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O ra[e de chirpici, cu cl`diri de peste 10 etaje, ca \n Yemen – 
unde recordul de \n`l]ime este de 38 de metri – , bol]i din 
c`r`mizi nearse f`r` grinzi de sus]inere, care stau \n 

picioare dup` mai bine de 3.000 de ani \n Egipt, structuri circulare 
care rezist` de trei secole cutremurelor din China, casele medievale 
de cob sunt \nc` locuite \n Marea Britanie, iar un bloc de locuin]e 
ridicat \n 1828 \n Germania are [ase etaje din p`mânt b`tut. |n 
România, casele construite integral din lut (sub diferite forme: 
ceamur, v`l`tuci, chirpici, c`r`mizi nearse etc.) erau r`spândite \n 
câmpiile din estul, sudul [i vestul ]`rii. Din neolitic [i pân` ast`zi, 
p`mântul, \n diferite amestecuri, [i-a dovedit ne\ntrerupt fi abili-
tatea ca material de construc]ie. Oamenii au c`utat modalit`]i 
diverse de construc]ie cu p`mânt, adaptate la climatul [i tipul de 
sol local (vezi caseta din pagina al`turat`), i-au optimizat calit`]ile – 
portan]a, iner]ia termic`, reglarea umidit`]ii –, iar mai nou dezvolt` 
tehnologii industriale pentru a-l standardiza. 

La Capul Dolo[man, un promontoriu izolat [i b`tut de vânturi 
din Delta Dun`rii, o echip` de [ase persoane a ridicat \n trei 

s`pt`mâni o construc]ie tradi]ional` (structur` de lemn, c`r`mizi 
de chirpici, acoperi[ de stuf), pentru a servi drept ad`post 
arheologilor care lucreaz` la siturile din zon`. Experimentul din 
2006, repetat \n 2007, a avut \ns` [i un alt scop: „Lutul ar putea fi  
un r`spuns coerent la s`r`cie \n România profund`, unde nevoile 
sunt mari [i descompunerea social` e evident`“ – spune arhitectul 
Mariana Celac, unul dintre ini]iatorii proiectului, al`turi de 
sculptorul Alexandru Nancu. Ea consider` c` arhitec]ii pot ajuta 
comunit`]ile afectate de s`r`cie extrem` sau, de exemplu, de 
inunda]ii s` \nlocuiasc` locuin]ele de p`mânt prost f`cute, f`r` 
structur` independent`, cu proiecte „self-help“, sigure [i accesibile 
pentru sistemul economic respectiv. „Un mic impuls a dat [i 
proiectul de la Capul Dolo[man – spune Mariana Celac. Acum, 
lumea reevalueaz` materialele moderne [i nu mai exist` dispre]ul 
de la \nceput pentru cele tradi]ionale. La Jurilovca, acum trei ani, 
se zicea c` nu se poate s` r`mâi coada satului, s` ai stuf, [i nu 
azbociment, dup` care s-a v`zut c` \n casele de BCA nu se mai ]in 
bine mur`turile, nici provizii \n pod [i c` vara e z`pu[eal`.“

Pentru Mariana Celac, \ntoarcerea la arhitectura de p`mânt nu 
\nseamn` o rena[tere a Evului Mediu. Construc]ia tradi]ional` 
poate fi  [i trebuie reinterpretat` pentru o via]` modern`, iar aici 
intervine viziunea arhitectului.

Andreea David, absolvent` a Facult`]ii de Arhitectur`, a fost 
singura student` care [i-a dat licen]a \n anul 2008 cu un proiect 
despre p`mânt. „Materialul e bun \n sine, izolator, rezistent. 

Ora[ul Shibam, din Yemen, 
este o aglomerare de blocuri 
din c`r`mizi de lut.

Cel mai vechi material de construc]ie din lume 
este din nou la mod`, iar moda ajunge [i aici

|napoi la p`mânt
TEXT: DOMNICA MACRI Tipuri de zid`rie din p`mânt

C`r`mizi de chirpici (p`mânt 
cu paie/b`legar uscat la 
soare) – u[or de confec]ionat, 
pretabil la tehnologizare
C`r`mizi de p`mânt presate 
(p`mânt presat \n form`, cu 
pres` manual` sau industrial) 
– iner]ie termic` slab`, 
capacitate portant` bun`, 
rapiditate (se pot zidi imediat)
Cob (p`mânt ud cu paie, b`tut în straturi) – iner]ie termic` mare, 
rezisten]`, se preteaz` la forme organice – efort la execu]ie

P`mânt b`tut (se compacteaz` în cofraj la umiditatea natural`) – 
rezisten]`, cu economie de material – efi cien]` termic` slab`, 
necesit` o tehnic` mai avansat` 

Paiant` (p`mânt cu paie aruncat pe \mpletitur` de nuiele sau 
grilaj de [ipci) – tehnic` rapid`, iner]ie termic` mare – \n golurile 
r`mase se pot cuib`ri insecte, [oareci

Suluri umplute sau profi l extrudat (calupuri longiforme) – u[or 
de confec]ionat, rapiditate – rezisten]` redus`

Lut u[or (c`r`mizi, blocuri, panouri prefabricate) – argil` [i ru-
megu[/paie sau adaosuri minerale – u[or de utilizat, ideale pentru 
termoizola]ii, compartiment`ri – rezisten]` redus`
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E foarte clar c` poate fi  integrat \n arhitectura modern`. Totul 
depinde de context“ – spune ea. Centrul de Prelucrare/Comercia-
lizare a Resurselor Locale [i Formare Profesional` era proiectat 
de ea pentru un sat  izolat din Tulcea, unde toate casele sunt din 
ceamur, cu tencuial` de p`mânt galben cu baleg`. „Str`inii din 
comisie au primit foarte bine diploma. N-am discutat detalii 
tehnice, ci doar conceptul. Profesorii români s-au limitat s` spun`: 
«Sigur, acum s` ne \ntoarcem la arhitectura de p`mânt!»“ 

Pentru studen]ii [i arhitec]ii care doresc totu[i s` se familiarizeze 
cu tehnicile de construc]ie cu p`mânt, exist` Arhiterra. Grupul a fost 
fondat de pre[edintele Ordinului Arhitec]ilor din România, {erban 
Sturdza, [i organizeaz` tabere de lucru, seminarii [i prezent`ri.

„E important s` recuper`m p`mântul, pentru dimensiunea lui 
pragmatic`. Nu degeaba acest material e folosit \n 30% din spa]iul 
rural, ci pentru c` e practic [i economic – spune {erban Sturdza. 
Lutul e un izolator remarcabil, e s`n`tos, pentru c` regleaz` 
umiditatea [i men]ine lemnul uscat, f`r` mucegai, e la \ndemân` – 
nu necesit` transport [i prelucrare energofag` –, e u[or de lucrat, 
iar tehnica e \nc` vie, cunoscut`.“ Scopul Arhiterra e ca [i România 
s` ajung` s` legifereze standardele \n materie de construc]ii de 
p`mânt, deja acceptate \n Europa (Germania, ]ara cea mai 
avansat` \n domeniu, aprob` construc]ii de p`mânt pân` la P+2 cu 
normative seismice), unde exist` o adev`rat` industrie \n domeniu 
[i se produc materiale [i unelte specifi ce, dar cu tehnologie nou`. 

„Ce mi se pare interesant la lut e c` \]i po]i face o cas` la o clac`, 
ceea ce ajut` la sudarea rela]iilor \ntre oameni [i – \n ultim` 
instan]` – la creionarea unei noi paradigme a locuirii“ – spune 
Sturdza. E un mod de via]` mai aproape de materie [i natur`, unul 
la care omul postconsumist \ncepe s` aspire.

Doi dintre membrii familiei Dumitru, c`r`midari din Corbii Mari, Dâmbovi]a, 
a[az` la uscat o [arj` de c`r`mizi nearse – o comand` ocazional` \n zona lor.
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         Afl ` mai multe despre arhitectura de p`mânt [i f` cuno[tin]` cu 
oameni pasiona]i de subiect la www.arhiterra.ro


