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CASA CU CLĂI este o acțiune de reabilitare a unei case tradiționale din Țara
Maramureșului, prin refacerea acoperișului în regim de urgență. Am urmărit să înlăturăm
iminența prăbușirii în timpul iernii, ceea ce ar fi însemnat un om fără adăpost și o casă
tradițională mai puțin în colecția deja diminuată a zonei.
Mai mult, CASA CU CLĂI este o acțiune cu valențe de manifest pentru conservarea
arhitecturii tradiționale. Am urmărit să demonstrăm că vechile construcții tradiționale pot fi
readuse la viață și că acest efort merită să fie făcut, atât de dragul strămoșilor cât și al
copiilor noștri.
În urma unei postări pe o rețea de socializare (Facebook) sau implicat 50 de persoane
care au contribuit cu donații și sponsorizări pentru reabilitarea CASEI CU CLĂI, și peste
300 de persoane care au valorizat acțiunea prin mesaje de susținere. Numărul mare de
susținători și fondurile colectate în acest fel atrag atenția asupra sensibilității pe care
subiectul îl stârnește în sufletele oamenilor. Lucrările de reabilitare au fost făcute doar cu
ajutorul acestor oameni generoși, nici o altă sursă de finanțare nu a existat.

desen: Laura Zaharia
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ISTORIA CASEI
A fost construită în anul 1927 și se află în județul Maramureș, satul Mara, la numărul 104.
Pe parcursul celor 90 de ani nu a suferit modificări, doar degradări. În ultimii ani nu a fost
suficient îngrijită, învelitoarea de draniță veche de aproape 100 de ani nu a fost înlocuită, a
putrezit lăsând apa sa intre și să afecteze bârnele superioare din pereți, inclusiv fruntarul1.
Au fost așezate cu întârziere petece din carton bitumat care au accelerat agonia casei,
atacul biologic cu fungi fiind deja prezent în elementele de lemn umezite de precipitații iar
procesul de putrezire în plină desfășurare. În 2015 o furtună puternică a zdruncinat
structura șubrezită a casei, a torsionato și a rupt fruntarul în mai multe bucăți. Câțiva pari
au fost așezați sub fragmentele fruntarului de către proprietarul îngrijorat de starea casei.
In septembrie 2016, când devenit CASA CU CLĂI, era stăpânită de Gheorghe Bohotici.
Pitorescul casei ”în zdrențe” și situația dramatică a proprietarului ce părea resemnat cu
pierderea adăpostului său a coagulat un grup de inițiativă pentru reabilitarea casei. În
septembrie a început campania de strângere de fonduri, în noiembrie 2016 au început
lucrările de reabilitare și pâna la sfârșitul lunii structura acoperișului și a planșeului din lemn
a fost înlocuită integral, împreună cu alte elemente structurale portante degradate. Peste
structura refăcută a fost montat un strat hidroizolant pentru a proteja casa pe timpul iernii.
În aprilie 2017 au fost finalizate lucrările prin montarea învelitorii de draniță.
Gheorghe Bohotici sa stins din viață în 2017, la 86 de ani.

Gheorghe Bohotici, în toamna anului 2016
1

grinda superioară ce formează arcadele prispei, leagă stâlpii și susține grinzile planșeului
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POVESTEA CLĂILOR
Proprietarul Gheorghe Bohotici a adunat o colecție impresionantă de clăi, atât pe lângă
casă cât și pe terenul cel avea ”în coastă”. Colecția șia făcuto singur: singur a cosit,
singur lea clădit, singur lea priponit când au început să dea semne de bătrânețe. Vechi de
cel puțin 5 ani, clăile sau metamorfozat în personaje fantastice, adunate la șezătoare.
Gândul lui Gheorghe Bohotici era să vândă clăile, ”atunci când or avea preț” și săși
consturiască o casă nouă.

portrete de clăi

casa cu ... clăi
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ARHITECTURA CASEI
CASA CU CLĂI este o casă tipică pentru zona etnografică a Țării Maramureșului: are 2
camere, șatră2 pe 2 laturi și șopru3 în zona intrării. Are acoperiș în 4 ape deasupra corpului
casei, extins deasupra șoprului cu acoperiș în 2 ape și timpan cu închidere și decorațiuni
din lemn. Sub camera dinspre stradă are o pivnită ce a rezultat din diferența de nivel a
terenului.
Lucrătura lemnului la elementele componente ale șatrei este foarte frumoasă: decorațiunile
sunt simple dar excepțional executate, cu o succesiune de mici arce și acolade la fruntar iar
pentru stâlpi cu o clepsidră stilizată. Ferestrele tradiționale, cu dimensiuni mici, cu 2 foi și
două canate (cea din exterior cu deschidere în afară) sunt și ele minunat lucrate, cu
decorațiuni clasiciste pe tot conturul ancadramentului și pe montantul central.
Balustrada, care este un alt element decorativ important pentru casele tradiționale
maramureșene, este simplă: are elementul superior încastrat în stâlpi, pe fațada lungă  ce
denotă faptul că balustrada are un rol structural în acest caz  și este înfundată cu scândură
simplă, montată vertical, fără elemente decorative.
Cu toate astea, există câteva elemente care trădează vremurile grele în care a fost
consturită, după primul război mondial. La o analiză atentă se observă lipsa
contravântuirilor care rigidizează structura șatrei și care de obicei, la casele maramureșene,
racordează elegant stâlpii cu fruntarul. Apoi se observă că fațada posterioară, deși se
învecinează cu o uliță secundară fiind astfel foarte vizibilă, a fost tratată ca o fațadă
secundară, fără grijă față de imaginea arătată spațiului public: ea nu este alcătuită din
bârne continui, ci din bârne îmbinate la intersecția cu peretele interior, segmentul al doilea
fiind rezolvat ”în căței”  o îmbinare folosită rar la casele din această zonă etnografică,
ocazional la anexe gospodărești. Deoarece fațada principală este formată din bârne
continui, ideea că cea dea doua cameră a fost o extindere a unei case monocelulare nu
stă în picioare.

detaliu de prispă și fereastră
2
3

prispă
evazare a prispei, în zona intrării
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La data demarării acțiunii CASA CU CLĂI, starea construcției era gravă: fruntarul rupt în
mai multe segmente sprijinit cu pari, stâlpii șatrei înclinați, acoperișul torsionat și deformat,
bârnele superioare din fațada posterioară putrezite, pietrele din compoziția soclului
dizlocate – acestea erau elementele vizibile din exterior. La interior aglomerația de obiecte
nu lăsau să se vadă prea mare lucru, dar în timpul lucrărilor de reabilitare sa putut observa
că podeaua camerei dinspre stradă este deformat cu aproape 50cm prin cedarea
elementelor structurale ale planșeului de lemn masiv de peste pivniță. Fiind un element
autoportant și nefăcând parte din sistemul portant al casei, reabilitarea acestui planșeu nu a
fost cuprinsă în lucrările de urgență menționate mai sus.

deplasările și deformarea
șoprului, generate de
ruperea elementelor
structurale orizontale
grinda de streașină ruptă

bârnele superioare din
peretele nordic afectate de
atacul fungic, priponite cu
popici improvizați
fruntarul rupt
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PLAN DE SITUAȚIE

SECȚIUNE LONGITUDINALĂ

FAȚADA PRINCIPALĂ SPRE

PLAN

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ

FAȚADA POSTERIOARĂ

FAȚADA PRINCIPALĂ SPRE STRADĂ
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LUCRĂRILE DE REABILITARE
Etapele pe scurt:
12 septembrie 2016 – prima aparitie pe
rețeaua de socializare Facebook și reacția
imediată a celor ce au constituit primul
nucleu de inițiativă;
17 septembrie 2016 – prima întâlnire cu
Gheorghe Bohotici în care a fost înaintată
oferta de reabilitare a casei prin refacerea
acoperișului împreună cu toate elementele
structurale degradate;
21 septembrie 2016 – a fost contactat
meșterul Ion Opriș din Budești cu care a fost
făcută o nouă vizită pentru evaluarea stării
construcției și realizarea releveului; Au fost
estimate cheltuielile la 8.500euro
(cca.38.000lei);
7 octombrie 2016 – în campania de
strângere de fonduri inițiată prin internet se
strânseseră 16%  6240lei;
12 octombrie 2016 – în campania de
strângere de fonduri inițiată prin internet se
strânseseră 38%  14022lei;
28 octombrie 2016 – în campania de
strângere de fonduri inițiată prin internet se
strânseseră 55%  20340lei, ceea ce asigura
posibilitatea inlocuirii acoperișului și
protejarea lui cu folie hidroizolantă;
7 noiembrie 2016 – materialul lemnos este
achiziționat și depozitat în curtea casei;
9 noiembrie 2016 – începe demolarea
acoperisului degradat și a planseului din
lemn; sunt înlăturate segmentele degradate
din bârnele peretelui de pe fațada
posterioară și parțial din peretele interior;
este recompus soclul prin reașezarea
pietrelor componente; sunt schimbați 3 stâlpi
ai șatrei; este refăcut fruntarul; este refăcută
balustrada; este refăcut planșeul din lemn;

meșterul Ion, Gelu Zaharia și
Gheorghe Bohotici beau aldămașul
în 21 septembrie 2017

materialul lemnos odată ajuns în curtea meșterului Ion
pentru prelucrare, încep și discuțiile pentru strategia de
abordare a lucrărilor cu Sorin Zaharia

lemnele noi sunt depozitate în curte, acoperișul este
demolat și toate vechiturile din pod sunt puse pe foc
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este refăcută structura acoperișului; este
lețuit acoperișul și se montează folia
hidroizolantă;
26 noiembrie 2016 – etapa 1 este finalizată
și casa poate intra în iarnă, în siguranță;

barnele superioare din peretele nordic sunt mai
degradate decât păreau la simpla inspecție vizuală

tălpile și grinzile degradate sunt înlocuite cu lemn
nou, iar tavanul este camera lui Gheorghe Bohotici a
fost refăcut rapid, pentru ca el să nu părăsească nici
o noapte căsuța părintească

1723 decembrie 2016  CASA CU CLĂI
este invitată să participe la TÂRGUL
DARURILOR DE CRĂCIUN ca parte în
campania de strângere de fonduri; la
finalul anului se strânseseră 44.317lei,
ceea ce deschidea posibilitatea
achiziționării învelitorii de draniță și
finalizarea lucrărilor;
2 februarie 2017 – este achiziționată
învelitoarea de draniță;
6 februarie 20017 – meșterul Ion începe
montajul învelitorii de draniță;
22 februarie 2017 – proprietarul Gheorghe
Bohotici moare în urma unei crize de
apendicită; lucrările sunt suspendate;
24 aprilie 2017 – sunt finalizate lucrările la
învelitoare; au fost cheltuiți 44.070lei, din
totalul de 44.467lei care sau adunat din
donații și sponsorizări.

grinzile degradate din peretele nordic au fost
înlocuite iar acoperișul prinde contur

detaliu de stâlp

9

SPONSORI
Oamenii generoși fără de care CASA CU
CLĂI nu ar mai exista:
AGEXIMCO
prin Nasui Simion Stefan
QUAL CONSTRUCTION BOIS
prin Adrian Cramar

detaliu de îmbinare a
grinzilor de streașină

ALFRED TOEPFER STIFTUNG
prin KlausGeorg Püttmann
Cristian Bulboaca
Bârle Dan
Zaharia Gelu
BLOOME, prin Izai Carmen
PRIM DECOR, prin Nora Anghel
TARGUL DARURILOR DE CRACIUN prin
Ileana HorobaDanci
GEO PROIECT, prin Sorin Zaharia
PRECAST PLUS, prin Poran Cristi
Oxana Craciun
Buciuman Olga
Mara Dafina, Nan Petru, Herbil Ioan, Tiplea
Radu
Istvan Madacsy, Madacsy Erika
Matthew Hardy
Adriana Boloveski
Calin Ioan Pop
Eugenia Laura Mocanu
Claudia Ember
Matei Gabriel
Marosán Zoltán
Stefan Ion
Eugen Bumb
Vanden Eede Florence
Bonis Csaba
Pop Danut Sorin
Eugenia Carmen Stanciu
Traian Peride
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muncă de echipă: ucenicul Vasile, Gheorghe
Bohotici și meșterul Ion

șarpanta în 4 ape este ridicată

în 26 noiembrie 2016 Casa cu clăi este pregătită
pentru iernat

Kervyn de Lettenhove
Mabille Sophie
Ilona Iulia Jalba
Daniela B. Lopes
Libotyan Annamaria Dora
Barbu Mircea
Doru Șupeală
Anca Maria Katona
Emilian Stoenica
și alții care au dorit să rămână anonimi.

în 2 februarie 2017 achiziționăm dranița

meșterul Ion montează dranița

casa ... cu clăi, la final
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IMPRESII
Sorin Zaharia :
Despre ”Casa cu clăi” se poate vorbi ca despre o aventură romanescă: Când am văzut
pentru prima dată casa, ma izbit starea sa de degradare  un fel de ”ciot”, mai bine zis
rămășițele unei străvechi case țărănești întro rână, fără șanse de a traversa iarna ce se
apropia. Pe aceeași lungime de undă cu Laura, miam dat seama că sub zdrențe se
ascunde o minunată casă maramureșană. Micul nostru grup sa oprit și a eliberat
imaginația până la limita absurdului posibil.
Nu știu exact ce sa petrecut în relația unuia cu celălalt, însă atunci, pe loc, am decis să
reconstruim o saga familială pe două generații, reactualizând una dintre cele mai tocite,
simpatice și lipicioase arhetipuri de locuințe din zona Cosău Mara.
Reacția de constituire a unui cerc de profesioniști cu înclinare spre tradiție și respect față de
arhitectura caselor străbune a fost surprinzător de rapidă.
Am pus la bătaie tot ceea ce era necesar pentru realizarea visului nostru: timp, bani, forță
de muncă, profesionalism, idei și îndeosebi dăruire și pasiune.
Fundatia a fost reparată, piatră peste piatră, apoi sa trecut la înlocuirea bârnelor degradate
și refacerea acoperișului. Sau cărat grinzi, popi, scânduri de diferite dimensiuni, șindrilă.
Fiecare neam adus contribuția, am dăruit timp, am observat și rectificat, neam înfoiat
inimile de bucurie! Casa a fost acoperită înainte de căderea primei zăpezi.
Însfârșit, visul nostru de a reda peisajului o veritabilă casă maramureșană nea adus
bucurie și satisfacții. Suntem mândri de a fi început și dus la capăt, ceea ce părea o
”aventură romanescă”.
Casă de lemn, Casă cu clăi!
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INIȚIATIVA CU R.O.S.T.
Laura Zaharia:
Povestea a început cu o plimbare prin satele maramureșene de pe Valea Marei, în căutare
de case tradiționale, cu scopul de a evalua procentul pe care acestea îl dețin pe întinderea
unui sat. Concluzia a fost ca există sate care mai au case tradiționale, dar acestea se află
preponderent la periferia satelor și că multe sunt în stare proastă, unele locuite, altele
abandonate și altele care asteaptă să fie demolate ca să facă loc unor case noi.
La sfârșitul zilei, întro lumină caldă la lăsatul înserării a apărut CASA CU CLĂI, deformată
plastic de trecerea celor 100 de ani și însoțită artistic de 80 de clăi, proaspete sau ofilite,
contorsionate și bine priponite.
Trecătorii miau spus că în casă locuiește un bătrân, singur, și mam speriat: casa nu avea
cum să supraviețuiască iernii, iar bătrânul …
După câteva zile de frământare am postat câteva poze pe Facebook. Reacția a fost
imediată și destul de hotărâtă în idea de a ”face ceva”. Adrian Cramar, de peste mări și țări
 taman din Belgia sa adoptivă  a apăsat pe accelerație:
”Adrian Cramar : Laura, trebuie salvat el (bătrânul), în primul rând, fiindca cei peste 100 de
ani ai ei (casei) risca sal îngroape la propriu.”
iar N.A. a plusat : ”Deci, cum facem? Cu ce începem ?”
Așa că la sfârșitul săptămânii mam întors în Mara împreună cu Gelu, lam întâlnit pe
proprietarul casei Gheorghe Bohotici, care a fost de acord cu propunerea noastră de a
reface acoperișul înainte de venirea iernii.
Rapid am început campania de adunare de fonduri, atât prin contacte directe cu potențialii
sponsori, cât și pe Facebook, și de aici încolo totul a decurs cu mare rapiditate.
Adrian Cramar a făcut uz de imaginație în anunțurile sale fermecătoare:
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"De vânzare: formațiuni vegetale  pentru nostalgici: căpițe
Locație: Mara, ... un sat din Maramureșul nostru drag
Preț: 100 lei / căpița 2016, căpița "Vara Asta"
Preț: 200 lei / căpița "Alte Veri" (care au stat la maturat 67 ani...)
Preț: cât poți tu să oferi din inima  atâta costă un pai
Transportul la domiciliu asigurat.
Este instantaneu.
Când donația ta a părăsit contul tău,
închizi ochii si îți vezi căpița sau paiul acolo unde dorești."
De remarcat încrederea cu care am pornit la lucru, fără nici un document semnat cu
proprietarul casei, bazândune doar pe cuvântul fiecăruia din noi, și pe o strângere de
mână.
Achiziția materialului lemnos a funcționat pe același principiu al încrederii mutuale, împinsă
uneori până la extrem. Meșterul Ion din Budești a răspuns pozitiv la prima solicitare de a
conduce lucrările de refacere a acoperișului și a fost de mare ajutor și în alergătura după
furnizorii de materiale.
Șantierul a demarat în 9 noiembrie 2016 cu demolarea acoperișului și a planșeului de lemn,
urmate de refacerea rapidă a tavanului peste prima cameră și protejarea cu folie, astfel
încât bătrânul Gheo să nu fie nevoit să se mute în vecini, nici măcar o zi.
Camera a doua, dinspre stradă, având trei bârne degradate în partea superioară a peretelui
posterior, a solicitat atenție mai multă: a
fost înlăturat materialul putred care a fost
înlocuit cu lemn nou prin îmbinări
specifice, astfel încăt noile grinzi de
tavan și întreaga structură a acoperișului
să aibă un suport solid.
În paralel cu lucrările de dulgherit, a fost
necesară intervenția la soclul casei unde
zidăria de piatră a lucrat în timp și nefiind
legată cu liant a suferit mici deplasări
care iau deformat planeitatea în special
în zona mai înaltă a pivniței. Pietrele au
fost reașezate în poziție corectă acolo
unde a fost nevoie.
Pentru planșeul de lemn au fost folosite
10 ”crăpături” (grinzi) de 12cm x 15cm, și
primul necesar de materiale
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2,2mc scândură, așezată în 2 straturi – unul superior care formează suprafața de călcare în
pod, și unul inferior care îi maschează îmbinările dintre scânduri. Grinda culcată care se
așează ca o cunună, perimetral pe planșeul de lemn este piesa principală în structura
acoperișului. Meșterul Ion a crestato, formând lăcașuri pentru montajul cornilor.
Structura acoperișului este neașteptat de ușoară și simplă pentru casele tradiționale
maramureșene, ținând cont de volumul impresionant pe care îl generează: 26 ”corni”
(căpriori) cu secțiune circulară de 12cm, sprijiniți unul întraltul la partea superioară, legați la
partea superioară cu o coardă la fel de imaterială.
Rețeaua de șipci orizontale, dese, pregătesc suportul pentru montjul draniței, dar contribuie
și la stabilitatea structurii tridimensionale a acoperișului.
În 26 noiembrie a fost montată folia de protecție care urma să protejeze casa, săi permită
să iasă cu bine din iarnă. Dar fiind că banii strânși din donații până la această dată sau
împuținat, pauza a prins bine grupului de inițiativă care sa mobilizat pentru a aduna ultima
tranșă necesară achiziționării draniței și plății montajului.
Pe toată durata șantierului, naveta BaiaMare – Mara a fost o activitate curentă pentru
familia Zaharia, foarte necesară atât pentru aprovizionare și asistență tehnică pe șantier,
dar și pentru documentare. Iar trecerea prin pasul Gutâi a fost generoasă cu peisaje
spectaculoase, mereu în schimbare pe măsură ce anotimpurile se succedau.
Echipa ce formează în fiecare an TÂRGUL DARURILOR DE CRĂCIUN în incinta Bibliotecii
Județene ”Petre Dulfu” a adoptat cu plăcere standul CASEI CU CLĂI, îmbogățindul cu
donații mai mari sau mai mici din propriile produse. Au fost momente agreabile susținute cu
multă însuflețire de inițiatoarea acestui eveniment anual, neclintită în credința sa în
valoarea tradiției și a lucrului făcut de mână: Ileana Horoba Danci, artist plastic.
În februarie 2017 pe când soarele începea să capete putere, ziua să crească și primăvara
să freamăte în sufletele noastre, meșterul Ion dădea semne de neliniște: dranița era gata
confecționată, și el deabia aștepta
să se cațere pe acoperișul Casei cu
clăi și să se apuce de montaj. Dranița
a fost despicată pe fibră și prelucrată
manual cu teșire rotunjită la capătul
expus, în foi subțiri, late de 8cm și
lungi de 50cm. A fost montată în strat
dublu, cu suprapuneri pe lungime de
câte 10cm.
Lucrările au fost finalizate în 24
aprilie 2017. Din păcate stăpânul
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imagine din Pasul Neteda către Munții Maramureșului

casei a decedat înainte săși vadă casa finalizată  un om al cărui mod de viață simplu și
arhaic a impresionat comunitatea Facebook, presa locală și chiar presa națională.
La o jumătate de an de la primul anunț, CASA CU CLĂI a fost recuperată pentru colecția
de case tradiționale ale satului Mara.

standul CASEI CU CLĂI la Târgul darurilor de Crăciun

cumpărători la stand

Ileana HorobaDanci prezintă
cartea ”Focul viu” a lui Peter Hurley,
lansată în cadrul Târgului Darurilor de Crăciun
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Târgul darurilor de Crăciun la final:
recital chitară clasică susținut de tânărul interpret Cristian Zaharia,
student la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj Napoca,
în semn de mulțumire pentru găzduirea CASEI CU CLĂI

CONCLUZIE:
Am avut peste 50 de donatori și sponsori.
Sau adunat 44.467lei, și sau cheltuit 44.070lei.
59% din bani au fost colectati direct de la sponsori, și 41% au fost primiți de la donatorii
cuceriți prin campania de pe Facebook.
Nu pot decât să trag concluzia că România mai are o colecție (împuținată – e adevărat) de
case tradiționale și că există interes pentru păstrarea acestora. Dar de aici și până la
aducerea acestei colecții întrun stadiu în care să fie valorizată, drumul este foarte lung și
costisitor, depinzând în foarte mare măsură de posibilitățile materiale ale proprietarilor și
bineînțeles de pasiunea lor pentru tradiție și istorie.
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Există organizații care se ocupă de acest patrinomiu, rezultatele sunt excepționale și pot fi
luate de model pentru alte exerciții de acest gen, care dacă sar multiplica pe tot întinsul
țării ar putea contribui la împlinirea colecției naționale de arhitectură tradițională.
Iată câteva exemple, prezentate aici fără intenția de a acoperi toate inițiativele din acest
domeniu, alese doar din postările internaute și doar în perioada desfășurării proiectului
CASEI CU CLĂI.
 Asociația ”Charpentiers sans frontières” lansează campania refacere a acoperișului
conacului de la Țibănești;
 Se finalizează rerestaurarea conacului Benedek în Gheorgheni, sub bagheta fermecată a
arhitectului Miklós Köllő;
 Asociația Monumentum condusă de arhitectul Eugen Vaida, în programul ”Ambunanță
pentru monumente”  intervenție de urgență la biserica fortificată din Alțâna;
 la Scoala de la Bunești, condusă de arhitecta Ana Maria Goilav, an de an se zămislește
arhitectură noua cu mijloace și materiale ancestrale, în paralel cu șlefuirea caracterelor
participanților;
 Consiliul județean Alba demarează procedurile pentru achiziția directă prin catalogul
SEAP având ca obiect ”Identificarea gospodăriilor tradiţionale în vederea conservării în situ
– zona Ţara Moţilor – comunele Arieşeni, Gîrda de Sus, Scărişoara, Horea, Albac, Vadu
Moţilor, Poiana Vadului, Avram lancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa”;
 Muzeul Viu de la Tecșești, în Munții Apuseni, în tabăra de (re)creație din Poiană
finalizează căsuța vraciului, a olarului, a pescarului și cuptorul de ars lut – proiect inițiat de
Ionuț Oprea și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă GrooveON;
 În Breb/Maramureș, ”Casa din Vale” construiește o incintă formată din construcții
tradiționale relocate și modernizate, destinate turismului;
 Asociația ADER, prin proiectul ”Salvează Satul Bucovinean” demarează lucrările de
restaurare a Casei Aionițoaie din Putna;
 Asociația Monumentum condusă de arhitectul Eugen Vaida, în programul ”Ambunanță
pentru monumente” salvează biserica din Gârbova de Sus.

dranița, despicată și fasonată de un meșter din satul Budești
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APARȚIILE CASEI CU CLĂI ÎN PRESĂ
Revista online STEJARMASIV.RO : ”Donație pentru restaurarea unei case de 100 de ani
din Mara – Maramureș”, cu susținerea continuă din partea autorului Călin Pop;
Pagina blog DORUSUPEALA.RO : ”Vând Fân. Nu sunt jupân. Doar salvăm căsuța unui
bătrân”, cu susținerea continuă din partea autorului Doru Supeală;
Portalul de știri FLUIERUL REPORT.RO ”Maramureș: o claie de fân, recompensă simbolică
pentru susținerea unui proiect de restaurare a unei case țărănești”;
Ziarul online JURNALMM.RO ”Maramureș: o claie de fân, recompensă simbolică pentru
susținerea unui proiect de restaurare a unei case țărănești”;
Ziarul online MARAMURES TRANSILVANIATV.RO ”Apel pentru salvarea unei case
tradiționale din satul Mara! O claie de fân, recompensa simbolică pentru susținerea
proiectului de restaurare”;
Ziarul online ADEVARUL.RO: ”Apel pentru salvarea unei case tradiționale maramureșene.
O claie de fân, recompensă simbolică pentru susținerea proiectului”;
Televiziunea KANALD: ”Povestea acestui bătrânel de 85 de ani din Maramureș te va
impresiona până la lacrimi!”;
Televiziunea DIGI24: ”Casa cu clăi, o campanie pentru salvarea unei case tradiționale” cu
Izabela Jurasko;
Televiziunea PROTV : ”Casa cu clăi – pare că se poate” cu AdinaRoxana Timiș;
Televiziunea Antena 3 : ”Eroina zilei : Laura Zaharia, arhitecta care reânvie trecutul”;
Revistă online FABRIKA DE CASE: ”O arhitectă din Baia Mare a strâns donații pentru
restaurarea unei case tradiționale din lemn”, autor Alina Iliceanu;
Revista online Art Out nr.56: ”Atunci când satul tradițional românesc nu este lăsat să
moară, pasiunea, dedicarea și viziunea din spatele proiectului Casa cu Clăi, inițiat de
arhitecta Laura Zaharia”, autor Miruna Găman;
Televiziunea TL+: ”Intrebări și provocări – de la Casa cu clăi la satul maramureșean”, cu
Viorica Pârja;
Lista nu este exhaustivă și diseminarea proiectului sa datorat în mare parte
Gabrielei Kuhajda.
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În urma unei postări pe o rețea de socializare s-au implicat 50 de persoane care au contribuit cu donații și
sponsorizări pentru reabilitarea CASEI CU CLĂI, și peste 300 de persoane care au valorizat acțiunea prin
mesaje de susținere. Numărul mare de susținători și fondurile colectate în acest fel atrag atenția asupra
sensibilității pe care subiectul îl stârnește în sufletele oamenilor. Lucrările de reabilitare au fost făcute doar cu
ajutorul acestor oameni generoși, nici o altă sursă de finanțare nu a existat.

ISTORIA CASEI
A fost construită în anul 1927. Pe parcursul celor 90 de ani nu a suferit modificări, doar degradări. În ultimii ani
învelitoarea din draniță a putrezit lăsând apa să se infiltreze și să afecteze bârnele superioare din pereți,
inclusiv fruntarul. În 2015 o furtună puternică a zdruncinat structura șubrezită a casei, a torsionat-o și a rupt
fruntarul în mai multe bucăți. Câțiva pari au fost așezați sub fragmentele fruntarului de către proprietarul
îngrijorat de starea casei.

atiei

marm

tu

PLANUL CASEI CU CLĂI

CASA ... CU CLĂI

Ce e cu CLĂILE?
Proprietarul casei a adunat o colecție impresionantă de clăi, atât pe lângă casă cât și pe terenul ce-l avea ”în
coastă”, cu gândul de a le vinde și a-și construi o casă nouă. Vechi de cel puțin 5 ani, clăile s-au metamorfozat
în personaje fantastice, adunate la șezătoare.
DESPRE CASĂ
CASA CU CLĂI este tipică pentru zona etnografică a Țării Maramureșului: are 2 camere, șatră (prispă) pe 2
laturi și șopru (foișor) în zona intrării. Are acoperiș în 4 ape deasupra corpului casei, extins deasupra șoprului
cu acoperiș în 2 ape și timpan cu închidere și decorațiuni din lemn. Sub camera dinspre stradă are o pivniță ce
a rezultat din diferența de nivel a terenului.

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ

Lucrătura lemnului la elementele componente ale șatrei este foarte frumoasă: decorațiunile sunt simple dar
excepțional executate, cu o succesiune de mici arce și acolade la fruntar iar pentru stâlpi cu o clepsidră
stilizată. Ferestrele tradiționale, cu dimensiuni mici, cu 2 foi și două canate (cea din exterior cu deschidere în
afară) sunt și ele minunat lucrate, cu decorațiuni clasiciste pe tot conturul ancadramentului și pe montantul
central.
ETAPELE LUCRĂRILOR DE REABILITARE
12.09.2016 - prima aparitie pe rețeaua de socializare Facebook și reacția imediată a celor ce au constituit
primul nucleu de inițiativă;
17.09.2016 - prima întâlnire cu Gheorghe Bohotici în care a fost înaintată oferta de reabilitare a casei prin
refacerea acoperișului împreună cu toate elementele structurale degradate;
21.09.2016 - a fost contactat meșterul Ion Opriș din Budești pentru execuția lucrărilor;
28.10.2016 - în campania de strângere de fonduri inițiată prin internet se strânseseră 55% din necesarul
estimat, ceea ce asigura posibilitatea inlocuirii acoperișului și protejarea lui cu folie hidroizolantă;
7.11.2016 - materialul lemnos este achiziționat și depozitat în curtea casei;
9.11.2016 - începe demolarea acoperisului degradat și a planseului din lemn; sunt înlăturate segmentele
degradate din bârnele peretelui de pe fațada posterioară și parțial din peretele interior; este recompus soclul
prin reașezarea pietrelor componente; sunt schimbați 3 stâlpi ai șatrei; este refăcut fruntarul, balustrade, planș
eul din lemn și structura acoperișului; este lețuit acoperișul și se montează folia hodroizolantă;
26 noiembrie 2016 - etapa 1 este finalizată și casa poate intra în iarnă, în siguranță
17-23 decembrie 2016 - CASA CU CLĂI este invitată să participe la TÂRGUL DARURILOR DE CRĂCIUN ca
parte în campania de strângere de fonduri; la finalul anului se strânseseră 100% din necesarul estimat
(aproape 10.000euro), ceea ce deschidea posibilitatea achiziționării învelitorii de draniță și finalizarea
lucrărilor;
2.02.2017 - este achiziționată învelitoarea de draniță;
6.02 20017 - meșterul Ion începe montajul învelitorii de draniță;
22.02 2017 - proprietarul Gheorghe Bohotici moare în urma unei crize de apendicită; lucrările sunt
suspendate;
13-24.042017 - sunt finalizate lucrările la învelitoare.
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Mai mult, CASA CU CLĂI este o acțiune cu valențe de manifest pentru conservarea arhitecturii tradiționale, cu
scopul de a demonstra că vechile construcții tradiționale pot fi readuse la viață și că acest efort merită să fie
făcut, atât de dragul strămoșilor cât și al copiilor noștri.
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CASA CU CLĂI LA TARGUL DARURILOR DE CRĂCIUN

^

CASA CU CLĂI este o acțiune de reabilitare a unei case tradiționale din Țara Maramureșului, prin refacerea
acoperișului în regim de urgență. Am urmărit să înlăturăm iminența prăbușirii în timpul iernii, ceea ce ar fi
însemnat un om fără adăpost și o casă tradițională mai puțin în colecția deja diminuată a zonei.
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NU SE ARUNCĂ NIMIC

TRAVEE RECONSITUITĂ - TRANSFORMATĂ ÎNTR-O BIBLIOTECĂ CU ROST

Casa cu clăi participă la BATRA 1027 
Bienala de Arhitectura TRAnsilvania  la
secțiunea ”Proiecte culturale”.
 nominalizare 

aprilie 2017
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WORKSHOP
reciclăm, ostenim, studiem, transformăm
… cu ROST la Casa cu Clăi
Cu bănuții rămași din acțiunea de refacere a acoperișului – cei 400 de lei4 – am hotărât
dăm viață micilor amintiri salvate de focul purificator ce ardea continuu lângă șantierul
nostru: 3 fragmente rupte de grindă, 3 stâlpi măcinați de intemperii și o bucată de grindă de
streașină – acestea sunt resturile ce nu au putut fi folosite în lucrarea de refacere a
acoperișului Casei cu Clăi, nefiind corespunzătoare din punct de vedere al rezistenței
structurale.

materia prim pentru reciclat

Neam întrebat dacă resturi de acest gen nu ar putea deveni obiecte de mobilier sau poate
ar trebui folosite purșisimplu, ca obiecte de decor pentru interior, cu o încărcătură afectivă
și memorială în funcție de atașamentul fiecăruia dintre noi față de arhitectura vernaculară și
față de tradiție.

4 Cheltuielile cu aprovizionarea cu material lemnos, cu onorariul meșterului Ion și cu bucatele oferite participanților
au ajuns până la 2.000lei.
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Astfel, grupul de inițiativă de la Casa cu Clăi și totodată fondatorii asociației ROST –
Asociația pentru Reabilitarea Organică a Satului Tradițional – au pus mână de la mână ca
să recicleze rămășițele Casei cu Clăi. Au optat pentru un cadru cu ”porțile deschise” în
primul rând către donatori dar și către oricine se arată interesat de dulgherie, restaurări și
… reciclări.
Locația a fost oferită cu generozitate de revista online ”Stejar Masiv” prin Călin și Adriana
Pop, pe pitoreasca lor proprietate din Baia Sprie.
Mâna de lucru calificată a fost asigurată de meșterul Ion (același care a refăcut și
acoperișul Casei cu Clăi) secondat cu finețe de Adrian Cramar. Noi, ceilalți, necalificați, am
ajutat cât și ce am putut: Andu Cramar, Simon Cramar, Martin Cramar, Oxana Crăciun,
Andra Ghineț, Sebi, Gelu Zaharia și Laura Zaharia. Master chef la ceaunul cu gulaș a fost
Nicu Roman.
Așadar: după identificarea secțiunilor
sănătoase din lemnele recuperate de la Casa
cu Clăi am trecut la analiza compatibilității
dintre ele: 2 fragmente de grindă se potriveau
una cu cealaltă pentru a reconstitui o bucată
întreagă, iar 2 dintre stâlpi am constatat că
erau aproape simetrici pentru a sprijini grinda
reconstituită.
începe alegerea pieselor
 un puzzle cu piese vechi și noi
Talpa lipsă a fost debitată dintro ”crăpătură”
nouă (15x15cm), brâul așișderea (8x12cm), la fel
și ”fundătura” din scândură. Cele 2 grinzi au fost îmbinate prin suprapunere pe o lungime
de 30cm și consolidate cu 2 cuie din lemn. Pentru fixarea stâlpilor în grindă și în talpă au
fost făcute îmbinări în cep și bucea, astfel încât să poată fi desfăcute și transportate.

Tehnica mai puțin tradițională a meșterului Ion a fost primită cu rezerve de toți participanții
dornici să cunoască dulgheritul așa
cum se făcea din bătrâni. Totuși, nu ne
am putut împiedica să nu admirăm
ușurința cu care meșterul Ion folosește
drujba, fie ca să taie, fie ca să
netezească.

abilitatea meșterului Ion
de a face finisaje cu drujba

Argumentul principal pentru folosirea
drujbei în domeniul dulgheritului este
viteza de lucru, atâta timp cât precizia
de lucru nu se măsoară în milimetri.
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Lucrarea noastră de reciclare aparținând mai mult domeniului tâmplăriei ar fi fost mai bine
dacă puneam de a început condiția lucrului cu unelte tradiționale.
Ce am învățat în această zi de lucru? Că avem nevoie de meșteri care să poată folosi
instrumente tradiționale și care să lucreze cu plăcere în
domeniul arhitecturii tradiționale și în cel al restaurărilor. Nou
înființata Asociație ROST ar putea acționa în această direcție
având în vedere vidul din piața muncii dar și abilitățile
tehnice ale unuia din membrii fondatori: Adrian Cramar a
petrecut aproape 20 de ani studiind și exersând tehnici de
prelucrare a lemnului și a ajuns la un rafinament care poate
fi ușor depistat în lucrările cu marca QUAL BOIS executate
sub mâna sa.
Ce am vrut să transmitem prin această acțiune? Că orice
element care aparține arhitecturii tradiționale merită să fie
”doftoricit” și reintegrat în folosința zilnică, în loc să fie pus
pe foc: de la case, șuri, porți, anexe gospodărești, până la
ultima bucată de grindă sau ultima cercevea de fereastră.

detaliu de îmbinare

Adi Cramar mânuiește fierăstrăul
japonez
 model Oyakata

Reciclați arhitectura tradițională, oameni buni !

o bibliotecă cu ... ROST
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CASA CU CLĂI

