
Ll~~Jllliii'liiiiiiiii'iiii 

URLETA-sfirşit sec .XVIII 

5TE.iARUL - sec .XIX 

:., 

L ...,. .............. ~. 
L ĂPOŞEL-început sec . XIX 

Biserici de lemn cu 
naosul dre tun hiular 

ronoosul si altarul 
o nat 

cu altarul decrosat în 
raport cu naosul 

altar cu proscomidie 

VALEA 

STARCHiOJO -sec .XVII I 

NUCET- a li -a jumătate sec .XVIII 

CHÎOJDEANCA-sfirsit sec.XV III 

fundamentală în domeniul arhitecturii o constituie coe
renţa şi unitatea soluţiei spaţiale în cadrul căreia schema 
compoziţională primordială este oferită ele modelele clă
dirilor ele locuit săteşti. Hanuri şi prăvălii, mori şi cra
me, toate sînt în primul rînd concepute ca locuinţe şi în 
al doilea rînd ca edificii cu programe sociale diverse 
~ptate diferitelor necesităţi . 

(§/-- Străvechiul drum al Văii Teleajenului a fost stră-
juit încă din epoca medievală de un şirag de mănăstiri. 
Prima dintre acestea, pornind de la Ploieşti, este mănăs
tirea Zamfira care are cel mai vechi edificiu ridicat la 
1743 (fig. 23 a) şi un altul construit în anul 1855 vestit 
prin pictura lui Nicolae Grigorescu. 1n centrul locali
tăţii Vălenii de Munte a existat o vestită mănăstire (fig. 
23 a) a cărei biserică, construită în anul 1680, se păs
trează şi astăzi dar cu modificări importante, opeirate 
recent care i-au anulat, în mare măsură, calităţile arhi-

cu pronaosul dreptunghiu -
lor si altar semicircular 

altar cu proscomidie ş;i 
diaconi con 

r:u 
BAlJA DOAMNEi - sfirşit sec . XVII 

a=-v.a..-= 
r" 
'l,.,.,„u_ 

~....lliiiiiiiiiiiiiii!ill...I 

STARCHiOJ D-all-a jumătate sec .XVIII 

tecturale originale. 

Fig. 19 . Tipologia bi sericilor 
ele lemn clin Prnhova 

Lîngă satul Schiuleşti, aparţinător comunei Izvoa
rele, se află schitul Crasna (fig. 23 a), atestat în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, iar lîngă satul Cheia, 
comuna Măneciu e ridică mănăstirile Suzana, amintită 
încă din 1740, şi Cheia, atestată la 1770 (fig. 23). 

Mănăstirea Suzana (fig. 23 b, c) se compune dintr-o 
incintă înconjurată de o curtină, în interior-ul căreia 
sînt dispuse, perimetral, locuinţe ridicate după mode
lele tl'adiţionale Văii Teleajenului, iar în mijlocul in
cintei se află edificiul de cult. Ulterior, locuinţele s-au 
extins şi în afara curtinei, pe latura de vest a ace teia, 
prezentîndu-se vizitatorului de astăzi imaginea satului 
tradiţional de pe Valea Teleajenului cu locuinţe con
struite începînd din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea şi reprezentînd prin aceasta un nucleu etno-
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b, Fig . 20. Bi se rica ck le mn din salul 
11-----------------· Valcn lui S•man dal1nd clin anul 1753: 

a - plnn , b - scc punc. c - fu\.nda rl c 
11----------------- nord, ci - panoul de separare a pro -

naosu I u i ck na os, e - conso'lc Ic s lrcn
ll----------------- ş in ii falso11alc înforma ca pe le lor elec:ii , 

f' - el e o liu I sl ru c luri din lemn a pur -
li lor cxlc riori 

Fig. 21 - Biser ica el· lemn din 
cartierul Bercvoi eş li , oraşul Vă
lenii el Munlc, dnlind de la în
cepulul sec olului ::il XVIII-iea: 
a - pl an , b - scc \.iunc, c - fa
ţada d • sud 

grafic autentic şi ilustrativ pentru potenţialul arhitec
turii locale săteşti. 

Un schit care funcţionat pînă în secolul al XIX-lea 
este atestat lîngă actuala localitate Nucşoai·a, şirul mă
năstirilor stirăjuind drumul Buzăului, continuîndu-se cu 
ctitoriile din Răteşti şi Ciolanu din judeţul Buzău. 

* * 
Rolul activ al arhitecturii să~şti, în contextul ar

hitecturii tradiţional din ţara noastră , este evident , 
fapt confirmat şi de potenţiialul arhitectural rural al 
Văii Teleajenului. 

Importanţa obştilor ţărăneşti în contextul socio-eco
nomic al ţării noastre a condus la cristalizarea unui cli
mat cultural sătesc valoros, care a constituit elementul 
de referinţă şi stabilitate în dialogul cu valorile cultu
rale de circulaţie europeană. Influenţînd hotărîtoi· ca
drul arhitectural al vechilor tîrguri şi chiar arhitectura 

.50 

d. 

b. c. 

·~ 
o. 

majoră, arhitectura sătească a constituit elementul uni
ficator al orizontului nostru arhitectural. 

Noţiunea de locuire urbană, de celei mai multe ori 
subsumată limitativ ideii de mare metropolă, e cuvine 
a fi reconsiderată pentru l ocalităţile orăşeneşti m'ici şi 
mijlocii care constituie majoritatea formaţiunilor noastre 
urbane. In a est caz binomul urban - rural îşi per
petuează COiilfiguraţia istoriceşte constituită, rep!'ezen
tînd şi azi unul din cei mai importanţi factori a i feno
menului nostru arhitectural tradiţional. 

Compoziţia volumetrică, fundamentul expre ivităţii 
obi ctului (de arhitectură, cd.n tLtuie, poate mai mult 
decît planimetria sau decoraţia, un impoiltant criteriu de 
delimitare şi desemnare a structurii etnoculturale care 
a generat-o, iar repetarea unor soluţii volumetrice con
duce la forma compoziţională alrhetipală care constituie 
suportul în jurul căruia se structurează modelele de ar
hitectură. Putem'. considera forma volumetrică arheti
pală ca fiind o chemă definită Şi specifică de asam-
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Fig. 22. T ipo logia b ise l'i c ilor ţăl'ăncş li de ci\ri'tmidă din „Pl'uhovn " 

blare a modulelor şi nucleelor compoziţionale constituite 
unitar ca dimen iuni, mod de grupare şi amplitudine a 
dialogului cu spaţiul exterior. 

Identificarea şi clasificarea formelor arhetipale con
stituie parcurgen.'ea unei eta pe importante în intenţia de
finirii specificului arhitectural. Din punct de vedere vo
lumetric modelele tradiţionale sînt structurate pe baza 
a două forme arhetipa,le, cu un singur nucleu compozi
ţional şi cu două nuclee compoziţionale din care un nu
cleu de bază şi unul de accent. Nu sînt cunoscute serii 
tipologice generate prin soluţii volumetrice cu două sau 
mai multe nuclee compoziţionale de bază (clădiri în formă 
de „T", „L" sau de „U"). În funcţie de zona etno-geogra
fică de referinţă, cele două forme arhetipale cunosc sub
variantc privind modul de soluţionare al acoperişului 
cu patru pante sau cu fronton. 

Mecanismul apariţiei monumentului în arhitectura 
tradiţională este rezultatul sintezei pr incipiilor organi
zării volumetriei cu reper toriul formulelor de proporţio
nare. Monumentalul în anhitectură se percepe ca im
presie complexă a amplitudinii unui edificiu. La baza 
acestei impresii se află raportarea instinctivă a modulului 
uman la gabaritul edificiului. Raportarea se constituie 
în funcţie de elementele edificiului cu care sîntem' obiş
nuiţi să comparăm curent dimensiunea umană. Ace te 
elemente sînt pentru arhitectura noastră sătească tradi
ţională prispele şi foişoarele ( paţiile semideschise) . Mo
numentalitatea arhitectur ii ţărăneşti tradiţionale - ne
gabairi tică - decurge din două reacţii: focalizarea miş
cării volumetrice apa~·ente a edificiului în zona spaţiilor 
semideschise care devin centre de echilibru ale volume
triei; configurarea acestor spaţii astfel încît, prin reali
zarea comparaţiei mentale cu modulul uman subiectiv ima-

ginat ca unitate de măsură, dimlensiunea lor rezultă am
plificată şi posibil de a fi generalizată la întreg edificiul 
Proporţionarea gabaritică , operează , de obicei, prin 
subdimensionarea unor elemente de const1rucţie (para
pete, arcade, înălţimi de prispă). cărora omul e înclinat 
să le atribuie aprioric o dimensiune prestabilită supe
rioară celei reale. Generalizarea impresie! de monumen
talita te, constituită în zona spaţiilor semide/3chise, se 
realizează prin dispunerea, adiacent acestor spaţii a unor 
cîmpuri largi, (plinuri ample, versanţi de şarpantă) lip
site de repere, care să permită raportări curente la mo
dulul uman, iluzia de amplitudine gaban.·itică fiind subli
niată prin implicarea percepţiei în perspectivă. 

Lipsa clădirilor săteşti şi de tîrg din arealul praho
vean, anterioare secolului al XVII-lea, se datorează con
diţiilor . eismice locale şi perisabilităţii materialelor din 
care au fost conskuite, dar coerenţa modelelor, utilizate 
la edificarea construcţiilor din secolul al XVIII-lea, este 
dovada certă a multisecularităţii acestor modele. În se
colul al XVIII-lea se întîlnesc modele săteşti cu încă
peri destinate depoz itării şi comerţului la nivelul infe
rior şi încăperi de locuit la nivelul superior. P rispele 
şi foişoarele se dispun numai la nivelul super ior. 

Modelul edificiilor de tîrg adoptă volumetria şi pla
nimetria sătească, dar structura zidurilor nivelului in
ferior, din casete de cărămidă cu emplectoane din piatră 
şi folos irea frecventă a decoraţiei din stucatură, atestă 
interferenţe aulice. Pentru secolul a l XVIII-lea, arhitec
tura aulică de sorginte cantacuzină şi arhitectura sătească 
sînt factorii fo rmativi activi ai reţelei de modele din 
arealul prahovean. 

în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în timp 
ce în arhitectura prahoveană sătească se menţin mode-
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VĂLEN I DE MUNTE 1680 ZAMFIRA 17L. 3 

CRASNA 182L. 

ZAMFI RA 1855 SUZANA 188 0 

Mănăstiri din judetul Prahova 

V4RB1LA 1539 

PROVI ŢA 1787 

GHIGHIU 1866 

Fig . . 23 . a - T i pologia ccli ri c i i lo r de c 11 \ l cli1 1 inc i11Ln 1ni'i 11 i\s li ri lo r din 
:iuclc \ul Prnhov:i 

lele colului al XVIII-lea a vînd ca nucle u t ipogencra
tor zona etnografică a Văii Teleajenului , reţ aua mode
Jeloi· dificiilor de tîrg e diver ifi că. La modelele an
terioar . e adaugă cele generate de clădirile com ercia le, 

u prăvălii la parter ş i lo · uinţ la taj, avînd prisp la 
ambele nivele. 

Neoclasicismul prezent în acea tă perioadă, atît în 
arhitectura aulică, cît şi a reşedinţelor şi dotărilor oră
şeneşti dezvo ltate, s-a di fuzat spre med iul săte c prin 
construcţiile urbane de condiţi e medie şi micile conace 
boiereşti. 

1n a doua :jumătate a secolului al XIX-lea, reper
toriul modelelor ăteşti se diversifică , la modelele an
cestrale se adaugă atît cele de origine neoclasică cît şi 
cele cu spaţii active, alături de spaţiile destinate depo
zitării dispuse la nivelul terenului, cu prispe pe două 
nivele, model constituit sub influenţa mediului de tîrg. 
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Fig. 23 . b , c - Mi\năslirca 
„Suzn na " ele lî.n gă sn Lttl Ch eia 
c\allnd din ::i nu l 1740 - ima
" i nea eh i li i lor 

Tot în acea tă vrem'e, le S inaia se l'idică reşedinţe de 
factură romantică , con tituind sursa mutaţiilor din ar
hit tura lo alităţilor semiurbane de pe Valea Praho
vei. Interfe ren ţa romantismu lui u arhitectura localită
ţilor de pe Valea Prahovei a generat modele de tip semi
urban cu prăvă lii Ja nivelul terenului şi încăperi de 
locuit di spuse la nivelul superior şi mansardă, model 
ca re a fost adoptat spontan în tot arealul prahovean, 
a tit de ·atele cît şi de oraşele de deal şi munte. 

Spre sfîrşitu l ecolului al XIX-lea, drumul deschis 
de romantism şi baroc, vizîndu-se derigidizarea formei 
arhitecturale (rigidiZ'area datorată neocla icismului), a 

(~t -prem1 a afirmării arhitecturii nearomâneşti care 
\:!) ; : ;- răspindit cu rapiditate atît la oraşe cît şi la sate. 

In această perioadă 1·olul de nucleu tipogenerator al ar
hitecturii săteşti prahovene îl are zona etnografică a Văii 
Prahovei, car e realizează sin teza modelelor de locuinţe 
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'ig. 24. Bi seri ca de lemn clin loea lila tca Va lea Oriei clali ncl din sec olul 
J XVH-lea. Ima ginea r cprezi nlă eclil'i e iul la l 11ccp11lul sec olului a l 
~X- l ea (dese n de arhilect Alexa ndru Za gorit z) 

ţărăneşti cu romantismul, barocul şi arhitectura neoro
n ânea că. 

In pr imele decenii ale ccolului al XX-lea întîlnim 
Jădiri cu mai multe frontoane de factură neoclasică ş i 
2lădiri cubiste cu predilecţie în localităţile urbane de 
şes, în timp ce în localităţile climaterice ale Văii Pra
hovei îşi fac apariţia exemplare de factură apu. eană 
gen cabană. 

Tributare la origine arhitecturii săteşti pr in prima 
generaţie de locuinţe de t îrg, modelele clădirilor de lo
cuit orăşeneştl unifamiliare, pr supunînd un efort mediu 
de edif icare, au peL'petuat matri cea geneti că de origine 
săt ască. Prin acest mecan ism arhitectura l ocuinţei să
teşti a furni zat ghidajul fo rmativ modelelor de clădiri 
de lo uit în micile loca lităţi orăşeneşt i adiţionînd, în 
acelaşi timp, sugestii stili ti ce de factură e Lll'opean ă. 

1.n concluzie, : e poate vorbi de o zon ă t ipogenera
toare cuprinzînd locali tăţile :ru ra le şi mi c urbane din area
l ul prahovean, care se car -;ic tcriz az~, în c ca cc priveşte 
arhit ·tura vcrnaculară , ,printr-un r pcrtoriu d m.o
dcl alcătuit , la or igin , din tre i componente : modele 
să teş ti, aulice şi orăş n - şti. Intre ac st tre i compo
n ntc s-au stabilit, d in cel - mai vech i t impuri, r - laţii 

d i ntcrcondiţionar reciprocă , prcmi~~'i a evoluţi i 111 a 
delelo l' şi , în ultimă i nstanţă, coeziunea' zonei tipogene-

(} 

ratoare considerată . Dacă între modelele celor trei cate
gorii nu există dialog tipologic, zona respectivă înce
tează de a fi tipogeneratoare devenind adaptatoare de 
modele. 

Categoria modelelor săteşti reprezintă factorul sta
bilizator al reper toriului zonei, elementul purtător al 
specificului arhitectural local. P rocesul de tipologizare, 
de apariţie şi consolidare de noi modele de locuinţe con
tinuă şi în prezent menţinîndu-şi caracterul ve rnacular 
ancestral. 

Constituirea modelelor contemporane are la bază su
gestii recepţionate de reţeaua de modele în urmă cu 
3-4 decenii, putîndu,-se vorbi de inerţia care defineşte 
procesul de tipologizare în dublu sens, al timpului ne
cesar conjugării opţiunii sociale pentru un model în curs 
de afirmare şi a l perenităţii. modelului odată constituit. 

Proiectarea ansamblurilor rezidenţiale destinate mi
cilor oraşe care alcătuiesc baza reţelei de localităţi u r 
bane din ţara noastră este necesar să se integreze feno 
menului de tipologizare din zonele tipogeneratoare r es
pective, pornindu-se de la repertoriul local de modele. 
P roiectele care nu au afinitate cu reţeaua de modele 
din zona pentru care au fost elaborate vor fi respinse 
de beneficiari sau vo r conduce la depersonalizarea re
pertor iului local de modele, la dizolvarea i dentităţii lo
calităţilor mic u rbane, care, ·alături de cele rurale, con
st ituie suportul arhitecturii noastre tradiţionale . 

In ampla acţiune de sistematizare a aşezărilor rurale 
se impune păstrarea şi valorificarea specificului arhit c
tural al locali.tăţilor săteşti din importantele zone etno
grafice, în rîndul cărora se înscrie la loc de frunte ş i 
Valea Teleajenului, care se constituie ca un deziderat 
major al colectivului de i torici, etnografi şi arhitecţi din 
ţara noa tră. Valoarea inestimabiJ ă. a spiritualităţii noa. -
tr săteşti , suport al culturii naţi onale , a fost cuprinză 
tor sintet i zată .i exprimată de marele nostrtr filozof Lu
cia n Blaga: 

„ ... Exam enul atent şi stăruitor al culturii noa tre 
populore ne-a dus Za concluzia reconfortantă despre exis
tenta unei matrici stilistice rom ânest'l . Latentele ei în
trezărite ne îndreptăţesc la aj'ia·maţiu~ea că ov~m un înalt 
potenţial culturcil. Tot ce putem şti .fără tem erea de a 
j'i desminţiţi este că sîntem purtătorii· bogaţi ai u1ior ex
cepţionale po ibilităţi. 

Tot ce putem crede fără de a săvîrşi un atentat îm
potrivo lucidităţii este că ni s-a dot să- luminăm cu :floa
rea noei tră de m îine un colţ c1.e păm·înt ... " 

U:ESUJ\IE 

A co le des ma isons cl ' habitation. la eullure paysnnnc a slruclurc 
scs mocP lcsa ussi pour Ies a ulr es pr o1' rammcs cl 'a rchilcelr c qui constilucn t 
lc rcp ~ rloi rec clililn ir e rurnl. Pa rmi cc u x-c i, ii faut mcnlionner lcs mai sons 
co 111111crc in lc s, Ies objcc lil' s de t cchni q uc popu la ir c el Jcs (:d iri ces de culte. 

La Va llec dnn Tclcn jcn a conslitu(: ,mcmc rl epui s l 'nntiquite, lc principal 
ehc1nin rouli cr q ui li n il l'nrea l ele Pra hova nvcc ln Trnnsy lvanic, cn f<lvo
ri sa nl n insi la constitut ion e l Ic d(: vcloppcmcnt de · mn isons dcstinecs a u 
cornrncrcc, r cspcc li vc mcnl n u x bouliqucs d nubcr gcs . 

La majorite des bouli q ucs se sont consliluccs cn parl anl des modelcs 
des mn iso ns cl 'ha bi ta lion. L•"ur s chn mb rcs co1T1111c rc ia Ie s sonl di. ·pos(:cs 
nu ni vca u inl'cri cur par la d ivision du sous-sol cn deu x cspaccs ct cn assu
r a nl ! 'acces direct de l 'ext6 ric11r nu compnrlimcnt situe ver s ln ru c dcs lin(: 
a l'act ivitu C0111111Cl'Cia Ic. On ll C pc11 t pn s ctn blir la v icillcssc de cc type de 
1 ou liqu c . qui ulili se Ies moclcles a necstrn ux des ma isons paysn nncs, ma is 
ii esl possiblc q 11 ' il de rive des mod l! Ics des rna ison s qu i onl constilu6 Ies 
rc siclcnccs des collcc livilcs paysa nncs n llcs lecs des Ic X J-iemc siecle. P lu s 
tnrcl , Ies espnccs commc rc inux onl occup(: tout Ic nivea u infe ri eur et, en 
certa in s cas, ii sont cli spos(:s sur dc ux ni vca u x. 

Les a ubcrgcs pnysn nnes sont Ies plu s n ncicns odi [i ces !ies nu t raf ic 
ele mnr ·lrn ncli scs ct de voyagc ur s cfo ns !'a rea l ele Prnhov . · ·uecs clnns 
Ies ccntrcs ele ce r ta incs communcs dans I. a llee ele la Prahova Poseşti , 
Bă trîni ), 011 cnf ilces Ic long du chemin com111c rc1afl:Fnrrrtrll oşu), clles 
sont con stitu6cs d ' un e se ri c cl 'cspnces dcstines a l 'ha bita tion des vuya 
gc ur s (cha 111brcs ii cu uci1er , bouliqucs, rcs la u nrn ls, cuisi1!es, depols), c om
me au ss i des cha mbrcs pour la fa milie ele l 'nubcrg islc. 

Da ns lu Vallec clu Tcl en jcn , Ies p lus n nciennes auber gcs dnt ent du 
milieu du XVIII-iemc siec le, ma is, loponiqucmcnt e l traclit ionncllcmcnt, 
on mcntionne l'existc nce de nomhrcuses a ube r ges a ujourd 'hu i cl isparues. 

Pa r mi lcs objecti I's ele tec'hniqu c popu la irc, on mcnt ionnc lcs mou lins 
a ca u , lcs cavcs a v i ns el Ies povernes. En utilisa nt avcc pe r spicacite Ies 

condili ons ol'ferlcs pa r l 'cmplecc111cnl, ·ou rea li se des parUcs r cp rcscnln nt 
ln q 11i n lcssc nce cl ' inlclli gca ncc lcch niquc e l cl 'cxprcssiv ile nr chi lcctura lc. 
Les objcct ifs cousc r ves ju squ 'il nos j ou r s, clatant du mili eu cl11 XVIII-i emc 
si ele, prouvcnt - par ]cur pr6scncc - le profil economiqu c co mpl exe 
des collccli vi t(>s paysa nncs da n s la zone c lhn ogrnphi que ele la Vn llec ele 
Tclcnjcn. 

Les modclcs des 6difi ccs ele cul te, nttcslanl - ~\co le des r cliqu cs 
a rcheologiq ucs - ln p 1\,sencc du chri sli nni smc clnn s le milieu rura l, 
mcmc da n s la periodc fin n le ele l'antiquile , onl pe rpetue le principe neo
lilbiquc ele ln cons liluli on des sa nctun ircs i)aysm1s simi la ires a u x ha hi 
tnt ion s. A in si, Ies egliscs cn bois, rcpresenta nt lcs plu s ancicn s c difi ccs 
ele cullc da ns la zone . sont conslru ilcs simila r cmcnl nu x liahilations. P lu s 
t nrcl, on lc11r n a joute des cnlrces ct des tour s. 

Ayn nl com111c modele lcs Ggli scs cn boi s, on a constilu(, a u ssi Ies 
moclelcs pa ysa ns des ed il'i ccs de culte cn ma!.!onnc ri c, qui ont a dopte la 
fo rme a ll on g(:c des ma isons cn boi s ct le t ypc de voftlc s1:>Cc ifiqu c pour ces 
conslructions. P lu s la rd, 011 a conslituc da n s l 'a rca I ele P rahova des mocle
lcs cl '(igliscs paysa nncs iuflu cnr6s par le style des eclifi ces de cu lte des 
voivodcs e l des boya rds,cn a clapt:rnl a u x possibilitc s mat(:ri elles ct lcchni
q ucs Ic modele cl'(:g li sc a tour ct a proM os, prolotype frcqu cmment 1·cn
contr{J' cn P rahova sou s l ' influc ncc du sty lc u t ili se da ns scs constru ction s, 
par Ic voivode Matei Basn ra h clata nt du mili eu du XVII-cme siec le. 

L' univcr s architectural paysa n cl:rns la Va llec clu Telea jen (hahita
tions, a uber ges, houtiqu cs, moulin s, cavus, egliscs cn boi s et cn ma!,!Oll
ncr ie et c .), prou vc unc supr rslru ctm·e rum .Ic ·omplcxc e l proli[iquc q u i 
con re r e a ce lte zone u ne importa ncc sp6c ia Ic da ns Ic rcpcrloi re clhn ogra phi
que r ouma in . A cillc des zo_!lCS-.Cl.!Â.J~geş Go:i:l_ Vileca , Vra ncea, Maramureş 
ct Bucovina, la zone de ld Val!ee ele P ra hova> incli v iclunli sc la c iv ili salion 
paysa nnc roumainc da ns l ;;u:~lîl6ur opccn , cn conf(:raut - dans le m o'.':mc 
t emps - a u pb(Jnomcne culturcl r oumn in une cli s linctc pc rsonnn litc el 
un spccifiqu e na tional. 
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