
--------CRONICI• RECENZII 

VALORIFICAREA ARHITECTURII TRADIŢIONALE ÎN CASELE VIITORULUI 

~ln zilele ele 28-:30 odo111bric 1987 a 
nvul loc la Sibiu : Simpozionul pri11ind 

cercetarea, conser11arca şi 11a lori{ica rea prin tipi
zare a monwnenlelor de arhilcclurd şi tehnică 
popu lară cu participarea unor arhitecţi ş i 

in gineri constru ctori clin uniLă\. il c ele proicclarc 
~ i exec uţi e, central e şi jud eţen e , cadre clidaclicc 
universitare, soc iologi ele l n labora Loa rcl c ş i 

<:Cntrcl c ele cercetare a le Acade mi ei, mu zcogra ri 
clin muzeel e ele istoric ş i cLnogra fi c clin \. ară. 

Înccpul:1 ln anul 1!l85, :impia acţiune 
de invest igare a arhiLcclurii trncliţionalc clin 
cele ma i importanLc zone cLnograf icc a le '(:ării, 
ln vederea valorificării aceste ia prin proi ectarea 
tipizată in locuinţ el e contemporan e, a fost 
iniţi ată el e lnslilulul ce ntral ele cerceta re, 
proiectare ş i clircctivarc ln constru c \.ii (l CCPDC) 
<lin Bucureşti, proiectant genera l fiind Insti
tut.ul ele proiectare Prahova. 

La reuş ita acestei ac\.iuni , sprijinită şi 

indrumală ele către Consiliul Cullurii şi Edu
caţ i e i Socialiste, ş i- au adus co ntribuţia p este 
30 de unită \. i ele proiectare jude ţene, Institutul 
<Ic arhit ectnr:1 „1011 Mincu", Ins titutul de 
.arLe plastice „Nicola e Grigorescu ", Muzeul 
t; alului ş i de arUi popular:1, Jnstilutul de 
proiectare pentru co nstruc\;ii tipizate, Labo
ratorul de soc iologic Bucureş ti , Muzeul tehnicii 
populare clin Sibiu, .Muzeul de etnografi e din 
Sloboz ia e t.e. 

Cu patru ani 1n urmi\ s -au incepul:, cu 
judeţul Prahova , carta rea şi ev idenţa monu
mentelor de arh iL ccL urft populară din acesL 
judet., întroducîndu-s e în proiectarea cu renti't 
c lementei e va loroas c, s pccif icc a l c acestei zone ; 
exemplul n fost urmat a poi ş i de a lt e judeţ e 
into~mindu-sc , pină tn prezent, relevee plani
mclricc şi foLograficc pcntrn aproape 2000 
<>bicclive: locuin\.c săteşt i şi or:'işencşli , prii
vălii, ha nuri , monumente el e tehnică populară 
etc. Astfel s -a inlraL în po>es ia unei vaste infor
maţii cu lese ele pe teren cn rc, oclati\ sistemati
zată ş i interpretată. v::i contrib ui la elabora
rea proiecte lor noil or loc uin\.c SttLcş li , cc se 
vor constru i potrivit cxigen\:elor cerul e de 
lmbunrttăţirea hab itatului , în vederea ridicării 
niv elului de c ivili za ţi e pentru toţi locuitorii 
ţării. 

Întllnirilc anterioare au avuL un carac t er 
de colocv ii profesionale ale a rhit ec ţilor, în 
timp ce s impoz ionul de la Sibiu a prilejuit -
ca urmare a imporLa n!.Ci problematicii puse în 
di sc uţi e, anum e aceea a arhitecturii viitoarelor 
locuinţ e ş i aşezări ca şi a creaţ i e i tehnice 
popul a re, ce se cerc integraU'i economici mo
derne - un larg schimb ele opinii preţioase, 
contribuţii int erdisc iplinare, a le specialiştilor 
din domenii co nexe, în scopul r emodel ării şi 

r ev i gorării concepţiilor privind arhitectura 
contemporană în care să se facă puternic 
sim\:ile valorile tradiţionale cc trebuie trans
mise viitorului, atit prin preluarea unor eJe
mente spec ifi ccclt şi prin circulat.ia modelelor. 

Ridicarea localiLăţilor ţării la un nivel 
s uperior de civilizaţie presupune importante 
măsuri de organiza re a teritoriului ln consens 
cu dezvoltarea economico-socială a României, 
cu desfăşurarea proces ului complex ş i de durată 
al construcţiei socialiste. în aceas tă acţiune 
de o deosebită complexitate care este sistema
tizarea urbană şi rnrală, arhitecţii s înt chemaţi 
ln primele rinduri să conceapă, să elaboreze şi 
să realizeze studiile, proiectele şi schiţele de 
sistematizare, să orienteze acest proces şi să 

veghez e la bu na lui desfăşurar e şi am cnnjnr e 
a loc a li tăţi l or , n e ncglijînd tracli\.in ş i lnc ura
jtnd inova i,i a. Aliituraren co l aborăr ii , în această 
operă de a rw ergură, a specia li şti lor altor do
menii deschide perspective 11oi cercetării şi 
conduce la as igu rnrea unor ob iective arhi tectu
ra le r ea le în co n son arrţi'i, lJC de o parte, c u 
trad iţi a - v:'iwLă ca o preluare c reatoar e a 
unor va lori vechi - ş i va lcn1.e1e a rhi tecturi i 
moderne, iar , p e de altă pa rte , c u viziunea 
in tegratoare a exp l oa tăr ii compl ete şi comp lexe 
a teritoriului const ruibil , in raport de resursel e 
ex ist ent e pc plnn loca l, de struc tura forţ ei de 
muncă etc. Aces t e ob iective şi snrcini a u fost 
dezbătute cu responsab ilitat e ş i ex i ge nţi\ de 
participanţii la s impoz ionul na !iona l de l a 
Sibiu , relcvîndu-sc cont exLul general al preo
cupărilor actua le privind tipologia locuin\:elor 
săteş li care se vor co ns trni in cadrul progra me
lor de s istematiza re rurali\ ş i a · 1 oca lităţ ilor 

ele pină la 10-15000 locuitori. chiar noi Ie 
tehnologii în dom eniul co11struc \.iilor social -
cul tura le, r eeva luarea concepţ iilor despre 
arhitectura cont cmporn n ă, s u sţin lndu-s c idei Ic 
resp ective cu exemp le din va loril e tradiţionale 
(din Mi\rginimea Sibiului , Tara Oltului. Valea 
J-lirtibaciului , din Gorj ş i Mnramureş) ca re pol 
fi intc 1rate in toate aşezămi nt e l e cont empo
rane. 

Cum multe obiective va loroase nu au 
fost lncă iuv enta riaLc şi deci arhitectura, la 
scara naţiona l ă , insu fi c ient c unoscută, se s im
ţea nevoia un ei mai mari cuprind eri a acestora, 
mai a les ln conL extul profundelor schimbări 
ce au loc azi în viaţa sate lor intrat e în a mplul 
proces a l s i s t ematizării , prezenta înUlnirc a 
s 1J ec i ali şti lor din difer it e domenii constituind 
o eta pă int erm ed i ară în fina li za rea studiil or 
şi apo i a proiectelor privind valorificarea 
a rhi tect nrii pop ul are în constrnc \.iil c titJizate 
(nrh. Cri s tian MOlSESCU) . 

O ser ic de intervenţii s us\.inule de exempl e 
reuşite , dar punclntc ş i c u as pecte crili ce a le 
unor c r eaţ ii care nu lntoLd ca una se ·incad reaz:'i 
ln noţiunea de spec ific rom fmcsc, ln spec ial in 
ansa mbluril e oră1cncşli , a u releva t neces itatea: 
trecer ii la o ca ii late s up er ioară în coustrncţi il e 

arhitecturale, a remodelării a rhit ectu rii romrt
n eşt i , arhitecţii avtncl res ponsabilitatea relu
{t rii gramaticii acesteia in a rhitectura modernă 
(Cezar NICULIU); studi.erii t eritoriului cu 
întrearra arie de probl eme cc decurg, ca o con
diţie s in e qua non, din ma ril e sarc ini ale 
cons truirii loc uinţ elor viitoare ca r e să confere 
un grad sporit deconfort şi expr·csi carhitecturii 
oraşelor şi satelor (I. POPA); studierii ampla
săr ii locuinţelor şi a a ltor c lădiri , bi n eînţe l es 

fără n eglijarea raportării la cadru l natural , a 
evoluţi ei pl a nimetrice, a genezei ş i evoluţi e i 
formelor, a spaţiului arhitectural cu ses izarea 
monumentalului (Călin J-IOINĂHESCU). 

Specialiştii diferitelor dom enii au ajuns 
la conc luzia unirii r ez ul tatelor preocupărilor 
lor ln vederea elaborării unor studii exhaustive 
cuprinzlnd toate sursele de informare (arte
facte) în ceea ce priveşte nu numai cele furni
zate de arta constrncţiilor ci şi cele care ţin 
de tehnica populară şi telrnologiile avansate, 
moderne, cele care se referă la tradiţiile spe
ci fice de viaţă şi de muncă, ce se cer revalori
ficat e ln satul modern ; ca şi folosirea deplină 
a experienţei culturale, ilustrată şi de obiecti
vele Muzeului tehnicii popul are din Sibiu - o 
ipostază a civilizaţiei univ ersale, cu elemente 
de reciclare a valorilor ln raportul oraş-sat 
ş i invers (Corn el BUCUR). 

Pc aceeaşi idee a c umul ări i de informaţii 
în sprij inul un ei documentaţii care să servească 

elaborării proiectelor de sistemat izare a teri
toriului ş i loca lităţil or ţ.ă rii noastre se înscrie 
ş i studiul istori co-geogra fi c, car e poate explica 
geneza tipurilor el e aşezăr i diversificate, ca 
urma re a r ea lităţilor socia l-poli t ice existente 
în anumit e perioade (Ion BUCUH); sa u a rheo
logic, privit dintr- o p erspectivă i storică inde
părLaUi a aşezărilor, const ituind s ursa peremp
tori e a determinării , prin metodologia modernă 

a inv est iga\ ii lor, a modelclo1· - surse arhaice 
ce-a u stat la baza nrhitecturii tradiţiona l e (Dan 
LICHIAHDOPOL), în aces t sens un cxempltl 
l-ar const itui l ocuinţa tra diţională pe două 
nivelw·i , preluată , se pa rc, din locui nţa epoc ii 
a doua n fierului, c u urmărirea s istemului 
co nsLnr cli v pîm1 in secolul a l XVIII-iea (Nina 
NEAGU) . 

Tradiţie- l'ond cons lnrit - patrimoniu 
si nt noţiuni a le aceluiaşi proces desemnlncl 
co ntinuitatea în domeniul co nstru cţ. iil or, sau 
ca re exp li că idei a le transferului tradi ţi e i ln 
contempora neila lc I imitată exc lus iv la co ntri
buţia arhitecturii populare, la naşterea Ş i 
dezvolta r·ea arhiLecturii cu lte şi breşa "făc ută 

ele ar·bitectura popularrt în arhit ec tura c ultă, 
impunindu-şi un ele elemente de voc::ţbular 

structu ra l (Gh. CUH INSCHl-VOHONA). 1 

Lucrările Si mpoz ionului s ibi a n s-au înche
iat cu o co municare ce a trezit interes ul a udi
toriului, deşi avizat, chiar dacă nu în detaliile 
ş i cxp l ic it:1 ri Ic ncces itate de com p I ex i tat ca şi 

divers ita tea s ubi ect ului ; ilustrlnd , de fapt, ceea 
ce s-a lnllmplat ln istoria arhitecturii, ele Ia 
modern la postmodern, comuni carea, bin e s us·\: i
nu tă ş i de di apoz itiv el e de bună calitat e, a 
reli efat momentul de trecere ele la arhitectura 
tradiţiona[ă la prima a rhit ectură de ordin 
si nt etic, a num e aceea a demonstraţiei utili
zării mas ive ln edifi cii a metalului , a sticlei 
şi betonului, clivers ificîn cl mer eu, pină azi, 
s tructuril e arhitectura le atit de sugestiv expri
mate in rezol văr il e din cultura univ ersa l ă 

(Sorin VASILESCU). 
Pc linia continuă rii idei lor de la Sibiu , 

in luna marti e a.c., a avut loc la Bucureşti o 
allă şedinţă de lucru a Comisiei l CCPDC p entru 
probl emel e cl ă dirilor de locuit şi soc ial-cultu
rale care a dezbătut tematica lntr-o şedinţă 

plenară a Uniunii Arhitcc\:ilor, urmărindu-se 
continuarea şi finalizarea parţială a documen
taţiilor elaborate de unităţ il e de proiec tare 
car e au efectuat studii de t eren în a nii anteriori. 

Au apărut noi teme, trei la număr, ln 
afara celei a locuirii rurale şi anume: 

- Investigarea meşteşugurilor tradiţio

nal e şi a tehnologiilor populare, ln vederea 
stabilizării populaţiei rurale ; 

- Elaborarea unor proiecte de clădiri de 
locuit des tinate terenurilor in pantă; 

- Analiza critică a realizării principal e
lor ansambluri rezidenţiale şi a dotărilor social
culturale pentru statuarea unui proces de critică 
valorică ln arhitectură. 

în final, documentaţiile vor fundamenta 
proiectele ce se vor constitui ln mijloacele 
prin care se edifică noile aşezări, ca tipologie de 
locuinţ e ş i ele gospodărie. 

ELISABETA ANCUŢA·RUŞINARU 

93 

http://patrimoniu.gov.ro




