SEMNIFICAŢIA

ISTORICO-ETNOGRAFICA A UNOR
RECENTE DESCOPERIRI

·Este binecunoscut faptul ca m ulitimii am m viaţa satelor, ca ş1 111
restul societăţii româneşti, au intervenit profunde şi semnificative transformării. Acest proces, care a devenit ireversibil încă din perioada interbelică, după cel de al doilea război mondial, în contextul transformărilor
generale ce s-au petrecut în ţară, a luat proporţii catastrofale. Instaurarea regimului comunist, prin cel puţin două procedee fundamentale
ale acestui sistem, şi anume Legea naţionalizării principalelor mijloace
de producţie şi măsurile abuzive de colectivizare forţată a agriculturii,
a avut consecinţe nebănuite şi imposibil de evaluat, Măsurile amintite
au afectat în cel mai înalt grad nu numai un mare număr de oameni
cărora le-au modificat destinul, dar au afectat profund şi ireversibil întreg
mecanismul tradiţional al vieţii rurale. In con!>ecinţă, patrimoniul cultural
al satelor a suferit degradări şi pierderi irecuperabile. De asemenea,
măsurile luate de noi'J.e autorităţi, de deportare a populaţiei săseşti apte
de muncă în URSS, au avut consecinţe imposibil de evaluat în actualul
stadiu al cercetărilor. Au fost afectate cu acel prilej nu numai comunităţile locale, ci şi patrimoniul istoric şi etnografic al zonelor respecti\·e.
ln perspectiva acestor consideraţii vom încerca, în cele ce urmează,
să descifrăm semnificaţia istorico-etnografică a trei obiective patrimoniale care au supravieţuit până în zile~e noastre în ciuda adversităţilor
care au afectat soarta oamenilor şi comunităţi'lor locale.
La începutul anilor '80 în cercurile ştiinţifice de specialitate se considera că transformările determinate de colectivizarea agriculturii au
atins în cel mai înalt grad patrimoniul cultural şi de arhitectură al satelor ţării, cele mai afectate fiind localităţile situate în apropierea marilor
centre urbane. Acestea au acţionat ca un magnet asupra populaţiei rurale
care şi-a pierdut rostul şi sensul existenţei la ţară după desfiinţarea proprietăţii private asupra pământului. Or, aceşti oameni atraşi de oraş au
1 Patrimoniul etnografic, mărturisea prof. Romulus Vuia în anul 1928, prczint.:"1 ·interes nu numai pentru „imaginea de azi a poporului nostru ci şi a vieţii
sall• din trecut". Pentru cunoaşterea acestui patrimoniu, prof. Vuia a întocmit
un plan dP cc>rcetare - sa.'.vare sis.kmatică a celor mai însemnate zone etnografice
ale Transilvaniei şi Banatului. ,,Acţiunea acea<;ta nu poatP suferi nici o amânare
deoare,cp în fiecare zi vom fi mai s;iraci cu o mărturiP prc>ţioasă ce va dispare
iremediabil ... Nici o jertfă a generaţiilor viitoare nu va putea repara marea vină
a generaţiilor de azi de a fi lăsat să piară văzând cu ochii comorile civilizaţiei
noastre popu'lare" (Romulus Vuia, Muzeul etnografic al Ardealului, Bucureşti, 1928,
p. 4.) Cf. Lucia Apolzan, Carpaţii - tezaur de istorie, Bucureşti, 1977, ,p. 181, care
se referă la acelaşi subiect: ,,Cercetările etnografice erau o necesitate în Munţii
Apuseni deoarece rea~ităţile L>conomice, sociale şi culturale în continuă evoluţie
mai păstrau la acea dată aspecte de mare vechime; aşa cum era de prevăzut
încă de atunci, astăzi au dispărut" (subl. n.)
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neglijat ş1 m final au abandonat vechile cerinţe ale vieţii comunitare
pe măsură ce fenomenul navetismului ,a cuprins un număr tot mai mare
de oameni. Se considera că în aceste circumstanţe nu vom mai găsi nimic
semnificativ din punct de vedere al patrimoniului culhlral în acele sate,
că odată cu obiectele au dispărut şi martorii susceptibili de a ne oferi
informaţii'le de teren adecvate. într-adevăr, marile mase ·de navetişti
care se îndreptau spre oraşe îndreptăţeau cel puţin în parte asemenea
concluzii: satele se înnoiau de la un capăt la altul al ţării, nemairămâ
nând loc pentru conservarea formelor şi martorilor vieţii tradiţionale.
Cu toate acesitea, cercetările noastre întl'eprinse în anii 1976, 1985 şi
1989 în zona fostelor sate săseşti din ţinutul Bistriţei, precum şi la Lita,
jud. Cluj, ne-au furnizat adevărate surprize ştiinţifice. În cele ce urmează
vom încerca să determinăm semnificaţia istorică şi etnografică a acestor
descoperiri.
Satul Lita, jud. Cluj, se află situat într-o mică depresiune laterală
şoselei Cluj Luna de Sus - Băişoara. Este atestat documentar pentru
prima oară în anul 1324 în legă,tură cu cetatea voievodală din apropiere 2 ,
<:!ăreia localnicii îi spun cetatea Săcelului. tn anul 1461 locuitorii din
l',ita plăteau quinquagesima ovium3, acea dare specifică românilor din
1'ransilvania, iar în secolul XVII ,aşezarea este amintită în repetate r{mcluri în legătură cu satele învecinate Săcel şi Filea de Sus, care se aflau
în acea vreme sub stăpânirea oraşului Cluj 4 • Conform tradiţiei locale,
locuitorii satului şi o parte a hotarului au fost sub stăpânirea „grofului
de la Săvădisla", faţă de care au fost datori să îndeplinească sarcinile
iobăgeşti cunoscute 5 . O parte a hotarului constituia alodiul feudal, iar
restul era împărţit în 44 „moşii", sesii iobăgeşti, pentru care sătenii au
fost datori să efeotueze 3 zile de lucru pe săptămână. 'După desfiinţarea
lobăgiei, apreciată de informator ca având loc în anul 1848, aceste moşii
au trecut în proprietatea „foştilor iobagi". În primii ani ai secolului
nostru, sătenii din Lita au răscumpăr:at „de la grof" o păşune şi un fânaţ
situate în „Poderei", respectiv în „Doştină", întregindu-se astfel hotarul
satului. În 1910 în sat se aHau 113 case şi 672 locuitori, iar hotarul cuprindea 1540 iug. cadastrale6 . La data cercetării noastre în sat locuiau
doar 420 de oameni din care peste 120 aveau 60 de ani sau chiar mai
mult. Depopularea satelor şi îmbătrânirea populaţiei era un fenomen
general '1a acea dată în satele de la poalele Munţilor Apuseni. La Văli
şoara, bunăoară, sat învecinat cu Lita, acest prooes era şi mai accentuat.
Micul sat era locuit în majoritate de vârstnici, dintre care cel mai tânăr
locuitor din sat avea 60 de ani. Ceilalţi erau navetişti sau sezonieri, prezenţi în comună în funcţie de lucrările agricole şi în vacanţele copiilor.
2 Coriolan Suciu,
(f.a.), vol. I, p. 360.
3
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Ibidem.

David Proclan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, vdl. II, Bucureşti, 1968,
p ..697-717.
5
Inf. Ilea Ioan, 72 .de ani, Lita, nr. 119, i5i aminte.5te numele ultimilor doi
stăpâni ai satului: ,,groful din Săvădisla Teleki Andras", şi „baronul cliri Vlaha
J6sika Aladar" despre care ştie că-şi împărţeau satul, fără să poată oferi a'ite
amănunte.
·
6 Lucia Apolzan, op. cit., p. 353, tabe~ul I,
4
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Lita este un sat .tipic de vale cu casele înşirate de-a lungul va11 şi
al unei uliţe înguste. Odinioară era înconjurat de păduri mari de fag
şi stejar. Tradiţia l<>CTrlă mai păstrează amintirea acestor păduri seculare din lemnul cărora a fost construită biserica veche şi în jurul căreia
s-a dezvoltat satul. Cu timpul pădurile au dispărut, astfel încât aşezarea
are astăzi un caracter predominant agricoF.
La capătul din jos al satului curge Valea Hăşdăţii, un pârâu firav
care adeseori seacă în perioadele de secetă, iar primăvara după topirea
zăpezilor curge
năvalnic provocând grave inundaţii. Este acelaşi pârâu
care străbate satele Crăieşti, Petreşti şi a tăiat în stâncă vestitele chei
ale Turzii. Pe această vale, deşi avea un debi,t mic şi instabil, la sfârşitul sec. al XVIII-lea au fost construite două mori. Conform tradiţiei,
cele două instalaţii au fost construite de un localnic, Oltean Gheorghe,
vestit meşter constructor, autor şi al altor obiective, ca biserica de lemn
a satului şi poarta de cimitir din Hăşdarte, jud. Cluj.
în anul 1948, odată cu instaurarea reg,imului „democrat popular", cele
două mori au fost naţionalizate. Noile autorităţi le-au abandonat, în
schimb fostul lor proprietar a fost declarat chiabur şi dus la Canal. în
anul 1970, ,,moara din Sus" a fost distrusă de o viitură şi s-a pierdut
pentru totdeauna. Ceala1tă construcţie, abandonată şi ea, a devenit obiectul cercetării noastre la mijlocul anilor '80. Evident, în cei peste 30 de
ani cât a fost părăsită atât moara, cât şi casa care o adăpostea au suferit
importante distrugeri. Scocul de aducţiune a apei s-a co'lmatat şi s-a
înierbat în aşa măsură, încât astăzi nu se mai disting,e locul pe unde
curgea odată apa. Roata hidraulică şi grindeiul (axul care transmitea miş
carea la „roata cu măsele") cât şi „crângul" - care transmitea mişcarea
la piatra alergătoare - , au dispărut pentru totdeauna. Doar în interior,
în casa morii s-au păstrat elementele es•enţiale: coşul morii şi cele două
pietre, ,,stratul" cu „urşii", precum şi „fruntarul" - o grindă masivă
împodobită cu crestături dispuse în registre, precum şi o inscripţie cu
caractere chirilice. Parţial descifrată, inscripţia pare a fi redactată in
două etape: ,, _. .ION", ,,1795", şi apoi „Această moară oau făcut Oltean G".
Decorul crestat, realizat cu mare fineţe, cuprinde motivul funiei răsu
cite, care delimitează un cadru larg împodobit cu arcade semicirculare
ce se întretaie. Este un motiv decorativ puţin obişnuit, utilizat însă de
acelaşi meşter şi în decorul bisericii de lemn aflate în Crăieşti, cât şi în
decorul porţii de cimitir din Hăşdate. Pare a fi pr,eluat de la poarta de
cimitir din Lita, construită în 1709 cl1e un alt membru al acestei familii
de constructori, Oltean Simion. Surprinde în această inscripţie şi apela.tivul ION, care nu pare a avea legătură cu anul consemnat mai jos, 1793,
şi nici cu restul inscripţiei din care aflăm numele meşterului (sau al
proprietarului) morii. Surprinde de asemenea prezenţa în decorul frunL1rului a unui chip hidos dispus deasupra orificiului de evacuare a făi
nii: ochi minusculi, nas şi sprâncene puternic conturate, mustăţi prelungi în arc de cerc care formează împreună cu arcada sprâncenelor o
elipsă. Să fie oare imaginea soarelui antropomorfizat? Este posibil, tot aşa
7
Pentru alte consideratiî privind satele de la poa'lele
Lucia Apolzan, op. cit., p. 189.
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cam ambele elemente pot să aibă un caracter apotropaic, de apărare a
instalaţiei în faţa spiritelor negative 8•
Tradiţia locală confirmă vechimea morii. Ea -datează „de pe vremea
iobagilor", când pentru dreptul ei de folosire sătenii trebuiau să ,,plă
tească grofului din Săvădisla 25 de pui pe an". Conform aceleiaşi tradiţii în
condiţii ce nu pot fi deocamdată elucidate, moara a fost „zălog la grofu" până
la plata unui ,teren situat în apropiere. Se pare că abia în anii primului
război mondial instalaţia a putut fi răscumpărată, iar de atunci a fost
în proprietatea familiei Oltean, care a deţinut-o neîntrerupt şi cu bune
rezultate până în anul 1948, când a fost naţionalizată. Astfel, prin toate
aceste date, istoria morii din Lita se leagă nemijlocit de istoria satului,
viaţa locuitorilor şi evoluţia economiei locale. Veniturile însemnate obţi
nute prin exploatarea instalaţiei, sesizabile în nivelul de prosperitate al
gospodăriei fostului ei proprietar, reflectă relansarea economică a satelor
clupă desfiinţarea iobăgiei şi pătrunderea relaţiilor capitaliste în agricultură. Reflectă de asemenea caracterul predominant agrar-cerealier al
satelor din zonă. Cu toate că în fiecare sat de la poalele Munţilor Apuseni existau una, două sau chiar mai multe mori hidraulice 9 , buna funcţio
nare a instalaţiei, seriozitatea şi profesionalismul morarului i-au asigurat o clientelă statornică şi un prestigiu care s-a transmis în zonă pc'mă
astăzi.

Cercetarea etnografică legată de moara de la Lita ne-a prilejuit şi
o altă constatare: din punct de vedere constructiv ea nu se deosebeşte
de alte instalaţii, tipul ei fiind integrat celui de moară cu admisie superioară, surprinde însă faptul că un pârâu atât de mic cum este în valea
Hăşdăţii a putut pune în funcţiune un asemenea mecanism şi cu atât de
hune rezultate 10 . Explicaţia oferită de informatori are în vedere atât
fineţea execuţiei mecanismelor, cât şi ingeniozitatea transmisiei, care
are un raport optim între numărul de măsele al roţii şi crâng (42 la 8),
fapt ce permitea o mişcare rapidă a pietrii alergătoare „fără să ardă
fărina" 11 • Se pare, de asemenea, că a existat şi o bună corelare între
8 In vechile credinţe se oonsideră că moara, ca şi alte instalaţii tehnice complexe, ,,au fost făcute de dracul". Bunul Dumnezeu însă, recunoscând valoarea
(utilitatea) Jor pentru oameni, l-a izgonilt pe năstruşnicul inventator din „măiestria"
sa. Acesta însă nu s-a resemnat niciodată şi de atunci încearcă mereu să-şi recup<>reze invenţia. Pentru a face faţă unor asemenea tentative, oamenii au găsit potrivit să aşeze moara sub semnul crucii, de care dracul fuge întotdeauna, sau al unor
elemente din vechi credinţe cum sunt funia răsucită şi soarele antropomorfizat.
Chipul hidos închiputt pe fruntar pare a ne aminti de chipul Gorgonei (?). Rostul
particulei ION rămâne de asemenea de clarificat, îndeosebi şi pentru motivul că
nu este singular. O asemenea inscripţie asociată cu chipul crucii apare pe fruntarul morii din Josenii Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, datată 1819, fără o legătură
aparentă cu proprietarul morii.
9 In 1948 pe micul pârâu al Zăgrii, jud. Bistriţa-Năsăud, existau 7 mort şi
13 pive de pănură, iar pe Valea lerii ila Băi.5oara, jud. Cluj, au funcţionat până
la colectivizarea agriculturii un număr de 12 mori (!) - ,.şi toate aveau de lucru",
ne spune unul d'in informatori - şi un număr dublu de pive de pănură. In
anul 1985 mai ,funcţionau cu intermitenţă doar două mori.
10 Informatorul nostru ne spune că moara funcţiona îndeosebi
„noaptea,
când apa-i mai grea" (!).
11 Informatorii noştri sunt unanimi în a aprecia această performanţă: ,.o
moară era cu atât mai bună, cu cât făina ce se aduna în ladă venea rece". Dimpotrivă morile de astăzi ,IJ)ripesc fărina, o ard, îi schimbă gustul, de aceea, repede

se-năcreşte".
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debitul de apă scăzut şi diametrul neobişnuit de mare ail roţii hidraulke
(de peste 3 m). Toate aceste elemente tehnice care au asigurat buna
funcţionare şi rentabilitatea insta'laţiei, vechimea atestată, informaţiile
istorke relevante, şi nu în u1timul rând decorul geometric şi motivele
desfăşurate - care sugerează vechi credinţe - , înscriu moara de la Lita
între monumentele de arhitectură şi de tehnică populară reprezentative
pentru epoca istorică şi viaţa comunităţilor din zona în care a fost circumscrisă12.

Cercetările întreprinse la Lita ne-au condus 1a descoperirea unui alt
obiectiv de mare vechime şi multiple semnif.icaţii pentru istoria şi cultura locală, şi anume poarta de cimitir din anul 1709.
Dacă moara de apă studiată anterior se află la capătul din jos al satului, amplasarea ei fiind determinată de posibilitatea amenajării unei
căderi de apă, în schimb poar.ta de cimitir a fost construită în mijlocul
satului, acolo unde s-a afilat şi biserica veche şi cimitirul, fiind legată
nemijlocit de evoluţia internă şi viaţa comunităţii locale.
Potrivit tradiţiei, biserica de lemn a fost construită de Oltean Gheorghe, .acelaşi meşter care a construH şi morile amintite. Spre deosebire de
acestea, poarta este mult mai veche. Ea datează din 1709, ceea ce presupune că anterior a existat, posibil în acelaşi loc, o altă biserică despre
care nu avem nici o informaţie. In perioada interbelică biserica de lemn
a fost cedată locuitoniilor din Crăieşti, iar poarta de cimitir a fost abandonată după ce locuitorii satului au deschis o nouă cale de acces, mai
lesnicioasă, spre cimitir. Numai întâmplarea a făcut ca această construcţie, de o aşa mare vechime, să reziste până astăzi.
'Din punct de vedere constructiv, poarta se compune din patru tălpi
aşezate pe o temelie joasă de piatră de carieră. Pe aceste tălpi, la colţuri,
au fost fixaţi „în muc" patru stâlpi cu înălţimea de aprox. 2 m, care
susţin un acoperiş piramidal. Pe acelaşi cadru de tălpi se înalţă şi usciorii care formează cadrul propriu-zis al porţii. Ei sunt ciopliţi din lemn
de stejar şi au 34 cm [ăţime şi 12 cm grosime. In partea de sus ei sunt
uniţi de un al treilea uşcior (,,pragul de sus") şi de două contrafişe cioplite care formează o arcadă semicirculară. Toate îmbinările sunt consolidate cu cuie de lemn, iar uşa care permitea accesul în cimitir a fost confecţio
nată din scândură groasă de brad „cusută" cu cuie de fier. Balamalele
şi închizătoarea au fost confecţionate de asemenea din fier lucrat manual.
Stâlpii centrali prezintă un remarcabil decor. Motivele geometrice
sunt puternic conturate; ele sunt dispuse în registre: ,,rozeta mare", ,,dinţi
de lup", ,,funia răsucită". Motivul funiei înconjoară cadrul porţii. Pe
usciorul din dreapta este conturat „pomul vieţii", element simbolic ce
subliniază cu limpezime destinaţia construcţiei1 3 • ,,Pragul de sus" păs
trează o frumoasă inscripţie în româneşte ,redactată cu caractere chirilioe,
adânc încrustate: .,Această poartă o au făout Oltean Simion, 1709, meseaţ (luna) Aprelie, 3 ~i.1e".

Instalaţia a fost ach'iz'iţionată în anul 1985 şi de atunci zace depozitată în
într-o şură din Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic, fără
fi vreodată reconstruită şi dată în circuitul de vizitare.
11 Pretutindeni cimitirul a fost socotit o „casă a morţilor", iar pentru protejarea lui, pentru a asigura odihna veşnică celor decedaţi, a fost înconjurat cu
gard; accesul se făcea printr-o poartă ce trebuia închisă întotdeauna cu mare
grijă. Pomul vieţii prezent în decorul P<;>rţilor de cimitir simboliza viaţa veşnică
12

condiţii improprii
şansa de a putea
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Dacă din punct de vedere constructiv poarta de cimitir pre:rentată
nu se deosebeşte de alte construcţii de acest gen întâlnite pe teren 14 ,
forma şi motivele ornamentale fiind de asemenea identice, în schimb
prin datarea ei, anul 1709, poarta de cimitir din Lita constituie cea mai
veche construcţie românească din ~emn, datată, descoperită până în prezent pe teritoriul judeţului Cluj şi posibil din întreaga T,ransi:lvanie 15 •
Vechimea mare a construcţiei, decorul realizat cu fineţe, caracterul
specific al construcţiei au dmpus achiziţionarea şi reconstrucţia acestui
important obiectiv patrimonial în Secţia în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj.

*
După război, satele săseşti drin Transilvania au ,avut un destin aparte,
tragic. În ,toiul iernii anului 1945 populaţia validă a satelor săseşti a fost
deportată în URSS la ordinul Moscovei. Peste 70.000 de etnici germani
au. fost ridicaţi în miez de noapte după o practică binecunoscută şi expediaţi la muncă în URSS. Potrivit aprecierilor contemporane, deportarea
etnicilor germani a constituit „o mare pierdere pentru potenţialul uman
şi economic al ţării" 16 . Viaţa satelor săseşti atât de bogate anterior s-a
dezorganizat. Se apreciază că un mare număr dintre cei deportaţi au
pierit în !agărele de muncă, iar dintre cei care s-au întors acasă mulţi
şi-au găsit gospodăriile în bm1ă parte ruinate, iar inventarul agricol
risipit. Totodată, terenurile agricole au fost cuprinse în acele Gospodării
agricole colective, iar păşunile, care anterior au asigurat hrana pentru
un mare număr de animale, s-au degradat, au fost transformate în păşuni
pentru oi sau au fost plantate cu pomi fructiferi. Viaţa comunitară atât
de bine organizată anterior în satele săseşti, oare a asigurat cadrul economic prosper, s-a dezintegrat. In consecinţă, au fost abandonate majoritatea con<;trucţiilor obşteşti vitale în oricare comunitate: mori, pive, vâltori, fântâni. însemnate deg-radări au suferit bisericile şi oasele parohiale.
Este probabil că nu vom şti niciodată măsura şi proporţiile acestui dezastru patrimonial. Dintre obiectivele distruse şi pierdute pentru totdeauna pot să amintesc marile mori din Jelna, jud. Bistriţa-Năsăud (care
aveau patru pietre), cele din Satul Nou (datate 1804), biserica di11 Jelna,
ale cărei bolţi s-au prăbuşit etc.

a sufletelor ce'ior decedaţi, dar motivul funiei răsucite - oare se întâlneşte in
d<'corul majorităţii bisericilor de lemn, precum şi la multe biserici de zid atât în
Moldova cât şi în Ţara Românească, avea acel~i rol protector. In cazuJ multor
biserici de zid sau de lemn funia răsucită înconjoară biserica, dar la uşa de intrare,
în biserică numărul elementelor de decor se multiplică, deoarece spiritele re'ic
sunt mai active în asemenea locuri.
14 Porţi asemănătoare am întâlnit la Hăşdate, jud. Cluj, datată 1803, la Ocoli.şel, Alba, Dragu, jud. Sălaj, Şieu, jud. Biistriţa-Năsăud, Surdeşti, jud. Maramureş.
15
Amintim că cea mai veche casă românească datată descoperită pc teritoriul Transilvaniei a fos.t achiziţionată de autorul acestui studiu şi datează din anul
1725 şi provine din satul Cămârzana, jud. Satu Mare. A fost achiziţionată şi transferată în secţia în aer liber a Muzeului etnografic împreună cu ceielaltc unităţi
gospodăreşti, dar încă nu a fost dată în circuitul de vizitare.
16 Dinu C. Giurescu, Deportarea etnicilor germani din România, în Arhiva, Supliment de istorie, an IV, nr. 1 (33), 27 ianuarie 1995, p. 2.
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Dintre construcţiile obş,teşti care au supravieţuit până astăzi, dar
· sunt în pragul dispariţiei, se numără fântânile sărate. In cursul cercetă
rilor noastre în zona săsească a Bistriţei am depistat câteva asemenea
construcţii având o vechime considerabHă.
Este îndeobşte cunoscut că sarea a constituit dintotdeauna un element
indispensabil pentru hrana oamenilor şi animalelor. In trecut sarea a fost
exploatată fie în ocne iar în Transilvania medievală au existat cinci
asemenea ocne -, fie sub formă de ~latină furnizată de fântânile sărate.
Informaţiile istorico-etnografice atestă existenţa ambelor forme de exploataren_ Cu toate că resursele de sare ale Transilvaniei erau îndestu1,-1toare, din mai multe motive acest produs a fost scump în tot cursul
evului mediu, sarea fiind procurată cu mare greutate de către ţăranii
iobagi 18 • în acest caz, pentru un mare număr de sate transilvănene soluţia procurării ei a fost exploatarea fântânilor sărate 19 , acolo unde existau
resurse de acest gen. Modul de construcţie al acestor fântâni, reglementările severe privind exploatarea lor, paza înarmată sunt argumente care
reflectă convingător importanţa sării pentru comunitatea sătească pe de
o parte şi importanţa fântânilor sărate în cadrul economiei locale pe de
altă parte. În satul Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud, au existat două ff111.tâni sărate, ambele aflate „sub lacăt". Cheia se afla la un om din sat
17
Pentru bogăţia în sare a Transilvaniei, modul de exploatare ~i comercializare a sării, regimul_ de muncă, cahtatc>a produsului, preţuri etc. a se veclt>a: Hans
Dernschwam, Raport privind exploatarea salinelor din Transilvania la 1528, în
Călători străini despre ţările române, Bucureşti, 1968, voi. I, p. 257-289; France:;co
Massaro, idem, p. 167; Sebasha.n Mi.inzer, Cosmografia, Despre rodnicia Transilvaniei, idem, p. 505; Nicolae Olahus, Ungaria, cap. XIX, idem, p. 499 relatează
că sarea din Transilvan'ia o „folosesc nu numai ungurii, ci şi bosniacii şi sârbii",
cu precizarea că datorită exjstC'nţej din abundenţă a acc-stui produs nu se
obţine sare prin evaporare „cu toate că sunt şi în Transilvania lângă Cojocna
păraie sărate cc curg la vale din munţi de a căror apă se folosPsc ţăranii ca să
dea gust mâncării, dovadă că această sare (s.'atină) este excelent[1". Pc-ntru alte
informaţii: Evlia Cele bi, Carte de călătorii, în Căldtori străini despre ţărUe
române, vol. VI, p. 548; Pau'l de Alep, idem, p. 187 - 188; etc. Pentru date privind
tehnica obţinerii sării prin evaporare clin slatina scoasă din fântânile sărate a se
vedea Tudor Pamfile, Industria casnică la români, Bucureşti. 1910, p. :197.
18 Liviu Botnan, Posesiuni ob.~teşti ale iobagilor din Transilvnnin în perioada
1,.85 - 1820 (I), în AIIA, XVIII, 1975. p. 15-!, 155.
19 Iobagii din Ştefăneşti, jud. Mure~ la 1820 afirmă că deşi c-xista în hotarul
lor posibilitatea deschiderii mai multor fântâni sărate, .,nu puteau c>xploata şi utiliza aceste fadlităţi ale hotarului lor din cauza opoziţiei nobili'lor şi a secuilor
liberi"; cf. Boteza.n, op. cit., p. 155. ln schimb, la Căianul Mic, jud. Bistriţa.
Năsăud, se pare că „iobagii şi nemeşii" din partea locului au ajuns la un „conS(•ns"
în folosirea cu drepturi egale a „ştiubalăului de slatină" din sat. .,Era singurul
bun natural de la care iobagii nu au fost în'lăturaţi şi la care aveau drept egal
cu al nemeşilor", apreciază Gh. Pop Reteganul în studiul său Căianul Mic, în vol.
60 de sate româneşti, Bucureşti, 1942, p. 28. ,,Fântâna de sare se afl.a sub pază permanentă, iar
slatina se distribuia »cu măsura«, în raport cu numărul membrilor
unei gospodării şi a capetelor de vite."
Pentru date privind răspândirea fântânilor sărate în ţinutul Gurghiului, modul de exploatare, a se vedea: Teodor Chindea, Nicolae Lateş, Monografia Gurghiului, Târgu Mureş, 1971, p. 82.
Pentru aprecieri privind foloasele, .,hazna" fântânilor sărate şi implkit importanţa lor pentru comunităţile rurale, vezi Ştefan Meteş, Viaţa agrară, economică
a românilor din Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1921, p. 14 şi 128, cuprinzând
declaraţiile locuitorilor din satele Berghin şi Mihalţ, din jud. Alba, ,consemnate in
cadru.1. conscripţiei czirâkyene din 1819.
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însărcinat de comunitate atât ou paza slatinei, cât şi cu distribuţia acesteia: ,,se stătea Ja rând oa la moară", ne spune inf. Koales Toma, unul
dintre ultimii sasi care mai trăiau în sa,t la data efectuării cercetării.
Ambele fântâni ~u fost părăsite în anii de după război şi au dispărut,
încât astăzi, după mărturia aoeluia~i informator, ,,nu se mai cunoaşte nici
locul unde au fost" 20 . Construcţii de acest gen au supravieţuit la Tărpiu,
la Mintiu (datată 1852), la Caila şi Cepari, toate în jud. Bistriţa-Năsăud.
Fântâna sărată depistată la Bistriţa-Bârgăului, datată 1858, este în bună
parte ruinată. Dintre toate aceste obiective, ne-am oprit asupra fânt{inii sărate de la Cepari, deoarece pare a fi cea mai veche. Astfel, fântâna
de la Cepari a fost construită pe un teren situat la capătul satului într-un
loc ce pare a fi saturat de sare. Ea are două pă-rţi distincte: fântfo,a
propriu-zisă în care se aduna ,slatina, şi casa fântânii.
Fântâna consta dintr-un puţ adănc de aproximativ 3 m, căptuşit C"-'
blăni groase de lemn de stejar în oare se aduna slatina. Deasupra solului
se aflau ghizdurile înalte de aproape 1 m, care aveau o ramă (gardină)
lată de peste 60 cm şi lungă de 1,60 m. Lodbele masive de stejar care
compun această ramă erau îmbinate în coadă de ;rândunică, iar solidarizarea îmbinărilor s-a făcut cu cuie de lemn. De jur-împrejurul fântânii
se ,afila o podină de scânduri groase de stejar, interiorul fiind menţinut
în bună stare de curăţenie.
Casa fântânii este o construcţie masivă în plan pătrat (cu latura de
4,30 m) ridicată pe un postament de piatră de râu. Pereţii se compun
din bârne masive de Jemn de stejar având lăţimea de 30 - 60 cm şi
grosimea de 20 cm, încheiate la capete în cheotori simple. Pe trei dintre
laturile construcţiei, la înălţimea de aprox. 1 m, au fost practicate mici
deschizături de formă dreptunghiulară ce au fost ~iate în g.rosimea unei
bârne. Aceste ferestruici având doar 10 cm înălţime au servit cu siguranţă ca răsuflători pentru aerisirea şi luminarea interiorului. Pe cea
<le a patra latură a construcţiei se află uş,a de acces la fântână, scundă,
îngustă, confecţionată şi ea din lodbe masive de lemn de stejar consolidate cu traverse de fier. rDouă balamale din fier şi o ,traversă mobi!ă
ce se închidea cu un lacăt întregeau sistemul de închidere al fântânii. în
interior încăperea era tăvănită cu bârne la fel de masive ca cele din
pereţi, încât doi oameni nu le-ar putea clinti din loc. Acoperişul piramidal, în patru ape, a fost învelit cu draniţă bătută „griţăreşte".
Întregul ansamblu, fântâna şi construcţia care o adăposteşte, ,impresionează prin masivitate şi tehnica de lucru: tăilpile, bârnele din pereţi
şi tavan, rama din compunerea ghizdurLlor au fost cioplite numai din
secure, fără utilizarea fierăstrăului. De asemenea, ferestruicile practicate
în grosimea unei bârne, sistemul arhaic al îmbinărilor în cheotori simple,
mult ieşite în afară, tăiate numai din secure, sunt suficiente elemente
care ne determină să apreciem fântâna sărată de la Cepari ca pe o

adevărată relicvă etnografică.

Tradiţia locală nu păsrtrează amintirea epocii în care a fost ea conde altfel în sat la data cercetării noastre nu se mai at11a nici un
locuitor etnic german (sas). Se ştie doar că unul din locuitorii satului

struită,

20 Inf. Koales Toma, 65 de ani (în 1989), Livezile, jud. Bistri,ţa--Năsăud, nr. casei
548, unul din ultimii saşi care mai locuiau in sat la acea dată.
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paznicul fântânii de

1a Cepari pentru că a încercat să pătrundă la fânt{mă după slatină. Or,

acest eveniment pare să fi avut loc anterior anului 1852, când locuitorii
cHn Mintiu şi-au construit ei înşişi o slatină pentru satisfacerea nevoilor
proprii. Exemplul arătat nu este singular. Preotul Ştefan Buzilă, în cunoscuta sa monografie a comunei Poiana, jud. Bistriţa-Năsăud, aminteşte
un caz similar petrecut în anul 1801, când un locuitor din Poiana ,a fost
împuşcat mortal de către paznicul fântânii sărate de la Slătiniţa 21 • în
contextul revoltei locuitorilor din districtul năsăudean de la mijlocul secolului a!l XVIII-Iea, au fost implicaţi adesea şi paznicii fântânilor de sare
din satele săseşti 22 .
Desigur, astăzi fântânile sărate nu-şi mai au locul în cadrul economiei locale, dar pentru rolul pe care l-au avut în viaţa satelor până
aproape de zilele noastre, pentru salvarea celor mai reprezentative construcţii de acest gen este necesară fie conservarea „in situ", fie achiziţionarea şi reconstrucţia unui asemenea obiectiv într-unul din muzeele
cu expunere în aer liber din ţară.
DUMITRU IRIMJE,5

THE HISTORICAL IMPORT:\NCE OF SOME
RECENT ETNOGRAPHICAL DISCOVERIES
(Abstract)

In the proccss of ,the profound economica! ancl social transforrnations which
took p.lace în the last 50 years the author observes the historical - etnographical
importance of same patrimonial objectives that survivecl until now. As a result of
the etnographical researches at thc last 20 yc>ars in the territory of C)uj district
in a 1ittle vil'lage called Leta there were discoverecl two patrimonial objcctives
which are of the greatest interest: a water mi'il from the year 1795 a.ncl a churchyard gate from 1709. Both were ncglected by the local c01mnunities although they
represent the oldest constructions mad<' of wood in the territory of the county
of Ciluj. In the final part of his work the author analizes the importance of the
salt founta"ins which can be found in same ri.iral communities ancl villages of the
county of Bistriţa where there were found su.eh kinds of constructions of a
very old age. There are mentionated thc salt fountains in Livezile and Cepari villages
în Bistriţa, the latest being considered a real „etnographical re'lic".

21

22

Arhiva

Ştefan Buzilă,
Şotropa,

Virgil

Someşană,

Monografia comunei Poiana - Siniosif, Bistriţa, 1911, p. 11.
Revolta districtului grăniceresc năsăude~n (1155 - 1762), în

nr. 22, 1937.
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F ig . 1. .,Frunt arul" m '>r ii cLn L;tc,, jud. Clu j, d c:tc.Jiu -

in sc1i pţ i a şi

an ul

c0ns tr u cţie i

Fig . 2 . .,Pruntarui" mor ii din Lita, jud. Cluj, d et aliu ornamenb l.

-

1795 .
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(.L lu b;ser ic,, <l in Şunl~ şt i ,

jud .

M 1ramu reş .

F ig . 5. P oarta d ~ cim itir din Hă;scb te ,
jud . Cluj , d etali u
orn amental. ( 1803)
24 - Acta Mvsei Napocensis , voi. 32/1995
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Fig. 4. P oai ta, cl in 1905, Dragu, ju d . S,1!:::.j
(ast ăz i disp ă:

Fig. 6. Roata
tul Nou, jud .

h i draulică

ut cl) .

a morii din Sa(î n ruin ă )
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de la Ce pari, jud.
ansamblu din
pliu proces d e
degradare .

Fig. 8. Fântâna sărat ă de la Cepari, detaliu
fe răs truică tăiat ă în grosime:! unei bârne

Fig. 9. Fântâna sărată (,.slatin a") de la
Mintiu, jud. Bistriţa-Năsăud .

Fig. 10. ,.Slatina" ruinat ă de la Bistriţa
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud.

Bistriţa-Năsăud, vedere de
1989; co nstrucţia se af la în
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Fig. 11 . .,Sl atin a" de la Mlntiu , detaliu - ceterna folosită pentru umplerea „vaselor" cu slatină .

F ig. 12 . .,Slatina" ele la :Mintiu, detaliu:
,.anul 1852" ,

sărată d e la Tărpiu, jud.
Bistriţa-Năsăud , abandon ată şi pe ca le de

Fig. 14. Poartă de cimitir, datată 183 5,
din Satul Nou, jud. Bistriţa -Năsăud.

Fig. 13. Fântâna

d egradare .

