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Plutăritul pe afluenţii Bistriţei - confluenţă şi comunicare
interculturală tradiţională moldavo-transilvană.
Note din cercetările etnografice recente de teren.
Cuvinte cheie: Transilvania, Moldova, plutărit, interferenţe culturale, cercetare etnologică
Key words: Transylvania, Moldova, rafting, cultural interferences, ethnological research
Abstract
This work presents part of the results following our research regarding traditional rafting, concentrating this time
upon the border area between Transylvania and Moldova, more precisely on the valleys of the Neagra and Bistricioara
rivers, affluent of the Bistriţa River. The research was conducted in order to find the occupational confluences and interferences that took place here under the form of important facts of traditional culture and civilization.
Meanwhile the systematic rafting that was practiced on the Moldavian Bistriţa is relatively well known and documented, the rafting practiced on the affluents that spring from the Transylvanian area (with dams) is less or not at all
mentioned in the early researches conducted on this side of the Carpathians. A specific wood civilization flourished here,
that outlined important phenomena of traditional culture. This is the reason why we begun a comparative research
between Transylvania and Moldova concentrating upon a series of aspects that characterise this occupation and transportation system. We investigated the rafting types, methods and techniques, the instruments used by rafters, traditional installations, the ways the navigable rivers were arranged, different aspects related to the typical communication
forms of the rafters (markings of the rafts, markings of the navigation lines, the vocabulary used for commands and
other specific words used in rafting), as well as aspects of the social, cultural and spiritual life, that characterised the
common living of the rafters, in spite of the fact that the rafting was considered to be a seasonal occupation.
The very few people we met and talked to during our research could give us little details about rafting, they told us
about the four points where the dams were placed on the Neagra river: at Bolovăniş, Drăgoiasa, Chei and Pârâul Omului.
The people that wanted to practice this type of rafting with dams had to be bold, very brave, resistant to effort and
to working in the cold mountain water, they needed to have certain empiric knowledge related to wood exploitation and
navigation on such quick rivers, thus all the knowledge, abilities and aptitudes that were usually transmitted from father
to son.
The work division in this field established the specific tasks in each working phase and for each worker. The workers were grouped in the ones who pulled, the ones who piled up, the ones who tied up the trunks, the ones who worked
on the dams, the ones who steered the rafts and the ones who retrieved the rafts (“savers”).
Looked upon as a whole, from a pluri- and interdisciplinary perspective, this complex activity tied to rafting could contribute significantly to the completion of the wider picture, that deals with the ethno-cultural manifestations of the
Romanians on both sides of the Carpathians.

realizate şi pentru această parte a Carpaţilor,
unde a înflorit o deosebită civilizaţie a lemnului, punând în evidenţă importante fenomene
de cultură tradiţională. Acesta este motivul
care ne-a determinat să cercetăm comparativ
unele aspecte ce ţin de practicarea acestei
ocupaţii şi acestui sistem de transport atât în
Transilvania, cât şi în Moldova, investigând
tipurile, metodele, tehnicile de plutărit,
instrumentarul folosit, instalaţiile tradiţionale,
amenajările râurilor navigabile, precum şi
aspecte ce ţin de formele tipice de comunicare ale plutaşilor (însemne ale plutelor, marcaje ale traseului de navigaţie, vocabularul
comenzilor şi al altor termeni folosiţi în
plutărie) şi nu în ultimul rând, aspecte ale
vieţii sociale, culturale, spirituale, relaţionate
şi împărtăşite de traiul în comun al plutaşilor,
chiar dacă aceste munci erau categorisite ca
fiind sezoniere.

În continuarea proiectului nostru de cercetare şi valorificare expoziţională muzeală,
demarat în 2005 şi intitulat „Civilizaţia
tradiţională a lemnului în Estul Transilvaniei.
Interferenţe. Plutăritul, prelucrarea şi comerţul lemnului”, unde ne-am preocupat în special de plutăritul pe Mureşul Superior şi afluenţii săi - am lărgit aria de cercetare şi la
hotarul Ardealului cu Moldova, mai precis pe
văile râurilor Neagra şi Bistricioara, afluenţi ai
Bistriţei, pentru a surprinde confluenţele,
interferenţele ocupaţionale care s-au manifestat aici ca importante fapte de cultură şi
civilizaţie tradiţională.
Dacă plutăritul sistematic ce s-a practicat
pe Bistriţa Moldovei este relativ bine cunoscut, cel cu haituri (adică cel cu dugaşuri,
baraje, stăvilare de apă) de pe afluenţii ce
izvorăsc din zona ardeleană este mai puţin
sau deloc pomenit în sporadicele cercetări
227
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Pentru documentarea noastră în legătură
cu plutăritul pe râul Neagra, am cercetat
locurile din amonte în aval pe urmele fostelor
dugaşuri, numite local haituri, care acumulau
apa necesară acestui tip de plutărit. La
descinderea noastră (în august 2008), la
Bolovăniş şi Drăgăioasa, din aceste impresionante şi complexe amenajări hidrotehnice
care erau fala plutaşilor de altă dată, nu au
mai rămas decât ruine. Cu toate acestea,
studiind urmele lor printr-o posibilă abordare
etno-arheologică, ingeniozitatea construcţiilor
acestor stăvilare de apă răzbate în timp până
astăzi. Plutăritul cu hait s-a practicat intens
pe râul Neagra până în anul 1962, renunţându-se la acest sistem de transport şi ocupaţie
definitiv în 1964.
Cei intervievaţi în cercetarea noastră,
foarte puţini care mai puteau oferi detalii
legate de practicarea plutăritului1, ne-au semnalat punctele celor patru haituri care au
funcţionat pe râul Neagra la Bolovăniş,
Drăgoiasa, Chei şi Pârâul Omului.
Rolul acestor haituri era de a opri şi acumula apa râului astfel încât să ajungă la un
debit suficient pentru a lansa plutele de
buşteni şi a le asigura deplasarea prin plutire
cu viteză.
Din punct de vedere constructiv, aceste
„baraje” erau realizate ca nişte adevărate
fortăreţe prin îmbinarea unor bârne în tehnica tradiţională cu căţei prinse în cuie de lemn
formând doi pereţi laterali între care se
aşezau şi tasau bolovani cu pământ (obţinându-se un adevărat „murus dacicus”). Pe
lungimea haitului şi lăţimea apei, erau fixate
două porţi mobile, numite local „obloane”,
care acţionate prin „şurub” (adică un tambur
cu „ghivint” pe care se răsucea o funie, mai
recent un cablu multifilar din oţel, numit de
plutaşi „şprangă” la mijloc prevăzut cu
frânghie din cânepă), aveau rolul de a elibera
torentul de apă necesar lansării plutelor2.
Acest sistem folosit la Bolovăniş era înlocuit în
aval la Drăgoiasa, în locul numit „La haitul lui
Timofte” cu un sistem de porţi care se
manevrau cu ajutorul unor pârghii.
Celor care practicau acest sistem de transport al lemnului prin plutărit cu hait li se
cereau pe lângă calităţi cum ar fi cutezanţa,
curajul deosebit, rezistenţă la efort şi lucru în
apa rece de munte, deţinerea unor adevărate
cunoştinţe empirice deopotrivă legate de
pădurărit şi navigaţie pe astfel de râuri repezi,
cunoştinţe, abilităţi, aptitudini transmise de
obicei din tată în fiu.

Pentru a afla noi informaţii şi a reconstitui
acest sistem şi mijloc de transport tradiţional,
am intervievat, după cum arătam, câţiva dintre foarte puţinii plutaşi în viaţă din Bilbor,
comună aflată la hotarul dintre Ardeal şi
Moldova, şi Drăgoiasa, pe unde trecea odinioară graniţa naturală a imperiilor habsburgic
respectiv austro-ungar, pe firul râului Neagra,
afluent al Bistriţei. Astfel, am aflat că plutăritul propriu-zis era precedat de pregătirea
lemnului după un calendar bine stabilit. Vara,
lemnul trecea prin fazele de tăiere, fasonare
decojire şi apoi toamna era corhănit, transportat cu boii şi caii, apoi stivuit şi lăsat să se
usuce. Trudeau la această muncă gospodari
din Bilbor, în tovărăşie adunând lemnul şi apoi
cărăuşindu-l cu câte 20-30 perechi de boi, în
special cu săniile numite local sancee. Se
puteau transporta deodată, cu o pereche
bună de boi, cca 7-8 m3 de buşteni care
puteau ajunge şi la lungimea de 12 m.
Lemnul tras iarna la malul apei era apoi din
nou stivuit pe dimensiuni, în funcţie de
diametru şi lungime, şi se aştepta topirea
gheţii pe râu. La Drăgoiasa, se formau 5-6
stive din care urmau să fie confecţionate
plutele.
Odată cu topirea gheţii începea legatul
plutelor. Pentru această fază de lucru, se rostogoleau lemnele ce urmau a fi legate pe doi
„mâzgari”, adică doi buşteni dispuşi paralel,
care erau aşezaţi în pantă, cu un capăt mai
ridicat pe mal, iar cu celălalt perpendicular în
apă; pe acest plan înclinat se rostogoleau
lemnele şi erau legate apoi pe o altă platformă; după ce fiecare buştean era găurit cu
sflederul (sfredel), se băteau cuie de lemn
„prişti” în fiecare gaură după care se răsucea
cablu sau frânghia de legătură; lemnele se
aliniau la „bazar” şi apoi retezat drept; apoi se
aşeza o bilă „colătău” pe deasupra de „bazar”
şi se reteza în funcţie de lăţimea plutei, peste
care se mai aşeza un lemn mai scurt ce sprijinea jugul pentru cârmă3. Cârma era confecţionată de obicei de cârmaci împreună cu
legătorii de plute, dar după spusele unui alt
plutaş din Drăgoiasa, cârmele mai reuşite se
refoloseau, fiind aduse prin anii 1959-1962 de
plutaşii din Broştenii Moldovei cu camioanele
care transportau lucrătorii forestieri la
pădure4. Cârma se confecţiona cu mare grijă
dintr-o bilă mai subţire pentru a putea fi
mânuită mai uşor, dar suficient de rezistentă,
la capătul căreia se prindea (se „cosea”) o
scândură cu cuie de lemn, sau mai recent de
metal, după o prealabilă operaţiune de „cân228
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tărire”. Jugul pentru cârmă era fixat pe prima
tablă a plutei la cca 3-4 m de la „bazar”.
Plutele se legau în mai multe table, în
funcţie de dimensiunile lemnului; cele mai
uşoare, dar mai lungi (12 m) cu lemn mai
subţire erau legate în faţă, grupând cca 7-8
bucăţi de o parte şi alta a cârmei; tabla a
doua era numită „mijlocar”, a treia alcătuită
din categoria de lemn de „catarge”, iar
ultimele table (a patra şi a cincea, de obicei),
cele mai grele fiind formate din „butuci”
având lungimile între 8 şi 12 m. Cu un transport, se puteau plutări cca 150-160m3 de
lemn.
Circulaţia plutelor era strict reglementată
după un orar care se respecta cu sfinţenie.
Astfel, plutele legate la primul hait de pe râul
Neagra, la Bolovăniş, ancorate pe uluci,
porneau la ora 5 dis de dimineaţă, ajungând
la ora 7 la Drăgoiasa, la ora 9 la Gura Haitii
(Chei) iar la 11 la Pârâul Omului de unde continuau drumul spre Bistriţa Moldovei. Ţinând
seama că între două haituri era o distanţă de
7 km, rezultă o viteză de deplasare a plutelor
cu acest sistem, dacă nu se înregistrau accidente („zahate”), de 3,5 Km/oră5.
Pentru evitarea eşuărilor pe ţărm, la
curbele periculoase, erau construite instalaţii
speciale numite „căsoaie”, care redirijau
plutele pe cursul apei împiedicându-le să
devieze de la traseul lor firesc.
În afara plutăritului lemnelor închingate,
pe râurile Neagra şi Bistricioara se mai practica şi plutăritul „sălbatic”, a lemnului tăiat în
„metri-sterni” ce consta în dirijarea buştenilor
liberi, de pe ambele maluri cu ajutorul unor
cârlige fixate pe pari uşor de mânuit (căngi).
Conform calendarului bine cunoscut,
plutăritul propriu-zis începea odată cu topirea
gheţurilor de pe râu în luna aprilie şi ţinea
până vara în iulie, când era întrerupt datorită
cositului, în care erau antrenaţi şi cei 50-60
de legători de plute din Bilbor, aşa cum erau
şi plutaşii din partea Moldovei. Dacă rămânea
lemn decojit şi uscat netransportat, plutăritul
continua şi toamna târziu până la noul îngheţ.
Diviziunea muncii în această ocupaţie
repartiza sarcinile concrete pentru fiecare
fază de lucru şi lucrători, grupaţi în trăgători,
stivuitori, legători, hăitaşi, plutaşi-cârmaci,
precum şi recuperatori („salvatori”) de plute.
După cum am mai arătat, trăgătorii
scoteau lemnul din pădure de la locul
exploatării cu boii şi caii folosind ca mijloace
de tracţiune carele sau săniile; s-a practicat şi

coborârea lemnului pe pante prin rostogolire
cu ajutorul „plancărelor”, care ţineau locul
jilipurilor ardeleneşti, prin care buştenii coborau alunecând prin jgheaburile uscate, sau
prin plutire individuală prin jgheaburile cu apă
(jilipuri uscate şi umede). Pentru ca lemnul să
alunece mai bine şi să nu înfrâneze în pământ
şi să opună rezistenţă, acesta se rotunjea,
adică se „olărea”. Locul unde era adunat lemnul se mai numea şi „tason”. Principalele
unelte arhaice folosite la această fază erau
securea, joagărul, ţapina, cioflângul – lanţ cu
mai multe pene, funcţie de numărul lemnelor
trase, cuie de plutărit „şlipăr”, tânjala cu jug
pentru boi, „amfăul” sau crucea cu lanţ pentru cai6.
Stivuitorii erau lucrătorii care, după ce lemnul era corhănit şi tras la malul apei, îl aranjau după dimensiuni, pe „mâzgari”, după termenul moldovenesc sau ca tălpi de „năclazi”
după termenul ardelenesc, funcţie de tipul
plutei ce urma a fi legată. Ei se foloseau în
principal de ţapine, topoare, pari numiţi
„beldii” de ardeleni sau „bile” de către
moldoveni, clupe şi metrul-compas pentru
măsurat diametrul şi lungimea lemnelor.
Legătorii erau lucrătorii specializaţi în
închingarea lemnelor formând plutele propriu-zise, în funcţie de dimensiuni şi comenzi.
Ei foloseau ca instrumentar toporul, sfredelul
pentru găurit, ferăstrăul, ţapina, frânghia sau
cablul „şpranga”, cuie de plutărit. Ei colaborau direct cu plutaşii-cârmaci, mai ales la confecţionarea şi montarea cârmei.
Hăitaşii erau responsabili cu construcţia şi
întreţinerea instalaţiilor haiturilor, iar atribuţiunea lor curentă era de a opri şi elibera apa
acumulată prin obloanele sau porţile mobile.
O realimentare completă a haiturilor cu apa
necesară navigaţiei, se realiza în cca 24 de ore.
Cârmacii erau cei mai experimentaţi, puternici şi curajoşi lucrători din categoria plutaşilor. Ei stăpâneau pe lângă experienţa
pădurăritului, vaste cunoştinţe empirice
legate de navigaţia pe râurile repezi ale
munţilor sau mai liniştite din afara lor.
Recuperatorii sau salvatorii de plute erau
cei care interveneau în cazul în care plutele
eşuau în bancuri de nisip, balastru sau în
stânci şi reasamblau plutele împreună cu
cârmacii.
Referindu-ne la relaţiile sociale, interumane, care se manifestau între participanţii la
această ocupaţie tradiţională, trebuie amintit
specificul acestei activităţi, care era de natură
229
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să solidarizeze şi mai mult ţăranii truditori la
aceste munci care implicau deseori riscuri
majore. Cohabitarea lor în colibele apoi
cabanele muncitoreşti forestiere, dădeau
posibilitatea ca aceştia să relaţioneze la
modul profund, să-şi comunice problemele
sociale, economice dar şi politice cu care se
confruntau, necazurile, lipsurile dar şi aspiraţiile la un trai mai bun. Asuprirea lor de
odinioară, socială, era dublată în cazul ardelenilor de cea naţională, datorită vitregiilor
istoriei bine cunoscute şi îndurate de transilvăneni. Nici fraţii lor moldoveni nu o duceau
cu mult mai bine, datorită asupririlor marilor

proprietari din ţinuturile Sucevei sau
Neamţului, începând cu evul mediu, continuând cu perioada modernă până la mijlocul
sec. XX. Nu de puţine ori, sărăcia cumplită
mai ales a familiilor cu mulţi copii, determina
ţăranii din aceste zone muntoase la practicarea acestei riscante ocupaţii.
Analizată în ansamblul ei, această activitate complexă legată de plutărit, dintr-o perspectivă pluri- şi interdisciplinară, ar putea
contribui în mod necesar la completarea
tabloului în ceea ce priveşte manifestarea
etnoculturală a românilor de pe ambele
versante ale Carpaţilor.
Dorel Marc

Note - Notes
1. Au fost intervievaţi: Vâlcan Alexandru (n. 1936) din
Bilbor, satul Suseni, fost plutaş; Vâlcan Petru (n. 1960)
din Bilbor, fiul plutaşului Alexandru; Filimon Dumitru (n.
1941), din Drăgoiasa, trăgător de lemne la plute; Hârlav
Emil (n. 1934), Bilbor, trăgător de lemne la plute; Vâlcan
Vasile (n. 1957), Bilbor, brigadier silvic, fiu de şef de
exploatare la plutărit pe râul Neagra, afluent al Bistriţei

2.
3.
4.
5.
6.

Cf. inf.
Cf. inf.
Cf. inf.
Idem
Cf. inf.

Vâlcan Vasile
Vâlcan Alexandru din Bilbor
Filimon Dumitru din Drăgoiasa
Vâlcan Alexandru din Bilbor
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Foto 1. Ruinele barajului haitului de la Bolovăniş, râul Neagra, afluent al Bistriţei
Photo 1. The ruins of the Bolovăniş dam, Negrea River, affluent of Bistriţa River

Foto 2. Detaliu hait Bolovăniş
Photo 2. Detail of the Bolovăniş dam
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Foto 3. Detaliu hait Bolovăniş
Photo 3. Detail of the Bolovăniş dam

Foto 4. Detaliu de îmbinare cu cuie de lemn a grinzlior din baraj
Photo 4. Beams joined together with wooden pegs – detail
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Foto 5. Plute navigând printre
căsoaie „La Şesuri” (1935) (?)
(foto col Pamfil Bilţ)

Photo 5. Rafts sailing between
the “căsoaie” (specific installation) in the place called “La
Şesuri” (1935) (?) (Picture taken
by col. Pamfil Bilţ)

Foto 6. Detaliu căsoaie la Bolovăniş
Photo 6. “Căsoaie” at Bolovăniş – detail
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Foto 7. Căsoaie din aval la Bolovăniş
Photo 7. “Căsoaie” downstream of Bolovăniş

Foto 8. Urmele unei rampe de lansare plute la Drăgoiasa, punctul numit „La haitul lui Timofte”
Photo 8. The remains of a launching platform for rafts at Drăgoiasa, the point called “At Timofte’s dam”
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Foto 9. Uluc la fostul hait al lui Timofte, Drăgoiasa
Photo 9. Chute found at Timofte’s old dam, Drăgoiasa

Foto 10. Ruinele haitului de la Drăgoiasa
Photo 10. The ruins of the Drăgoiasa dam
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Foto 11. Detaliu de la poarta haitului Drăgoiasa
Photo 11. Detail caught at the gate of the Drăgoiasa dam

Foto 12. Plutaşul Al. Vâlcan din Bilbor, judeţul Harghita
Photo 12. Al. Vâlcan, rafter from Bilbor, Harghita County
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