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MODALITĂŢI DE CONSERVARE A PEISAJULUI CULTURAL 
ISTORIC DIN DEALURILE CICEULUI 

 

ILEANA-CRISTINA VASILIŢĂ-CRĂCIUN
1
 

 
Zusammenfassung – Erhaltungsmöglichkeiten historischer Kulturlandschaft der Ciceu-Hügel. Da im 
Laufe der Zeit einige der historischen Elemente der Ciceu-Hügel verloren gingen, ist es notwendig, den 

Aufbau neuer Erhaltungsmöglichkeiten geerbter  kulturellen Werte, die  noch vorhanden sind anzustreben. 
Aufgrund der plötzlichen und unkontrollierten Veränderungen nach 1990, begannen sie gefährdet zu sein. 
Der Schutz der traditionellen (historischen) Kulturlandschaft  ist eine Alternative, den regionalen Typus zu 
pflegen und unsere Identität zu erhalten. 
 
Schlüsselworte: die Ciceu-Hügel, Erhaltung, historische Kulturlandschaft, historische Elemente. 
 
 

Peisajul cultural a cunoscut de-a lungul 
timpului atât urmarea unei direcţii evolutive 
pozitive, printr-o dezvoltare ciclică, cât şi 
episoade disturbante. Acestea din urmă au fost 
provocate în principal de factorul antropic prin 
acţiuni de tipul: administrarea iresponsabilă, 
ignorarea legislaţiei, prin dezvoltarea 
neplanificată a spaţiului construit, importul 
arhitecturii altor regiuni ş. a. Astfel, degradarea 
moştenirii culturale a generaţiilor precedente s-a 
manifestat în mod vizibil, cu o intensificare 
deosebită în perioada recentă. „De aceea este 
necesară o abordare creativă pentru 
conservarea celei mai mari părţi a moştenirii 
noastre culturale în măsură să diminueze 
tendinţa predominantă de neglijare a 
elementelor şi distrugerea lor cu care ne 
confruntăm acum”. (Concluziile reuniunii 
Consiliului Miniştrilor Uniunii Europene 
desfăşurată la Postdam,1999, p. 163). 

Prin cercetarea de faţă se urmăreşte 
identificarea şi prezentarea elementelor cu 
valoare istorică din Dealurile Ciceului, cu 
scopul de a stabili modalităţile necesare 
conservării acestora, pentru  a evita în acest fel 
pierderea definitivă a valorilor moştenite. 
  

1. Peisajul cultural istoric şi 
conservarea sa 

Termenul de cultură îşi are originea în 
latinescul „colere” care înseamnă a „construi” - 

„a îngriji” (H. J. Petzold, 2007, p. 36). Prin 
urmare termenul de peisaj cultural descrie 
„influenţa omului asupra peisajului şi 
rezultatele transformării” (Catrin Schmidt, 
2007, p. 13), iar peisajul cultural istoric se 
referă la “o parte din spaţiul actual al 
peisajului cultural, stanţat de elemente 
istorice” (T. Gunzelmann, 1987, p. 43).  

Întrebarea însă, este ce poate fi considerat 
istoric? Unii autori sunt de părere că acum în 
următorul minut ar fi deja „istoric” (W. 
Schreiber, N. Baciu, 2008, p. 16), iar alţii spun 
că istoric este „peisajul creat înaintea etapei 
istorice în care ne aflăm” (Flavia Stoica, W. 
Schreiber, 2008, p. 7). Pentru România, 
conform ultimilor autori menţionaţi, peisajul 
cultural istoric, se admite ca fiind cel creat 
înainte de 1990. 

Anul 1990 este cel care a marcat 
redirecţionarea politică statală şi totodată 
începutul unei schimbări mult prea intense la 
nivelul tuturor domeniilor de referinţă 
(economie, administraţie, cultură, mediu, etc.). 
Schimbările bruşte şi necontrolate, 
nerespectarea legilor în vigoare, libertatea 
deplină de acţiune, ignoranţa ş. a., au cauzat 
pierderea unor elemente culturale cu valoare 
deosebită şi totodată importarea nesăbuită a 
unor elemente culturale alohtone (clădiri cu 
arhitectură străină spaţiului românesc ş a.). 
Metamorfoza rapidă a peisajului cultural a 
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urmat unei deveniri discrete de-a lungul istoriei 
sale îndepărtate. Astfel, se impune evidenţierea 
modalităţilor de conservare a elementelor 
istorice prezente încă în peisajul cultural actual 
din Dealurile Ciceului, întrucât procesele de 
schimbare au condus spre o înnoire scăpată de 
sub control, care a generat pierderea unor 
elemente cu valoare istorică. Vechiul „acasǎ” 
riscă în acest mod să nu se mai regăsească în 
noul „acasǎ” ca rezultat al dispariţiei totale sau 
parţiale a valorii istorice şi estetice de ansamblu.  

Peisajele cultural istorice, dezvoltate de-a 
lungul mileniilor sunt cele care reflectă totodată 
relaţia om-natură bazată pe intervenţia 
nedisturbantă a componentei antropice în 
sistemul natural, cea dintâi fiind axată mai mult 
pe componenta spirituală decât pe cea materială. 
Astăzi, proporţiile inversându-se, ingerinţa 
antropică cauzează pierderea definitivă a tot mai 
multor elemente istorice, determinând implicit 
degradarea caracteristicii peisajului. Cunoscut 
fiind faptul că peisajul reprezintă o importantă 
resursă culturală şi materială (Convenţia 
Europeană a Peisajului) se impune păstrarea 
acestuia într-un mod controlat (prin 
reglementări stricte şi cu ajutorul tuturor 
actorilor interesaţi întru aceasta). 
 

2. Identificarea elementelor cu specific 
istoric  

Procesul de conservare al elementelor cu 
valoare istorică prezente în peisajul Dealurilor 
Ciceului, reprezintă un mod de a proteja 
„bijuteriile arhitecturale” încă existente în 
cadrul regiunii studiate. Astfel, potrivit schiţei 
“Prezentare generală asupra abordării 
metodologice a peisajului cultural din proiectul 
Ostthüringen” propusă de Catrin Schmidt, 2005, 
p. 6, s-a recurs pentru identificarea elementelor 
istorice din Dealurile Ciceului, la o abordare 
selectivă, fiind selecţionate ariile cu caracter de 
peisaj distinctive, determinându-se în funcţie de:  

• caracterul istoric al peisajului (peisaje 
culturale ca părţi ale ariilor naturale) 
caracteristicile culturale speciale prin: 
concentrarea regională relevantă a 
elementelor istorice ale peisajului 
cultural, varietatea regională relevantă a 
elementelor istorice ale peisajului 

cultural precum şi elementele asociative 
speciale ale peisajului cultural;  

• caracterul present al peisajului (peisaje 
culturale ca părţi ale ariilor naturale) 
caracteristicile speciale din present. 

Aşadar, în urma determinării caracteristicilor 
naturale specifice şi a celor culturale speciale s-au 
identificat elementele cu valoare istorică ce 
compun peisajul cultural. De asemenea autorul 
mai sus menţionat precizează (2006), că estimarea 
peisajului cultural are în vedere, în special notele 
definitorii ale acestuia, şi reprezintă în acelaşi timp 
o încercare de a pune la baza unui criteriu de 
evaluare conservarea notelor definitorii. În această 
privinţă, criteriile folosite sunt raritate, stadiul 
conservării şi semnificaţia istorică (vârsta). Pe 
baza celor analizate s-au expus în final anumite 
modalităţi care pot fi luate în considerare. 
 

3. Dealurile Ciceului. Aşezare 
geografică şi limite 

Dealurile Ciceului se disting conform Gr. 
Pop, 2001, ca fiind una din cele trei subunităţi 
ale Dealurilor Someşului Mare (unitate a 
Podişului Someşan), delimitate în partea vestică 
de Dealurile Sălătrucului, Culmea Breaza şi 
Depresiunea Lăpuş, în timp ce în partea estică 
se întind până la Valea Ilişua. Din punct de 
vedere administrativ Dealurile Ciceului aparţin 
judeţului Bistriţa-Năsăud, peste care se 
suprapun comunele Căianu Mic, Ciceu-
Giurgeşti, Ciceu-Mihăieşti, Negrileşti, Petru 
Rareş, Spermezeu, Târlişua şi Uriu. 
  

 
 

Fig. 1. Harta.unităţilor de relief 
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4. Elementele cu valoare istorică a 
peisajului cultural din Dealurile Ciceului 

Elementele peisajului cultural istoric din 
Dealurile Ciceului, prin funcţiile lor reflectă 
nemijlocit evenimente cultural istorice trecute 
care l-au modelat până la forma actuală. 
Păstrarea acestora înseamnă în acelaşi timp 
păstrarea specificităţii zonei. 

Deşi actualmente prezente într-un număr 
tot mai restrâns în cadrul arealului, se mai pot 
încă identifica la nivelul aşezărilor gospodăriile 
cu casele din lemn, cu acoperiş de şindrilă. 
Aceste case sunt cele mai vechi şi majoritatea 
stau goale. Starea lor este precară, iar lipsa 
renovărilor va determina în timp dispariţia 
acestora. Se mai întâlnesc casele din materiale 
mixte la construcţia cărora s-a utilizat atât 
lemnul cât piatra sau cărămida spre exemplu la 
Căianu Mic, Căianu Mare, Târlişua, Lunca 
Borlesei etc. Şurile cu grajd cu acoperiş din 
paie, gardurile şi porţile din lemn cu specific 
tradiţional chiar dacă s-au păstrat ici colo 
reprezintă adevărate simboluri ale acestui 
spaţiu; de asemenea un loc aparte îl ocupă 
stâlpii de piatră puşi la porţi şi portiţe, care se 
mai păstrează doar la Ciceu Corabia, fântânile 
cu pereţii din piatră prevăzute cu roată sau 
cumpănă prezente şi acum la aproape fiecare 
casă (ex. Leleşti, Ciceu Corabia, Cristeştii 
Ciceului, Ilişua etc.). 

Elemente caracteristice de peisaj cultural 
care s-au păstrat în satele (Ciceu Corabia, 
Târlişua, Căianu Mic, Breaza etc.) din Dealurile 
Ciceului, sunt de asemenea şi cărările sau 
potecile cu copaci pe margini, drumurile de 
ţarină, drumurile ţării, punţile de lemn; 
„drumurile istorice care făceau legătura cu 
castrul de la Ilişua şi drumurile comerciale din 
perioada medievală spre Moldova pe Valea 
Someşului Mare, şi spre Ţara Lăpuşului pe 
Valea Mare” (Vasiliţă-Crăciun Ileana-Cristina, 
2013, p. 133) .  

Un alt set de elemente cu valoare istorică 
care stanţează peisajul sunt cele agri-culturale şi 
anume răzoarele de pe terenurile arabile, viile 
(Uriu, Ciceu Mihăieşti, Petru Rareş, etc.) şi 
livezile (Spermezeu, Ciceu-Giurgeşti, etc.), 
păşunile (Baţa) fâneţele (Breaza, Ciceu-
Mihăieşti, etc.). Acest peisaj agri-cultural 

tradiţional „poate fi conservat doar dacă 
formele care duc la formarea acestui tip de 
peisaj sunt şi ele menţinute” (M. Jones, 1991, p. 
235). 

Gama elementelor cu semnificaţie 
religioasă este nuanţată, cuprinzând bisericile de 
lemn care în mare parte au dispărut în ultimii 
100 de ani precum cele de la Târlişua, Borleasa, 
Dobric; s-au mai păstrat cele de la Dobricel şi 
Spermezeu; bisericile de piatră (monument 
istoric) renumite sunt cele de la Reteag, Uriu şi 
Cristeştii Ciceului „având piatra drept 
statornică coloană vertebrală” (P. Cocean, 
1998, p. 72) , troiţele şi crucile din lemn de la 
Ciceu Corabia, Leleşti, crucile din piatră ex. 
Ciceu Giurgeşti, Negrileşti, răstignirile din 
piatră de la Căianu Mic, Dobric toate 
considerate adevărate bijuterii care marchează 
într-un mod aparte peisajul. 

 

 
 

Fig. 2. Cruce din piatră, satul Căianu Mare  
(com. Căianu Mic) 

 

 
„Fostele domenii nobiliare, castelele, 

conacele astăzi au intrat într-un con de umbră. 
Castelul Hye din Ilişua, ce datează din sec. 
XVIII, transformat în Preventoriu TBC, să 
zicem că a avut o soartă mai bună – a rămas 
„în picioare”, Conacul Toma din Cristeştii 
Ciceului sec. XVIII, după succesiuni de moduri 
de utilizare şi modificări succesive ce l-a adus 
într-o stare rudimentară, în prezent adăposteşte 
asociaţia meşteşugarilor, iar Castelul Milea din 
Dobric sec. XVIII-XIX, fost sediu C.A.P., distrus 
aproape în întregime, a fost cedat Bisericii 
Ortodoxe, devenind astăzi mănăstire - „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”. Evident, nu se 
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poate vorbi despre conservarea stilului 
arhitectonic iniţial. Alte elemente definitorii ale 
peisajelor culturale de odinioară sunt parcurile-
grădini care au rămas puţine, iar starea lor este 
deplorabilă. Urmele se mai întâlnesc la Dobric 
şi Ilişua” (Vasiliţă-Crăciun Ileana-Cristina, 
2013, pp. 101-102). 

Totodată amintim ruinele Cetăţii Ciceului, 
şi urmele rămase ale castrului roman de la 
Ilişua, ca foste edificii defensive, păstrate parţial 
ca urmare a funcţiei lor.  

Imaginea peisajului cultural istoric este 
completată şi de prezenţa unei game minunate 
de costume populare păstrate până în zilele 
noastre, dar şi a unor vechi şi tradiţionale mori 
de apă, piue, vâltori, considerate adevărate 
documente istorice care atestă civilizaţia noastră 
populară. Actualmente mai pot fi admirate pe 
Valea Mare la Negrileşti, Ciceu Giurgeşti, 
Breaza şi pe Valea Ilişua la Spermezeu, 
Târlişua, Agrieş şi Borleasa. 

Printre tradiţiile păstrate de-a lungul 
timpului un loc deosebit îl ocupă datorită 
amploarei lor pluguşorul, irozii, turca (căpriţa), 
steaua şi colindele.  

Analizând caracteristicile tradiţionale ale 
poporului român legate de cultură şi viaţă 
socială se constată că un număr relativ mare de 
trăsături specifice izvorăsc şi din practicarea 
diverselor ocupaţii. Astfel că, deşi modernismul 
a cauzat dispariţia multor meşteşuguri şi 
ocupaţii ancestrale, actualmente în acest areal se 
mai practică cojocăritul, cismăritul 
(Spermezeu), lumânăritul, voştinăritul (Căianu 
Mic), albinăritul (Cristeştii Ciceului, Târlişua, 
Reteag etc.), şi cărbunăritul sau bocşeritul (doar 
la Târlişua). Toate stanţează într-un mod aparte 
peisajul cultural istoric din Dealurile Ciceului. 
 

5. Starea actuală a peisajului cultural. 
Direcţii de dezvoltare. Măsuri 

După cum se observă elementele istorice 
mai sus descrise în mare parte s-au pierdut, 
altele se menţin, în timp ce altele sunt 
ameninţate. De aceea conservarea, păstrarea şi 
modelarea trebuie efectuate în conformitate cu 
specificitatea peisajului cultural local şi în acord 
cu reglementările legale în vigoare. Trebuie 
avute în vedere totodată posibilităţile locale de 

dezvoltare economică în acord cu imaginea 
tradiţională, şi implicit cu tipicul regional care 
să menţină populaţia stabilă (aspect absolut 
necesar întru perpetuarea peisajului tradiţional 
regional).  

Nerespectarea acestor condiţii ar putea 
implica în acest caz pierderea elementelor 
culturale exponente ale economiei locale, 
dispariţia celor abandonate în trecut şi în general 
a structurilor vechi care nu mai corespund 
cerinţelor lumii moderne. Gradul de implicare în 
conservarea elementelor istorice este reflectat de 
starea lor de ansamblu şi în definitiv a peisajului 
cultural ca tot unitar. Conservarea acestora are 
drept consecinţă atât diversificarea tipului de 
elemente culturale din cadrul peisajului cât şi 
exprimarea palpabilă a istoricităţii sale. Astfel 
dimensiunea cantitativă şi calitativă a 
elementelor istorice existente este strâns 
corelată cu gradul de conservare al peisajului 
cultural (dacă se are în vedere cercetarea 
modului şi intensităţii procesului de conservare 
aplicat).  

Prin urmare măsurile care se propun sunt 
cu scopul de a salva „bijuteriile arhitecturale” 
încă existente, întrucât în peisaj, au început să 
apară construcţii a căror calitate în general 
contrastează cu valorile peisajului construit şi 
natural. Acest fapt se datorează persoanelor care 
introduc după propriul gust elemente ce nu 
corespund cu specificul local al zonei. Spre 
exemplu lemnul, piatra, stuful şi paiele erau 
materialele folosite iniţial în construcţii. Ulterior 
au fost înlocuite cu cele din beton, BCA, tablă 
sau metal. S-a apelat de asemenea la zugrăveli 
exterioare în culori stridente precum portocaliu, 
roz, verde, galben. Toate acestea contrastează cu 
spaţiul rural şi generează un spaţiu kitschos. În 
acest context este necesară păstrarea tiparului 
arhitectural, evident cu îmbunătăţirile de rigoare 
(adăugarea băilor, a canalizării etc. fără a se 
intervenii vizibil în peisaj), altfel, elementele 
culturale istorice specifice vor dispărea şi odată 
cu acestea unicitatea regională.  

De altfel, înnoirea nu poate şi nu trebuie 
oprită, pentru că nimeni nu poate fi obligat să 
trăiască în condiţii rudimentare doar pentru a 
conserva patina trecutului. „Schimbarea este 
deci indispensabilă, dar care poate şi trebuie să 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. V

III
, n

r. 1
/20

14
 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Modalităţi de conservare a peisajului cultural istoric din Dealurile Ciceului 

 83 

fie asimilată prin îmbinarea stilului nou cu cel 
vechi pentru a putea păstra echilibrul în 
peisajul cultural” (Vasiliţă-Crăciun Ileana-
Cristina, 2013, p.7). 

Aşadar, istoricitatea peisajului se impune a 
fi conservată în mod pragmatic, ca şi component 
activ al peisajului cultural, util în dezvoltarea 
economiei locale şi nu numai. La baza acestui 
proces complex stă modelarea, ca factor de 
conturare a traiectoriei de urmat a peisajului 
cultural, cu referire detaliată la toate funcţiile 
elementelor prezente şi viitoare. 

Potrivit (Ghidului de construire pentru 
păstrarea specificului local, 2008, pp. 30-31) sunt 
evidenţiate 3 măsuri principale:  

• elementele istorice, identificate în 
Dealurile Ciceului, generate de 
caracteristici culturale strict locale, 
trebuie gestionate de autorităţile publice 
locale, care trebuie să declanşeze urgent 
o acţiune de inventariere a elementelor 
de peisaj cultural istoric local; 

•  trebuie întreprinse acţiuni prompte de 
conservare a elementelor de peisaj 
cultural istoric depistate, chiar dacă 
acestea sunt proprietate privată;  

• includerea în proiectele de dezvoltare 
rurală a acţiunilor de restaurare a 
construcţiilor tradiţionale valoroase din 
zonă.  
Acestora li se adaugă conform analizei 
(P. Cocean, 2010, p. 154) altele precum: 

• necesitatea creării unor mecanisme 
financiare, la nivel local şi regional, de 
investiţii în îmbunătăţirea sau 
remedierea stării fizice a monumentelor;  

• atragerea de fonduri structurale privind 
reabilitarea monumentelor istorice 
(termen scurt); 

• implementarea de programe de 
dezvoltare locală şi regională care să 
valorifice superior patrimonial construit; 

• existenţa colaborării între factorii de 
decizie la nivel local şi regional. 

Aşadar peisajul cultural istoric trebuie 
păstrat şi pus în valoare de către autorităţile 
locale. Prin elementele de peisaj cultural 
tradiţional, ambianţa rurală poate fi citită, 
mijlocind accesul la informaţii cu privire la 
modul de viaţă al unei comunităţi, deoarece 

peisajul stochează urmele materiale ale 
intervenţiei umane asupra mediului natural 
înconjurător, în cursul luptei pentru existenţă. 
Modelat prin activitatea umană, peisajul natural 
devine un peisaj cultural, al cărui aspect va fi cu 
atât mai original cu cât modalităţile de acţiune 
umană sunt mai diverse şi au un specific local 
mai pronunţat (Ghid de construire pentru 
păstrarea specificului local, 2008, p. 30). 

Din acest punct de vedere se poate stipula 
că pentru păstrarea comorii care reflectă fidel 
imaginea noastră de-a lungul timpului este 
necesară conservarea peisajului cultural 
deopotrivă prin menţinerea elementelor 
caracteristice (implicând păstrarea implicită a 
funcţiei peisajului) şi prin neabaterea de la 
principiile ecologice de bază.  
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