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Notă asupra ediţiei

Studiul monografic colectiv intitulat Case, oameni și povești. Arhitectură 
și locuire pe Valea Almașului (Sălaj) își propune să valorifice rezultatele cer-
cetărilor din anii 2018–2020 de pe Valea Almașului. Volumul monografic 
cuprinde materialele membrilor echipei de proiect (dr. Camelia Burghele 
– coordonator, dr. Marin Pop, și Olimpia Mureșan).

În cadrul documentării de teren au fost abordate din perspectivă antro-
pologică toate satele din comunele: Almașu, Bălan, Cuzăplac, Dragu, Fildu 
de Jos, Hida, Sânmihaiu – Almașului, Zimbor.

În abordarea antropologică a localităţilor vizate s-a urmărit radiografi-
erea obiectivelor arhitecturale din satele sălăjene de pe Valea Almașului și 
descrierea dinamicii arhitecturale, între tradiţional și modern.

Cele mai multe din studiile de etnografie de teren au fost susţinute de 
Camelia Burghele și Olimpia Mureșan. Au fost realizate înregistrări cu zeci 
de subiecţi, cu predilecţie pe teme de arhitectură, dar și pe teme conexe.

Sub-teme cercetate:
– arhitectura de ansamblu a caselor şi a anexelor;
– dispunerea camerelor şi funcţiunile lor în cadrul gospodăriei;
– materialele şi tehnicile de construcţie;
– funcţionalitatea unor elemente arhitecturale;
– inventarul casei tradiţionale, cu dispunerea categoriilor reprezenta-

tive (mobilier, textile, ceramică);
– arhitectura anilor ’70–’80;
– forme actuale de amenajare a locuinţei.
Metodele de cercetare aplicate au fost preluate din sfera anchetei de 

teren (chestionar directiv și semidirectiv, interviu, povestire autobiogra-
fică) și de interpretarea datelor (transcrierea datelor și interpretarea lor).

Cercetarea de arhivă a fost susţinută de Marin Pop, la Serviciul Judeţean 
al Arhivelor Naţionale Sălaj, din următoarele fonduri arhivistice: Colecţia 
personală Gavril Câmpeanu (1892–1968), fost învăţător și apoi preot în 
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localităţile Gâlpâia și Bălan; Comitetul Provizoriu al judeţului Sălaj (1949–
1950); Prefectura judeţului Sălaj. Monografii sanitare; Revizoratul Școlar al 
judeţului Sălaj. Monografii școlare; Prefectura judeţului Sălaj. Cartea de aur; 
Prefect-administrative; Protopopiatul Ortodox Românași (30 dosare); Parohii 
ortodoxe și greco-catolice de pe Valea Almașului (30 de parohii, 39 dosare stu-
diate). De asemenea, a efectuat cercetare de teren și a realizat interviuri 
în următoarele localităţi: Chendrea, Bălan, Gălpâia, Sântămărie, Bercea, 
Dragu, Adalin, Ugruţiu.

În cadrul cercetării s-a pus accent pe următoarele subteme:
1) „Evoluţia arhitecturii și a materialelor de construcţie pe Valea 

Almașului în secolul XX și începutul secolului XXI”; 
2) „Construcţiile școlare de pe Valea Almașului și arhitectura lor” 
3) „Influenţa calamităţilor naturale asupra arhitecturii și locuirii pe 

Valea Almașului”.
Înregistrarea datelor – înregistrări video și audio – s-a făcut pe suport 

digital, iar transcrierea lor – pe suport electronic.
Arhivarea documentaţiei s-a făcut în sistem electronic. Toate datele au 

fost arhivate în arhiva muzeului, pe măsura obţinerii lor.
Valorificarea materialului și diseminarea datelor au ţintit prioritar 

redactarea rezultatelor sub forma unor articole și studii de specialitate, 
pentru a putea fi pregătite pentru publicare în revistele de profil cotate de 
CNCSIS în categorii superioare și, în final, pentru publicarea întregului 
material sub forma unui volum colectiv dedicat arhitecturii rurale sălăjene 
pe Valea Almașului.

În paralel, au fost realizate sute de fotografii cu case vechi, anexe gospo-
dăreşti, porţi, interioare, detalii de arhitectură, ansambluri sătești.

Separat au fost realizate o serie de fotografii după fotografii de epocă 
cu mare valoare documentară: fotografii de familie, cu case vechi care au 
aparţinut celor intervievaţi (pentru a avea un model de tip de construcţie), 
fotografii cu satul.

S-a realizat o amplă documentare bibliografică referitoare la arhitec-
tura tradiţională dar și la metamorfozele acesteia în modernitate (volume 
tipărite sau din mediul on line).

Autorii



Reconstrucţii identitare: casele de demult 
și poveștile lor, pe Valea Almașului

Camelia Burghele

Valea Almașului, între pelerinajul la biserica românească 
din Buciumi și Călata, cu ungurii „domnoși”

Etnografic vorbind, Valea Almașului se remarcă printr-un grad destul de 
ridicat de rezistenţă la schimbare, rămânând, încă, una dintre zonele cele mai 
conservative ale Sălajului1. Relieful nefiind foarte accidentat, satele sunt adu-
nate, sistematizate de-a lungul unei uliţe principale, de multe ori paralelă cu 
pârâul local, cu uliţele mai mici ce se desprind din cea care străbate satul. 

Cercetările de teren demarate în 2018 la Almașu, Băbiu, Fildu, Mesteacănu, 
Țăudu și cele trei Filduri susţin observaţia că diversitatea culturală a zonei 
este maximă; pe de o parte pentru că diversitatea peisagistică naturală vine 
să susţintă cultura locală, configurând un peisaj cultural demn de luat în 
seamă2; pe de altă parte, multietnicitatea arealului supradimensionează o 
componentă identitară regăsibilă în fiecare din domeniile culturii materiale 
și spirituale. Fiecare martor intervievat a avut o opinie personală în susţine-
rea diferenţelor culturale generate de convieţuirea celor două etnii – despre 
noi, românii, și despre ei, ungurii – dar, în egală măsură și despre împrumuturi, 
interferenţe, melanjuri, contaminări culturale specifice „zonelor de contact”3. 

1 Narcisa Știucă, Patrimonializare și salvgardare: definiţii și concepte, în vol. Elena Rodica 
Colta (coord.), Cultura tradiţională euroregională în context actual, Editura Etnologică 
București, 2014, p. 19
2 Camelia Burghele, Popas etnografic (și turistic) în Țara Călatei sau o lecţie de antropolo-
gie despre peisajul cultural, în Satele sălăjene și poveștile lor, vol. VIII, Povești și povestitori. 
Ferestre deschise către memoria satului sălăjean, Editura Etnologică – Editura Caiete Silvane, 
București, Zalău, 2016, p. 50–56
3 Francois Laplantine, Descrierea etnografică, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 29–30 
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Case vechi din Fildu de Sus

Satele luate în calcul pentru definirea unui profil etnografic local devoa-
lează cel puţin doi poli de presiune culturală, socială, etnică, economică, 
geografică: pe de o parte, este polul Buciumi, cu toată cultura românească 
a acestei subzone etnografice foarte bine individualizate4; de cealaltă parte 
este arealul cultural configurat de zona etnografică maghiară Călata5, la 
fel de bine definită identitar, prin limbă, costum popular de sărbătoare, 
obiceiuri și sărbători, comportament cotidian. Practic, locuitorii satelor de 
aici, în intervalul istoric denumit generic „al satului tradiţional” pomenesc 
mereu de două drumuri făcute cu consecvenţă: pelerinajul în zona româ-
nească, la biserica din Buciumi și mersul la Huedin, cu trecere prin satele 
ungurești ale zonei, pentru cumpărăturile de la târg.

Conștiinţa apartenenţei este, în cazul locuitorilor zonei, bine funda-
mentată: practic, orice locuitor este în măsură să facă observaţii gene-
rale referitoare la cuplul identitate / alteritate și felul în care acesta se 

4 Ioan Augustin Goia, Zona etnografică Meseș, Editura Sport Turism, București, 1982, p. 24
5 Mihaela Bucin, Punctul de Călata. Reconstrucţii identitare, în Camelia Burghele (coord.), 
Țărani de ieri și de azi. Dinamica peisajului cultural pe Valea Almașului, Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2017, p. 55–62




