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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 
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Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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Vernacular Architecture as an instance of tectonics
Vernacularul ca instanțiere a tectonicii
                                                                                                                               
Prof. Dr. Arch. Augustin IOAN 
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest
augustinioan@yahoo.com

Keywords: vernacular, tectonics, architecture

Tectonics is the science of composition, of 
articulation through edification in an assembly 
of otherwise disparate things, such as to display 
the correct, harmonious distribution of forces, 
of tensions on ground. 

The Architekton is the old man, the chief of the 
tektons team, the only one that knows from 
the beginning how the building will look like, 
the unfinished edifice. Architecture has been, 
until Postmodernism, much more conservative, 
more belated as historic generation and 
consumption of change than the other arts. 
Postmodernism is the only artistic style that was 
born out of architecture, therefore, in the case 
of  Postmodern style, the change, innovation, 
breach with tradition originates in architecture. 
There is already enough literature on the topic; 
I would recall here Kenneth Frampton`s 
introduction to his book ``Studies in Tectonic 
Culture`` and Demetri Porphyrios text ``From 
Techne to Tectonics``.
 
The Greek word that tectonics originates from is 
tekton (verb. tektainomai): carpenter or, through 
extension, artisan that works rough material, 
with – the significant – exception of metal: the 
ironman, the hammersmith cannot be tekton, 

Tectonica este ştiinţa alcătuirii, a 
articulării prin edificare într-un 
ansamblu a unor lucruri altminteri 
disparate, astfel încât ele să dea seama 
despre distribuţia corectă, armonioasă, 
a forţelor, a tensiunilor de pe pământ. 

Arhitektonul este bătrânul, şeful echipei 
de tektoni, singurul care ştie de la început 
cum va arăta clădirea, edificiul încă 
neterminat. Arhitectura a fost, până la 
Postmodernism, mult mai conservatoare, 
mai întârziată ca timp istoric de generare şi 
de consumare a schimbării decât celelalte 
arte. Postmodernismul este singurul curent 
artistic care s-a născut din arhitectură, 
aşadar, în cazul curentului Postmodern, 
schimbarea, inovaţia, ruptura cu tradiţia 
începe tocmai în arhitectură. Există deja 
suficientă literatură în marginea acestei 
teme; aş aminti aici doar introducerea lui 
Kenneth Frampton la cartea sa  „Studies 
in Tectonic Culture”  şi textul lui Demetri 
Porphyrios  „From Techne to Tectonics”.  

Cuvântul grecesc de la care se revendică 
tectonica este  tekton  (vb.  tektainomai): 
tâmplar sau, prin extensie, artizan care 
lucrează un material dur, cu excepţia 
-semnificativă - a metalului: metalurgistul, 
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făurarul nu pot fi  tekton, ei întâi supun duritatea prin 
foc, aproape lichefiind-o, şi abia apoi prelucrează 
materialul. Constructorul însă este recuperat sub 
umbrela tâmplarului: cuvântul grec care descrie 
meşteşugul zidirii pare a-şi avea la rândul său originile 
în sanscritul taksan (bardă, secure, topor), care trimite la 
tâmplărie şi la folosirea toporului. Architekton era aşadar 
maestrul constructor, cel mai venerabil sau mai înţelept 
(arché) dintre ei. Lucrul cu etimologia a iscat în ultimele 
decenii o direcţie în arhitectură pe care Frampton o 
plasează sub genericul unei definiţii din 1982 dată 
tectonicii de A.H.Borbein: „Tectonica devine arta 
îmbinărilor” (Frampton, 1995, 5). Această artă a aducerii 
întreolaltă, a articulării de subansambluri - cu autonomie 
funcţională şi identitate formală proprie - în întregul este, 
de aceea, o „federaţie” de obiecte care consimt să lucreze 
împreună. Prin urmare, tectonica este opusă acelei 
„autocraţii” a zidirii care presupune sedimentarea de 
straturi succesive de materie unde, între unitatea depusă 
(chirpic, cărămidă, bloc de piatră) şi întreg nu mai există 
nivele intermediare de agregare. Efortul de descărcare a 
eforturilor în pământ este unul colaborativ, care solicită 
nodul şi încheietura, articulaţiile aşadar, mai mult decât 
massa, câmpul de materie, cum e cazul în al doilea exemplu.  

Tectonica în sens maximal este chiar arhitectura. În 
sens modic însă este doar unul dintre cele două feluri 
consacrate istoric de a practica acest angajament cu 
materia în scopul oferirii de adăpost, cum spune unul 
dintre autorii cei mai frecventaţi de Frampton - l-am 
numit pe Heidegger. Ignoră Frampton aici, parcă, mai 
noua arhitectură efemeră (disposable architecture), 
care nu constă nici în articulare, nici în sedimentare? 
Dar arhitectura parametrică, fabricată  file-to-factory? 
Prin urmare, inferează autorul citat, tectonica este un 
gest alcătuitor care nu vizează doar părţi de clădire, 
ci şi de lumi în genere, aşa cum este cazul artei. 
Vorbind despre artă, trebuie numaidecât menţionat 
un alt cuvânt grecesc:  techné, circumscris ulterior 
de artă pe filiera meşteşugului măiestrit. Or, spusese 
altundeva în 1992 acelaşi Frampton, arhitectura 
nu este nici artă, nici tehnică - este (dar, mai ales, 
trebuie să rămână) meşteşug artizanal, lucrare a 
mâinilor, angajament corporal nemediat cu materia.  

they are subduing the hardness through fire, almost 
liquefying, and only afterwards they process the material. 
The builder is however recovered under the carpenter`s 
``umbrella``: the Greek word that describes the craft of 
building also seems to have origins in the Sanskrit word 
taksan (ax, hatchet, cleaver), that sends to carpentry and 
to the use of the cleaver. Architekton was therefore the 
master builder, the most venerable and the wisest (arché) 
among them. Working with etymology generated in the 
last decades in architecture a direction which Frampton 
places under the generic of a 1982 definition given 
to tectonic by A.H. Borbein:``Tectonic becomes the 
art of the assembly`` (Frampton, 1995, 5). This art of 
bringing together, of articulation of subassemblies – 
with functional autonomy and own formal identity – 
as an ensemble is, therefore, a ``federation`` of objects 
that accede to work together. In consequence, the 
tectonics is opposed to that ``autocracy`` of building 
that assumes the sedimentation of successive layers of 
matter where, between the laid unit (adobe, brick, stone 
block) and the ensemble there is no intermediary levels 
of aggregation. The effort of efforts relief into the ground 
is a collaborative one, which stresses the node and the 
joint, therefore the articulations, more than the mass, the 
field of matter, as in the case of the second example. 

The tectonics in a maximal sense is architecture itself. 
In a moderate sense it is just one of the two historically 
consecrated manners of practicing this commitment with 
matter with the purpose to offer shelter, as one of the most 
cited authors of Frampton – I named Heidegger. Does 
Frampton ignore here, the new ephemerae architecture 
(disposable architecture), that does not consist nor out 
of articulation, nor out of sedimentation? What about 
parametric architecture, file-to-factory produced? As 
a consequence, the quoted author infers, tectonics is 
a composing gesture that does not pointing only some 
parts of the building, but also worlds in general, such as 
the case of art. Talking about art, one must necessarily 
mention another Greek word: techné, later escribed by 
art on the mastered craft channel. Or, the same Frampton 
asserted in someplace else in 1992, that architecture 
is nor art nor technic – it is (but mostly must stay) an 
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Nu este incorect aşadar să-i spunem atunci acestei arte 
sau acestui meşteşug arhitectonică, măcar atunci când 
ne referim la produsul minţii şi mâinilor meşterului 
constructor - avem incorporată în cuvânt aşadar 
semnificaţia maximală a termenului amintită mai sus. Îmi 
amintesc cum,  în anii studenţiei mele, ni se atrăgea atenţia 
să nu folosim cuvântul arhitectonică, avându-l de preferat 
pe cel de „arhitectură”. Motivele, altele decât asemănarea 
cu alte limbi „de ginte latină însă”, vorba lui Caragiale, 
nu mi le mai amintesc. Dimpotrivă, argumente recente 
- pe care nu m-aş feri să le numesc mai degrabă derapaje 
interpretative - vin să pună în criză exact acest termen 
preferat: arhitectura. Potrivit lui David Farell (1997), 
nici nu ar trebui să-i spunem acestei arte arhitectură 
ci, dimpotrivă,  arhetictură, devreme ce, crede autorul, 
originea termenului nu se află în „tectonică”, ci în tiktein.  

Cu siguranţă însă, potrivit lui Frampton, trebuie să folosim 
cuvântul arhitectonică cel puţin într-un caz aparte: atunci 
când ne referim la acel mod de a practica arhitectura 
centrat pe montare riguroasă de subansambluri care 
au o doză variabilă de complexitate a propriei alcătuiri 
şi care îşi păstrează o anume doză de autonomie 
structurală, funcţională şi estetică în ansamblul rezultat. 
Goticul, ca şi high-tech-ul, este o astfel de arhitectonică, 
asemănătoare arhitecturii de lemn pe care şi-o revendică 
drept străbun şi tustreile sunt în chip vădit opuse 
arhitecturii sedimentare, „geologice” a romanicului, a 
cubismului, respectiv a vernacularului de pământ nears, 
cărămidă sau piatră, care le precede - şi inspiră - sosirea.  

Ceea ce înseamnă probabil că, în faţa acestei 
incertitudini semantice, poate bine ar fi să rămânem în 
proximitatea aceluia dintre termeni care îi semnalează 
cel mai lămurit originea şi, în bună parte dacă nu în 
totalitate, natura: acela de  arhitectonică? În definitiv, 
există două argumente potrivnice acestei încăpăţânări: 
primul ar fi acela că nu există propriu-zis nici un motiv, 
altul decât cutare moft al veşnicei „intrări în Europa” - 
prin copierea aparenţelor şi ignorarea esenţelor - pentru 
care ar trebui să fim solidari cu un termen doar pentru 
că el vine din franceză şi al doilea argument este unul 

artisan craft, handmade work, body commitment with 
matter. 
It isn’t therefore incorrect to call this art or craft 
architectonics, at least when we refer to the product 
of mind and hands of the master builder – we have 
the abovementioned maximal significance of the term 
incorporated into the word. I remember how, during 
my study years, we were specifically pointed not to 
use the word architectonics, but to favor the term of 
architecture. The reasons, other than the resemblance 
with other languages of ``Latin race however``, as 
Caragiale said, I don`t remember. On the contrary, 
recent arguments – that I wouldn`t fear to call rather 
interpretative side-slips – come to put into a crisis 
exactly this favored term: architecture. According to 
David Farell (1997), we shouldn`t even call this art 
architecture, but on the contrary, archticture, as the 
author believes that, the origin of the term is not in 
tectonics, but in tikten.

Certainly though, according to Frampton, we must use 
the word architectonics at least in a particular case: 
when we refer to that manner of practicing architecture 
centered on rigorous assembling of subassemblies 
that have a structural autonomy dose, a functional 
and aesthetic one in the resulted assembly. Gothic 
style, as well as High-Tech , is such an architectonic, 
kindred to wooden architecture which claims it as a 
grand-grandfather and all three are obviously opposed 
to sedimentary, ``geological`` architecture of the 
Romanic style, of Cubism, respectively of the unfired 
earth vernacular, brick or stone, that precedes them – 
and inspire – their arrival. 

Which means that probably, facing this semantic 
uncertainty, it would be wiser to remain in the proximity 
of that term that signals best its origin and, in good part, 
if not entirely, its nature: that of architectonics? After 
all, there are two arguments against this stubbornness: 
the first would be the one that actually there is no reason, 
other than a certain caprice of the eternal ``entering 
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„democratic”: întrebat repede, omul obişnuit spune 
deîndată  arhitectonică  şi nu  arhitectură, semnalând 
- poate - un soi de înţelepciune a remanenţei: a adăsta 
în trena etimologiilor şi a semnificaţiilor timpurii 
poate fi, uneori, semnul unei înţelepciuni a păstrării 
de care „specialiştii” tind să se lepede cu uşurătate.  În 
esenţă, iată şi concluziile celui de-al doilea text invocat 
anterior: există o etimologie a cuvântului care ne 
trimite la o rădăcină indoeuropeană din care avem 
păstrat cuvântul  taksan  (secure, toporul dulgherului). 

În esenţă, spune Porphyrios, tectonike, cuvântul grecesc 
„descrie arta tâmplăriei” (Porphyrios, 129), dar şi o formă 
de ordine potenţială, derivată din capacitatea lemnului de 
a se supune prelucrării (lemnul are o lungime şi o secţiune 
finite, ceea ce-l obligă pe artizan la anumite soluţii de 
deschidere şi modulare; este discontinuu, deci implică o 
ştiinţă a îmbinărilor, a nodurilor),dar şi din capacitatea 
dulgherului de a-l asambla în forme semnificative care, 
chiar dacă se supun caracterului hylic al lemnului (cum 
ar fi spus Heidegger), reprezintă o emancipare simbolică 
a acestora. Pornind de la caracterul finit şi proprietăţile 
formale ale materialelor de construcţie (Porphyrios, 
136), tectonica este o tehnică a articulării pieselor în 
ansambluri şi a ansamblurilor în întreg, dar şi o modalitate 
de o obţine efecte vizuale din statica formelor (sau, 
cum le denumeşte autorul la p.136: stabilitate, unitate, 
echilibru, precum şi variaţiile şi opusele acestora trei).  

Arché  - principiul, originarul şi stră-vechimea - este 
surprins în chiar denumirea profesiunii. În raport cu 
etimologia profesiunii, arhitectonica este aşadar felul 
- verificat în timp, scris cu esenţe tari, în care articulăm 
unităţi elementare de materie sau subansamble între 
ele şi pe acestea în raport cu un proiect aflat la un 
nivel superior de complexitate, astfel încât fiecare 
dintre aceste nivele de articulare, ca şi întregul, să dea 
seama - dinamic şi expresiv - de tensiunile multiple 
generate şi compuse de transmiterea tensorilor 
ascensiunii (către cer) şi ai gravitaţiei (către pământ).

in Europe`` - through copying the appearances and 
ignoring essences – for which we should be sympathetic 
with a term just because it comes from French and 
secondly, it is a ``democratic`` argument: asked quickly, 
the regular person immediately says architectonics and 
not architecture, signaling – maybe – a sort of remanence 
wisdom: to wait on the trail of etymologies and of early 
significances can be, sometimes, the sign of a preservation 
wisdom easily cast away by `the specialists`. In essence, 
here are the conclusions of the second text evoked 
earlier: there is an etymology of the word that sends us 
to an Indo European root from which we preserved the 
word taksan (ax, hatchet, cleaver).
Basically, Porphyrios says, tektonike, the Greek word 
that `` describes the knowledge of carpentry” (Porphyrios, 
129)``, but also a form of potential order, derived 
from the capacity of wood to undergo process (the 
wood has a finite length and section, that obliges the 
artisan to certain opening and modular solutions; it is 
discontinuous, therefore it implies a science of joints, of 
nodes), but also a capacity of the carpenter to assemble it 
in significant forms that, even though undergo the hylic 
trait of wood (how Heidegger would call it), it represents 
their symbolic emancipation. Starting from the finished 
trait of formal properties (Porphyrios, 136), tectonics 
are a manner to acquire visual effects out of shape statics 
(or, as the author calls them at page 136: stability, unity, 
equilibrium and the opposed to these three). 

Arché  – the principle, the originar and the immemorial 
– is actually surprised in the name of the profession. 
In relation with the etymology of the profession, the 
architectonics is therefore the way – verified in time, 
written with strong essences, in which we articulate 
elementary matter units or subassemblies among 
themselves and these, in a relation with a project at a 
superior level of complexity, so much so as to each level 
of articulation, as the whole, to represent – dinamically 
and expressively – the multiple tensions generated and 
composed by the transmission of ascension tensors 
(towards the sky) and the gravity (towards the ground). 
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