EVOLUŢIA MEŞTEŞUGULUI

FIERARITULUI
IN SATELE DIN SUDUL BIHORULUI
(SEO. XIII-XIX). CONSIDERAŢII GENERALE*
de
AUREL CHIRIAC

1. Afirmaţia potrivit căreia ,, ... vîrsta fierului a început efectiv cu
evul mediu" 1 îşi are o deplină acoperire în Europa ştiut fiind faptul, apreciat şi de oamenii vremurilor respective, că produsele realizate din această
materie primă s-au impus printr-o serie de calităţi indispensabile: rezistenţă superioară, dacă avem în vedere duritatea materialului, şi, derivînd
direct din această calitate, randament sporit în procesul muncii. Din acest
motiv, la care se adaugă acum şi treptata generalizare, începînd cu secolul
al XII-lea 2 , a energiei hidraulice se produce un transfer de interese, acolo
unde a existat o tradiţie în domeniul metalurgiei fierului, spre perfecţio
narea tehnologiilor de extragere, reducere a minereului de fier şi de prelucrare a acestuia în ateliere specializate, multe dintre ele dotate de acum
încolo cu ciocane hidraulice 3 •
Din perspectiva faptului discutat, în spaţiul carpato-danubiano-pontic
s-au remarcat, în zorii lumii medievale, cîteva regiuni care au beneficiat
de aceste înnoiri, unele dintre ele apreciate şi pînă atunci pentru activitatea susţinută pe linia valorificării constante a minereului de fier .. Ce
poate fi mai semnificativ în acest sens decît complexul de cuptoare de la
Sarmizegetusa Regia (sec. 1) 4 sau, ca să ne oprim la un alt exemplu elocvent, cuptorul vertical cu tiraj (sec. IX-X) descoperit la Ghelar, judeţul
Hunedoara5, expus ca model în materie la Muzeul Ştiinţei din Londra, ele
fiind argumente nu numai ale unei continuităţi în preocupări ale popuîn cadrul colocviului interdisciplinar „Civilizaţia
- argument fundamental al perenităţii poporului român",
9-10 septembrie 1988, Sibiu, şi abordează problema atelierelor săteşti de fierari,
urmărind să evidenţieze evoluţia acestora în timp, din perspectiva rolului avut în
sistemul tradiţional de viaţă stabilizat la nivelul satelor.
1 J. Gimpel, Revoluţia industrială în evul mediu, Editura Meridiane, Bucureşti,
1983, p. 37.
2
J. Le Goff, Civilizaţia occidentului medieval, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970
p. 295; F. Braudel, Structurile cotidianului, vol. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984,
p. 109.
3
Ibidem, p. 295, 301.
4
I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e,n. - I e.n.),
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 21-22.
5
O. Hătărăscu, A. Alexandrescu, Din trecutul metalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, p. 35.
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laţiei autohtone (daci, daco-romani, români), ci şi al nivelului tehnic remarcabil atins în timp 6 •
Pentru perioada analizată (secolele XIII-XIX), alături de domeniul
Hunedoarei, socotit de specialişti ca punct de referinţă în studierea acestor
probleme, nord-vestul României, mai precis domeniul Beiuşului, a cunoscut o activitate la parametrii cantitativi şi calitativi apreciabili, îndreptată
spre valorficarea minereului de fier (limonit) aflat Ia suprafaţă 7 .
Important ne apare în derularea acestui proces care acoperă ca durată întreg evul mediu românesc şi existenţa unui consens de interese care
a vizat tocmai impulsionarea constantă a acestei activităţi. Avem în vedere, mai întîi, cele ale noului stăpîn de pămînt 8 , el putînd astfel să-şi
asigure atît fier brut destinat desfacerii sau propriilor necesităţi, cît şi un
inventar de bază (unelte, arme etc.), şi în al doilea rînd, cele ale satelor
româneşti de aici, care au asigurat forţa de muncă principală, contribuind
decisiv la buna funcţionare a intreprinderilor domeniale şi în special a
manufacturii de fier de Ia Vaşcău, situaţie care se află în legătură directă
cu interesul acordat pentru menţinerea şi promovarea preocupărilor în
acest domeniu şi de către comunităţile rurale din zonă. Rezultă, firesc, că
integrarea relativ rapidă a localnicilor a fost posibilă tocmai pentru că
aceştia deţineau cunoştinţe de specialitate suficiente, rod al unei activităţi îndelungate pe tărîmul mineritului, a reducerii şi a prelucrării materiei
prime rezultate. Credem, că fără aceste cunoştinţe ale ţăranilor români
din zonă stăpînul de pămînt nu ar fi putut beneficia de aceste resurse
naturale într-un timp destul de scurt de Ia impunerea dominaţiei şi, ca
atare, nu ar fi putut pune bazele unei activităţi eficiente decît după căutări
mult mai îndelungate, necesare pentru a putea evalu,a exact resursele
subsolului.
2. Cercetarea tehnologiilor de reducere a minereului de fier pe domeniul Beiusului între secolele XIII-XIX a dus Ia cunoasterea unei realităţi devenite valabile pentru întreaga Europă şi anume ~ menţinerii în
paralel a două metode de reducere 9 • Bunăoară s-a practicat pînă tîrziu,
în secolul al XVIII-lea, metoda vetrelor deschise 10 , sigur cu precizarea care
se impune că ea a fost răspîndită mai cu seamă în lumea satelor. Această
preferinţă pentru o tehnologie de reducere recunoscută pentru limitele
pe planul cantităţii şi calităţii fierului obţinut, s-a datorat cererii din ce
în ce mai mari din această materie primă, situaţie care a determinat stă
pinul de pămint să încurajeze utilizarea metodei respective. Circumscrisă
cu precădere aşezărilor rurale unde activau fierari, ea a permis din punctul
de vedere al acestora nu numai satisfacerea obligaţiilor faţă de feudal, ci
şi a propriilor obligaţii faţă de comunitate tocmai prin materia primă pe
care puteau să şi-o asigure pe această cale. Ţinind cont de parametrii teh6 Şt. Olteanu, Societatea românească la cumpăna de milenii, Secolele VIII-IX,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 85-86.
7
V. Butură, Contribuţii la studiul fierăritului în Munţii Apuseni, în APULUM
X, Alba Iulia, MCMLXXII, p. 584.
8
D. Prodan, Domeniul Beiuşului la 1600, în Anuarul Institutului de istorie din
Cluj, V, Cluj, 1962, p. 21; M. Bocşe, Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crişului
Negru), în Centenar Muzeal Orădean, Oradea, 1972, p. 465-466.
9 F. Braudel, op. cit., p. 137-140.
10
A. Tămaş, Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780, în Sargetia,
XIII, Deva, 1977, p. 357.

Evoluţia meşteşugului fierăritului

3

623

bază, avem de-a face cu o tehnologie cunoscută sub numele de
vatră catalană, corsicană, normandă etc. 11 şi am adăuga românească, diferitele denumiri datorîndu-se teritoriilor unde se practică şi, implicit,
grupurilor etnice care le-au promovat constant. Importanţa care trebuie
acordată acestui aspect derivă din rolul pe care l-a avut în evoluţia meşte
şugului sătesc al fierăritului, ţinînd cont că majoritatea atelierelor ce au
deservit grupurile umane respective şi-au procurat fier pentru prelucrat
tocmai pe această filieră.

nici de

Alături de metoda menţionată întîlnim şi o alta, expresie a evoluţiei
tehnologiei pe plan european. Apariţia şi perfecţionarea acesteia în timp
s-a datorat utilizării pe scară largă a energiei hidraulice, forţa apei contribuind, prin curentul de aer introdus cu ajutorul foalelor, la atingerea
unei temperaturi în cuptoarele-furnal de 1 500°, ce reprezintă punctul de
topire a fierului, situaţie care a condus la obţinerea fontei, a cărei fabricare ,, ... marchează o etapă capitală în istoria tehnicii" 12 • Efectul imediat
al introducerii noii energii s-a materializat în construirea cuptoarelorfurnal (Sti.ickhofen) 13 , avînd o capacitate de încărcare cu minereu de fier
şi mangal sporită, iar mai tîrziu a cuptoarelor cu cuvă (Fli.isshofen)14, un
tip perfecţionat din punctul de vedere al condiţiilor de lucru şi al părţilor
componente.
Pe domeniul Beiuşului, în localitatea Vaşcău 1 5, funcţionează în secolele
XVI-XVII, în cadrul manufacturii, un cuptor-furnal de tip Sti.ickhofen
de dimensiuni medii, la care se adaugă din secolul al XVIII-lea, cînd au
loc o serie de modernizări în incinta complexului, un cuptor cu cuvă Fli.isshofen 16. Este important din acest punct de vedere sigiliul localităţii Vaş
cău de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea care imortalizează imaginea noului furnal. Desigur, această adaptare a tehnologiilor cele mai avansate a
fost posibilă atît datorită specialiştilor germani care au avut un rol decisiv în răspîndirea acesteia în toată Europa, inclusiv în Transilvania 17, cît
şi, după cum s-a subliniat deja, existenţei mîinii de lucru autohtone, depozitară a unui bagaj de cunoştinţe tehnice de specialitate solide.
Referindu-ne la manufactura de la Vaşcău vom sublinia rolul jucat
în dezvoltarea meşteşugului sătesc al fierăritului, prin asigurarea constantă
cu materie primă şi prin soluţiile tehnice oferite ca model, la care se
adaugă şi funcţionarea unor relaţii devenite importante pentru oamenii
zonei sub aspectul specializării, fenomen relevat de înscrierea unui număr
important de sate din apropiere între cele care au obligaţii precise. Astfel,
la 1600, urbariul domeniului Beiuş precizează despre cele 11 localităţi
care trebuie să transporte mangal (cărbunăritul), să extragă şi apoi să
aprovizioneze cu minereu de fier (minerit) 18 , situaţie care argumentează
nivelul de specializare atins de multe localităţi de aici. Tot acum, se im11 Histoire generale des techniques, Tome II, Les premiers etapes du machinisme,
Presses Universitaires de France, Paris, 56 (în continuare: Histoire ... ).
1
~ J. Gimpel, op. cit., p. 137-140.
13 Histoire ... , p. 56.
14

Ibidem.
A. Chiriac, Rolul manufacturii de fier de la Vaşcău în dezvoltarea meşteşu
gului sătesc al fierăritului din nord-vestul României, în Crisia, XV, Oradea, 1985,
p. 377-378.
16 Ibidem, p. 378.
17 J. Gimpel, op. cit., p. •14.
18 D. Prodan, op. cit., p. 48.
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pune activitatea cuptorului de redus minereul de fier de la Chişcău 19 , antrenînd la această activitate complexă un număr destul de important de
oameni din localitate şi împrejurimi. Este de remarcat, totodată, că acest
fenomen cunoaşte noi momente de afirmare în secolul al XVIII-lea cînd,
prin apariţia unor noi manufacturi (Pociovelişte, Drăgăneşti)2°, se extinde
aria de cuprindere spre activităţi care sînt într-o strînsă interdependenţă
(minerit, cărbunărit reducerea şi prelucrarea fierului). realitate care confirmă un stadiu de specializare ridicat depistabil în cadrul comunităţilor
rurale în cauză. Relaţia respectivă este pusă în evidenţă de numeroase
documente. Astfel, în socotelile provizoratului de Oradea se arată că „se
dădeau fierarilor de pe domeniu anumite cantităţi de fier pentru confecţionarea de cuie, scoabe, sape, lopeţi, potcoave şi alte instrumente" 21 , mai
concret fierarii din Cărpinet, în anul 1760, au făcut 515 potcoave sau doi
fauri din Vărzarii de Sus, au confecţionat doi ani mai devreme 12 securi,
toate la solicitările autorităţilor 22 .
3. Fără îndoială, ne aflăm, dacă ţinem cont de ansamblul datelor cunoscute, în faţa unui fenomen complex care pune în prim plan şi un alt
aspect, cel al locului şi rolului acestui meşteşug, respectiv a atelierelor
săteşti, raportat în primul rînd la satele în care au funcţionat şi, în al
doilea rînd, la o arie geografică mai mare, cum a fost în cazul nostru nordvestul României.
Se poate afirma, avînd în vedere situaţia de fapt, că atelierele fierarilor s-au impus în timp ca o necesitate indispensabilă satelor în general.
Mai mult chiar, ele au devenit o condiţie sine qua non a unui cadru de
viaţă tradiţională. Raportat, însă, la circuitul economic cristalizat la nivelul lumii medievale, mai cu seamă între secolele XIII-XVII, cînd este
valabilă şi pentru spaţiul cercetat afirmaţia prin care „fierul este considerat (n.a.) - o rudă săracă a lemnului" 23 funcţia principală a acestora
era de a efectua reparaţii curente. Indiscutabil, fierarii realizau şi unelte,
dar această latură a activităţii a fost la început limitată în primul rînd de
reglementările introduse de stăpînul feudal în acest sens, reglementări
care pe domeniul Beiuşului acţionau în favoarea manufacturii, mai exact
a atelierelor proprii, destinate prelucrării fierului obţinut. Interesantă de
subliniat în acest context este şi precizarea făcută de documentele epocii
respective despre funcţionarea aici, alături de atelierele principale, şi a
celui numit al românilor, despre care se spune că ar fi cel mai vechi din
cadrul complexului 24 .
Într-un asemenea context, treptat, fierarii îşi crează o platformă
aparte în sînul comunităţii, impunîndu-şi un statut care-i individualizează
în viaţa economică depistabilă la nivelul fiecărei aşezări. Cu toată această
situaţie, ei rămîn în continuare legaţi şi de practicarea ocupaţiilor principale, condiţia lor fiind încă multă vreme aceea de ,, ... ţărani agricultori ca ocupaţie principală, obiceiuri şi mentalitate. Majoritatea erau desV. Butură, op. cit., p. 584.
I. Popovici, Manufacturile de fzer de la Pociovelişte si Drăgăneşti din Comitatul Bihor (1738-1753), în Biharea, IV, Oradea, 1977, p. 78-79.
21 A. Ilea, Fierăria de la Vaşcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, IX, Cluj-Napoca, 1977, p. 119-120.
22 Ibidem, p. 120.
23
F. Braudel, op. cit., p. 131.
24 V. Butură, op. cit., p. 588.
19
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prinşi doar într-o mică măsură de ocupaţiile agricole" 25 . Este în fond,
vorba despre acel fierar care-şi reafirmă de-a lungul veacurilor indispensabilitatea şi care astfel rezistă pînă tîrziu, în secolul al XX-lea, în numeroase sate ale teritoriului abordat, rezolvînd totul în aceleaşi clasice
ateliere în care se întîlnesc invariabil: cuptorul pentru încălzit fierul, nicovale, baros, ciocane şi cleşti de diferite mărimi, fiecare avînd un rol
precis în procesul de producţie etc. 26 , deci un inventar cu ajutorul căruia
a reuşit să rezolve constant toate solicitările venite din partea comenzii
sociale (reparaţii în principal), sau chiar să realizeze produse care s-au
dovedit esenţiale în asigurarea unei normale desfăşurări a muncilor înscrise în calendarul tradiţional de peste an sau a altor activităţi ale meş
teşugarilor (construirea de case, prelucrarea lemnului etc.).
Saltul impresionant ce poate fi surprins în evoluţia meşteşugurilor
săteşti în general şi, în egală măsură, al fierăritului se produce în secolul
al XVIII-lea, cînd se dezvoltă posibilitatea desfacerii produselor pe piaţă.
Acum, la cumpăna dintre epoca medievală şi cea modernă are loc, demonstrînd că satul românesc a fost receptiv la perspectiva deschisă, o tot mai
insistentă promovare a iniţiativelor
particulare şi de către autorităţi,
situaţie care prinde imediat viaţă într-o zonă recunoscută prin tradiţia
pe tărîmul meşteşugurilor săteşti şi care se materializează treptat prin
individualizarea unor sate specializate pe diferite meşteşuguri. De asemenea, în această perioadă se dezvoltă tendinţa de a valorifica resursele
naturale proprii unei forme de relief sau alteia, tendinţă care contribuie şi
la impulsionarea meşteşugurilor săteşti. Această nouă direcţie de evoluţie
a concepţiei economice în Transilvania, mai cu seamă în jurul anului 1800,
contribuie la fenomenul de specializare a cîmpiei pe agricultură şi a zonelor înalte (deal şi munte) pe meşteşuguri 27 , situaţie care a avut drept
efect promovarea unui schimb de produse (cereale pentru produse) în
folosul comun ale celor implicaţi şi care pe această cale ajung să-şi procure cele necesare vieţii de zi cu zi.
În acest context şi meşteşugul sătesc al fierăritului cunoaşte o asemenea dezvoltare încît în anumite sate se ajunge ca pe parcursul secolelor XVIII, XIX şi începutul lui XX, acesta să deţină un loc dominant.
Cadrul nou creat înseamnă în cazul localităţilor respective antrenarea majorităţii membrilor acestora la o activitate care presupunea acum o producţie diversificată din punctul de vedere al tipurilor realizate şi perfecţionată calitativ, la care se adaugă, tocmai ca urmare a continuităţii în
muncă, un număr mult mai mare de produse. De fapt, această orientare
spre piaţă s-a exprimat sub forma unei rapide adaptări a meşteşugarilor
din satele specializate la noua realitate economică (Vărzarii de Jos şi de
Sus, Briheni, Cărpinet etc.)28 • Urmărind curba evolutivă a atelierelor de
fierari în aşezările cele mai reprezentative, se observă un salt impresionant. Dacă la 1735 în Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus şi Cîmp sînt men25

St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Editura Dacia, Cluj, 1971, p. 403-

26

A. Chiriac, Feronerie populară din Bihor, Oradea, 1978, p. 44, (în continuare:

404.

Feronerie ... )
27 B. Surdu, Situaţia social-economică a Transilvaniei pînă la răscoala lui Horea,
în Istoria României, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 404.
28 A. Chiriac, Consideraţii istorice privind apariţia satelor cu meşteşugari specializaţi din Bihor, în Biharea, X, Oradea, 1982, p. 116-117, 119-120.
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fierari, la începutul veacului wmător, mai precis la 1807, numai
de Jos şi de Sus au 57 de ateliere, iar peste 38 de ani, adică la
1845, 6l2 9 , pentru ca la 1914 să se ajungă, situaţie firească dacă ţinem
cont de dezvoltarea industriei, la 15 30 .
Gruparea lor în satele amintite este normală dacă avem în vedere apropierea de manufactura de fier din localitatea Vaşcău, complex care a alimentat timp de mai multe secole fierarii locali cu materie primă şi mai
mult chiar le-a asigurat comenzi, atunci cînd solicitările erau de aşa natură încît se impunea apelul şi la atelierele cunoscute din apropiere. In
secolul al XIX-lea, însă, producţia cuptorului de redus minereul al manufacturii ajunge să nu mai satisfacă cererea de materie primă şi, implicit,
de produse realizate în atelierele proprii, situaţie care a făcut să se apeleze
şi la cuptoarele de redus minereul din Briheni, care au funcţionat constant
încă din secolul al XVIII-lea 31 . Dincolo de confirmarea, dacă avem în vedere că acestea sînt proprietatea ţăranilor români din localitate, a nivelului de cunoştinţe asimilat şi în acest domeniu, modul cum şi-au valorificat
fierul obţinut reflectă o relaţie economică se pare unică în lumea satelor
din România. Astfel, începînd cu 174532 , de cînd datează actul de cumpă
rare al unuia din cele două cuptoare de redus minereul, apar printre proprietarii cuptorului şi oameni din Vărzarii de Jos, aspect care aduce în
discuţie funcţionarea unei colaborări intersate ce reflectă o mentalitate
tradiţională specifică comunităţilor rurale în general. În acest sens, ţă
ranii din Briheni erau cei care, conform contractului menţionat, obţineau
în urma reducerii în cuptoarele respective materia primă, pe cînd meş
teşugarii din Vărzarii de Jos, nominalizaţi în documentul menţionat, erau
beneficiarii fierului pe care-l prelucrau în atelierele ce le deţineau.
Dacă cuptoarele de redus minereul de fier de la Briheni reiau ca tip,
sigur la dimensiuni mai reduse, modelul din cadrul complexului manufacturier, în schimb atelierele faurilor din satele menţionate respectă ca organizare internă şi ca proces tehnologic modelele clasice 32 . Folosind forţa
umană, care stă la baza aproape a întregului proces de producţie (acţio
nează foii cuptorului, modelează produsul etc.); deţinînd un instrumentar
tehnic de bază (nicovală, baros, ciocane, cleşti de diferite mărimi şi forme
utilizate în funcţie de faza în care se află prelucrarea obiectului etc.), fierarul a realizat o varietate de produse de foarte bună calitate (securi, sape,
coase, seceri, cuţite, potcoave, fiare de plug, mezdrele, horjuri, feronerie
pentru construcţii etc.), produse care au răspuns solicitărilor venite mai
cu seamă din mediul rural, în folosul căruia au lucrat cu prioritate. Fără
îndoială, aceasta nu înseamnă că tîrgurile sau oraşele au fost ocolite, dimpotrivă meşteşugarii sau o serie de intermediari (negustori sau ailţi să
teni din aceeaşi localitate sau apropiere) 33 erau prezenţe nelipsite la prindI. Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Editura Sport-Turism,
1977, p. 117; Gh. Mudura, Conscrierile urbariale ale domeniului Vaşcău
(1772-1848), în Crisia, XIII, Oradea, 1978, p. 151.
30 M. Popoviciu, Meseriaşi şi negustori în cercul Vaşcoului, în Transilvania,
1 Decembrie 1914, nr. 10-12, Sibiu, p. 479.
31 V. Maxim, Gh. Mudura, Valorificări etnografice din fondurile arhivistice, în
Biharea, II, Oradea, 1975, p. 57.
32 A. Chiriac, Feronerie ... , p. 24-28.
33 M. Popoviciu, op. cit., p. 475.
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palele tîrguri anuale (Oradea, Beiuş, Tinca, Ineu etc.) sau la cele săptă
mînale (Beiuş, Vaşcău, Tinca, Ceica etc.) 34 •
4. Ajungînd să aibă o arie de desfacere importantă, mai exact nordvestul României, dar şi mai departe 3\ satele specializate pe fierărit - ală
turi de celelalte care au optat pentru olărit, lădărit, cojocărit, sumănărit
etc. - au ajuns relativ repede să fie apreciate prin valoarea muncii depuse, cîştigîndu-şi un loc aparte în conştiinţa oamenilor cu care au intrat
în contact. Este o apreciere care a avut în vedere întotdeauna recunoaşterea
calităţii uneltelor şi, nu în ultimul rînd, indispensabilitatea acestora în
practica cotidiană.
Faptul că cererea a venit în primul rînd din lumea satelor şi-a pus
amprenta asupra producţiei fierarilor, ei ajungînd să realizeze o gamă de
unelte destinate unui evantai larg de activităţi, chiar serii tipologice din
aceeaşi unealtă, în funcţie de folosirea acestora într-o formă de relief sau
alta sau la anumite faze de muncă. Aşa spre exemplu sînt sapele, între
care întîlnim sapa roată şi sapa roată cu muchia rotundă, prima destinată
unui sol mai pietros, iar a doua pentru unul mai afinat; securile, care au
fost: pentru cioplitul bîrnelor la case (securea lată), pentru finisat şoşii la
construcţii (securea îngustă), pentru făcut şindrilă, pentru finisat bîrnele
(barda) etc. Sînt, de fapt, aceste exemple alături de multe altele nu numai
un răspuns dat unor adaptări logice la cererea existentă, ci şi expresia
unui nivel ridicat de specializare, dacă ţinem cont de necesitatea aplicării
W1or rezolvări tehnice, în funcţie de tipul de unealtă la care se lucra.
O altă trăsătură proprie satelor specializate pe fierărit, care demonstrează în egală măsură şi formarea treptată a unui mod de gîndire deschis spre modernitate, este şi afilierea unei localităţi întregi la un moment dat la producerea unui singur tip de unealtă, cum a fost cazul localităţii Vărzarii de Sus recunoscută în secolul al XIX-lea şi începutul celui
de al XX-lea pentru secerile confecţionate; impunerea unui anumit meş
teşugar prin calitatea muncii depuse, calitate cerută de tipul de piesă pe
care o realiza aproape în exclusivitate, avînd aici ca punct de referinţă
pe Alexandru Gavra, renumit pentru coasele pe care le confecţiona, recunoaşterea în acest caz venind nu numai din partea comunităţii proprii
sau a celor unde a desfăcut produsele, ci şi oficial, cu prilejul Expoziţiei
române de la Sibiu din 1881, cînd a fost distins cu premiul 11 36 .
5. Toate aceste argumente care atestă, în fond, viabilitatea acestor
preocupări la nivelul satelor în cauză şi care, totodată, pun în evidenţă
complexitatea relaţiilor (economice, sociale) declanşate în teritoriul acoperit cu produse, conţin şi explicaţia persistenţei pînă în contemporaneitate, la nivelul conştiinţei colective a oamenilor din zona etnografică
Beiuş şi chiar de mai departe, a valorii uneltelor datorate meşteşugarilor
fierari (a vărzăranilor cwn s-a întipărit în memoria oamenilor), acest ecou
prelungit fiind urmarea unei situaţii generate de utilitatea, calitatea şi
randamentul verificat al produselor. De aici, derivînd direct dintr-o asemenea realitate s-a ajuns la superioritatea, declarată de către cei care au
A. Chiriac, Transportul şi desfacerea produselor provenite din satele cu meş
specializaţi în oliirit şi fieriirit din Depresiunea Beiuşului, în Biharea,
VII-VIII, 1979-1980, Oradea, 1980, p. 218.
35 Ibidem, p. 230, 237.
36 Conspectul premianţilor la espoziţtunea română din Siblu 1881, în Familia,
nr. 76, Oradea-mare, 1881, p. 506.
34
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beneficiat de aceste produse, în competiţia cu produsele de serie, mai ales
de-a lungul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a veacului al XX-lea,
cu atît mai mult cu cît ele sînt rezultatul unei experienţe ce s-a cristalizat în practica cotidiană pe parcursul mai multor generaţii.
Modul cum a evoluat fenomenul analizat, locul şi rolul jucat de-a
lungul perioadei la care ne-am oprit (secolele XIII-XIX), alături de celelalte meşteşuguri săteşti, sînt tot atîtea mărturii care demonstrează, cu
puterea argumentelor ce izvorăsc din viaţa de zi cu zi a satelor româneşti
din teritoriul cercetat, personalitatea civilizaţiei ţărăneşti româneşti.

LA FERRONNERIE DANS LES VILLAGES
DU DEPARTAMENT DE BIHOR
(XIII-XIX siecle)
(Resume)

L'etude analyse l'evolution de la ferronnerie paysanne, en particulier des ateliers
villageois des forgerons, en sou!ignant la place et le role que ces derniers ont eu tout
au long du Moyen-Âge.
L'etude se compose de plusieurs parties qui tâchent a faire ressortir la complexite du phenomene envisage:
1. Les traditions ayant existe en Bihor aussi, c'est-a-dire dans la Depression de
Beiuş, concernant l'extraction, la reduction du minerai de fer (limonite) et l'usinage
du fer dans des ateliers specialises au niveau des villages roumains des le ne et le
Ilie siecle n.e.
2. La mention, pour la periode envisagee, de deux techniques de reduction du
minerai de fer:
A. celle connue en Europe sous le nom de foyer catalan, normand, corse etc. et,
ajouterions-nous, roumain, si l'on considere Ies parametres techniques essentiels; cette
methode se maintient jusqu'au XVIIIe siecle, ayant ete constamment pratiquee dans
les villages du sud de Bihor, couvrant ainsi Ies besoins, de plus en plus grands, de
cette matiere premiere;
B. la seconde technique est la resultat de la gt>neralisation de !'energie hydraulique ayant pour effet l'apparition de fours â minerai perfectionnes, des fours du type
Stuckhofen et, apres, le four a cuve, nomme Flushoffen. A Vaşcău, ou fonctionne la
manufacture de fer fondee par L'Eveche romano-catholique de Oradea, entre les XVI
et xvne siecles, on rencontre le premier type de four et, au XVIIIe siecle, le second
type de four.
3. L'evolution des ateliers villageois des forgerons connaît deux etapes. La premiere, s'inscrivant entre le xnre et le xvue siecle, quand leur role essentiel fut de
realiser des reparations usuelles, la ou ils fonctionnaient, tres rarement de faire des
produits, ce dont s'occupait la manufacture du seigneur feodal.
La seconde etape debute au xv1ne siecle et continue jusqu'a la premiere
moitie du XXe siecle, quand Ies ateliers villageois, dans la zone dont nous nous
occupons, deviennent de vrais, centres assurant, en permanence,. sur le marche de
l'ouest de la Roumanie, des outils de differents types. C'est l'epoque ou leur nombre
s'accroît d'une maniere spectaculaire et, dans ce sens, nous nous arretons â un seul
exemple, celui des villages Vărzarii d'en Bas et d'en Haut lesquels, au xvn1e siecle,
ont cinq ateliers, pour qu'au milieu du xrxe siecle ils aient 61. Tout ce changement
engendre aussi un phenomene unique pour la Roumanie (au niveau des villages,
naturellement) exprime par la collaboration qui s'etablit entre deux villages. Ainsi,
a Briheni, Ies paysans possedent deux fours a minerai de fer des le XVIIIe siecle.
Parmi Ies proprietaires de !'un d'eux on trouve des forgerons de Vărzarii d'en Bas
mais qui n'apparaissent, par la suite, dans Ies actes consignant la production qu'on
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y obient. Ces derniers beneficient de la matiere premiere, en vertu du contrat etabli,
qu'ils transforment en outils.
4. La production des ateliers villageois de forgerons etait destinee, pour la
plupart, aux communautes rurales qui en avaient continuellement besoin. Pour cela,
Ies types d'outils repondent aux necessites specifiques des travaux ruraux. On retient
Ies series de beches et de haches etc. qui, en fonction des parametres techniques
propres ă chaque type d'outil, correspondent aux besoins d'une operation distincte
a laquelle l'outil fut destine (des haches) ou a des phases du travail de la terre (Ies
beches).
5. La conclusion naturelle qu'on en detache souligne l'importance de ces ateliers
villageois de forgerons non seulement pour le domaine de Beiuş, mais aussi pour tout
l'ouest de la Roumanie, d'autant plus qu'ils refletent l'ouverture dont ont fait-preuve
Ies villages roumains tout au long du Moyen Âge. N'oublions pas que la ferronnerie
a connu un developpement relativement rapide au debut de la periode medievale,
dans Ies conditions ou le nouveau maître de la terre a beneficie de la main d'reuvre
specialisee autochtone, de l'experience des villageois dans ce domaine, sans lesquellcs
il n'aurait pu evaluer si rapidement Ies ressources du sol et du sous-sol du sud de
Bihor.

