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Cercetarea propune o analiză centrată pe 
aspectele perspectivei muzeelor etnografice 
româneşti, ce ne ajută în reconstituirea 
habitatului rural transilvan între mĳlocul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
XX, mai precis valorifică informaţiile culse 
în timpul cercetărilor de teren efectuate în 

cadrul Muzeului Astra din Dumbrava, judeţul Sibiului, Muzeului Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Muzeul Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia” 
din Cluj-Napoca.

Perioada anchetată expune un habitat rural, puternic influenţat de factorii 
geografici, economici, politici, sociali etc. care au imprimat un caracter aparte spaţiului 
investigat. 

Analiza de faţă, efectuată sistematic şi cronologic, îşi propune reconstituirea unei 
realităţi istorice concrete, care pe parcursul perioadei mai sus amintite, constituie 
structura habitală dominantă, implementată pe baza unui program legislativ stabil. 
Le regăsim elocvente, datele numerice privind evoluţia habitatului reflectate în 
recensămintele efectuate în epocă, astfel că la 1850 au fost recenzate 2741 de localităţi, 
dintre care 2605 de sate şi 49 de cătune1; la 1857 existau 2741 de aşezări stabile dintre 
care 16 oraşe, 24 de suburbii, 79 de târguri şi 2622 de sate2. Recensământul din 1869-
1870, efectuat de autorităţile maghiare, a consemnat pentru Transilvania un număr de 
2799 de aşezări stabile dintre care 33 de oraşe, 24 de târguri, 2609 sate şi 103 cătune3. 
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Universitară Clujeană, 2004, p. 12.

2  Recensământul din 1857 Transilvania, ed. a II-a, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, Staff, 
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3  Ioan Bolovan, op. cit., p. 38.
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La recensământul din 1900, au fost înregistrate un număr de 2590 de aşezări stabile, 
dintre care 28 de oraşe şi 2562 de localităţi rurale4, iar la 1910 numărul aşezărilor 
stabile era de 2591 dintre care 30 de oraşe şi 2561 de sate5 

Orizontul istoriografic românesc expune surse destul de sărace în informaţii, axate 
spre o reconstituire a realităţilor habituale rurale româneşti pe toată perioada secolului 
al XIX-lea. Caracterul perisabil al materialului din care au fost construite casele 
constituie o cauză majoră a dispariţiei acestor mărturii odată cu trecerea timpului. 
Din acest considerent, o sursă incontestabilă, în reconstituirea satului, se regăseşte în 
spaţiile muzeelor etnografice, mai exact: Muzeul Etnografic al Transilvaniei „Romulus 
Vuia” din Cluj-Napoca, Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, Muzeul Naţional al 
Satului Românesc „Dimitrie Gusti” din Bucureşti 

Relevanţa muzeelor etnografice menţionate anterior constă în faptul că acestea 
reflectă aspectele majore ale evoluţiei habitatului, regăsită în amănuntele ansamblurilor 
formate din gospodării complete, expuse particularizat pe principalele zone ale 
României: Transilvania, Oltenia, Banat, Maramureş, Bucovina, Moldova şi Dobrogea. 
Mai precis, aceste muzee, în primul rând, reconstituie diversele tipuri de case existente 
între sec. al XVIII şi al XX-lea, precum şi interioarele construcţiilor expuse, iar în al 
doilea rând oferă informaţii cu privire la materialele folosite în arhitectura populară 
românească şi tehnicile de construcţie uzitate pentru fiecare gospodărie în parte, 
asupra cărora voi reveni cu alte informaţii prelucrate pe baza cercetărilor desfăşurate în 
incinta Muzeului Astra din Dumbrava Sibiului, Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” din Bucureşti şi Muzeului Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. 

Casele din cadrul gospodăriilor reconstituite în cadrul muzeelor, prin modul de 
construcţie (materiale şi tehnică), prin conţinutul inventarului, împreună cu construcţiile 
anexe ilustrează situaţia socială şi materială a oamenilor, implicit ocupaţiile şi nivelul de 
trai. De asemenea, amplasarea muzeelor în aer liber evidenţiază, fidel, varietatea stilurilor 
întâlnite în arhitectura populară, prin construcţiile din diferitele zone etnografice, dar şi 
varietatea instalaţiilor tehnice care însumează aproape toate ocupaţiile şi meşteşugurile 
practicate în spaţiul transilvănean, dar şi în cel extracarpatic. Muzeele ţăranilor români 
permit realizarea unei analize comparative pentru a sesiza elementele specifice, dar şi 
elementele de apartenenţă ale unor provincii istorice româneşti.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cele mai valoroase demersuri în vederea 
cunoaşterea locuinţei ţărăneşti din punct de vedere istorico-etnografic, dar şi igienico-
sanitar s-au datorat medicilor Gheorghe Crăiniceanu6 şi Nicolae Manolescu7, care au 

4  Ibidem, p. 44.
5  Ibidem, p. 45.
6  Gheorghe Crăiniceanu, Igiena ţăranului român: locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea. 

Alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţării şi în diferite timpuri ale anului, Bucureşti, Lito-Tipografia 
Carol Gobl, 1895, p. 348.

7  Nicolae Manolescu, Igiena ţăranului: locuinţa, iluminatul şi încălzitul ei. Alimentaţiunea ţăranului 
în deosebitele epoce ale anului şi ăn deosebitele regiuni ale ţării, Bucureşti, Lito-Tipografia Carol 
Gobl, 1895, p. 363.
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analizat, concret, istoricul locuinţelor, materialele şi tehnicile de construcţie a caselor, 
sistemul de iluminat (fereastra), tencuiala, aparatul de gătit şi de încălzit etc. 

Tot din această perioadă, cercetătorii culturii populare au lansat, în mediul 
rural, mai multe „chestionare” completate de intelectualii satelor, care valorificate 
au constituit unele dintre cele mai relevante surse ale arhitecturii populare. Pentru 
demersul de faţă, chestionarul „Casa al Muzeului Limbii Române din Cluj” redactat în 
anul 1926, a constituit unul dintre cele mai relevante momente în cercetarea etnografică 
a locuinţei ţăranului român de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea. 

Perspectiva istorico-etnografică a fost reluată mai târziu de Romulus Vuia şi Vintilă 
Mihăilescu care analizează diverse aspecte privind tipologia satelor şi a caselor, 
tehnicile de construcţie, arhitectura ţărănească etc. 

Geograful Vintilă Mihăilescu a investigat problematica tipologiei structurale a 
satelor şi răspândirea lor geografică, fixând trei tipuri de aşezări: aşezări de tip risipit 
(sau împrăştiat); aşezări de tip adunat (grupat sau îngrămădit) şi un tip intermediar 
de aşezări de tip răsfirat (sat tip de coline sau de pădure)8 

În structura satelor se reflectă ocupaţiile locuitorilor, după cum urmează: tipul 
risipit fiind al crescătorilor de vite de la munte, cel răsfirat al ocupaţiilor mixte din 
zonele unde se practică agricultura, cu livezi, podgorii, fâneţe din regiunile de coline; 
cel adunat fiind specific regiunilor unde predomină agricultura extensivă sau intensivă 
şi creşterea vitelor9.

În funcţie de condiţiile de relief, ocupaţii, planul satului, structura internă a satelor 
prin care se înţelege coeziunea dintre case şi raportul acestora faţă de străzi, raportul 
dintre uliţă şi case, locul şi direcţia clădirilor şi gruparea lor faţă de uliţe şi intravilan 
şi alte criterii etnograful Romulus Vuia distinge următoarea tipologie de sate: satul 
adunat cu case adunate şi aşezate perpendicular pe linia străzii. Este tipul de sat ce se 
găseşte în zona Banatului şi în regiunile de şes ale câmpiei din Vestul Ardealului10.; 
satul îngrămădit cu locuinţele concentrate spre mĳlocul curţii, cu străzile şerpuite, 
planul satului este neregulat, fără nici o linie directoare. Acest tip se întâlneşte în 
regiunile colinare, pentru câmpia Transilvaniei-între Mureş şi Târnave-pentru Ţara 
Haţegului, în zona Sibiului şi a Făgăraşului, precum şi în ţinuturile secuieşti. În cadrul 
acestui tip sunt semnalate alte două variante- satul care formează un conglomerat 
compact de case şi satul îngrămădit cu tendinţe spre răsfirare11.; satul de-a lungul 
drumului are o axă principală şi o stradă unică de-a lungul căreia se aliniază casele 

8  Vintilă Mihăilescu, O hartă a principalelor tipuri de aşezări rurale din România, în „Buletinul 
Societăţii Regale Române de Geografie”, tom XLVI, Bucureşti, 1927, p. 63.

9  Ibidem, p. 64.
10  Romulus Vuia, Aşezările, casa şi portul ţăranului român din Ardeal şi Banat, s.a., s.l., s.n., p. 605; 

Pentru satul adunat a se vedea Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 60.

11  Idem, Chronologie des types de villages dans le Banat et la Transylvanie, în Revue de Transylvanie, 
tom III, nr. 1, Cluj, 1936., p. 41.
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perpendicular pe ea. Este tipul de habitat specific populaţiilor agricole, cel mai des 
întâlnit la zona de contact între deal şi câmpie în comitatele Satu-Mare şi Bihor, văile 
Crişului Repede, iar în Banat de-a lungul culoarului Bistra, Caransebeş şi bazinul 
Bozovici12, iar în Transilvania pe văile Someşului, Mureşului, Bistriţei şi Târnavelor. 
Acest tip se întâlneşte şi în regiunea Pădurenilor şi în zona centrală a Haţegului13; satul 
patrunghiular sau geometric prezintă unghiuri şi străzi drepte, cu un aspect patrulater. 
Se întâlneşte în Nord-Vestul Banatului şi în comitatul Arad, de-a lungul Crişului 
Alb, Mureşului şi Timişului14; satul răsfirat se caracterizează prin planul dezarticulat, 
cu străzi lungi, sinuoase, creând o reţea vastă cu terenuri întinse ce despart casele. 
Este specific zonei nord-vestice a Transilvaniei, zonelor colinare din comitatele Satu 
Mare, Maramureş, Solnoc Dăbâca. Exemple de astfel de sate sunt Bârgăul în Nordul 
Ardealului, Poiana Răchiţelei din regiunea Pădurenilor, Şanţ pe Someşul Mare, 
Cioclovina din Munţii Orăştiei15 etc.; satul împrăştiat se caracterizează prin case izolate, 
situate în mĳlocul proprietăţii, formând o mică lume economică individuală. Astfel 
de aşezări se găsesc în zona Borşa în Maramureş, Luncani în Ţara Haţegului16.; satul 
de vale este tipul de sat specific spaţiului românesc transilvan, cu strada şi casele ce 
urmează cursul râului şi prezintă ramificaţii, sub formă de străzi adiacente de-a lungul 
văilor afluente. Ca arie geografică este răspândit în sudul Maramureşului, între Lăpuş 
şi Someş, versantul vestic al Munţilor Apuseni, zona Codrului şi bazinul Beiuşului17.; 
satul cu case izolate este caracteristic zonelor de munte, unde ocupaţia principală a 
locuitorilor este creşterea animalelor şi cultura extensivă a fânului. Acest tip de sat nu 
are străzi şi casele nu ţin cont de drumuri. Regiunea Munţilor Apuseni constituie forma 
de habitat dispersat cea mai întinsă din Transilvania18. Din perspectiva investigaţiilor 
etnografice şi istorice, Valer Butură şi Ion Vlăduţiu au venit cu alte contribuţii axate 
asupra tipologiei aşezărilor, satelor, caselor şi ocupaţiilor tradiţionale. Conform opiniei 
exprimată de Valer Butură, unele tipuri de sate şi mai ales variante nu sunt pe deplin 
justificate prin caracteristici structurale morfologice şi frecvenţă. De asemenea, potrivit 
acestuia-tipologia clasică se poate cerceta concret pe teren, iar stuctura aşezărilor 
este determinată de ocupaţii sub influenţa cărora s-au organizat gospodăriile şi s-au 
dezvoltat principalele tipuri de sate: adunat, îngrămădit, răsfirat şi risipit. 

12  Ibidem, pp. 42-44; Toader Nicoară, Transilvania la începutul timpurilor moderne (1680-1800): 
societate rurală şi mentalităţi colective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 26.

13  Romulus Vuia, Ţara Haţegului şi regiunea Pădurejnilor: studiu antropogeografic şi etnografic, 
Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj-Napoca, 1926, p. 8.

14 Idem, Chronologie des types de villages dans le Banat et la Transylvanie, în Revue de Transylvanie, 
tom III, nr. 1, Cluj, 1936, p. 44; Idem, Le village roumain de Transylvanie et du Banat, Bucureşti, 
Extrait de Le Transylvanie, Bucarest, 1937, p. 17.

15  Ion Gonea, Geografia satului românesc: aşezare, formă, structură, în Sociologie românească, anul 
II, nr. 1, 1937, p. 64.

16  Romulus Vuia, Aşezările, casa şi portul ţăranului român din Ardeal şi Banat, s.a., s.l., s.n., 
p. 606.

17  Ibidem, p. 39.
18  Ibidem, p. 10.
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În ceea ce priveşte tipologia caselor, aceasta se integrează evoluţiei tipurilor 
tradiţionale şi evidenţiază efortul de modernizare al habitatului rural, susţinut de 
autorităţile statale prin actele normative emise în vederea organizării şi sistematizării 
satelor, implicit construcţia de locuinţe rurale.

În perioada abordată, în satul tradiţional gospodăria se compunea dint-un complex 
de construcţii-casa şi anexele economice, ridicate în cadrul unui spaţiu delimitat, care 
aparţineea unei familii ce folosea şi administra toate bunurile care formau proprietatea 
ei19.

La nivelul întregii Transilvanii, principalele tipuri de gospodării s-au creionat şi 
individualizat prin planul şi arhitectura caselor, profilul şi numărul construcţiilor anexe, 
modul de dispunere în cadrul curţilor, orientarea acestora în funcţie de străzi.

În funcţie de natura ocupaţiilor s-au conturat mai multe tipuri economice de 
gospodării: gospodăriile agricole, gospodăriile agricole-pastorale, gospodării 
pomicole, gospodării viticole, gospodării specializate în diferite meşteşuguri ţărăneşti, 
gospodării piscicole.

O altă clasificare a gospodăriilor s-a făcut şi în funcţie de tipologia satelor. Din 
punct de vedere al organizării se impun două tipuri: gospodăriile cu curţi deschise şi 
gospodăriile cu curţi închise;

Primul tip, cel al gospodăriilor cu curţile deschise se întâlneşte în satele risipite, atât în 
zonele înalte, cât şi în cele joase. Anexele gospodăreşti, de obicei, au fost situate mai 
aproape sau mai departe de casă, în funcţie de teren, şi erau amplasate în îngrăditurile 
proprietăţilor, mai întinse sau mai restrânse20. Aceste gospodării nu aveau garduri 
interioare pentru delimitarea curţilor. În cadrul gospodăriei, casa se situa pe un loc 
care permitea observarea tuturor construcţiilor şi în special ocoalele pentru animale 
şi şurile cu grajduri, ţarcurile pentru depozitarea furajelor. 

Gospodăriile cu curţi închise au fost amplasate pe terenurile care au permis gruparea 
construcţiilor pe o suprafaţă restrânsă, ce au fost despărţite prin garduri de terenurile 
agricole din jur. După modul de amplasarea al construcţiilor în jurul curţilor s-au 
fixat alte două tipuri de gospodării: gospodăriile cu curţi aglomerate pe loturi neregulate 
şi gospodării cu curţi în organizare regulată pe loturi geometrice. 

Primul tip se întâlneşte în satele răsfirate din zonele înalte, unde oamenii şi-
au rânduit construcţiile în funcţie de configuraţia terenurilor. Curţile sunt mici, în 
continuarea cărora se află grădinile cultivate cu pomi, porumb21. 

Cel de al doilea tip de gospodării cu curţi în organizare regulată pe loturi geometrice apar 
în zonele deluroase şi joase, în satele colonizate şi în cele sistematizate. Amplasarea 
construcţiilor depinde de întinderea loturilor şi de orientarea lor. 

Cele mai frecvent întâlnite moduri de organizare a curţilor au fost: liniar, pe două 
linii, în unghi, pe trei linii, pe patru linii, în ocol şi cu curţi duble.Gospodăriile cu curţi în 

19  Ioan Toşa, op. cit., p. 39.
20  Ibidem, p. 69.
21  Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Transilvania-studiu etnografic, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 65.
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organizare liniară- au construcţiile înşirate în lungul curţii, începând cu casa, grajdul 
sau şura lângă care sunt depozitate furajele într-o îngrăditură aparte. Între cele două 
construcţii principale se află coteţele pentru animale mici şi alte anexe. 

În spaţiul analizat, tipul de gospodării cu plan liniar se întâlneşte în ţinutul 
Năsăudului, atât în satele din Valea Someşului Mare, cât şi în cele de pe afluenţii 
săi, în special de pe Valea Sălăuţei. În comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud, I. Petrescu-
Burloiu a stabilit două tipuri de planuri-primul fiind acela la care casa face corp 
comun cu construcţiile anexe de bază (grajdul şi şura), iar al doilea se caracterizează 
prin faptul că anexele gospodăreşti nu se mai află în prelungirea casei. 

Gospodăriile cu curţi în organizare liniară au fost tipul obişnuit la români şi la saşi, 
când construcţiile erau ridicate din lemn şi acoperite cu paie. Aceste gospodării aveau 
o importanţă dublă: în primul rând se economiseau materiale, iar în al doilea rând 
construcţiile nu erau atât de expuse incendiilor, destul de frecvent întâlnite înainte de 
adoptarea cărămizilor şi ţiglelor. Sate sărace sau mai izolate cum au fost Sângeorzu 
Nou, Orheiul Bistriţei, Şieu, Posmuş etc.arată că şi în zona Bistriţei s-au întâlnit 
gospodării ale căror construcţii anexe au făcut corp comun cu casa şi gospodării ale 
căror construcţii anexe aveau acoperişuri aparte. Gospodăriile cu plan liniar au fost 
frecvente şi în zona Gurghiului, în satele săseşti din împrejurimile Reghinului, precum 
şi în satele secuieşti învecinate, şi în cele cu populaţie mixtă. Acest tip de gospodării 
au fost semnalate şi în Banat22, în special în satele locuite de şvabi, unde a constituit 
tipul iniţial, impus de autorităţile austriece.Gospodăriile organizate pe două laturi 
ale curţii se întâlnesc în satele din câmpii, din lungul drumurilor şi râurilor, dar şi în satele 
situate pe pantele unor dealuri. Acest tip de gospodării cunoaşte două variante: gospodării 
cu plan iniţial pe două laturi paralele şi gospodării pe două laturi în unghi, evoluate 
din cel liniar. Prima variantă a fost semnalată în Câmpia Tisei, Câmpia Transilvaniei, Sălaj, 
în satele de pe terasele râurilor. Gospodăriile organizate în unghi se caracterizează prin 
amplasarea şurii perpendicular pe linia casei, în latul curţii. În cadrul acestui tip de gospodării, 
Valer Butură distinge mai multe variante frecvente în Transilvania: gospodării în unghi 
cu construcţii separate, gospodării în unghi cu construcţii sub acelaşi acoperiş şi 
gospodării în unghi cu şură cu acoperiş în două ape23. 

Prima variantă a fost frecventă în aproape toate zonele şi satele locuite de români, 
maghiari, saşi şi secui; a doua variantă semnalată se întâlneşte în zona Bistriţei-la 4-5 
metri în continuarea casei, se află un şopron sub acelaşi acoperiş cu şura amplasată 
în latul curţii, iar ultima variantă constituie o trăsătură specifică a zonei etnografice 
din Câmpia Sătmarului şi nordul Sălajului. 

Gospodăriile organizate pe trei laturi ale curţii au apărut în satele cu o economie 
dezvoltată, aflate în zonele de aprovizionare a oraşelor. Trebuie să menţionez că 
influenţa oraşelor s-a resimţit în organizarea gospodăriilor, precum şi în dezvoltarea 
planurilor construcţiilor, implicit şi asupra evoluţiei caselor. Influenţa urbană a 

22  Paul Petrescu, Contribuţii la studiul arhitecturii populare din Banat, în „AMETC”, 1959-1961, 
pp. 148-175.

23  Valer Butură, op. cit., p. 71.
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determinat apariţia unei construcţii noi în cadrul curţilor, a bucătăriei de vară 
sau „cuptoriştei”, la baza căreia a fost şopronul deschis pentru cuptorul de pâine. 
Gospodăriile cu planul pe trei laturi din unele zone se datoresc influenţelor lumii 
urbane, iar altele au fost influenţate de planurile tradiţionale de unde reies diferenţieri 
structurale şi organizatorice. Dintr-o perspectivă organizatorică se disting gospodăriile 
cu şura în latul curţii, gospodării cu casa în latul curţii şi gospodării cu casa în lungul 
drumului24. 

Prima variantă s-a format prin completarea planului unghiular cu o a treia latură 
de construcţii în faţa casei. În cele mai multe zone a apărut o bucătărie de vară, unde 
iniţial se găsea cuptorul pentru pâine, căreia i s-a alăturat un şopron pentru mĳloacele 
de transport, utilaj agricol etc. şi un coteţ pentru porci, toate aflându-se sub acelaşi 
acoperiş. O altă dispunere întâlnită în alte zone ar fi aceea că în continuarea bucătăriei 
de vară se află o a două cămară sau o cameră etc, iar pe latura anexelor se află de 
obicei fântâna şi coşteiul pentru porumb. Această variantă de gospodării se întâlnesc 
în Câmpia Aradului, Câmpia Banatului, podgoria Alba Iulia, Podişul Târnavelor, 
zona Sibiului, Ţara Bârsei, zona Covasna, zona Mureş etc.25

Gospodăriile cu casa în latul curţii-sunt răspândite în satele răsfirate şi în cele înşirate 
de-a lungul drumului şi văilor înguste. Ultima variantă a gospodăriilor cu casa în 
lungul drumului şi anexele cu acoperiş aparte au evoluat sub influenţa oraşelor, 
în care tendinţele de închidere a curţilor spre stradă s-a impus datorită circulaţiei 
tot mai intense în lungul lor. În zonele precum Ţara Bârsei, Podişul Târnavelor şi 
zona Sibiului, casele s-au înşirat de-a lungul drumului formând un front continuu, 
iar porţile de acces în curte au fost încadrate în zidăria faţadelor .Şurile, amplasate 
paralel cu casa, au format a doua linie de construcţii, iar pe a treia latură dintre casă 
şi şură au fost amplasate anexele de dimensiuni mai mici- coteţe, şoproane, coşteiul 
pentru porumb etc. 

Din tipul de gospodării organizate pe trei laturi a apărut o altă variantă a gospodăriilor 
organizate pe patru laturi ale curţii care se întâlnesc la ţărani înstăriţi, care aveau mai 
multe utilaje, maşini agricole, animale mai multe pentru care era nevoie de adăposturi. 
Aceste gospodării sunt frecvente alături de cele pe trei laturi în Ţara Bârsei, Podişul 
Târnavelor, zona Sibiului, zona Bistriţei, Câmpia Banatului etc26.

Gospodăriile din cadrul aşezărilor răsfirate făceau parte din tipul „cu curte închisă”, 
„cu curte dublă” şi „cu curte simplă”. 

Gospodăriile cu curte închisă şi întărită (cu ocol întărit) au fost frecvente în satele 
răsfirate şi risipite din bazinul Petroşanilor, subzona Branului, Mărginimea Sibiului, 
şi nordul Moldovei. Gospodăria era organizată pe o suprafaţă mai redusă, de formă 
regulată. Curtea gospodăriei se afla plasată în imediata apropiere a drumului, iar 
casa era plasată cu frontonul perpendiculară pe drum.

24  Ibidem, p. 75.
25  Ibidem, p. 76.
26  Ibidem, p. 80.
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Curţile închise cu pereţii înalţi din bârne sau din scânduri groase, se întâlneau 
şi în unele zone muntoase, acolo unde fânul nu se purea transporta în gospodării 
şi iarna se duceau acolo animalele pentru consumul lui pe loc27. În zona Munţilor 
Apuseni, se întâlnesc asemenea adăposturi temporare, numite „curţi de iernat”. Iniţial, 
apariţia acestor gospodării cu curte închisă şi întărită în zonele muntoase s-a datorat 
nevoilor de apărare, iar mai târziu au fost semnalate şi în zonele joase sub influenţa 
arhitecturii urbane care a impus treptat utilizarea cărămizilor şi a ţiglelor ca materiale 
de construcţii.

Fig. 1. Gospodărie Câmpu lui Neag28

Gospodăriile cu curte închisă erau asemănătoare cu gospodăriile cu curte franconă 
ale saşilor din Transilvania, acestea fiind organizate pe suprafeţe mai mici de teren 
aveau construcţiile mai ordonat dispuse în cadrul curţii.

Gospodăriile cu curţi duble constituie ultima variantă din clasificarea gospodăriilor 
efectuată de Valer Butură. Acest tip de gospodării au fost semnalat în satele de tip adunat, 
unde planurile existente au permis o mai bună supraveghere a curţii şi a adăposturilor 
pentru animale29. Sunt caracteristice pentru zonele Ţara Haţegului, în partea centrală a 
depresiunii, în Valea Streiului şi în satele din regiunea Pădurenilor şi Ţara Lăpuşului, în 
satele Rogoz, Ungureni, Cupşeni, Suciul de Jos, Suciul de Sus, Larga, Suplai, Rohia etc. 
În ambele zone, acest tip de gospodării a fost înlocuit cu tipul curţilor simple, în care 
casa a fost aliniată spre stradă, iar şura cu grajdul s-au mutat înspre interiorul curţii. 
Gospodăriile cu curţi duble au fost semnalate sporadic şi în alte zone precum Câmpia 
Transilvaniei, zona Calatei, zona Mureşului, Podişul Moldovei etc.

27  Ioan Toşa, op. cit., p. 41.
28  Gospodăria este expusă în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava Sibiului.
29  Valer Butură, op. cit., p. 85.
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Fig. 2. Gospodărie cu curte dublă Berbeşti, judeţul Maramureş30 curtea casei

Gospodăria de mai sus este caracteristică zonei Maramureş, cu curte dublă (curtea 
casei, curtea animalelor). Casa datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, anul 1795 şi 
este formată din tindă, camera de locuit, cămară, pridvor la faţadă şi prisacă, pereţi de 
lemn netencuiţi în interior; fântână cu roată; poartă înaltă; sculptată şi gard de nuiele; 
colnă pentru mĳloacele de transport (în curtea casei); şură cu două grajduri datate 
din anul 1896, în curtea animalelor; fânar cu acoperiş fix (în curtea animalelor); fânar 
cu acoperiş mobil (în curtea animalelor); coteţ pentru porci (în curtea animalelor); 
fântână cu cumpănă; poartă înaltă în curtea animalelor, coştei de porumb.

Gospodăriile cu curte simplă au constituit tipul cel mai vechi şi mai răspândit de 
gospodărie ca o consecinţă a factorilor istorici şi sociali şi al ocupaţiilor locuitorilor: 
creşterea animalelor şi agricultura. Aceste gospodării se caracterizează prin 
dimensiunile relativ mai şi forma relativ neregulată a curţii şi o anumită dezordine 
în modul de aranjare a construcţiilor. În funcţie de dimensiunile gospodăriei, 
construcţiile au fost dispuse în trei moduri: casa cu frontonul perpendicular pe uliţa 
cu faţada spre curte, restul construcţiilor fiind în fundul curţii (şura cu grajdul fiind 
plasate paralel cu drumul); casa paralelă cu uliţa, în fundul curţii, iar grajdul, şura 
şi coteţele perpendicular pe drum şi în apropierea acestuia; casa perpendiculară pe 
uliţă, iar restul construcţiilor în plan liniar, fie pe o latură a curţii, fie pe două laturi, 
respecându-se o distanţă între grajd, coteţe şi casă şi fântână31 

30  Gospodăria datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (anul 1795), a fost construită de 
Pop Gheorghe şi achiziţionată în anul 1957, este reconstituită în cadrul Muzeului Etnografic 
„Romulus Vuia” Cluj-Napoca, fotografia realizată în timpul cercetărilor de teren iulie 2008.

31  Ioan Toşa, op. cit., p. 43.
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Gospodăria cu curte simplă din fig. 6 datează de la începutul secolului al XX-lea, 
fiind caracteristică zonei Mocănimii Munţilor Apuseni, aşezărilor cu case risipite, 
unde creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului constituie principala ocupaţie a 
locuitorilor. Gospodăria este formată din casă cu moară, o cameră de locuit, cămară, 
pridvor la faţadă, piuă şi presă de ulei, două grajduri şi şură monumentală, gard de 
răzlogi şi vramniţă, vâltoare, coteţ de porci.

În concluzie, din datele prezentate mai sus se disting mai multe aprecieri datorate 
diferenţelor de organizare a planurilor gospodăriilor de unde rezultă varietatea 
tipologică înregistrată şi la nivelul acestora. Gospodăriile trebuiau să ofere condiţii 
optime pentru realizarea activităţilor gospodăreşti şi casnice, să permită o accesibilitate 
cât mai uşoară spre construcţiile anexe, în special a şurii şi a grajdurilor, dar şi 
securitate oamenilor şi bunurilor. În timp, în funcţie de mediul geografic, dar şi de 
factorii economici şi sociali, planurile gospodăriilor au evoluat de la tipuri simple, cum 
a fost cel liniar cu anexele construite în continuarea casei, până la tipul gospodăriei 
în unghi, care a restrâns suprafaţa curţii şi a permis circulaţia interioară şi dinspre 
stradă şi cel al gospodăriilor cu curţile duble.

Gospodăriile ţărăneşti, indiferent de tipul lor, constituie „reşedinţa-aşezarea 
pemanentă” a familie, spaţiul unde se locuia şi care evidenţia ocupaţiile fiecărei 
familii. Pe lângă gospodăriile din vatra satului, mai existau acele anexe gospodăreşti 
ce formau aşezările temporare. 

Dint-o perspectivă comparativă, gospodăriile naţionalităţilor conlocuitoare 
(maghiari, saşi, secui) nu au cunoscut acea complexitate tipologică de care vorbeam 
mai sus, deoarece gospodăriile acestora au evoluat într-o organizare mai restrânsă 
datorate aşezării în zonele marginal strategice şi în lungul principalelor drumuri de 
acces. 

Fig. 3. Gospodărie săsească, Jelna, Jud. Bistriţa-Năsăud32

32  Gospodăria este reconstituită în cadrul Muzeului Etnografic „Romulus Vuia” Cluj-Napoca, 
cercetare de teren iulie 2008.
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Potrivit planului gospodăriei, casa datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
(anul 1789); şopronul, fânarul, şura, grajdul, plevarul, latrina datează de la începutul 
secolului al XX-lea (anul 1913), coteţul de porci şi păsări de la începutul secolului al 
XIX-lea (perioada 1800-1820), fântâna cu cumpănă datează de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea (1890-1900), fântâna de vecinătate este datată din 1943, iar poarta înaltă din 
anul 1896. Gospodăria cu curte franconă, caracteristică zonelor colonizate de saşi, 
se înscrie pe cele patru laturi ale curţii, iar casa se află amplasată cu frontonul spre 
„uliţă”, în prelungirea căreia se află anexele gospodăreşti- şopronul, fânarul, şura, 
grajdul, plevarul. 

Gospodăria din fig. 4 este caracteristică zonei etnografice Secuime, gospodăria cu 
curte simplă, datată de la sfârşitul secolului al XVII-lea, anul 1678, este formată din 
casa cu trei încăperi (casa bătrânilor, camera tinerilor, colţul fetei), bucătăria de vară, 
şopru, coteţe, şură şi grajd, fântână cu cumpănă.

Fig. 4. Gospodărie din secuime, Casin Imper, jud. Hargita

Tipologia caselor
În perioada analizată, casa a constituit construcţia cea mai importantă din cadrul 

unei gospodării prin multiplele funcţii pe care le îndeplinea în cadrul vieţii cotidiene 
a fiecărei familii şi în cadrul întregii comunităţi rurale. Casa a fost prima construcţie 
care se ridica în cadrul gospodăriei şi în funcţie de poziţionarea acesteia se realizau 
anexele gospodăreşti. La cumpăna dintre secole al XIX-lea şi al-XX-lea, termenul de 
casă era uzitat pentru a desemna constucţia care servea drept locuinţă permanentă 
pentru o familie; familia care locuia în acea construcţie cu toate atributele morale ale 
ei; gospodăria şi întreaga proprietate ce aparţinea acelei familii33. Potrivit accepţiunii 
populare, principalele norme pe care trebuia să le îndeplinească o construcţie pentru 

33  Ioan Toşa, op. cit., p. 12.
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a fi numită casă au fost: să fie ridicată la suprafaţa pământului; să fie formată cel puţin 
din două încăperi din care una să fie utilizată ca locuinţă de către o familie; încăperea 
cu destinaţia de locuinţă să aibă: uşă, ferestre, pod şi un sistem de încălzire şi preparare 
a hranei şi de evacuare a fumului în afara odăii34. 

La începutul secolului al XX-lea, având în vedere importanţa casei în viaţa socială 
a întregii comunităţi, raţiunile care motivau construirea unei case au fost diverse: când 
se forma o nouă familie, iar părinţii băiatului aveau obligaţia de a-i ajuta pe tineri să 
îşi construiască o casă (explicaţia oferită a fost aceea că băieţii purtau pe mai departe 
numele familie); în cazul în care părinţii băiatului nu dispuneau de o situaţie materială 
bună pentru construirea unui case înainte de căsătorie, aceştia le dădeau, în schimb, 
„o pereche de boi şi un car” sau locul pe care să-şi întemeieze gospodăria; când în casa 
veche nu se mai poate trăi din motive variate: s-a dărâmat şi nu mai poate fi reparată, 
a ars etc.o altă situaţie era argumentată de situaţia materială bună a proprietarului, 
care dorind să-şi etaleze avuţia mai construia o casă cu mai multe încăperi. 

În ceea ce priveşte tipologia caselor, aceasta se integrează evoluţiei tipurilor 
tradiţionale şi evidenţiază efortul de modernizare al habitatului rural, susţinut de 
autorităţile statale prin actele normative emise în vederea organizării şi sistematizării 
satelor, implicit construcţia de locuinţe rurale.

Pentru mĳlocul şi sfârşitul secolului al XIX-lea, cele mai valoroase contribuţii 
centrate pe tipologia caselor le regăsim la medicul Gheorghe Crăiniceanu. Comparativ, 
demersuri asemănătoare pentru spaţiul Vechiului Regat aparţin medicului Nicolae 
Manolescu. Primul a analizat tipologia caselor pe judeţe începând cu Argeş, Bacău, 
Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa etc. şi încheând cu judeţele Tulcea, Tutova, Vaslui, 
Vâlcea şi Vlaşca, după care a investigat problematica „locuinţei ţăranilor în diferite părţi 
locuite de români”, insistând asupra caselor din Transilvania, mai precis cele din zonele 
Alba Iulia, Zarand şi Năsăud. 

După primul război mondial, etnograful Romulus Vuia, sub îndrumarea lui Gh. 
Vîlsan, a desfăşurat unele dintre cele mai complexe anchete axate asupra aşezărilor 
din Transilvania şi Banat, fixând principalele tipuri de sate, gospodării şi case. 

Printre tipurile de case identificate de etnograful Romulus Vuia, reluate mai târziu 
de alţi cercetători din domeniul etnografiei: Valer Butură, Ion Vlăduţiu amintesc: 

casa cu vatră liberă - specifică regiunilor muntoase din Ardeal-zonele Munţilor 
Apuseni, Ţara Haţegului şi zonele limitrofe ale Banatului. Pereţii casei au fost 
construiţi din bârne necioplite sau blăni încheiate cu crestături la capete. Acoperişul 
a fost ridicaţi în tehnica patru feţe înclinate şi susţinute de căpriori. Materialele cele 
mai frecvent uzitate la acoperişul caselor erau şindrila şi paiele. Acoperişul din paie, 
extrem de înalt, conferă nota caracteristică acestui tip. Casa se compunea din două 
încăperi, dintre care una serveşte drept cameră de locuit, iar cea de-a doua de cămară 
sau tindă35. Se caracterizează prin vatra liberă care servea la fiert şi încălzit, situată 

34  Ibidem, p. 13.
35  Romulus Vuia, Câteva observaţiuni şi constatări asupra păstoritului şi asupra tipurilor de case 

la români, Bucureşti, Tiparul Cultura Naţională, 1924, pp.6-7; Idem, Aşezările, casa şi portul 
ţăranului român din Ardeal şi Banat, s.a., s.l., s.n., p.607;
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în colţul de lângă peretele despărţitor al camerei de locuit. În apropierea casei se află 
bucătăria de vară36 şi cuptorul de pâine. 

Acest tip de casă cunoaşte două variante: casa că cămară şi casa cu tindă. Prima 
variantă înregistrată-casa cu cămară este răspândită în Ţara Haţegului, regiunea 
Pădurenilor, dar şi zona Munţilor Apuseni. Pe lângă aceste regiuni, casa cu cămară 
se mai întâlneşte sporadic şi în satele din sud-estul Transilvaniei locuite de secui. 
Varianta a fost specifică zonelor în care resursele alimentare, în primul rând cerealele, 
s-au procurat mai greu, fie prin schimb de produse sau prin munca în parte în zonele 
agricole, unde cerealele se păstrau în tindă, în podul casei sau pe prispa acesteia, în 
hambare mari sau în cămări numite găbănaşe în Transilvania37. 

În cazul acestui tip, cuptorul se află alături de casă, sub un şopron sau într-o 
cuptorişte. În zona Pădurenilor, ca de altfel şi în celelalte arii în care se întâlneşte 
această variantă, în prima cameră se locuia, iar în a doua se păstrau alimente sau 
hainele, ambele camere având intrări separate din prispă. Casele mai vechi aveau 
pereţii din bârne rotunde, iar cele mai noi, din bârne cioplite în patru feţe. Acoperişul 
era înalt construit din paie aşezate în stat gros pentru a fi cât mai rezistent. Instalaţia 
pentru încălzit şi gătit, căloiu sau căloniu era formată dintr-o vatră liberă, deasupra 
căreia se afla un cămin în formă piramidală, care conducea fumul în pod38.

În Munţii Apuseni, cele mai numeroase case cu cămară au fost semnalate în Ţara 
Moţilor, în aşezările de pe cursul superior al Arieşului, unde s-au găsit în diferite 
stadii de dezvoltare a planului. Romulus Vuia a identificat trei variante ale casei cu 
cămară: cu târnaţul pe colţ, cu târnaţul de-a lungul casei, cu târnaţul în colţ şi de-a 
lungul casei. Casele din această zonă aveau acoperişul înalt din paie, ca şi cele din 
zona Pădurenilor.

În ceea ce priveşte instalaţia pentru încălzit şi gătit, etnografii au demonstrat că în 
această zona exista o instalaţie mai evoluată decât cea din zona Pădurenilor. În zona 
Munţilor Apuseni, camniţa era formată dint-o vatră mai înaltă, sub care se depozitau 
lemnele de foc, iar deasupra avea un cămin paralelipipedic din lespezi, care reţinea 
căldura. Vatra camniţei care ocupa colţul din stânga intrării în casă, era construită din 
zidărie de piatră ce proteja pereţii, dinspre cămară şi dosul casei, de focul şi căldura 
acestuia, susţinând lespezile căminului ce dirĳa fumul în pod, printr-un horn. Pe 
lângă camniţele cu cârlig au fost frecvente şi camniţele cu picior, în Munţilor Apuseni, 
precum şi în alte zone, la care colţul exterior era sprĳinit de un lemn cioplit, fixat între 
vatră şi poliţe39. Cuptorul pentru pâine se afla în afara casei, sub un şopron sau într-o 
cuptorişte, numită şi cuptoriţă în zona Pădurenilor40

36  Ibidem.
37  Valer Butură, op. cit., p. 96.
38  Ibidem, p. 97.
39  Ibidem, p. 97.
40 Ibidem; Romulus Vuia, Le village roumain de Transilvanie et du Banat, în vol. „Studii de etnografie 
şi folclor”, Bucureşti, 1975, p. 393.
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Fig. 5. Casă cu târnaţul de-a lungul casei, satul Valea Mănăstirii,
comuna Râmeţi, judeţul Alba41

 
Dintre cele trei variante, casa cu târnaţ pe colţ din Munţii Apuseni a cunoscut cea 

mai complexă evoluţie regăsită în existenţa mai multor variante ce au fost înregistrate 
în aria de răspândire a casei cu cămară. Cea mai frecventă a fost varianta cu cămara 
transformată în locuinţă obişnuită, iar camera de locuit s-a transformat în „casa 
dinainte”. 

Prima variantă a acestui tip-casa cu cămară se regăseşte şi în cadrul gospodăriei-
atelier de spătar Râşculiţa- jud. Hunedoara, ce datează din a doua jumătate a sec. al 
XIX-lea, reconstituită în anul 1971 în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava Sibiului. 
Casa de locuit este construită pe un soclu de piatră şi este formată din două încăperi: 
prima serveşte ca locuinţa şi ca atelier de lucru , iar cea de-a doua de cămară de 
alimente şi depozit de obiecte casnice şi haine. 

41  Fotografia a fost realizată în timpul cercetării de teren din judeţul Alba-septembrie 2008. 
Potrivit unui localnic casa datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
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Fig. 6. Gospodăria de oloier cu piuă acţionată manual
din localitatea Livada–jud. Hunedoara42

Fig. 7. Planul gospodăriei Livada-jud. Hunedoara43

A-casa, B-şura poligonală, C-cămări, 
D-colnă cu grăjdiuţ, E-coteţ de porci, F-fântână;

42  Gospodăria este reconstituită în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava, jud. Sibiu.
43  Muzeul Asta din Dumbrava Sibiului, planul gospodăriei fiind prezentat pe panoul din faţa 

monumentului.
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Gospodăria de oloier din jud. Hunedoara, caracteristică arhitecturii rurale din Ţara 
Zarandului, de la sfârşitul sec. al XIX-lea, a fost transferată în Muzeul Asta în anul 
1981, prezintă instalaţiile de obţinere a uleiului vegetal, tehnicile de lucru şi procedeele 
de realizare, în scop alimentar. Aşa cum reiese din fig. nr. 7, planul gospodăriei este 
format din: casa de locuit, cămară, şopron, şură poligonală, „colnă” şi cocină44. 

Casa de locuit este, în întregime, construită din lemn de gorun, pe tălpi de lemn, cu 
pereţii încheiaţi în blokbau, cu un târnaţ în faţă. Cămara, situată lângă casă, era construită 
din lemn de gorun şi este compusă din două încăperi cu intrări separate: una pentru 
depozitarea alimentelor şi cealaltă servind ca spaţiu pentru păstrarea hainelor. 

Paul H. Stahl arăta că în unele părţi, cămara a fost transformată în tindă, iar 
locul rezervat păstrării alimentelor sau diferitelor bunuri s-a obţinut printr-o 
construcţie aparte, mai puţin expusă incendiilor decât cămara veche, realizată prin 
compartimentarea tindei cu un perete longitutindal sau transversal45 În timp, acest 
tip de casă a fost înlocuit cu cel al casei constituită din tindă şi cămară.

A doua variantă a casei cu vatră liberă a fost casa cu tindă, care a evoluat din 
tipul iniţial al planului cu două camere. În tindă se adăposteau uneltele principale şi 
alimentele, proteja locuinţa de frig şi de incendii prin dirĳarea fumului spre podul 
casei, unde se păstrau o parte din produsele alimentare46. Se întâlneşte în zonele 
deluroase şi în câmpii, precum şi în zonele înalte, tinda păstrându-şi funcţiile iniţiale 
mixte şi de acces în podul casei, unde se păstrau o parte din rezervele de alimente.

Tipul casa cu tindă este semnalat în cadrul gospodăriei –atelier de olar din Sasca 
Română, jud. Caraş-Severin, ce datează din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, fiind 
transferată şi reconstruită în Muzeul Astrei în anul 1968. Casa este construită din 
piatră de calcar cu liant de argilă şi păstrează elementele specifice arhitecturii locale: 
planul format din tinda şi camera de locuit nepardosită, acoperişul în două ape cu 
învelitoarea de şiţă de stejar şi vatra liberă într-un colţ al tindei. Gospodăria atelier 
de olar din Obârşa –jud. Hunedoara se încadrează aceluiaşi tip. Este datată din 1822 
şi a fost reconstituită în Muzeul Astra în anul 1970. Casa are două încăperi: tinda şi 
camera de locuit. 

Tipuri asemănătoare de gospodării sunt reprezentate şi în cadrul Muzeului 
Etnografic al Tranilvaniei „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, mă refer la gospodăriile 
din Geaca şi Mărişel, ambele din jud. Cluj, precum şi la gospodăria din Telciu, jud. 
Bistriţa-Năsăud. Prima datează din a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi este caracteristică 
zonei etnografice Câmpia Transilvaniei. Gospodăria este formată din casă cu tindă, 
cameră de locuit şi pridvor pe două laturi, cuptor de pâine în tindă, vatră liberă, şură 
de îmblătit, grajd pentru animale, cămară pentru produse cerealiere, două coteţe de 
porci, coştei, fântână. Gospodăria din Mărişel a fost prezentată în cadrul secţiunii 
privind aspectele tipologice ale gospodăriilor.

44  Informaţiile au fost culese în timpul cercetărilor în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava 
Sibiului.

45  Paul H. Stahl, Planurile caselor româneşti ţărăneşti, Sibiu, 1958, pp. 36-39.
46  Valer Butură, Etnogfaria……., p. 78; Idem, Străvechi mărturii……, p. 99.
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Gospodăria din Telciu este caracteristică zonei etnografice Ţara Năsăudului, 
datează din anul 1841 şi este formată din tindă, cameră de locuit, cămară, pridvor, 
cuptor de pâine cu vatră, şură cu două grajduri şi colnă, piuă de ulei, fânar, două 
coteţe de porci şi fântână cu roată. 

În cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” acest tip este reprezentat 
prin gospodăria Dumitra-jud. Alba, ce datează de la începutul sec. al XIX-lea. Casa 
este construită pe furci de stejar şi nuiele împletite lipite cu lut, are şarpantă înaltă, 
învelită cu „jipi” de paie, legaţi cu ramuri de răchită47. Planul casei este format din 
două încăperi: tinda rece, în care se află un cuptor de formă piramidală, cu vatră în faţă 
şi „băbură” din nuiele împletite, şi camera de zi , cu fereste mici. Nota caracteristică a 
camerei de locuit este vatra cu horn din cahle, la care a fost adăugată ulterior, o plită 
şi patul cu „cobără” , un fel de baldachin realizat dintr-un schelet din lemn acoperit 
cu mai multe rânduri de ţesături din lână în carouri48. 

Fig. 8. Gospodărie Dumitra, jud. Alba49

O altă gospodărie este cea din Sălciua-Alba, adusă în muzeu în anul 1936, datează 
de la începutul sec. al XIX-lea. Casa şi cămara sunt construite din bârne de lemn. Planul 
casei conţine două încăperi: tinda şi camera de locuit. În faţa ambelor construcţii se 
află câte un târnaţ cu balustradă de lemn. Acoperişul casei şi a cămării este înalt şi 
este învelit cu paie. 

47  Georgeta Stoica, Muezul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, Arc 2000, 2004, p. 91.
48  Ibidem.
49  Gospodăria este reconstituită în cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din 

Bucureşti, cercetare de teren octombrie 2007; A se vedea şi Georgeta Stoica, op. cit., Bucureşti, 
Arc 2000, 2004, p. 215.
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Casa Saschiz din jud.Mureş are un plan format din tindă şi camera de locuit, aşezată 
pe pivniţă, construită pe piatră şi cărămidă. A fost construită din bârne masive de 
stejar în anul 1762, cu acoperişul în două pante cu fronton către stradă şi învelitoare 
din ţiglă, fiind ce mai veche din sat50.

În cadrul variantei casei cu tindă, Romulus Vuia a stabilit alte subvariante, şi anume: 
casa cu tindă de tip Banat; casa cu cuptor în tindă; casa din nordul Transilvaniei.

Primul subvariantă casa de tip Banat este răspândită de la Dunăre până la nord 
de Mureş, în Câmpia Aradului. Este un tip de casă format din trei încăperi având 
următoarea dispunere: la mĳloc se află tinda, iar la stânga şi la dreapta se află camera 
de locuit şi cămara, ambele având intrarea din tindă51. În aria de răspândire a acestui 
subtip, s-au fixat alte două variante: prima mai primitivă s-a păstrat în regiunile 
muntoase din sud-est şi consta dintr-o cameră numită sobă şi o tindă; iar a doua 
variantă mai evoluată se întâlneşte în câmpia de vest şi se compunea dintr-o sobă, 
o cameră mai mare, o tindă şi o cămară sau o cameră mai mică, numită sobă mică52 
Instalaţia de încălzit era alcătuită dintr-o vatră de foc plasată în tindă, pe care se gătea 
şi care comunica înspre locuinţă print-o gură spre un corp de încălzit, soba oarbă. 

Al doilea subtip casa cu cuptorul în tindă este tipul de casă cel mai răspândit din 
Transilvania, fiind întâlnit mai ales în centrul provinciei, dar şi în părţile sudice: în Bihor, 
Sălaj, Cluj, Turda, Alba, regiunea celor două Târnave. De obicei, casa este formată din 
trei încăperi: tinda la mĳloc, din care se intră în camera de locuit şi în cămară. Nota 
caracteristică a acestui tip o constituie prezenţa cuptorului pentru pâine în tindă, aşezat 
pe un soclu numit pomnol, iar partea din faţă a acestuia servea ca vatră de gătit.

Fig. 9. Gospodărie de agricultor-satul Mierţa, jud. Sălaj53

50  Ibidem, pp. 98-99.
51  Romulus Vuia, Aşezările, casa şi portul ţăranului român din Ardeal şi Banat, s.a., s.l., s.n., 607.
52  Valer Butură, op. cit., p. 100.
53  Muzeul Astra Dumbrava Sibiului,. Jud. Sibiu.
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Planul casei este tricamercal, format din: casă, tindă şi cămară. 
În cadrul Muzeului Astra, acest tip se regăseşte în gopsodăria de boştinar-lumânărar 

din localitatea Sebeşul de Jos, jud. Alba, reconstituită în anul 1966 şi 1968. Casa este 
ridicată pe un soclu de zidărie de piatră, care formează şi pereţii beciului, are trei 
încăperi: casa din faţă, tinda şi celarul. Pereţii sunt construiţi în tehnica tradiţională 
a cununilor orizontale de bârne din lemn de fag, sunt lipiţi cu pământ şi zugrăviţi 
într-un albastru puternic, culoare caracteristică caselor din Transilvania. Acoperişul 
înalt, în două ape, este învelit cu ţiglă. 

Alte gospodării reconstruite, care păstrează caracteristicile arhitectonice tradiţionale 
sunt gospodăria de agricultor cu colibă pastorală, din localitatea Feneş, jud. Alba, 
adusă în muzeu în anul 1971; gospodăria atelier de fluierar din Hodac, jud. Mureş-casa 
de locuit este construită pe un mic soclu din piatră pe care sunt aşezate tălpi masive 
din stejar, iar pereţii sunt din bârne cioplite de fag încheiate la capete de cheutori, 
lipiţi cu pământ galben şi văruiţi în alb. Acoperişul este în patru ape cu învelitoare 
din şiţă; gopsodăria -atelier de fierar Călineşti din jud. Maramureş, este reprezentativă 
pentru sectorul fierăritului în aer liber. Casa este construită din bârne de stejar, are 
planul format din tindă, cămară şi cameră. Gospodăria-atelier de cojocar-curelar din 
Sălişte, jud. Sibiu, reconstruită în muzeu în anul 1967, se compune din casa de locuit, 
şura cu două grajduri şi coteţul de porci. Casa conţine: camera mare, tinda la mĳloc şi 
camera mică. În tindă este construit, din cărămidă, cuptorul de pâine, iar în dreapta 
acestuia se află o cămară mică de alimente.

În cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, acest tip este bine 
reprezentat, prin gospodăria Moişeni-jud. Satu-Mare, construită în 1780; Gospodăria 
Şurdeşti –Maramureş, construită în sec. al XVIII-lea etc.

În cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia”, acest tip este prezent 
prin gospodăriile din Almaş-jud. Arad, datată în anul 1882, casa este formată din tindă, 
două camere şi pridvor; gospodăria din Hodac-jud. Mureş, datată de la începutul sec. 
al XIX-lea; gospodăria săsească din Jelna-jud. Bistriţa -Năsăud; gospodăria Cămârzana, 
jud. Satu-Mare.

Al treilea subtip casa din nordul Transilvaniei se compune din două încăperi 
dintre care una mai mică, lipsită de tavan, în care nu se face foc şi camera de locuit; 
casa este construită din bârne, cu acoperişul de şindrilă în patru feţe înclinate. Casa 
din nordul Transilvaniei nu are cuptor în tindă, însă apar mai multe case care au o 
băbură în tindă (dispozitiv pentru oprirea scânteilor), întâlnite în Sălaj, Sătmar, Lăpuş, 
iar în Maramureş se păstrează tinda rece, fără băbură. Acest tip de case se întâlnesc în 
Nordul Ardealului: Sălaj, Someş, Maramureş54.

Se încadrează acestui tip, gospodăria din Berbeşti-Maramureş-expusă în cadrul 
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, datează din ultima parte a sec. al 
XVIII-lea – cuptorul ocupă o pătrime din încăperea de locuit.Acest tip de casă este 
mai rar întâlnit în cadrul muzeelor etnografice.

54  Ibidem, pp. 326-330.
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În aria de răspândire a casei cu tindă, Valer Butură stabileşte alte două variante: 
casa fără vatră de foc în tindă şi cu vatră de foc în tindă. 

Prima a înregistrat alte trei variante, toate caracterizate prin lipsa vetrei de foc în 
tindă: casa cu tindă simplă, casa cu tindă şi cămară, casa cu tindă cu două sau mai multe 
încăperi. Casa cu tindă simplă sau cu tindă rece se află în jumătatea nordică a Transilvaniei-
un exemplu concret al unei astfel de case ce a fost achiziţionată pentru secţia în aer liber 
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia” provine din Bedeciu. Interiorul 
casei este format din colţul cu vatră şi cuptor în stânga intrării dintindă, alături de 
care se află colţul cu pat şi colţul cu masă, în cel opus intrării. Vatra, ca instalaţie de 
gătit, copt şi încălzit ocupa aproape o pătrime din suprafaţa locuinţei55. 

Casa cu tindă rece şi cămară se întâlneşte în nordul Transilvaniei, în Maramureş. 
Spre exemplificare amintesc casele din Berbeşti din secolul al XVIII-lea, reconstuituite, 
atât în incinta Muzeului Satului „D. Gusti” din Bucureşti, cât şi în Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Tinda şi-a păstrat funcţiile iniţiale: 
de încăpere de trecere spre cele două încăperi alăturate, de păstrare-depozitare a 
unor bunuri şi de degajare a fumului cuptorului din casă. În cămară se păstrau 
produsele alimentare care necesitau o temperatură mai ridicată şi erau astfel mai bine 
protejate de fum şi de praf. Casa cu tindă rece şi mai multe încăperi a evoluat din dezvoltarea 
planului tradiţional, din raţiuni practice pentru creşterea spaţiului de locuire, dar şi pentru 
păstrarea produselor, a desfăşurării activităţilor casnice. Tinda a facilitat accesul în aproape 
toate încăperile casei, iar cămara a fost transformată într-o a doua cameră, iar locul pentru 
depozitarea alimentelor s-a obţinut prin împărţirea tindei sau prin construirea unei mici 
clădiri aparte, mai puţin expusă decât cămara din cadrul casei56. 

Casa cu vatră de foc în tindă a constituit tipul de casă mai frecventă în zonele din 
centrul şi sudul Transilvaniei. În funcţie de construcţia şi amplasamentul cuptorului, 
în cadrul acestui tip de casă au fost fixate alte variante: casa cu vatră simplă în tindă;casa 
cu cuptor de pâine în tindă; casa cu vatră de gătit în tindă şi corp de încălzit în locuinţă; casa 
cu tindă transformată în bucătărie sau odaie de locuit.

Casa cu vatră simplă în tindă este potrivit etnografilor o variantă de trecere între 
casa cu tindă rece şi cea cu cuptor sau numai gura acestuia în tindă.Vatra simplă 
s-a mai păstrat în zonele în care s-a folosit ţestul pentru coptul pâinii. Vetre simple, 
numite vetriţe au fost semnalate pentru Ţinutul Năsăudului, erau formate dintr-un 
postament, din zidărie de piatră cu liant de lut, înalt de aproximativ 50 cm., cu un 
cadru marginal de protecţie mai înalt cu 30-50 cm., spre peretele dinspre locuinţă, 
lângă care se află amplasată în dos uneori şi lateral57. 

Casa cu cuptor de pâine în tindă-reprezintă tipul tradiţional din centrul şi sudul 
Transilvaniei. Se regăseşte în diferite stadii de dezvoltare: casa cu o cameră şi tindă cu 
cuptor; casa cu o cameră, tindă cu cuptor şi cămară; casa cu două camere şi tindă cu cuptor; 
casa cu mai multe încăperi şi tindă cu cuptor;

55  Valer Butură, Străvechi …., p. 102.
56  Ibidem, p. 103.
57  Ibidem, p. 104.
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A treia variantă a casa cu vatră de foc în tindă- casa cu vatră de gătit în tindă şi corp de 
încălzit în locuinţă sau cu sobă oarbă se întâlneşte în zonele din vestul Transilvaniei, în 
Ţara Crişurilor, Câmpia Aradului, vestul Ţării Zarandului şi Banat.

Ultima variantă a casei cu vatră de foc în tindă este casa cu tindă transformată în 
bucătărie sau odaie de locuit se caracterizează prin înlocuirea tindei tradiţionale cu un 
antreu din care se intra în camerele locuinţei. De obicei, la casele noi bucătăria a fost 
scoasă din planul central al casei şi a fost amplasată pe o latură dinspre interiorul 
curţii, între o cameră de zi şi o cămară. 

Casele cu două caturi sau două niveluri-în satele transilvănene se disting prin 
planurile dezvoltate din casele pe un rând. Aceste case au răspuns diversificării 
cerinţelor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, de extindere a spaţiului pentru 
depozitarea şi conservare a produselor destinate consumului cotidian, schimburilor 
şi pieţei. Casele pe două rânduri au fost mai frecvente în aşezările din zonele Bistra-
centru, Albac-centru, Vidra-centru, Avram-Iancu-centru etc., dar se regăsesc şi în 
mocănimea Munţilor Apuseni, în Mărginimea Sibiului .

Fig. 10. Gospodărie Clopotiva, jud. Hunedoara58

Casa gospodăriei Clopotiva este formată, la parter, din bucătărie şi pivniţă, iar la 
etaj din camera de lucru şi camera de oaspeţi. Acest tip de construcţii s-a răspândit 
în Ţara Haţegului, dar şi în alte zone din Transilvania în prima jumătate a secolului 
al XX-lea. Întreaga gospodărie a fost transferată în muzeu în anul 2004. Acest tip de 

58  Gospodăria este expusă în cadrul Muzeului Satului „Dimitri Gusti” din Bucurşti, cercetare 
de teren iulie 2008.
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casă, din piatră şi lemn, acoperită cu ţiglă, a înlocuit pe cel vechi din lemn, care avea 
un singur nivel, una-două încăperi şi învelitoare din paie. 

Casa ocol este întâlnită în părţile de sud ale Transilvaniei, în regiunile situate 
de-a lungul versantului nordic al Carpaţilor Meridionali, în special la populaţia cu 
o intensă viaţă pastorală. Se caracterizează prin contopirea totală a casei cu clădirile 
accesorii într-un singur ocol de formă pătrată.

Fig. 11. Gospodărie pastorală din Poiana Sibiului, jud. Sibiu59

Gospodăria, datată din 1854, face parte din tipul de gospodării rurale denumite 
„gospodărie în ocol pătrat”, „gospodărie în ocol întărit” sau „gospodărie în ocol închis”, în 
care locuinţa şi construcţiile anexe sunt amplasate într-o curte interioară de formă 
pătrată. Structura planimetrică, expusă pe panoul din faţa gospodăriei, este formată 
din următoarele elemente: casa de locuit cu privariu, tinda şi două camere, şura 
cu grajdurile, şoprul şi căsuţa. Spre stradă, gospodăria este închisă de poartă şi 
portiţă60. Tot în cadrul Muzeului Astra, este reconstruită gospodăria cu ocol întărit 
din localitatea Măgura, jud. Braşov, ce datează din anul 1844 şi transferată în muzeu 
în 1972. Gospodăria constituie forma cea mai evoluată de arhitectură pastorală 
românească, se compune din tinda, căsuţă, casa mare, celar, două grajduri pentru 
vite şi fierbătoarea cu pivniţă sub ea, aflate toate în interiorul ocolului şi un adăpost 
pentru oi, aflat în afara ocolului. 

59  Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului; Casa din cadrul gospodăriei este prezentată în lucrarea 
Corneliu Bucur, Dumitru Budrala, Muzeul Astra, Sibiu, Astra Museum, 2007, fotografia 112; 
p. 106. 

60  Informaţiile prezentate au fost culese în timpul cercetării de teren în cadrul Muzeului Astra 
din Dumbrava Sibiului, noiembrie 2007.
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În cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” acest tip se regăseşte expus 
în cadrul gospodăriei Câmpu lui Neag-jud. Hunedoara, „cu ocol întârit” ce datează 
de la începutul sec. al XIX-lea. Întregul ansamblu al gospodăriei este construit din 
lemn de brad, iar casa este formată din două încăperi cu intrări separate de pe prispă. 
Aceeaşi gospodărie se întâlneşte şi în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava Sibiu. 
Ansamblul arhitectonic, de tipul ocolului poligonal, este format din casa de locuit 
„căsoană”, colna, cămară, poartă şi portiţă de acces în interiorul ocolului.

În cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia”, acest tip -casa cu 
„ocol întărit” este reprezentat de casa din localitatea Peştera, jud. Braşov, construcţie 
caracteristică aşezărilor risipite, montane din zona Branului. Casa este datată din 1818 
şi conţine camera de locuit, tinda şi camera curată.

Din cele prezentate mai sus, se poate concluziona că tipologia caselor stabilită de 
etnografii Romulus Vuia, Valer Buruă se regăseşte, concret, în cadrul muzeelor, unde 
ansamblurile de gospodării semnalate evidenţiază particularităţile diferite de la o 
zonă la alta. Dintre tipurile de case descrise mai sus, după Romulus Vuia adevăratul 
tip al casei româneşti este casa cu tindă. 

În concluzie, tipul de casă predominat a fost acela al casei cu două încăperi, prima 
fiind tinda, o încăpere rece, prin care se făcea intrarea şi camera de locuit cu vatră 
liberă. 

Pe lângă reconstruirea tipurilor de case, muzeele etnografice oferă date concrete 
despre materialele de construcţie, respectiv despre planurile după care erau construite. 
Dintr-o perspectivă planimetrică, cea mai simplă locuinţa ţărănească întâlnită, 
considerată de specialişti ca fiind elementară era formată dintr-o singură încăpere; o 
camera unică în care se desfăşoară toate activităţile. 

A doua încăpere care se adaugă planului serveşte drept culoar -tinda prin care se 
făcea intrarea şi camera de locuit cu vatră liberă. O a treia încăpere care se observă 
este cămara în care se depozitau alimentele. În timp, se constată o evoluţie a casei 
ţărăneşti spre tipul de locuinţă cu patru încăperi, în care „casa dinainte” avea rolul de 
etalare a bogăţiei familiilor (mobilier şi diverse ţesături), era folosită ocazional, fiind 
rezervată oaspeţilor. În secolul XX, casei i se adaugă o bucătărie de vară.

Fig. 12. Planul casei din Tilişa, Jud. Sibiu
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Fig. 13. Casa Tilişca, Jud. Sibiu 61

Spre exmplificare, menţionez evoluţia planului casei din zona Maramureşului ce 
cunoaşte următorul traseu: casa cu tindă şi o încăpere; casa cu tindă, o încăpere şi 
camara; casa cu tindă şi două încăperi (a se vedea fig. 9-10). Duplexul de construcţii, 
Călineşti-Bereşti din jud. Maramureş, ce datează de la sf. sec. al XIX-lea cu gospodăria 
ce se află expusă în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava Sibiului, este relevant prin 
creşterea numărului de încăperi de la două la trei camere.

La începutul secolului al XIX-lea apare treptat, casa cu două nivele sau două caturi 
ce cuprinde doua sau trei camere la etaj , iar la parter- pivniţa şi eventual crama. Mai 
târziu, la parter se va construi o bucătărie care va deveni camera principală a casei şi o 
a doua cameră de locuit. În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie gospodăria din 
localitatea Goieşti-Vidra, jud. Alba, expusă în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava 
Sibiului. Gospodăria a fost constuită la începutul sec. al XIX-lea, dispune de câte 
două încăperi la ambele nivele cu intrări separate în fiecare încăpere. Casa are nivelul 
inferior construit din piatră de râu legată cu argilă şi văruită, iar nivelul superior 
este construit din grinzi masive de brad, încheiate în „chetoare dreaptă”. Acoperişul 
este din paie, construit în tehnica „patru ape” .Primul nivel cuprinde două încăperi: 
bucătăria de vară şi atelierul. Camerele de la nivelul superior au rolul de cameră de 
locuit, iar cea de-a două „camera din faţă” unde se primeau oaspeţii. Nota inedită a 
acestei planimetrii se regăseşte în apariţia a celei de-a doua camere, ce constituie 
punctul maxim de evoluţie al casei tradiţionale din Munţii Apuseni. Evoluţia întâlnită, 
privită din perspectiva arhitecturii ţărăneşti, evidenţiază clar evoluţia socială, implicit 
îmbunătăţirea stării materiale a proprietarului.

61  Sursa: Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, jud. Sibiu.
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Fig. 14. Gopodăria din localitatea Goieşti Vidra, jud. Alba

Un alt exemplu semnificativ, îl constituie casa Şanţ din Bistriţa-Năsăud62, adusă 
în cadrul muzeului în anul 1936. Casa a fost construită în anul 1896, din lemn cioplit 
în patru feţe, tencuită în interior. Planul cuprinde două încăperi, fiecare cu câte o 
cămară şi tinda. Exteriorul şi interiorul casei evidenţiază starea materială a populaţiei 
din zona grănicerească.

Principalele materiale de construcţie, aşa cum reiese din informaţiile prezentate 
mai sus, au fost lemnul, pămâmtul bătătorit, lutul ars sau nears, piatra. Lemnul a fost 
unul dintre cele mai uzitate materiale în construcţia caselor şi a constituit materia 
primă cea mai accesibilă practicării meşteşugurilor în vederea satisfacerii nevoilor 
de consum ale populaţiei rurale.

Cele mai preţuite lemne folosite în construcţie au fost: stejarul, bradul şi salcâmul63. 
Din lemnul de brad se făceau acei “boci” sau pociumbi, folosiţi la baza caselor, iar 
pereţii acestora erau construiţi pe lângă brad şi din molid sau fag. Pământul, în 
combinaţie cu pleava, numit vălătuc a fost întrebuinţat la construcţia pereţilor de 
împletitură. Pereţii construiţi din tină erau din noroi, amestecat cu paie şi pleavă şi 
călcat cu ajutorul vitelor apoi lăsat de să se învârtoşsească64 Pământul a fost utilizat şi 
sub formă de camur şi chirpici . Tehnica ciamur consta din pământul muiat cu apă şi 
amestecat cu resturi de paie între forme de cofrage din scânduri lungi, iar “chirpicii” 
erau calupuri mari de pământ muiat şi amestecat cu pleavă, de forma unor cărămizi, 

62  Sursa: Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, Bucureşti, cerctare de teren iulie 2008.
63  Ioan Toşa, op. cit., p. 88.
64  Sultana Avram, op. cit., p. 41. 
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dar nearse, ci uscate la soare. Pământul muiat cu apă se foloseşte şi la legarea chirpcilor 
sau a cărămizilor şi a pietrei, precum şi la tencuirea suprafeţelor65.

Tehnica obţinerii vălătucilor presupunea formarea unui strat de paie lungi de 
secară sau grâu (80 cm.-1 m.) peste care se întindea pământ muiat care lipeşte paiele 
şi se obţine o suprafaţă de aproximativ un metru pătrat care se rulează şi alcătuieşte 
un otgon ce se utilizează la construcţia pereţilor casei66 Lutul se amesteca cu paie, cu 
pleavă, uneori şi cu balegă. ….

Piatra, în general, se folosea pentru ridicarea fundaţiei şi pivniţei, mai rar şi pentru 
ridicarea pereţilor. Cărămida a fost folosită încă din prima parte a sec. al XIX-lea, în 
zonele mai dezvoltate cum ar fi Ţara Bârsei, care se generalizează în a doua jumătate 
a sec. al. XX-lea. 

Tehnicile de construcţie diferă în funcţie de materialul utilizat şi de elementele 
clădiriilor care formau gospodăria, puternic influenţate şi de condiţiile economice. 
Dintre cele mai vechi tehnici, Vlăduţiu Ion aminteşte „ pământul bătut cu maiul în cofraje 
de scândură, clăditul pâmîntului cu furca, construcţia pereşilor din „potângi”, din împletituri 
de nuiele dau de trestie lipite cu lut, pereţii clădiţi din chirpici, vălătuci sau ciamur etc.”67. 

Schimbări importante apar şi în interiorul locuinţelor prin creşterea treptată 
a gradului de confort, datorat îmbogăţirii şi diversificării mobilierului, odată cu 
răspândirea pieselor de târg.Interiorul locuinţei a cunoscut adaptări conforme Nota 
distinctivă a interiorului casei ţărăneşti este conferită de numărul şi forma mobilierului. 
Ceramica, icoanele, diversele ţesături (a se vedea fig.14) vin ca o complatare la ceea ce 
s-a putut obţine prin mobilarea spaţiului68. Varietatea regăsită în interiorul locuinţelor 
expuse, particularizat, în cadrul muzeelor „nu sfarmă unitatea de concepţie şi gust a 
interioarelor satului tradiţional”69. Componentele principale ale mobilierului: pat, laiţă, 
ladă, masă, dulap, scaunele constituie o dovadă concretă a tezaurului de creaţie 
populară. 

Interiorul caselor din zona Albei Iulii descrise de medicul Gheorghe Crăiniceanu 
la sfârşitul secolului al XIX-lea se compunea din „caminţă de olane vezi sau cu lespezi de 
piatră aşezate pe o vatră cu trei picioare şi cu buduroiu, adică spaţiu dintre camniţă şi perete, 
unde şed copii pe vatră. În fund e masa, la stânga patul cu scânduri, acoperit cu 3-6 covoare, 
deasupra perne umplute cu fulgi. Între pat şi masă sunt aşezate pe perete câte două şi mai 
multe lăzi de târg, iar pe după masă şi de-a lungul peretelui, sunt laviţe simple sau înfundate. 
Deasupra laviţelor sunt cuierele pe care atârnă cănceile (căniţe) obişnuite numai la români. 
Pe după poliţele cuierelor sunt înşirate blidele şi tierele de cositor, porcelană sau pământ Pe 

65  Paul Petrescu, Arta populară românească, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, 1969, p. 81.

66  Ibidem, p. 100.
67  Vlăduţiu Ion, Etnografia românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 171.
68  Ernest Bernea, Civilizaţia română sătească, Bucureşti, Vremea, 2006, p. 110. 
69  Ibidem.
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deasupra cuierelor sunt culmele înşirate pe rudă, care se compun din ştergare, între cuiere şi 
laviţe atârnă pe pereţi icoane şi oglinzi ”70.

Fig. 15 Interior locuinţă Tilişca, jud. Sibiu71

La nivelul mentalităţilor colective, se înregistrează o schimbare a atitudinii 
ţăranului faţă de pământul pe care îşi construia locuinţa, izvorâtă din sentimentul 
de proprietate care influenţa efortul depus în construirea unei locuinţe. Mai exact, casa 
putea să fie transmisă generaţiilor următoare şi de aici reiese implicarea ţăranului în 
a-şi construi o locuinţă cât mai trainică. În structura gospodăriei, casa a fost construcţia 
cea mai importantă, a constituit spaţiul unde se consuma cea mai mare parte din 
viaţa cotidiană a unei familii, precum şi momentele majore din viaţa fiecărui individ: 
naşterea, nunta şi moartea.

Construirea unei case a fost rezultatul unei efort colectiv, în general erau folosiţi 
meşterii locali, ajutaţi de membrii familiei şi săteni. La constuirea cuptoarelor era 
nevoie de specialişti care se deplasau în sate la solicitările sătenilor. Aceşti meşteri 
aduceau aduceau cu ei sisteme de construcţie influenţate de mediul urban, dar şi de 
zonele locuite de naţionalităţile conlocuitoare72.

70  Gherorghe Crăiniceanu, Igiena ţăranului român. Locuinţa, încăţămintea şi îmbrăcămintea. 
Alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţării şi diferite timpuri ale anului, Bucureşti, Lito-tipografia 
Carol-Göble, 1895, p.78.

71 Sursă: Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, Jud. Sibiu, poza obţinută prin amabilitatea 
domnului Corneliu Bucur.

72  0Sultana Avram, Locuinţa rurală românească: moşteniri şi factori de schimbare, Sibiu, Tehnomedia, 
2004, p.41.
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În concluzie, muzeele etnografice împreună cu sursele edite şi inedite întregesc, 
refac şi păstrează imaginea reală a întregului proces al habitatului rural, pe care le 
putem regăsi prin existenţa ansamblurile de gospodării pe baza materialelor conservate 
în timp şi a tehnicilor de construcţie, ce pot fi percepute print-o anchetare atentă a 
elemntelor existente în incintele fiecărei gospodării.




