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1. Introducere

Parte vizibilă a spațiului terestru, peisajul în 
sens larg este o “construcție culturală” și “socială” 
ce corespunde unei cereri socio-economice, 
astfel impactul antropic asupra peisajului devine 
inscripția spațială a unei culturi” (Convenția 
Europeană, 2002, Ileana Pătru-Stupariu, p. 83). 

Pornind de la definiția de mai sus dată 
peisajului, putem afirma că „omul, prin existența 
și munca sa, a influențat și a schimbat natura 
înconjurătoare, proiectându-și spațiul de locuit, 
și astfel a creat peisajul cultural; în apariția și 
dezvoltarea căruia se reflectă variata istorie a 
omenirii. Peisajul cultural descrie oarecum o 
parte de „istorie coagulată”, în care aspectele 
pozitive dar și cele negative ale interacțiunii 
umane cu natura și peisajul devin clare” (M. 
Hahn, p.1). 

De-a lungul existenței sale, omul, a fost 
astfel întru totul dependent de condițiile mediului 
său de desfășurare, nota distinctivă locală a 
acestuia imprimând particularitățile activităților și 
implicit unicitatea peisajelor culturale rezultate ca 
forme de exprimare a identității socio-culturale.

În acest sens, se poate preciza că „peisajul 
este un produs cultural complex cu încărcătură 
ideologică. Valorile, supuse schimbării și anexate 
conceptului de peisaj asigurând un tablou al 

producerii și reproducerii culturii ca practică 
socială în contexte geografice și istorice specifice” 
(Cosgrove citat de M. Jones, 1991, p. 243).

Prin munca omului se restructurează 
peisaje, devenind tot mai complexe pe măsură ce 
noi și noi elemente sunt înglobate întregului, nota 
dominantă conferindu-i și funcția de bază. În sens 
istoric, evoluția peisajului cultural a dovedit o 
prefacere continuă, din momentul apariției sale, 
care a coincis cu primele intervenții ale omului 
în mediu, și până în prezent. Privind retrospectiv 
însă, se constată că schimbările au fost în general 
ușor asimilate de mediul natural, imixtiunile 
umane nefiind majore pe parcursul istoriei 
societății umane, excepție făcând perioada 
recentă, care a dovedit intervenții cu consecințe 
ireversibile asupra acestuia.

Diversele elemente atașate în timp 
peisajului cultural sunt o mărturie vie și de 
necontestat, a etapelor succesive derulate în 
evoluția umană, a sensului acesteia și a modului 
în care omul a interacționat cu mediul până în 
prezent. Ca o consecință, dispariția unor elemente 
culturale înseamnă pierderea unor componente 
identitare, care dovedesc apartenența unei 
comunități la anumite valori, fiind astfel pusă în 
pericol însăși identitatea acesteia prin ștergerea 
unor componente care dovedesc trecutul.

Astfel, în acord cu cele prezentate mai sus, 
prin lucrarea de față se dorește conturarea trendului 
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evolutiv al peisajului cultural, ca factor care pune 
în evidență etapele progresive de transmitere a 
unor elemente și valori identitare, dar și a de a 
înfăptui o diagnoză a stării de moment a acestuia, 
alături de unele propuneri cu privire la asigurarea 
unei dezvoltări armonioase viitoare.

2. Localizarea și delimitarea zonei 
studiate
Salva este o comună ce aparține din punct de 
vedere administrativ de județul Bistrița-Năsăud, 
și este compusă din satul de reședință care are 
același nume. 

Fig.1. Comuna Salva. Localizare

Satul Salva este așezat în NE Transilvaniei la 
confluența Sălăuței cu Someșul Mare pe terasele 
inferioare ale acestor două râuri. Unitatea 

de relief pe care se suprapune vatra și moșia 
satului, este cunoscută sub denumirea Platforma 
Năsăudului. Satul, este străbătut prin partea de 
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sud de către Someșul Mare pe direcția est-vest și 
pe direcția sud-vest după confluența cu Sălăuța. 
Râul Sălăuța curge pe direcția nord-sud fiind 
axa moșiei satului (V. Puica, 2005, p. 19), iar în 
partea de vest curge râul Idieș, afluent de dreapta 
al Someșului Mare.

2.1. Structura fizică a peisajului

Peisajul cultural are drept fundație mediul 
natural ca sistem unitar, supus acțiunilor sociale 
de modelare permanentă. În acest caz suprafața 
topografică impune un relief domol de dealuri 
monoclinale, aliniate de-o parte și de cealaltă 

a râului Sălăuța (în dreapta, vârful Paltiniilor 
823 m și vărful Socilor 817 m, iar în stânga, 
vârful Groșilor la 723 m și 625 m în Dealul 
Migii), dar și a Someșului Mare, în apropierea 
malului stâng al acestuia desfășurându-se cuesta 
omonimă. Ca formațiuni de microrelief sunt 
ușor observabile în cadrul acestora proeminente 
suprafețe structurale cu denumiri care reflectă, 
anumite caracteristici locale precum: După 
Dumbravă, Măzăriște, Pleșului, Dealul Migii, 
dar și elemente aparținătoare reliefului sculptural 
sau ale reliefului de acumulare, identificat prin 
luncile și terasele celor două.

Fig. 2. Comuna Salva. Harta fizico-geografică râuri.

Aspectele climatice se asociază parametrilor 
latitudinali și altitudinali specifici, condițiile 
locale determinând, conform înregistrărilor 
meteorologice, o temperatură medie anuală de 
80C, a lunii ianuarie între -4 și -60C, datorată 
inversiunilor de temperatură din timpul iernilor, 
fenomen de altfel frecvent întâlnit în văile și 
depresiunile intramontane, spre deosebire de luna 
iulie, care, în opoziție, impune o temperatură medie 
de peste 180C. Cantitatea medie de precipitații se 
înscrie de asemenea în media regiunilor deluroase 
pe teritoriul României, anume 700-800 mm/an, 

asemeni circulației generale a maselor de aer 
dinspre vest spre est.

În cadrul componentei biopedogeografice se 
disting cu precădere „solurile silvestre podzolice 
brune și brune gălbui” (Gabriela Sermeșan, 2009, 
p. 13), dezvoltate în strânsă legătură cu flora de 
pădure și pajiști, în mare parte secundare, utile în 
prezent ca pășuni și fânețe.

În funcție de expunerea versanților, se 
observă teritorial o distincție clară a speciilor 
arboricole și arbustive dezvoltate pe spațiile 
segregate de cursul râului Someșul Mare și al 
Sălăuței. Așadar, versantul stâng al cursului 
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principal de apă pune în relief fagul, ca specie 
dominantă, în amestec cu alte foioase precum 
stejarul, gorunul, mesteacănul, teiul, ulmul iar în 
spațiile mai umede plopul, intercalate de unele 
specii arbustive distinse prin prezența alunului, 
porumbarului, păducelului, socului etc. Versanții 
care însoțesc cursul secundar de apă, expun din 
loc în loc pâlcuri de pădure dominată de stejar, în 
schimb luncile ambelor râuri și malurile acestora 
au reprezentat un teren propice evoluției unor 
specii tipice (plop, arin, salcie albă și roșie etc.).

Terenurile neîmpădurite au lăsat loc 
evoluției vegetației ierboase de forma „pajiștilor 
semiaride (pir, Fâșcă, Păiuș alb, Trifoi mărunt, 
obsigă etc.), a pajiștilor semiumede (vânarița, 
breiul, specii de colțișor, laptele cucului, chimion 
etc.) și a celor semiude, umede și înmlăștinite de 
luncă -firuță, Sălbăție, Ovăscior auriu etc.-” (Pop. 
Gh., 2005, pp. 30, 31), valorificate de-a lungul 
timpului, în mare parte, ca pajiști și fânețe.

Fauna completează în mod armonios sistemul 
biogeografic, aceasta fiind cu desăvârșire adaptată 
suprafeței topografice, notei dominante climatice 
și cu precădere formațiunilor vegetale prezente. 
În consecință pădurilor le sunt asociate specii 
de mamifere de talie mijlocie și mică, ierbivore, 
carnivore dar și omnivore (căprioara, cerbul, 
lupul, vulpea, iepurele, veverița, ariciul etc.), unele 
aflate în strânsă legătură cu mediul în care își 
desfășoară omul diversele activități, în special cele 
agricole (șoarecele de câmp, șoarecele pitic, țâncul 
pământului ș.a.). „Ornitofauna este foarte bogată 
și variată: barza, găinușa de baltă, porumbelul de 
pădure, guguștiucul, pitpalac etc. dintre speciile 
de păsări răpitoare cele mai cunoscute sunt uliul 
porumbar, huhurezul. Fauna frunzarului este 
formată din numeroase specii de reptile (șarpele de 
pădure, șarpele de casă etc.), amfibieni (salamandra, 
buhaiul de baltă, broasca mică de lac etc.) și 
nevertebrate (acarieni, gastropode, miriapode etc)” 
(Pop. Gh., 2005, p. 32).

Diversitatea speciilor faunistice și floristice 
identificate pun în lumină dezvoltarea în timp a 
unui ecosistem sănătos, bazat pe autoreglare, fără 
intervenții invazive antropice notabile. 

2.2. Viața și obiceiurile, valori 
culturale

Însemnătatea peisajului cultural derivă 
în mod cert din maniera excepțională prin care 
nemăsurata capacitate umană creatoare s-a 
revărsat perpetuu asupra mediului natural care 
o găzduiește, „chiar dacă schimbarea este parte 
componentă a peisajului cultural, aceasta ar trebui 
să se orienteze și să asigure potențialul regional 
existent, care permite păstrarea mai multor valori 
din peisajul cultural tradițional” (M. Hahn, p. 5). 

În acest sens se remarcă satul în plenitudinea 
sa, care oferă o perspectivă desăvârșită atât asupra 
sa ca entitate omogenă, relativ antropizată, cât 
și asupra moșiei, mai puțin lezată de factorul 
uman. Se observă încă străzi pietruite și case 
tradiționale, care mijlocesc în manieră proprie 
între timpul care s-a scurs și cel contemporan. 
„Sunt în sine relicve ale trecutului, multe dintre 
ele, rare sau pe cale de dispariție în unele părți 
din Europa” (J. Akeyord, 2006, p. 25).

Cele două forme autentice de case, cea 
cu tindă și cea cu două camere și tindă, discret 
ornamentate cu motive tradiționale autohtone, 
au evoluat în timp în funcție de necesități, de 
evoluția tehnicilor și a materialelor specifice 
și, nu în ultimul rând, potrivit noilor tendințe, 
manifestate grație globalizării tot mai accentuate. 
S-au ivit astfel case cu suprafață mai extinsă 
de forma celor în vinclu sau a vilelor, așa încât 
aspectul general denotă imaginea unui mozaic, 
paradoxal cu accente de omogenitate generală.  
Gospodăriile, în marea lor majoritate se află 
înșirate de-o parte și de cealaltă a străzilor. Ele 
pun în evidență prin intermediul funcției 
construcțiilor adiacente (anexe - grajd, șură și   
cotețe), varietatea ocupațiilor manifestate de 
proprietari. 
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Fig.3. Casă tradițională

Pentru fiecare gospodărie poarta de intrare 
a fost o construcție mult apreciată. Toate porțile 
erau acoperite cu dranițe în două ape. La casele 
foarte vechi nu erau porți ci vranițe făcute din 
nuiele legate cu gânjuri pe pari puternici bine 
înfipți pe pământ (Ana Tohati Filip, 2005, p. 341).

Același mozaic compus din variate 
materiale, stiluri și tehnici de construcție se 
remarcă și în cazul gardului, ca element cu rol 
de delimitare a proprietății sau a diferitelor 
suprafețe din cadrul acesteia care îndeplinesc 
funcții particulare. Predomină împrejmuirea cu 
elemente metalice (garduri din sârmă, porți din 
fier forjat etc.), rar, pe spațiul fânețelor, putându-
se percepe încă existența gardului cu răzlogi, ca 
reminescență a vechilor practici de îngrădire cu 
materiale locale, ușor de procurat.

Grădinile fie ele de legume sau flori, 
păstrează conotația autarhică de procurare a 
bunurilor agricole, necesare traiului zilnic sau a 
satisfacerii simțului estetic, în cadrul acestora. 
Tehnicile aferente cultivării leguminoaselor 
specifice, a plantelor aromatice, a florilor, a 
pomilor fructiferi și viței de vie sunt perpetuate 
în timp, fără alterări semnificative. Și în prezent 
se folosește fertilizarea naturală și munca 
manuală ca mijloace de cultivare în gospodării. 
În schimb, când ne referim la culturile agricole 
pe suprafețe mai extinse se constată utilizarea 
tehnicilor moderne cu scopul eficientizării muncii 
și producției.

Fig. 4. Poartă tradițională

La rândul lor, meșteșugurile „s-au 
dezvoltat în strânsă corelație cu agricultura 
și păstoritul, care au satisfăcut numeroase 
trebuințe gospodărești, strâns legate de ocupațiile 
principale și secundare” (Gabriela Sermeșan, 
2009, p. 19). Astfel, din rândul celor care s-au 
perpetuat, dar care se află sub pecetea viitoarei 
dispariții se disting:

Arta fierăritulu , practicată ca urmare a 
necesității utilizării unor unelte metalice sau a 
animalelor de povară în diversele munci agricole 
evocă, „o muncă deosebit de complexă, profesată 
de un căoaci care potcovea caii și boii, ascuțea 
tăișul plugului, repara uneltele de fier, confecționa 
părțile metalice ale carului și plugului, făcea 
unelte noi din topirea celor rupte” (Ana Tohati 
Filip, Romana Fetti, 2005, p. 400).

Cojocăritul, practicat până în perioada 
recentă în ateliere specializate în confecționarea 
unor variate obiecte de îmbrăcăminte din piele de 
oaie, se mai perpetuează ca meserie doar într-un 
număr mic de ateliere individuale, dar suficient 
pentru a se asigura transmiterea meseriei și 
generației următoare.

Cusutul și împletitul mărgelelor pe fi , era 
apanajul femeilor, acestea înfrumusețau în mod 
aparte îmbrăcămintea și accesoriile (clopurile, 
zgărtuțele, împletiturile din mărgele, cordoanele, 
curelele, poșetele etc.) cu motive tradiționale 
specifice, perpetuate și, totodată, îmbogățite cu 
fiecare generație.  

În strânsă corelație cu aceste activități, se 
află confecționarea roților de păuni, un meșteșug 
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aparte autodefinit ca element cultural identitar, în 
panoplia valorilor materiale și îndeosebi spirituale, 
de sine stătător în conturarea specificului local. 
Pana de păun, atașată clopului, distinge Salva în 
manieră unică în ceea ce privește portul popular 
românesc, aceasta confecționându-se doar local. 

Spre deosebire de aceste îndeletniciri, care 
implică acțiunea individuală, unele se pretează 
a fi împlinite în comun, pentru ușurarea muncii 
și diminuarea timpului de desfășurare. Astfel 
claca, de forma unei munci benevole întru 
ajutorul membrilor comunității, este legată cu 
precădere de feluritele ocupații agricole (arat, 
semănat, recoltat etc.), deseori fiind însoțită de 
datini distincte, cu origini care se pierd în istorie, 
păstrate cu fiecare generație. În acest sens o 
deosebită semnificație are, în timpul secerișului, 
obiceiul împletirii cununii de grâu, urmat de 
ospățul oferit de gazdă celor care au înfăptuit 
ritualul. 

Precum în toate satele românești, viața 
spirituală a comunității locale are în centrul său, 
în mod nemijlocit, biserica. În timp, obștea a 
ridicat două lăcașe de cult, din lemn, atestate în 
1789 și 1821 (actualmente dispărute) și altele din 
materiale durabile (piatră și cărămidă), în 1900 și 
1994, alături de o mănăstire (Izvorul Tămăduirii), 
remarcabilă prin arhitectura specifică.

Toate aceste valori, detaliate mai sus, 
subliniază diverse contexte istorice, sociale și 
culturale, la nivel colectiv care au permis apariția 
lor, dar mai ales, pun în lumină diverse însușiri de 
excepție, care merită cu prioritate a fi ocrotite și 
păstrate, având în vedere circumstanțele tot mai 
defavorabile impuse de fenomenul globalizării.

3. Viziuni asupra viitorului

Peisajul cultural reflectă „o structură 
culturală de valoare și joacă un rol important 
în problemele sociale, ecologice și economice” 
(M. Hahn, p. 2). Această valoare este intrinsecă, 
perpetuă și variabilă, fiind oferită de interacțiunea 
om-mediu natural de-a lungul istoriei.

Peisajul în sine evidențiază cultura unei 
societăți, și contribuie la asigurarea continuității 
acesteia prin multiplicarea funcțiilor economice 

obștești. Peisajul cultural putând fi astfel văzut ca 
factor de susținere financiară a comunității prin 
exploatarea sa turistică. 

Condiția de bază pentru îndeplinirea 
diferitelor funcții în cazul de față, este o utilizare 
care păstrează caracteristicile peisajului cultural 
(M. Hahn, p. 3), acest lucru putându-se face, pe 
de o parte, prin luarea unor măsuri de protejare a 
valorilor culturale arhitectonice -case tradiționale, 
porți etc.-, „prin crearea formelor tradiționale de 
agricultură, pe de altă parte printr-o nouă formă 
de economisire a resurselor agricole, cum ar fi 
agricultura ecologică” (M. Hahn, p. 3).

Se impune astfel, în vederea conservării 
valorilor perpetuate, nevoia de ordine spațială 
și arhitecturală, în condițiile în care valorile 
arhitectonice autohtone sunt puse în pericol de noile 
elemente construite, inserate aleatoriu. Acestea 
perturbă omogenitatea vizibilă spațială prin stil 
alohton, eclactant, prin dimensiune și culoare, 
schimbând fizionomia de ansamblu a satului.

În acest sens, cu sprijinul Consiliului local 
ca mijlocitor, există posibilitatea contactării unor 
ONG-uri, care sunt dispuse să acorde consiliere 
în privința accesării de către localnici a unor 
fonduri europene sau guvernamentale, fie chiar 
sprijin financiar proprietarilor pentru lucrări 
de restaurare și întreținere. De asemenea, este 
necesar ca acestea să facă cunoscute localnicilor 
posibilitățile oferite de turismul rural, care ar 
însemna beneficii financiare pe termen lung, 
locuința tradițională, restaurată, putând funcționa 
ca spațiu de cazare. În acest mod, valorile 
tradiționale vor  putea să-și recapete locul 
primordial în viața satului, având la temeiul lor o 
dezvoltare economică pozitivă. 

Este oportună astfel stabilirea unei strategii 
de dezvoltare care să descrie pașii concreți de 
urmat în acest sens, începând cu informarea 
populației în legătură cu conceptul de agricultură 
ecologică, cu posibilitatea de accesare a unor 
fonduri europene pentru realizarea unor ferme, 
pentru tehnologizare și retehnologizare cu privire 
atât la domeniul agricol propriu-zis cât și la cel 
legat de atelierele artizanale. Implementarea unor 
acțiuni concrete, practice, referitoare la curățarea 
pășunilor și fânețelor, utilizarea îngrășămintelor 
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naturale, dezvoltarea unui centru de artizanat 
și meșteșuguri pentru învățarea și practicarea 
acestora, crearea, certificarea și promovarea 
brandurilor produselor agricole locale (brânză, 
miere) la nivel național și internațional, 
organizarea unor festivaluri și târguri specifice 
dar și conceperea unui site de promovare și 
comerț on line.

Fie că este vorba de agricultură, turism, ș.a., 
în viziunea noastră trebuie aleasă strategia cea 
mai potrivită, care să marcheze o evoluție solidă 
și integrată a peisajului cultural, fără intervenții 
sistemice care să-i deterioreze unicitatea, ci 
doar să-i asigure sustenabilitatea economică 
și implicit menținerea prezenței componentei 
demografice. „Peisajul nu există fără oameni. 
Fără privirile și senzațiile noastre, fără neliniștea 
și dorința noastră, peisajul s-ar putea numi, numai 
o secțiune caracteristică a suprafeței terestre” (S. 
Lenz, citat de M. Hahn, p. 2). 
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