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Foreword to the anniversary edition (2010 - 2020)

 The CSAV Journal 2020 edition named „Vernacular Perspectives” is a statement for the vernacular architecture, heritage, 
and cultural landscape  as contemporary assets with rich potential. 
 Structured gradually from professional papers to design studio projects, dissertations, restoration-conservation bachelor’s 
projects, PhD theses, and reviews, the publication is a “bridge” between theory and practice, between students and UNESCO 
professionals, between local and international authors. 
 In this regard, all the published materials are researches and projects realized in 2020. 
 It is about a range of materials that approach contemporary topics illustrated through keywords and expressions such as: 
art, medieval vernacular heritage,  vernacular cultural landscape, sacred rural space, symbol, matrix, archetype, blue houses map, 
ecoregionalism, ruralism, shrinking villages, upcycling, restoration, conservation, safeguarding, education, digitalization. 
 The goal of the publication - including through its digital online version - is to support and promote active debates 
regarding the topic of vernacular architecture, to disseminate and bring together ideas, to map studies, initiatives, and finished 
projects throughout the local territory. It is a communication space and opening between the academic and professional 
environments. Also, CSAV Journal is since 2010 a visit card for the vernacular architecture-related activities for the “Ion Mincu” 
University of Architecture and Urbanism Bucharest, and not only, therefore it must respond to the requested exigency.  
 Thanks to the authors and collaborators for their participation, quality, and support.  

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator 

Cuvânt înainte la ediția aniversară (2010 - 2020)

 Ediția CSAV Journal 2020 intitulată „Vernacular Perspectives” este o pledoarie pentru arhitectura, patrimoniul și peisajul 
cultural vernaculare ca resurse contemporane cu bogat potențial. 
 Structurată gradual de la articole de specialitate la proiecte de atelier, lucrări de disertație, proiecte de diplomă de restaurare 
- conservare, teze de doctorat și recenzii, revista este „o punte” între teorie și practică, între studenți și specialiști UNESCO, între 
autori autohtoni și internaționali. 
 În acest sens, toate materialele publicate sunt cercetări și proiecte realizate în anul 2020. 
 Este vorba despre o gamă de materiale care abordează teme contemporane ilustrate prin cuvinte și termeni-cheie precum:
artă, patrimoniu vernacular medieval, peisaj cultural vernacular, spațiu sacru rural, simbol, matrice, arhetip, harta caselor albastre, 
ecoregionalism, ruralism, shrinking villlages, upcycling, restaurare, conservare, salvgardare, educare, digitalizare.  
 Obiectivul publicației - inclusiv prin formatul digital online - este de a susține și promova dezbateri active pe tema 
arhitecturii vernaculare, de a difuza și reuni idei, de a cartografia studii, inițiative și proiecte finalizate pe întregul teritoriu 
autohton. Este un spațiu de comunicare și deschidere între mediul academic și cel profesional. De asemenea, CSAV Journal este din 
2010 o carte de vizită a activității legate de arhitectura vernaculară pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București, și nu numai, de aceea conținutul trebuie să răspundă exigențelor.
 Mulțumiri autorilor și colaboratorilor pentru participare, calitate și susținere. 
     Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator 
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Me, when I love, I feel Blue¹
                                                                                                                                                                                                                  Text by Diana Iabrașu
So much we love the Blue color of houses that we decided to search for it throughout the country. To know all its shades. We are creating Te Blue 
Route and we draw both physically and digitally the Blue Houses’ Map of Romania of vernacular architecture. For them to dwell in our memory. 
To enjoy them, to cherish them and to get inspired by their sweet lines and the colors of both their and our times. We form a team of volunteering 
architects, restaurators, photographers, developers and storytellers and we are happy to have the support of the Ambulance of Monuments volunteers 
and the My Transylvania association.

The Blue project team has the intention of finding out the stories of the people inhabiting the vernacular blue houses of Romania and the 
owners with inspiring personal events that can guide the new generation, through new technology that will ease the passing on of the old 
values. We would like a mobile, ”tool-like” app that people can use when they find a blue house to start a process of documentation. Basically, 
casealbastre.ro should offer a permanent and constantly updated national catalog of these houses, with important architectural information, 
with the purpose the saving these houses. Therefore, we would like to realise the content of the map in a collaborative manner, focused on 
architectural criteria and storytelling, using short movies and photography, obtaining a collection of inhabitants’ testimonies, records of old 
materials and building techniques and information about possible accomodation, restaurants or other payed or free of charge activities made 
available by the locals (volunteers for skining meadows, picking apples or nuts, house painting). We would like to get to know people and 
see how their realities are ”clipped” in Blue. We would like to activate a volunteering network in the rural areas. So we started in Transylvania.

The vernacular architecture dwellings of Romania hide valuable stories about heritage, crafts and authentic living.
We would like to crop these stories from their rural landscape and bring them to the urban reality, as a form of respect and sensitisation towards the rural 
esthetics, making the rural world accesible to the urban youth through technology.
The blue color represents the attraction point of the new generation on this matter, being a very popular and meaningful color. It is also the most 
frequent color used on traditional houses, possibly being identified as a national color.

The Blue can be also traditional and innovative or creative and contemplative.

As the impact of the the movies ”Ştefan Vaida’s Blue” and ”The Blue Left Among Us” narrated by Ştefan Câlţia was considerable (hundred of thousands 
of views and thousands of shares), we drew the conclusion that such inspiration is needed online, giving the public accesible formulas of understanding 
the rural word and how a blue painting it is. Furthermore, there are people from the young generation (up to 40 years old), who buy their first houses 
or inherit them from their grandparents and want to restore it, or at least understand the rural enviroment as a new definition of simplicity and value.
Through the Blue Houses’ Map of Romania, we offer a creative guide for conservating and restoring the vernacular residential architecture as 
well as for a fine living. 

The map will be available in 2021 on casealbastre.ro
Details about the Blue project on: albastru.ro

With inspiration, the lovers of Blue and the Monumentum Association

¹Quote belonging to Diana Fufezan, actrice at Radu Stanca National Theatre and friend of the Blue project.
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Eu, când iubesc, simt Albastru1
                                                                                                                                                                                                                  

Text de Diana Iabrașu

Atât de mult ne place Albastrul caselor încât ne-am hotărât să plecăm în căutarea lui prin ţară. Să îi cunoaştem toate nuanţele. Facem Traseul Albastru 
şi desenăm fizic şi digital Harta Caselor Albastre din România, cu arhitectură vernaculară. Să rămână în memoria noastră. Să ne bucurăm de ele, să 
le preţuim şi să ne inspire liniile lor dulci, culorile timpurilor lor şi ale noastre. Formăm o echipă de voluntari arhitecţi, restauratori, fotografi, developeri, 
storytellers şi ne bucurăm de sprijinul voluntarilor „Ambulanţei pentru Monumente” şi ai Asociaţiei My Transylvania. 

Echipa proiectului Albastru îşi propune să afle poveştile oamenilor care locuiesc în case albastre cu arhitectură vernaculară din România, a proprietarilor 
care au istorii personale ce pot fi repere pentru generaţia tânără, iar transferul de valori să fie realizat folosind noile tehnologii. Ne dorim o aplicaţie 
mobilă, de tip-unealtă, pe care oamenii să o folosească atunci când găsesc case albastre şi să înceapă un proces de documentare. Practic pe casealbastre.
ro să fie un catalog al caselor actualizat permanent, la nivel naţional, cu informaţii de importanţă arhitecturală, cu scopul de a salva aceste case.Aşadar 
dorim să realizăm conţinutul hărţii, pe principiul colaborativ, axat pe criterii arhitecturale şi storytelling, pe realizare de filme scurte şi fotografii, culegere 
de mărturii ale locuitorilor caselor, înregistrare de tehnici şi materiale vechi de construcţie şi informatii legate de posibile servicii de masă, cazare sau alte 
experienţe la care se poate participa ca voluntar sau contra cost, propuse de proprietari (voluntari pentru cosit fân şi construit căpiţe/cules mere şi nuci/
văruit). Ne dorim să îi cunoaştem pe oameni, să vedem cum realitatea lor se decupează în Albastru. Şi să activăm o posibilă reţea de voluntariat în zona 
rurală. Şi am început din Transilvania. 

Casele cu arhitecură vernaculară din România ascund poveşti valoroase despre patrimoniu, meşteşuguri şi viaţă trăită autentic. 
Ne dorim să decupăm aceste poveşti din rural şi să aducem bucăţile de realitate în oraşe, ca o formă de respect, de sensibilizare asupra esteticii rurale, 
făcând lumea satului accesibilă tinerilor din oraşe prin intermediul noilor tehnologii. 
Culoarea albastru reprezintă punctul de atracţie a generaţiilor tinere faţă de subiect, albastrul fiind foarte popular şi purtând multe simboluri şi, până la 
urmă este culoarea cea mai prezentă pe casele tradiţionale, putând fi identificată cu o culoare naţională.

Albastrul poate fi şi traditional şi inovator, şi creativ şi meditativ. 

Aşa cum ne arată impactul pe care I-a avut filmul „Albastrul lui Ştefan Vaida” şi „Albastrul lăsat printre noi”, povestit de pictorul Ştefan Câlţia, în online 
(sute de mii de views şi mii de shares), ne-am dat seama că există un public care are nevoie de surse de inspiraţie, de formule accesibile de a întelege lumea 
satului cum este o zugraveală albastră. Mai mult, acum există o generaţie (până în 40 de ani) care îşi cumpără prima casă din viaţa lor sau moşteneşte 
casele bunicilor, tineri care vor să înceapa procesul de restaurare sau cel puţin să înţeleagă mediul construit rural, o noua definiţie a simplităţii şi a ceea ce 
este valoros. Iar noi putem oferi prin Harta Caselor Albastre din România, un ghid creativ pentru a păstra, repara casele cu arhitectură vernaculară şi 
pentru a trăi frumos. 

Harta va fi in disponibilă în 2021 pe casealbastre.ro
Detalii despre proiectul Albastru: albastru.ro

Cu inspirație, oamenii iubitori de Albastru şi Asociaţia Monumentum

1Citat aparţinâd Dianei Fufezan, actriţă la Teatrul Național „Radu Stanca” şi prietenă a proiectului Albastru.

http://casealbastre.ro
http://casealbastre.ro
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Photos : 
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Association

Art residency, painter Ștefan Câlția, 
 Șona village.

Houses in the village of Roadeș.

Window details, house in Roadeș.

Ștefan Vaida, the restorer, in the ”front room” of the 
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley. 

Ștefan Vaida, the restorer, painting the wall of the 
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley. 

House in Roadeș.

Inscriptions under the cornice, on the Gerendi House in Alțâna.

Door    details, house in Roadeș.
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Dossier 

Photo: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association 
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PhD Research

Photo: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association 
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The morphology of Szekler settlements and the constructive 
typologies. Historical evolution, current situation. 
Diagnosis and trends
Morfologia aşezărilor din secuime şi tipologiile constructive. Evoluţie 
istorică, situaţia din prezent. 
Diagnostic şi tendinţe
PhD. Student. Arch. : KÖLLŐ Miklós
Advisor: Prof.Dr.Arch. Nicolae LASCU
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest
Translated to English: Phd Candidate, Arch. Petra KOPACZ-STAUBLE

Motto: ”Every place on earth has it’s own story, but you have to eavesdrop to hear it and have to have     
 a bit of love to understand it” 
              „Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi  
                trebuie un dram de iubire ca s-o înţelegi” 

Nicolae Iorga

 Teza
Teza de doctorat tratează o posibilă cale de supravieţuire 
a zonelor rurale perimetrale cu un peisaj cultural valoros 
– în cazul nostru, al Secuimii - ce nu se află în aria de 
influenţă a marilor poli de dezvoltare. În aceste zone mai 
puţin dezvoltate şi fără perspective economice putem 
constata exodul populaţiei, iar casele abandonate ajung 
repede în paragină. Astfel nu putem vorbi despre o 
dezvoltare sustenabilă a zonei şi nici despre non-creştere 
(„degrowth”/„decroissance”) – cel mult putem spera 
într-o constrângere controlabilă. Din acest punct de 
vedere, situaţia este din ce în ce mai tristă şi pare a fi chiar 
fără speranţe. 

Pentru supravieţuire este nevoie de o schimbare de 
paradigmă: deşi cadrul construit –parte componentă 
a peisajului cultural - este pe cale de destructurare, 
menţinerea unui control în ceea ce priveşte cadrul 
natural poate avea ca rezultat creşterea valorii acesteia şi 
per ansamblu, raportat la scara peisajului cultural, poate 
contribui la dezvoltarea totuşi durabilă a zonei. 

The Thesis  
The PhD thesis deals with a possible 
way of survival of the marginal rural 
areas with valuable cultural heritage 
– in our case, the Szekler area, which 
isn’t part of any major development 
pole’s influence. In these less 
developed areas with no economic 
growth perspective, one can observe 
the migration of the population 
and the abandoned houses that 
deteriorate quickly. As such, a tenable 
growth of the area or a non-growth 
(”degrowth”/”decroissance”)  cannot 
be considered – yet one can hope for 
a manageable constrain. From this 
point of view, the situation is even 
sadder and hopeless.  
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Acest lucru însă nu înseamnă menţinerea extinderii 
aşezărilor actuale, ci o constrângere a acestora în favoarea 
cadrului natural, adică micşorarea intravilanelor prin 
demolări, reciclarea fondului construit, upcycling, 
respectiv un nou mod de abordare peisagistică a cadrului 
natural. 

Paralel cu constrângerea așezărilor, o creștere calitativă 
a arhitecturii poate contribui la atractivitatea acestor 
așezări. O construcție veche - chiar dacă din punct de 
vedere funcțional nu este perfectă, dar prezintă valori 
estetice, emoționale etc. până la urmă merită o atenție, 
și prin upcycling poate să fie o alternativă reală pentru 
locuire, având o valoare mai mare decât o casă care se 
concentrează numai pe un funcționalism perfect. Pentru 
menținerea autentică a părților vechi este de dorit 
păstrarea tehnicilor vechi. 

Dat fiind faptul, că deocamdată puțini aleg această cale, 
meșteșugurile tradiționale încet-încet iau calea uitării (și 
astfel nici monumentele nu pot fi restaurate corect) este 
de dorit dezvoltarea unei arhitecturi contemporane, care 
printre altele utilizează și materiale și tehnici tradiționale, 
tocmai pentru a permite supraviețuirea meștesugurilor 
de odinioară, și implicit, a monumentelor vernaculare. 
Din acest punct de vedere, constatăm existența 
unei „porți în timp”, prin care astăzi, în lumea post-
postmodernă, tehnici și meșteșuguri “premoderne” sunt 
apreciate, având loc o renaștere a mișcării Arts&Crafts 
într-o formă “neocraft”. Această situație este foarte bine 
exploatată de arhitectura contemporană de lemn din 
Secuime, care în mod conștient se sprijină pe resursele 
și tehnicile tradiționale ale locului, producând rezultate 
notabile - atât în contextul arhitecturii contemporane 
din România, dar și în raport cu arhitectura organică 
din Ungaria, fără să aibă în spate un centru universitar de 
arhitectură în regiune, care să -l tragă în sus sau care să-i 
ofere o fundamentare teoretică.

Consider că un pas important s-ar putea realiza dacă 
această tânără și fragedă arhitectură din zona Secuimii 
nu se va rezuma doar la utilizarea materialelor locale 
și a meșteșugurilor tradiționale, ci va pune în discuție 

For survival, a change of paradigm is needed: although 
the built context – part of the cultural landscape – 
is about to disintegrate, keeping under control the 
natural backround can increase the overall value of the 
area and in a relationship with the cultural landscape, 
it can contribute to the lasting development of the it. 
Yet this doesn’t mean keeping the current expansion 
of the settlements, but downscale it in favor of the 
natural landscape, namely reducing the built-up areas 
through wreckings, recycling the built fond, upcycling 
and approaching the natural context in a new way of 
landscaping.

Parallel with the settlements’ restraint, a qualitative 
growth of architecture can contribute to the atractivity 
of these villages. An old building – even if it doesn’t work 
perfectily from a functional point of view, yet presents 
esthetical and sentimental values – deserves attention 
after all and can become an alternative for living through 
upcycling, while it is more precious than a house planned 
only in a functional manner. For keeping the old parts 
authentic, it is desirable to preserve the old techniques. 

Given that only a few chose this path for now, the 
traditional crafts will soon be forgotten and so the 
restauration of the old monuments will not be done 
properly. Therefore, the development of contemporary 
architecture should consider using old materials and 
techniques, in order to let the traditional crafts and 
implicit the vernacular monuments survive.  From this 
point of view, one can observe the existence of a ”door 
through time” which opens up the post-postmodern 
world to appreciate the ”premodern” techniques, a 
revival of the Arts&Crafts movement taking place 
into the form of a ”neocraft”. This situation is very well 
exploited by the current Szekler wooden architecture, 
which conciously leans on the local resources and 
techniques, producing notable results in the context 
of both Romanian contemporary architecture and 
Hungarian organic architecture, without having a local 
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upcycling-ul fondului construit existent, coroborat cu 
o gestionare corectă și flexibilă a valorilor urbanistice, 
ce decurg din morfologia așezărilor secuiești – chiar în 
condițiile în care se va întâmpla o micșorare a așezărilor. 
Șansa acestui mod de a interveni constă în faptul că orice 
arhitectură modestă, dar corectă, care intră în dialog cu 
cadrul natural superb din zonă câștigă foarte mult, fiind 
tras în sus de peisajul cultural.

În acest context, merită pus în discuție eseul lui Kenneth 
Frampton din 1983, „Towards a Critical Regionalism: 
Six Points for an Architecture of Resistance”, publicat în 
revista de arhitectură a Universității Yale, Perspecta, 
prin care autorul s-a opus puternic universalității care 
caracterizează arhitectura modernă târzie de la acea 
vreme și răspunsul post-modern la aceasta. După 40 de 
ani, legat de Regionalismul Critic oferit de discursul 
lui Frampton, unele lucruri sunt încă valabile, chiar 
și fără contextul istoric: acceptarea caracteristicilor 
terenului și ale peisajului, relația strânsă dintre aspectul 
vizual, structura și materialul de construcție (local), 
și în consecință, logica tectonică inerentă a structurii. 
Frampton însuși a descris această abordare arhitecturală 
ca o arhitectură arriére-garde, adică tardivă - dar în această 
calitate, o alternativă. Cum există o interdependenţă între 
cadrul construit şi elementele de viaţă urbană/rurală, 
putem considera că modul de viaţă al Secuimii a format, 
pe urmă a conservat peisajul cultural din zonă la nivelul 
peisajului cultural medieval din Europa, ceea ce azi poate 
să constituie o resursă inestimabilă privind dezvoltarea 
corectă şi contemporană a zonei. Evoluția specifică 
a parcelarului, existența unei arhitecturi tradiționale 
valoroase și ușor adaptabile la variațiile parcelarului, 
interconectarea cu peisajul natural,  păstrarea valorilor 
tradiționale și  existența meșteșugurilor/meșterilor la 
nivelul pre-modernului, poziția economică periferică au 
produs acea rămânere în urmă, care la începutul anilor 
2000 părea de nerecuperat în contextul a ceea ce se 
întâmpla în lumea ce s-a deschis după 1989.

architecture university center to pull him up and offer a 
theoretical support. 

I believe that a major step could be made if this young 
and fragile architecture of the Szekler area will not reduce 
itself only to the use of local materials and techniques, 
but will put the upcycling of the existing buildings on the 
table, corroborated with a fair and flexible management 
of the urban values which arise from the morphology of 
the Szekler settlements, even in the context of reducing 
them. The chance of this kind of intervention consists of 
the fact that any modest, but fair building that dialogues 
with the beautiful landscape of the area, will gain a lot 
from the natural enviroment.

In this context, Kenneth Frampton’s 1983 essay, 
“Towards a Critical Regionalism: Six Points for an 
Architecture of Resistance”, published in the architecture 
magazine of the Yale University – Perspecta –,  is worth 
mentioning because it stood against the universality 
that characterizes the late Modern architecture of it’s 
time and the postmodern response for it.  After forty 
years, some of the aspects of Regional Criticism from 
Framptom’s essay are still valid even without the historical 
context: the acceptance of the land’s and landscape’s 
particularities, the close relationship between visual 
appearance, structure and (local) building materials and 
accordingly the inherent tectonic logic of the structure. 
Frampton himself describes this architectural approach 
as a arriére-garde, meaning a belated, but in this case an 
alternative approach. As there is an interdependence 
between built context and urban/rural ”living” 
elements, it can be considered that the Szekler way of 
living formed and then preserved the cultural landscape 
of the area at a European medieval landscape level, 
which constitutes an inestimable resource for a corect 
and up-to-date development of the area nowadays. The 
specific evolutions of the land plots, the existence of a 
valuable traditional architecture that adapts easily to 
the variations of the plots, the interconnection with the 
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Însă de la mijlocul primului deceniu al secolului XXI s-a 
întâmplat ceva.  Generalizarea abordării ecologice, faptul 
că lemnul (fiind regenerabil și având o energie înglobată 
redusă) a devenit un material la modă, coroborat cu 
tendințele de reutilizare a ceea ce deja există („vechiul 
e noul nou”), totodată dorința de a crea ceva specific 
(asemănător arhitecturii din lemn din Voralberg, Elveția, 
Tirol), și nu în ultimul rând posibilitățile tehnice și 
financiare limitate („întârzierea” descrisă anterior), 
prin consecință utilizarea tehnologiilor lowtech, cel 
mult intermediate tech au condus la dezvoltarea unui 
fenomen arhitectural specific, contemporan, ce se poate 
caracteriza prin ecoregionalism. 

Fenomenul deocamdată poate fi surprins în arhitectură 
și e de văzut, dacă va produce efecte și în urbanism , mai 
bine zis ruralism, deoarece menținerea calității vieții 
în zone parțial abandonate de populație, în sate ce se 
micșorează ce altceva este decât arriére-garde, prin care 
în mod controlat zona locuită cedează teren naturii. În 
acest proces trebuie luate decizii. Sigur, întotdeauna 
este greu să demolăm ceva, să renunţăm la ceva, ce ne 
este drag – dar poate că decizia uneori este mai uşoară, 
când putem compara valorile lucrurilor pe care urmează 
să le pierdem, în ideea că uneori pierderea unei bătălii 
poate însemna câştigarea unui război. Iar pierderile pot 
fi limitate, dacă materialele construcțiilor demolate se 
reutilizează sau se reciclează.

Lucrarea se concentrează mai mult pe sarcinile privind 
cadrul construit, şi mai puţin pe sarcinile peisagistice, 
acestea din urmă ar putea constitui o extindere ulterioară 
a lucrării. 

natural landscape, the preservation of the traditional 
values and the existence of the crafts/craftsmen in the 
”pre-modern” era and the marginal economical position 
led to the ”left behind” situation which in the early 
2000s seemed irrecoverable in the context of an opened 
post 1989 world.

Still, from the beginning of the first decade of the 21st 
Century, something has happened. The generalization of 
the ecological approach, the fact that wood (regenerable 
and with low embedded energy) became a commonly 
used material corroborated with the reuse tendencies 
(”the old is the new new”), therewith the wish for 
creating something specific (like the wood architecture 
of Voralberg, Switzerland) and not least the technical 
possibilities and limited financial resources (”the delay” 
described above), through the use of lowtech or at most 
midtech technologies, led to the progress of a specific 
contemporary architectural phenomenom, which can 
be characterised by ecoregionalism. 

For now, the phenomenon can be observed in 
architecture and it is to see if it will have effects on the 
urbanism, or better to say ruralism, because maintaining 
the quality of life in semi-abandoned areas, in villages 
that shrink is different than arriére-garde, through which 
the settlement bows to the nature by giving it land. In this 
process decisions have to be made. Of course, it is always 
hard to demolish something or to give up something 
dear to us – but maybe sometimes the choice gets easier 
when we put in balance the value of the lost and the 
gain, having in mind the fact that losing a battle can 
lead to winnig the war. The losses can be limited when 
the materials of the demolished buildings are reused or 
recycled.

The thesis focuses more on the assignements regarding 
the built context and less on those regarding landscaping, 
the second ones constituting a possible extension of this 
work. 
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Scopul cercetării şi rezultatele scontate 
Cercetarea se mişcă constant pe limita dintre arhitectură 
şi urbanism, cu escapade în zona peisajului, cu un scop  
multiplu: 
	 oferirea unei baze teoretice pentru o nouă 
generaţie de planuri urbanistice din Secuime, bazată 
pe utilizarea resurselor cultural-istorice ale peisajului 
cultural, concentrându-se asupra valorilor lor istorice, 
dar și făcând față fenomennului de depopularizare a 
zonei

	 utilizarea patrimoniului construit şi păstrarea 
nealterată a peisajului natural, precum şi utilizarea 
acestor resurse în cadrul peisajului cultural

	 înțelegerea fenomenului cum pe o arhitectură 
tradițională valoroasă se naște o arhitectură 
ecoregionalistă în zonă

Rezultatele scontate: 
	 Zona secuimii se va păstra în continuare ca 
peisaj cultural, datorită conştientizării valorilor din zonă 
de către localnici, şi se va putea clasa ca peisaj cultural 

	 Cu strategii adecvate, pot fi ameliorate 
intervenţiile nefericite din ultimele decenii, care au 
totuşi un impact major 

	 Se va schimba perspectica oamenilor din zonă, 
şi pot fi evitate astfel factorii negativi ai contracţiei, 
asigurând o conservare a zonei, şi eventual, o viitoare 
dezvoltare, mai aproape de natură. 

	 se va dezvolta arhitectura modernă, 
ecoregionalistă a zonei

The purpose of the research and the projected results
The research stayes constantly on the bounday between 
architecture and urbanism, having escapades in he 
landscaping area, with multiple purposes:
• giving a theoretical base for a new generation of 

urban plans from the Szekler area, founded on 
the use of cultural and historic resources from the 
cultural landscape and focusing on the historic 
values, handleing in the same time the migration 
from the area

• using the built heritage and keeping the natural 
landscape unaltered, as well as the use of these 
resources within the context of the culturale 
landscape

• the understanding of the phenomenon of how an 
ecoregional local architecture appears based on a  
valuable traditional architecture

Projected results: 

• The Szekler area will be kept and classified as 
cultural landscape because of the aknowledgement 
of the local values by the inhabitants

• With suitable strategies, we can improve the 
impropper interventions of the last decades that still 
had a major impact

• The perspective of the local people will be changed 
and therefore the negative factors of shrinking can 
be avoided, ensuring a conservation and a further, 
more close to nature, development of the area.

• Modern, ecoregional architecture will develop
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Cuvinte cheie. Concepte de bază 

	 Peisaj cultural – conform Convenţiei pentru 
Patrimoniul Mondial (World Heritage Convention), 
definite prin raportul U.N.E.S.C.O din 1992. Acest 
raport defineşte trei tipuri de peisaj cultural, şi anume :

 - peisajul conceput şi creat intenţionat de om: 
de tipul grădini şi parcuri, aceste peisaje au fost realizate 
pentru scopuri estetice sunt adesea (dar nu întotdeauna) 
asociate cu clădiri sau ansambluri monumentale; 

 - peisajul dezvoltat organic/peisajul vernacular: 
rezultat al unui imperativ social, economic, administrativ 
şi/sau religios, acest tip de peisaj s-a dezvoltat în forma din 
prezent prin asocierea cu sau ca răspuns în faţa mediului 
înconjurător natural; asemenea tipuri de peisaje reflectă 
procesul de evoluţie chiar în forma şi în componentele 
lor. 

 - peisajul cultural asociativ a cărui importanţă 
se justifică prin virtutea asocierii elementelor naturale cu 
valori religioase, artistice sau culturale, fără a ţine cont de 
evidenţa culturii materiale. 

În cadrul tezei de doctorat, în cazul peisajului cultural 
întâlnim toate cele trei tipuri menţionate anterior. 
Sporadic îl regăsim pe primul în cazul castelelor şi a 
conacelor, respectiv pe al treilea în cazul Şumuleu-Ciuc. 
Predominant însă ne axăm pe al doilea, pe peisajul 
dezvoltat organic/peisajul vernacular. Acesta are două 
subcategorii, peisajul continuu, respectiv peisajul relicvă 
sau fosil, toate fiind prezente în zona Secuimii.

	  Moştenire culturală 

	 Arhitectură vernaculară 

	 Dezvoltare durabilă / Noncreştere / 
(„degrowth”- „decroissance”) 

	 shrinking cities, regiuni “în cădere” 
(shrinking regions)?

Keywords. Fundamental concepts

• Cultural landscape – according to the World 
Heritage Convention, defined by U.N.E.S.C.O. 
in 1992. This report defines three types of cultural 
landscape, namely:

 
 - the landscape delierately created by men: 
gardens and parks made with esthetical purposes and 
most of the time (but not always) related to monumental 
buildings or ensambles; 

 - the organically grown landscape/ vernacular 
landscape: a result of a social, economical, administrative 
or/ and religious need that developed by relating to the 
natural landscape or as a response towards it; these kinds 
of landscape reflect the process of evolution even within 
their components. 
 
 -the cultural associative landscape who’s 
importance justifies through the virtue of putting 
together natural elements and artistic, cultural or 
religious values, without keeping track of the materialist 
culture. 

All three types of landscape are present in this thesis. 
The first appeare sporadically in the case of the castles 
and noble houses, or the third in case of  Şumuleu-Ciuc. 
The main form remains though the second one, the 
organically developed/ the vernacular landscape. This 
has two subcategories: the continuous landscape and the 
relic (fossil) landscape, both present in the Szekler area.

• Cultural Heritage
• Vernacular Architecture
• Sustainable development / Nongrowth / 

(„degrowth”- „decroissance”)
• Shrinking cities, shrinking regions
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	 Tipuri de parcelar: zecimea, curţile – sunt 
tipuri de parcelar specifice pentru Secuime, neîntâlnite 
în vecinătatea regiunii locuite de secui. 

	 Tradinovaţie: este un concept nou, inventat 
de autor, despre „combinarea unor materiale şi tehnici 
tradiţionale cu low-tech sau, mai degrabă intermediate-
tech. Rămân valabile principiile arhitecturii tradiţionale, 
dar intervin materiale şi dispozitive mai la îndemână, 
de tip vechi sau nou: o adaptare a tradiţiei la programe 
şi condiţii noi, la bugete mici şi la cunoştinţele locale. 
Prin soluţii arhitecturale şi tehnologice (…)se simulează 
şi (re)formarea unor meşteri . Astfel nu contemporanul 
este opusul tradiţiei ci inutilul, iar inovaţia de azi poate 
deveni tradiţia de mâine. 

	 Trans(a)parenţă –în sensul ediţiei din 2013 al 
Trienalei de Arhitectură –East Centric Arhitectura 

	 Arhitectură postorganică: concept nou 
inventat de autor pentru descrierea arhitecturii din zona 
Secuimii, influenţate de arhitectura lui Makovecz Imre 

	 Regionalism critic: conform Kenneth 
Frampton 

	 Ecoregionalism: conform? Kenneth Frampton 
/ o nouă definiție dat de autor

	 Reziliență: modalitate de recuperare din 
memoria colectivă: În ultimele două decenii suntem 
martori la un proces de „patrimonizare” din ce în ce 
mai larg. Probabil că în acest sens Convenția de la Faro 
reflectă cel mai bine relația strânsă între moștenirea 
culturală, comunitate și identitate. O caracteristică 
comună și importantă a bunurilor de patrimoniu este 
că acestea au fost inițial destinate pentru a satisface 
cererea comunității. Istoria atitudinii de distanțare 
față de patrimoniu, apoi readaptarea patrimoniului de 
către comunitățile contemporane este strâns legată de 
mișcările istorico-sociale, este suficient să ne gândim la 
schimbările produse de naționalizare (mai puțin relevantă 
în contextul acestei lucrări) și de colectivizarea, apoi de 
sistematizarea a satelor, și nu în ultimul rând de privatizare 

• Plot typologies: the yards – plot typologies typical 
for the Szekler region, not present in other areas.

• Tradinnovation: a new concept invented by the 
author that defines ”combining some traditional 
materials with low-tech or rather intermediate-
tech techniques. The traditional architecture’s 
premises remain valid, but new materials and old 
or new devices on hand step in: an adaptation of 
the tradition to the new programs and conditions, 
to small budgets and local knowledge. Through 
architectural and technological solutions (...), the 
(re)formation of the craftsmen is simulated. As 
such, ”the contemporary” is not the opposite of 
”the traditional”, but ”the useless” is, furthermore, 
the innovation of today can become the tradition of 
tomorrow. 

• Trans(a)p(pe)arence – in the meaning of the 
2013th Architecture Trienale – East Centric 
Architecture

• Postorganic Architecture: a concept introduced 
by the author for describing the Szekler architecture 
influenced by the works of Makovecz Imre.

• Critical Regionalism: according to Kenneth 
Frampton

• Ecoregionalism: according to Kenneth Frampton/ 
a new term from the author

• Resilience: a method of recovering from the 
collective memory: In the last two decades, we 
have whitenesed a large “heritisation” process. 
Most likely, the Faro Convention gives the best 
view on this, by reflecting on the close relationship 
between the cultural heritage, community and 
identiy. One common and important feature of the 
heritage goods is that these were destined to satisfy 
the needs of the community. The history of the 
distancing from the heritage and then readapting 
it by the current communities is closely linked to 
the historical and social movements, being enough 
to think about the changes that nationalization 
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(stațiuea Borsec), respectiv de capitalismul „sălbatic” 
al aniilor 1990-2000. Caracteristicile patrimoniului 
construit se comportă ca atribute, fapt demonstrat de 
reziliența arătată de comunități. Prin prisma acestor 
fenomene putem să înțelegem - desigur cu aplicarea unei 
critici necesare - tendințele de reconstrucție /eforturile 
reconstructive ale  fenomenului de recreere deliberată 
a patrimoniului. Consider că reconstrucțiile rezultate 
sunt o posibilă expresie a rezilienței comunitare, o formă 
specifică de apărare a comunității împotriva unui mediu 
globalizat. “Vechiul e noul nou” și este de netăgăduit:  
reabilitările, în speță upcycling-urile au devenit o modă 
și o bună parte dintre specialiști susțin că reabilitarea 
fondului construit înseamnă de fapt viitorul. Cu toate 
acestea, „prezența” generală în discursul public nu 
înseamnă că există o definiție clară și acceptată privind 
moștenirea culturală, astfel putem vorbi mai degrabă de 
diferitele interpretări ai  noțiunii. 

	 Neocraft: recuperarea meseriilor tradiționale, 
nu neapărat ca în cazul mișcării Arts&Crafts, ci la nivelul 
necesar restaurării autentice ale arhitecturii vernaculare

Teza de doctorat conține trei direcții de cercetare 
distincte, apoi pe baza acestora, se stabilește un fel de 
diagnostic și o evoluție posibilă, după cum urmează mai 
jos:

Aspecte legate de peisaj ale tezei 
Peisajul Cultural/ Evoluție istorică, situația din prezent

Cuprins: delimitarea geografică a zonelor până la nivel 
de comune / precizarea caracteristicilor specifice ale 
zonei/ peisaj/așezare/natură/topografie/mod de viață / 
cadrul istoirc/ regionalism /shrinking regions/reziliența 
peisajului cultural

Pe scurt: Secuimea este una dintre cele mai longevive 

(less relevant in this thesis) produced, the 
collectivization, then the villages’ systematization 
and not least the privatizations (Borsec resort) 
or the “wild” capitalism of the 1990-2000s. The 
characteristics of the built heritage behave like 
attributes, fact that is proved by the resilience of the 
community. In the light of these phenomenons, we 
can understand – applying, of course, a necessary 
criticism – the tendencies/ efforts of reconstruction 
of the deliberate leisure phenomenon of the 
heritage. I believe that the resulted reconstructions 
are a possible expression of the resilient community, 
a specific form of community defense against a 
globalized environment. “The old is the new new” 
and this is unquestioned: the rehabilitations, in 
this case, the upcycling became a trend and most 
of the specialists claim that rehabilitation of the 
built environment actually represents the future. 
However, the general “presence” in the public 
speech doesn’t mean a straightforward definition 
of the cultural heritage, so we can rather talk about 
different interpretations of the term. 

• Neocraft: reclaiming the traditional proffesions, 
not necessarily in an arts&crafts way, buy in a 
mandatory one for an authentic restoration of the 
vernacular architecture.  

The thesis follows three research paths by which 
establishes a sort of diagnosis and a possible evolution, 
as it follows:

Landscape related aspects of the thesis

The Cultural Landscape / Historical evolution, current 
situation

Content: setting the geographical boundary of the 
areas up to townships/ specifying the particularities of 
the area/ landscape/ settlement/ nature/ topography/ 
lifestyle/ historical context/ regionalism/ shrinking 
regions/ resilience of the cultural landscape
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democraţii militare din Europa Centrală şi de Est, acest 
statut aparte de „nobilime colectivă”, caracteristic secuilor 
este reflectată şi astăzi de peisajul din regiune şi structura 
aşezărilor din zonă. Dar astăzi peisajul cultural din zonă 
este în transformare, se schimbă atât cadrul construit 
cât şi cel natural. Aceasta din urmă are o biodiversitate 
foarte ridicată, dar în momentul de față este periclitată, 
datorită faptului că pădurile se defrișează, pășunile se 
împăduresc natural (din cauza abandonării),  fânețele 
cu o biodiversitate excepțională devin pășuni (sunt mai 
ușor accesibile, decât pășunile de odinioară) și în cazul 
lor observăm o scădere a biodiversității, terenurile arabile 
devin fânețe (sunt mai ușor de cultivat). 

Întrebarea ridicată de teza de doctorat este următoarea: 
pe fondul schimbării peisajului cultural şi al exodului 
populaţiei din zonă mai există şansa dezvoltării durabile 
bazate pe valorile naturale, urbanistice şi arhitecturale 
ale zonei? Adică peisajul cultural se va menține?

Aspecte urbanistice ale tezei 
Morfologia așezărilor / Evoluție istorică, situația din 
prezent

Cuprins: specificul local / modul de ocupare a teritoriului 
/ statutul aparte a secuilor în cadrul regatului maghiar / 
mărturia hărților istorice  începând cu secolul al XVIII-
lea / elemente de tipologie şi morfologie a aşezării      / 
relația cu apa / silueta localității / cele cinci tipuri de 
parcelar din Secuime: zecimile, lărgirile ulterioare- 
parcelarul în piaptăn, curțile, parcelarul invers, parcelarul 
liber-montan / modul de adaptare la parcelar/ frontul 
la stradă / amplasare pe lot/ reglementări impuse în 
perioada socialistă - “dezvoltarea satelor” / sistematizarea 
satelor/ shrinking villages/dezvoltare regională

Briefly: the Szeklers have oen of the longest military 
democracy of Central and Eastern Europe and this 
special status of ”collective nobility” that characterises 
the Szeklers is reflected nowadays on the landscape and 
settlements’ structure in the area. Today, the cultural 
landscape of the area is changing, meaning both the 
build and natural context are transforming. The latter 
has a high biodiversity that is currently endangered by 
the massive deforestation, the natural afforestation of 
the abandoned pastures, the meadows with exceptional 
biodiversity that transform into pastures because they 
are more accessible than the old pasters – so in this case 
the biodiversity is diminished – and the arable lands that 
become meadows , being easier to cultivate. 

The question that the thesis rises is the following: 
on the ground of cultural landscape’s change and the 
migration of the population, is there any chance for the 
local natural, urban and architectural values to develop 
in a lasting way? Will the cultural landscape maintain 
itself ?

Urbanistic aspects of the thesis

The morphology of the settlements /Historical 
evolution, current situation

Content: the local identity / the way of occupying/ 
the special status of the Szeklers within the Hungarian 
Kingdom/ the testimony of the historical maps starting 
with the the 18th century/ elements of settlement 
typology and morphology / the connection to water/ 
the settlement’s skyline/ the five types of Szekler plots: 
”the tenths”, the afterwards enlargements – ”comb”plots, 
the yards, the reverse plots, the free-mountain plots/ 
adapting to the plots/ street fronts/ position on the 
plot/ socialist policies ”the development of the villages”/ 
the villages’ systematization/ shrinking villages/ regional 
development
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Pe scurt: teza de doctorat propune expunerea valorilor 
urbanistice, precum şi scanarea atentă a fenomenelor 
de schimbare, reflectată în peisajul natural, ca şi cel 
construit. Trebuie să observăm faptul că secuii au reuşit 
să controleze eficient zona probabil datorită faptului 
că au putut să păstreze cu reuşită şi în acelaşi timp să 
adapteze pentru zona montană experienţa nomazilor 
bazată pe o mobilitate extinsă, ieşită din cadrul uzualului 
- (menţionez faptul că zona timp de secole a fost o 
zonă de frontieră, bine apărată, fără însă a avea măcar 
o cetate semnificativă...). Conform spaţiului “neted” 
al nomazilor, aici nu există un centru, nu este evidentă 
unde se concentrează puterea (anual a fost schimbat prin 
rotaţie conducătorul militar, precum şi judele, având 
grijă ca niciodată să nu se concentreze în mâna unei 
singuri ramuri sau unui singur neam secuiesc. Aceşti aleşi 
au asigurat funcţia lor de la domiciliul lor, dispersat în 
teritoriu) – şi nici până în zilele noastre nu există un oraş 
mare, cu zonă metropolitană în zona secuimii, acestea 
apărând la margini (TgMureş, Braşov) şi probabil nici 
nu vor lua naştere asemenea zone, datorită munţilor, 
astfel modelele general valabile pentru România nu pot 
fi aplicate „din mers” ci trebuie adaptate sau regândite, 
sau trebuie căutate modele specifice, care valorifică 
punctele tari ai unei zone care va rămâne încă multă 
vreme o zonă predominant rurală – deci într-un fel poate 
fi o experienţă de luat în considerare pentru dezvoltarea 
zonelor rurale izolate din România. 

Morfologic, cătunul ori satul format din gospodării 
individuale este considerat -de regulă- elementul de 
organizare de bază în teritoriu, dar nu şi în Secuime, 
unde între gospodăria individuală şi sat există un 
modul intermediar, „zecimea”. Ea este modulul de bază 
şi constituie un mod de organizare comunitar, care 
iniţial, în evul mediu, în democraţia militară specifică 
secuilor trebuia să asigure pe timp de război zece arcaşi 
călăreţi bine echipaţi / sau era o formă de vecinătate şi 
întrajutorare foarte eficientă. Limitele dintre parcelele 
din intravilan nu erau fixe (aşadar era posibilă modificarea 
după nevoi, nu erau parcele fixe pentru iobagi), iar 
în schimb, în extravilan, terenurile arabile, fâneţurile 
erau în proprietate comună, (fâşii înguste, cu suprafeţe 

Briefly: the thesis suggests the exposure of the 
urban values and scanning carefully the changes that 
repercussions on the built and natural contexts. We 
have to observe that the Szeklers managed to control 
efficiently the area probably because they could keep 
it succesfully and because they managed to adapt to a 
mountain region, having an extended, unsual mobility 
based on the nomad experience (this area was a border 
area for centuries, well defended without having any 
significant fortress...). According to the ”flat” space of 
the nomads, there is no centre here or an obvious point 
of power (The leader of the military and the judge are 
changed by rotation anually, avoiding to give too much 
power to one Szekler area or family. The elected leaders 
ruled the whole teritory from their home.) – and up to 
this point there are no large cities with metropolitan 
areas in the Szekler region, maybe only at the margins 
(Tg. Mureș, Brașov). We will probably not have these kind 
of areas in the region because of the mountains, while 
these generally valid typologies for Romania cannot be 
applied ”on the fly”, but have to be adapted or rethought, 
or replaced with others that value the strengts of a region 
which will remain mostly rural for a long time – so in a 
way it can become an experience worth to consider for 
the growth of the Romanian isolated villages areas.

Morphologically, the hamlet or the village formed by 
individual households is considered – usually – the 
essential, basic element of planning of the teritory, but not 
in the case of Szekler, where we can find an intermediary 
form of organisation  – the ”tenth”. In this case, this is the 
basic element of planning the community, which in the 
medieval times of the specific militay democracy had to 
secure ten well equiped archers riders in war time, or it 
was a very efficient form of neighbourhood and mutual 
help. The boundaries between households of the built-
up area were not precise (so they were changeble in 
need, they were not defined plots for peasents), and the 
meadows outside the village were common (long, slim 
plots with approximately equivalent surfaces) and were 
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aproximativ egale) şi prin tragere la sorţi se specifica anual 
bucata de teren dată în folosinţă pentru fiecare membru 
al comunităţii. La fel, pădurea -prin composesorate- este 
un mod de organizare care asigură o parte din pădure 
definită print-o cotă parte, fără să fie specificată şi 
delimitată proprietatea individuală. Astfel pădurea nu 
putea fi înstrăinată, şi permitea un venit continuu, fără 
să cadă în mâna străinilor, fără să fie defrişată . Peisajul 
din Secuime încă reflectă această situaţie istorică. Odată 
cu pierderea vechilor libertăţi secuieşti, societatea lor se 
diferenţiează, şi apar noi forme de organizare a aşezărilor, 
paralel cu cele existente, păstrând fundalul peisager 
comunitar cu fâșii înguste, arabile, respectiv păduri 
gestionate în cadrul composesoratelor. Astăzi nu prea 
mai putem vorbi de comunitate, decât de „indivizi” care 
„trăiesc paralel”. Schimbările se reflectă atât în peisaj, 
cât şi în imaginea satelor, inclusiv forţările din perioada 
socialistă şi urmările acestora. 

Aspecte arhitecturale ale tezei 
Tipologii constructive / Evoluție istorică, situația din 
prezent

Cuprins: yurta și streașina / arhetipuri / casa ca sistem 
deschis / șura ca sistem închis / regiuni și microregiuni 
etnografice/ partiuri/ volume/ structuri utilizate/ 
materiale utilizate/ pante acoperiș, învelitori/ adaptare 
la pantele terenului / vegetație / proiecte tip/ materiale 
noi/ tipuri noi de construcții/ case pătrate și ce urmează/ 
microcontext de istoria arhitecturii /  “prima rândunică”/ 
Kós Károly / Makovecz Imre / stil și identitate / Context 
internațional / Ecoregionalism în loc de regionalism 
critic /  Da capo al fine

Aici nu găsim nici construcţii spectaculoase, nici zone 
industriale extinse, practic (și până la urmă…) nimic nu 
este excepţional: doar că acele elemente valoroase mici, 
dar numeroase conlucrează -şi asemenea proverbului 
maghiar „mai multe gâşte fac cât un porc”- împreună 
formează ceva foarte caracteristic, puternic, unde în 

attributed to each member of the community by drawing 
lots. In a similar manner – co-holding – the members of 
the community had their shares of the forests, without 
assigning a specific part of it to anyone. Therefore, 
the forest could not be alienated and gave a constant 
profit, without falling into strangers’ hands and without 
being cut down. The Szekler landscape still shows this 
historical situation. Once with losing the old Szekler 
rights, the society changes, new forms of organisations 
appear paralel with the existing ones, preserving the 
long slim arable plot bands and the co-holding forestry. 
Nowadays, we can only talk about ”individuals” living”in 
paralel”. The changes can be seen both in landscape and 
in the image of the villages, including the power of the 
socialist period and its repercussions.  

Architectural aspects of the thesis

Construction typologies/Historical evolution, 
current situation

Content: yurt and eaves/ archetype/ the house as an 
open system/ the barn as a close system/ etnographical 
regions and microregions/ overall concept/ volumes/ 
used structures/ used materials/ roof ascents, coverings/ 
adaptation to the plot’s inclination/ vegetation / type 
projects / new materials/ new building typologies/ square 
houses and what comes next/ microcontext of history of 
architecture/ ”the first swallow”/ Kós Károly/ Makovecz 
Imre/ style and identity/ International context/ 
Ecoregionalism instead of Critical Regionalism/ Da 
capo al fine

Here there are no spectaculous buildings, nor expanded 
industrial sites. Practically (and afterall...), nothing is 
exceptional: only the small, but numerous valuable 
elements that work together and, as the Hungarian saying 
goes ”more geese make more than one pig” – together 
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spatele aparenţei modeste ale construcţiilor funcţionează 
/ sau au funcţionat reguli severe prin care lipsa resurselor 
financiare era compensată de cooperarea aproape 
instituţionalizată între membri cu drepturi egale, de 
capitalul de încrederea între oameni şi de relaţiile de 
întrajutorare. 

Diagnostic şi tendinţe
Diagnosticul poate fi formulat în trei puncte majore:

1.Haosul de dinaintea constrângerii urbanistice 
sustenabile 

Zona secuimii (încă) corespunde criteriilor peisajului 
cultural, aşa cum se înţelege conform chartelor 
referitoare şi ar putea fi clasată ca atare. Întrebarea este 
în ce măsură poate să rămână aşa, când schimbările se 
accelerează şi iau amploare? Sau cum ar trebui gestionat 
peisajul cultural? Este clar că vor apărea noi moduri de 
organizare a peisajului, schimbarea modului de locuire 
iarăşi are implicaţii asupra imaginii satelor. Este văzut 
dacă modul de utilizare contemporan al peisajului şi 
inserţiile de clădiri noi va se va integra prin tradi(nova)ţie 
sau se va produce o schimbare radicală, prin abandonarea 
morfologiei şi tipologiilor existente. În ceea ce priveşte 
PUG-urile din zonă, marea majoritate a lor sunt de prima 
generaţie, astfel putem considera depăşite şi „primitive”, 
iar cele noi nu iau în considerare în special specificul 
structurii aşezării secuiești (zecimile, fundăturile 
familiale etc..), astfel încât aceste valori specifice sunt 
erodate, dizolvate şi neexploatate... Aceste planuri 
urbanistice ignoră în mare măsură faptul că Secuimea 
este un peisaj cultural, şi într-o manieră inadecvată şi fără 
un concept, sporesc zona aşezărilor conform necesităţilor 
de termen scurt, eliminând în acelaşi timp ţesutul 
rural tipic (ce a dorit, dar nu a reuşit Ceauşescu prin 
sistematizarea satelor, se întâmplă în prezent). În plus, 
oamenii în general nu cunosc şi nu apreciează valorile 
arhitecturii vernaculare, la fel se întâmplă şi cu valoarea 
istorică, sentimentală a construcţiilor. Clădirile vechi 
–în loc să fie regândite pentru ziua de azi şi dezvoltate 

they form something characteristic, strong, where behind 
the modest appearance of the constructions, severe rules 
work/worked and compensate the lack of financial 
resources with the almost institutionalised coopertation 
of the members with equal rights, the capital, the trust 
between people and the mutual help. 

Diagnosis and tendencies

The diagnosis can be split in thre major aspects:

1. The chaos before the sustainable urban constraints

The Szekler region (still) corresponds to the cultural 
landscape standards, as the charts show it. The question 
is, whether it can remain like this in a time of changes 
that quickly escalate and amplify ? Or how should the 
cultural landscape be managed? It is clear that there 
will appear new methods of landscape organization and 
of lifestyle that has an impact on the overall image of 
the villages. If the contemporary use of landscape and 
the architectural insertions will be integrated through 
“tradinnovation” or it will produce a radical change, by 
abandoning the existent morphology and typologies 
is anyone’s guess. Regarding the local PUGs, most of 
them are from the first generation, so they can be called 
outdated and “primitive”, and the new ones don’t take 
into consideration the particularities of the Szekler 
settlements’ organization (“the tenths”, the blind alleys, 
etc …), therefore these specific values are eroded, dissolved 
and unexploited. There urban plans mainly ignore 
the fact that the Szekler region is a cultural landscape, 
and they increase the settlements by short term needs, 
destroying in the same time the typical rural plots (what 
Ceaușescu tried through the villages’ systematization, 
but haven’t succeed, is happening now) in an inadequate 
way and without having any vision. In addition, people 
in general don’t know and don’t appreciate the values 
of the vernacular architecture, as well as the historical 
and sentimental value of the buildings. Old buildings – 



CSAV Journal  2 0 2 0
             169 

ca atare prin upcycling- în cel mai bun caz sunt demolate 
şi înlocuite cu clădiri cu gusturi cel puţin discutabile, 
nimicind astfel acest peisaj cultural extrem de bogat 
şi interesant, cu nuanţările etnografice aferente. 
Abandonarea şi prăbuşirea lor este cealaltă variantă, 
prin care natura într-un fel recâştigă zona, este foarte 
dureros însă că acest lucru se întâmplă în centrul 
aşezărilor, în timp ce, pe margini, se construiesc 
vile mari, care doar parţial vor fi locuite, în schimb 
sunt total nesustenabile. Totodată, în Secuime este 
nevoie de industrie, agricultură modernă etc. şi în 
acest context, esenţa întrebării cercetării constă în 
următoarele probleme: zona cum poate supravieţui 
economic, şi cum pot fi dezvoltate ramuri vitale ale 
economiei astfel încât să se păstreze în continuare 
peisajul cultural din Secuime, oferind astfel o şansă 
turismului de calitate şi, mai presus de toate, a 
valorilor locale. 

Este foarte clar, că evitarea colapsului urbanistic este 
de urgență primordială. Contracţia ar trebui să asigure 
un cadru suficient de sigur pentru a evita exemplul 
-inimaginabil încă la începutul anilor 1990-al aşezărilor 
şi a moştenirii culturale săseşti, unde în unele aşezări de 
Paşte, biserica era plină, iar de Crăciun, a rămas numai 
preotul, singur în biserică, iar acuma bisericile monument 
istoric se prăbușesc rând pe rând.

2. Demitizarea zecimii și aspectele comunitare 
urbanistice

Sprijinând pe cercetările arheologice din ce în ce mai 
numeroase din ultimele două decenii, pe lucrarea de 
doctorat a doamnei lect.dr.arh. Olasz Gabriella privind 
evoluția în timp a așezărilor secuiești, respectiv prin 
prelucrarea informațiiilor hărților istorice, și în speță, a 
celor trei ridicări topografice al Imperiului Habsburgic, 
devine clar că zecimea de fapt era materializarea unei 
forme de viață comunitare, foarte eficiente în contextul 
regiunii și în contextul modului de viață aferent statutului 
de nobilime colectivă, iar termenul ulterior a fost privat 

instead of being replanned for nowadays and developed 
in that manner through upcycling – are, in the best case 
scenario, demolished and replaced by new buildings 
with questionable style, killing this very rich and 
interesting cultural landscape, with it’s ethnographic 
shades. Abandonment or collapse is the other “option” 
of treatment for old houses, through which nature gains 
them back, being hard to watch how this phenomenon 
happens in the center of the village, while large, only 
partly inhabited and unsustainable villas are built in the 
periphery. At the same time, the Szekler region needs 
industry, modern agriculture etc, and in this context, the 
essence of the thesis’ question consists of the following: 
how can the area survive economically and how can 
major economical branches develop in a way that 
preserves the Szekler cultural landscape, therefore giving 
a chance to quality tourism, and most of all, to the local 
values.

It is very clear that avoiding urban collapse is a primordial 
emergency. The shrinking should offer a sufficiently safe 
framework in order to avoid the example – unimaginable 
since the beginning of the 1990s – of the Saxon villages 
and cultural heritage, where in some cases the church 
was full on Easter, but empty on Christmas, leaving the 
priest alone in the building and leading nowadays to the 
collapse of historical monuments.

2. De-mythisation of the ”tenth” and the aspects of 
communal urbnism

Relying on the more and more archeological researches 
from the last two decades, on the PhD Thesis of Assist.
Prof. Dr. Arch. Olasz Gabriella regarding the evolution 
of the Szekler settlements, respective by gathering 
information from the historical maps, in this case the 
three topographic surveys of the Habsburg Empire, it 
becomes clear that the “tenth” was actually a form of 
communal lifestyle, very efficient in the context of the 
region and in the context of a collective nobility lifestyle, 
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și utilizat pentru denumirea unei zone al așezării, trecând 
peste morfologie. Astfel devine evidentă tranziția de 
la parcelarul liber montan la zecime /prin îndesire/, 
precum și apariția curților (adaptarea formei de 
viață comunitare la un parcelar de tip nou, ulterior 
zecimilor, da rexistent deja în secolul al XVIII-lea). 
Tot aici trebuie să observăm, că parcelarul invers la 
rândul lui este o adaptare la teren al parcelelor în 
piaptăn la modului de viață comunitară. Din păcate, 
în prezent, nu mai există comunitate, tendințele de 
dezvoltare sunt după interese private ad-hoc. 

 Însă înțelegând fenomenul transformărilor morfologice, 
descreșterea poate fi modelată prin reversarea evoluției 
în cazul zonelor de locuit, fiind nevoie de  introducerea 
morfologiilor noi doar în cazurile funcțiunilor noi de 
dezvoltare a zonei.

3. Casa secuiască: evoluție și evoluția conceptului de 
casă secuiască

În urma analizelor reiese foarte clar că aspectele sesizate 
de etnografi privind regiunile/microregiunile etnografice 
ale casei secuiești tradiționale sunt de fapt adaptarea 
unui singur mod de viață la diferențele dintre regiuni / 
zone interdepresionale. Aici lucrarea de doctorat a lui 
Furu Árpád  (Táji tagolódás Erdély népi építészetében / 
“Regiuni și microregiuni în arhitectura vernaculară din 
Transilvania”) aduce clarificări reformatoare: modul 
de viață și statutul social al secuimii definesc o zonă 
unitară, care este diferențiată apoi de apartenență  la 
zone geografice cu variațiuni climatice/microclimatice. 
Cu o organizare funcțională/planimetrică asemănătoare, 
delimitarea zonelor  pot fi realizate în funcție de materiale 
și structuri constructive utilizate, iar microregiunile 
se diferențiează în funcție de modul de reprezentanță 
ornamentală pe porți, timpane.

and the term was later used for naming a part of the 
settlement, overlooking the morphology. Thus becomes 
the transition from the free-mountain plot map to the 
“tenth” obvious, through swelling or the birth of yards 
(adaption from the form of communal life to a new 
plot type, later than the “tenths”, but already existent 
in the 18th century). Also here can we observe that 
the reverse plot typology is an adaptation to the land 
and to the communal lifestyle of the “comb” type plots. 
Unfortunately, there is no community nowadays, and 
the development tendencies follow the private random 
interests. 

Yet understanding the phenomenon of morphological 
transformation, the decrease can be shaped through 
reversing the evolution of the inhabited regions, the 
introduction of new morphology for the new functions 
and the further development of the area being needed.

3. The Szekler house: evolution and the evolution of 
the concept of ”Szekler house”

After the analysis, it becomes very clear from the aspects 
noticed by the ethnographers, that the ethnographical 
regions and micro-region of the traditional Szekler house 
are in fact variations of a single lifestyle depending on the 
regions/ inter-depressional areas. Here, the Phd Thesis 
of Furu Árpád  (Táji tagolódás Erdély népi építészetében / 
“Regions and microregions of the transilvanian vernacular 
architecture”), brings reformative clarifications: the 
lifestyle and social status of the Szekler people  define a 
monolithic area, which is further distinguished by the 
belonging to the different geographical regions with 
climate and microclimate variations. With a similar 
plan and functional organization, the delimitation of 
the areas can be realized depending on the materials, 
structures and construction solutions, the micro-regions 
being distinguished by the ornamental details of the 
gates or blind walls.
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În ceea ce privește conceptul de casă secuiască, trebuie să 
obsevăm tendințele de mitizare/demitizare al acesteia, și 
anume:

	 tendințele ideologice speculative apărute 
odată cu sărbătorirea milleniului (1896: o mie de ani 
ai Regatului Maghiar în Bazinul Carpatic), când sub 
comanda ieologică/politică apare carte lui Huszka 
József, „A székely ház (Casa secuiască)”, care plecând de la 
ornamentația porțiilor secuiești  ajunge la concluzia că de 
fapt aici avem de a face cu arhitectura hunilor. Acest enunț 
îl putem considera ca o provocare, care a pornit cercetările.

	 răspunsurile și dezbaterile cercetătorilor la 
începutul anilor 1900, stabilirea caracteristicilor casei 
secuiești pe baza cercetărilor de pe teren. Urmărind 
disputele aprige din presa vremii, putem avea o imagine, 
cum au evoluat cercetările, și este un aspect foarte interesant 
contrazicerea  ideologiei în argumentația științifică

	 punctul de vedere al lui Kós Károly, ca prima 
încercare de demitizare a casei secuiești

	 ideologizarea din nou a casei secuiești de către 
Makovecz Imre / discipolii acestuia și primele două 
concursuri de case secuiești de la începutul anilor 2000

	 demitizarea parțială a ideologiei schițate de   
Makovecz Imre prin prisma inventarierilor de teren al 
satelor harghitene, coroborat cu alte cercetări de teren 
și relevee din zona secuimii, adică programul de casă 
secuiască inițiată de arhitecții din zonă și susținută de sfera 
politică

Regarding the concept of the Szekler house, we have 
to observe the tendencies of it’s mythization and de-
mythisation, as following: 

• the ideological speculative tendencies appeared once 
with the millennial celebration (1896: one thousand 
years of the Hungarian Kingdom in the Carpathian 
Basin), when under ideological/ political command, 
the book of Huszka József, „A székely ház ( The Szekler 
house)” appears, which starting from the ornamental 
details of the gates, ends up concluding that we are 
dealing with a Hun architecture. This sentence is 
considered a statement and starts several researches. 

• The answers and debates of the researchers from 
the beginning of the 1900s, establishing the 
characteristics of the Szekler house based on the field 
studies. Pursuing the rough fights from that time’s 
press, we can only imagine how the researches evolved, 
considering the interesting aspect of contradicting 
the ideology in a scientific argument. 

• Kós Károly’s point of view, as a first try of de-
mythisation of the Szekler house

• the new ideology of the Szekler house by Makovecz 
Imre / his disciples and the first two Szekler house 
competitions at the beginning of the year 2000

• the partial de-mythisation of the ideology of Makovecz 
Imre from the perspective of a field inventory of the 
villages of Harghita, namely the residential program 
of the Szekler house initiated by the local architects 
and backed in the political sphere. 
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La capitolul tendințe, putem formula cu certitudine  
două  puncte:

1. Dezvoltările urbanistice subordonate intereselor 
private și realizate în mod haotic sunt pe cale să 
distrugă peisajul cultural.

Aici din păcate lipsa voinței politice îngreunează cursul 
firesc al tranziției către constrângerea sustenabilă.

2. Conturarea unei  arhitecturi ecoregionaliste 
Din această regiune în prezent putem surprinde nașterea 
unui fenomen arhitectural nou. Interesant, ce se poate 
descrie prin ecoregionalism și cu puțin noroc are șanse de 
a generaliza în zonă. Fiind vorba de o zonă cu populație 
majoritară de etnie maghiară, putem ridica întrebarea 
oare arhitectura de aici reflectă cumva această identitate 
(prin diferență față de alte zone din România)? În ceea 
ce privește arhitectura tradițională, este foarte clar că nu 
etnia, ci statutul social este cel care contează. Mergând 
mai departe, putem ridica întrebarea: poate moștenirea lui 
Makovecz Imre influența în vreun fel arhitectura zonei? Și 
dacă da, atunci în ce formă? 

Documentarea pe teren, prin interviurile/discuțiile cu 
arhitecții din zonă reiese că arhitecții de aici au în vizor 
atât ce se întâmplă pe scena arhitecturii din România, dar 
sunt la curent în același timp cu arhitectura contemporană 
din Ungaria. Cu toate acestea, arhitectura contemporană 
a regiunii diferă față de ce se întâmplă în țara vecină, și este 
o culoare aparte în arhitectura contemporană românească.
Astfel în Secuime putem vorbi despre o arhitectură 
ecoregionalistă, în care rezultatele arhitecților din zonă 
se completează și întăresc fenomenul arhitectural prin 
care -fără a avea un centru universitar în zonă- regiunea 
produce o arhitectură de bună calitate, dovedit de 
aprecierea arhitecturii din zonă la bienalele naționale de 
arhitectură, respectiv succesul la anualele de arhitectură 
din regiune.

From the tendencies point of view, we can 
certainly phrase two aspects:

1. The urban developments subordinated to the private 
interests and made in a chaotic manner that are about 
to destroy de cultural landscape

Unfortunately, the lack of political determination hinders 
the normal transition towards a sustainable constraint. 

2. Defining an ecoregional architecture
Nowadays, this region witnesses the birth of a new 
architectural phenomenon. Interestingly, what can be 
described as ecoregionalism, with a bit of luck, will be 
generalized in the area. Dealing with a region with a 
majority of Hungarian ethnicity population, it comes 
natural to ask ourselves does the local architecture reflects 
this identity (rather than other Romanian regions) ? 
Regarding the traditional architecture, it is very clear 
that not the ethnicity, but the social status is the one that 
matters. Furthermore, the following question rises: can 
the legacy of Makovecz Imre influence in any way the local 
architecture? And if so, under what circumstances? 

Documentation on the field, interviews/discussions with 
local architects led to the fact that the local architects 
pay attention to the entire architectural scene of both 
Romania and Hungary. However, the contemporary local 
architecture doesn’t look like the one from the rest of the 
country, giving a peculiar color to Romanian architecture.
Therefore, in the Szekler region one can talk about 
ecoregional architecture, in which the results of the local 
architects fit together and strengthen the local movement 
that offers – without having an academic center in the area 
– the region produces a high quality architecture, proven 
by the appreciation of the National Architecture Biennale 
and the Regional Architecture Annuals. 
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Văzută din Ungaria, această arhitectură diferă radical 
de “topos”-urile transilvănene prezente pe orizontul 
maghiar, adică de iconografia porților secuiești 
și ale stâlpilor funerari ciopliți din lemn. Această 
arhitectură din Secuime are o legătură foarte sublimă 
arhitectura organică din Ungaria, în sensul că făcând 
trimiteri la  principiile lui Makovecz Imre, la nivelul 
formal această legătură practic nu poate fi depistată! 

Astfel arhitecții din această zonă – și în special Tövissi 
Zsolt , Köllő Miklós, Macalik Arnold, Korodi Szabolcs, 
Kozma Zsolt – respectă itinerariul oferit de Makovecz  
Imre în ceea ce privește respectarea principiilor 
arhitecturii  organice, refuzând în același timp 
mimarea  formelor,  o repetare formală, epigonică a  
arhitecturii lui Makovecz. 

Arhitecții transilvăneni au răspuns provocărilor 
materialelor locale, culturii de lucru, peisajului și 
fondului industrial –  respectiv lipsa acestuia – când, 
la nivel de principii, au creat ansambluri perfect 
suprapuse cu arhitectura organică, dar respingând 
formele curbe, complexe, precum și simbolistica 
propusă de arhitectura organică din Ungaria.  Această 
arhitectură din Secuime, din ce în ce mai  conturată 
are ca referință  moștenirea lui Kós Károly și Makovecz 
Imre – și în mod nerostit la  Frank Lloyd Wright. Însă 
corespondența este la nivelul   principiilor organice, 
nu a formelor. 

From Hungary’s point of view, this architecture is 
radically different from the Transilvanian “topos”es 
present on the Hungarian horizon, namely on the 
iconography of the Szekler gates and the funeral 
wooden pillars. The Szekler architecture has a sublime 
connection with the Hungarian organic architecture, 
in the sense that by refering to Makovecz Imre, in a 
formal level this connection cannot be observed !

Therefore, the local architects – especially Tövissi 
Zsolt, Köllő Miklós, Macalik Arnold, Korodi Szabolcs, 
Kozma Zsolt – respect the itinerary given by Makovecz 
Imre regarding the principles of organic architecture, 
refusing though the semblance of the form, a formal, 
epigonic duplication of the architecture of Makovecz. 

The Transilvanian architects responded to the challenge 
of using the local materials, work culture and industrial 
backround – respective the lack of it – when they have 
created, in principle, ensembles perfectly overlaid upon 
organic architecture, but rejecting curves, complex 
shapes and the hungarian organic architecture’s 
symbolism. This Szekler architecture, more and more 
defined, has as reference the heritage of Kós Károly and 
Makovecz Imre and, in an unspoken manner, of Frank 
Lloyd Wright. Yet, the correspondence is at an organic 
premise’ level, rather than taking over the shapes. 
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Concluzii

1. Cu puțină șansă, conștientizând pericolul 
“shrinking regions” se poate evita colapsul 
urbanistic, și înțelegând evoluția morfologică 
specifică (de la parcelarul liber-montan la 
zecime, extinderi ulterioare cu parcelar în 
piaptăn, transformarea acestora în curți în cazul 
cerințelor de îndesire) putem constata, că prin 
inversul fenomenului de îndesire (prin care a luat 
naștere situația actuală), adică prin “rărire” se 
poate gestiona planificarea urbană, mai bine zis 
rurală și peisagistică din Secuime, fără ieșirea din 
canoanele tradiționale, favorizând astfel păstrarea 
specificului local.

2. Asemănător arhitecturiilor regionale din 
Portugalia, Spania, Voralberg, Burgenland, dar cu o 
întârziere de câteva decenii putem asista la apariția 
unei arhitecturi regionale în zona Secuimii, desigur 
mult mai modeste, care datorită posibilităților 
financiare mult mai reduse, dar și schimbării de a 
privi lucrurile din punctul de vedere al ecologiei, la 
mijlocul anilor 2010 ia o întorsură ecoregionalistă 
și comunitară, în care /pe lângă clădirile noi/ din 
ce în ce mai des surprindem exemplele reușite de 
upcycling al patrimoniului cultural neclasat.

Conclusions 

1. With a bit of chance and realizing the danger 
of the ”shrinking regions”, urban collapse can 
be avoided, and by understanding the specific 
morphological evolution (from the free-mountain 
plot map to the ”tenths” and further extentions to 
the „comb” plots and their transformation into 
yards because of the need of densification), we can 
notice that through the reverse of the densification 
phenomenon (which led to the current situation), 
that is to say through ”rarefying”, the urban, better 
to call rural planning and Szekler landscaping can 
be managed, without exceeding the traditional 
rules, encouraging this way the keeping of the local 
particularities. 

2. Like the regional architecture of Portugal, 
Spain, Voralberg or Burgenland, but with a few 
decades delay, we can assist to the birth of a new 
Szekler regional architecture, of course more 
modest, which because of the reduced financial 
possibilities and the change of perspective upon 
ecology in the 2010s and takes a turn in an 
ecoregional and communal manner, which, beside 
the new buildings, gives more and more good 
examples of upcycling the uncatalogued cultural 
heritage. 



CSAV Journal  2 0 2 0     
  238


	http://csav.ro/ 

