CONTRIBUŢII LA CUNOA �TEREA PRELUCRĂRII LEMNULUI
ÎN TRANSIL VANIA NORD-ESTICĂ
ME�TERI LĂOARI PE VALEA �/EULUI
FLORICA POP

Localităţile în care au fost ach iziţionate materi alele ce fac obiectul
<"omunicării de faţă, sînt situate într- o zonă muntoasă, la poalele munţi
lor Călimani, în bazinul superior al rîului Şieu.
Cele mai vech i urme de locuire a acestor ţinuturi sînt dovedite prin
diferite descoperiri all"'lwologice efectuat�" în ul t i ma vreme pe teritoriul
j udeţului nostru1 , iar atestarea documentară ·.3 localităţilor• respective este
consemnată în anul 1 3 1 92•
Dată fiind zona geografică în care sînt si tu ate aceste sate, ocupaţia
ele bază a locuitorilor este păstoritul la care se adaugă complementar
agr-icultura şi prelucrarea lemnului.
Portul popular romilnesc din sub�w na etnografici'i Şieu:1, în care se
în cadrează satele respective, cupri nd e citeva ·2lem ente caracteristice,
aparte cum ar fi : utilizarea cojoacelor lungi ,.bătrîneşti ' ' pe d os �au pe
fa\ă, în funcţi•2 de starea vremii şi portul părului lung la bărbaţi, mai
ales în satele Ardan, Sebiş şi GlFdin.
Campaniile de cercetări şi c-olectionare a diferitelor obiecte de artă
populară. •2fectuate4 în satelt• Gledin, Monor, Ardan, Lunea. Sebiş, Rus
tior, Ş i e u ţ au dus la îm bogăţirea c0lecţiilr,r muzeului nostru cu o serie de
ohiecte din cadrul m obil ierl! lui cioplit în lemn
Din categoria :westor ubiecte aminti'11 : lăzi le de zestre. cuierele şi
rnesele "cu sîcrie " .
,

S t . DăniUL Consideratii generale asupra celăUl de p�mint de la Ardan,
în Materiale XI (in manuscris) ; Şt. Dănilă, Conlrlbu\11 la cunoaşterea unor cetăli din nord-estul Transilvaniei, i n File de
istorie. vol. Il, Muzeul de istorie Bistriia, 1972. p. 68 şi urm. p. 100-- 1 02.
2 Pompei Boca, Vechimea documentară a locallUIIIIor din Judeţul Blstriţa-NAsăud, s ec. XII-XIV, în
f-He de islorie, voi. 1 . Muzeul de islorie BistrHa.. 1 97 1 , 9 8 cu toaLă bibliografia.
3 N. Dunăre, Incadrare şi zonare etnograllcă, in File de istorie, vol. 1, 1971, p . 186.
-1
.1\.iultumim pe dceaslă cale colegilor Dănilă Ştefan, Telcean Ecaterina şi Ovidiu Singeorzan, pentru
sprijinul acordat în achizilionarea obiectelor.
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In materialul de faţă prezentăm o parte a produselor lădarilor şi
anume, lăzile de haine, piese de bază ale mobilierului ţărănesc şi în ace
laşi timp obiectele cele mai artistic lucrate.
Din cercetările întreprinse în aceste sate am fost informati că exis
tau meşteri lădari locali care confecţionau lăzi atît pentru satele respec
tive cît şi pentru locuitorii s-atelor învecinate5.
Datorită numărului relativ mic de meşteri identificaţi de noi, pînă
în prezent, putem trage concluzia că î n satele Sebiş şi Ardan au existat
probahil mici centroe de lădari care deserveau cu piese de mobilier ţără
nesc zona respectivă.
Existenţa pădurilor de fag, a oferit meşteşugarilor localnici materia
primă necesară pentru confecţionarra lăzil or, iar l'?lativa izolare geogra
fică şi depărtarea de centrele urbane a satelor respective le-a gar•antat
acestora o desfacere s igură.
Larga răspîndire a produselor de lemn , (:a şi existen ţa mai multor
meşteri, a impus o preocupare tot mai atentă pentru executare3. unor
pi-:=se de mobilier cît mai artistic şi mai bogat ornamentate, astfel încîL
aceste piese să devină pe bună dreptate elementul principal în mobilie
rul ţărănesc.
In cadrul mobilierului ţărănesc lada era în primul rînd o n e ce sitate
pr·actică .
După funcţia lor şi pri n aspectele legate de tehnică şi decor lăzile se
î mpart în două mari categorii6•
Din prima categor-ie fac parte lăzile pentru o2reale şi făină numite �i
hambare (susîie). Acestea au dimensiuni mari, locul lor fii n d pe prispa
caselor, în tindă, sau în poduri.
A doua categorie este aceea a lăzilor de haine în care se păstrau la
inceput hainele miresei iar mai tîrziu ale întregii famili i, inclusiv hainele
de înmormîntare ale bătrînilor.
In general fiecare femeie avea lada ei de zestre, uneori intr-o casă
a flindu-se 2 sau chiar 3 lăzi de z:estrei.
Se pare că de circa 50 de ani meştPşugul lăzilor H încetat în această
zonă, fapt ce explică şi dispariţia aproapE· totală a mobilierului ciopl i t
d i n locuinţelP mai noi a le sătenilor din satele mai sus amintite.
Ca material de pn>lucrare s-a folosit fără excepţie lemn ul de fag.
Fa7J2le principale de prelucr.'lre sînt î n general cunoscute8 :
crăpatul lemnului pentru obţinerea scîn d uri i ;
- cioplitul c u seeurea lată ;

5

6

infnrm11 lori rw :
Lurrt"tiil
ani, care ne-d furnizat unele
date despre activitatea meşterului Iădar Vianu Timoltei, apoi pe Groza Iacob din Sebiş nr. 161
care ne-a relatat că bunicul lui, Groza Andrei, era un vestit meşter lădar. Şirul meşterd or IădarÎ
continua cu Harpa Grigore, zis Gorea Harpi din Ardan (după relatările nepotului său Harpa
poate
! o" 1 în ". Jistă dP 43 de ani). Existenta meşterilor lădari in satul Sebiş este confirmală şi de Buta
Dumit ru d i n Ruştior n r. 83, posesor a unor astfel de lăzi.
Paul Petrescu ş i Radu Octavian Maier, Mobilierul ţilrilne..,, in Arta populară românească, Ed. acad.
. . Buc., 1969, p. 219 şi urm. ; T. Bănăteanu, Meşteşugul şi arta Jadarllor, în C b inium . Sibiu.
1967-1968, p . 367.
D u m itru din satul
uşti o r nr., 83. posedă si in prezent două lăzi de zestre.
Hedvirra Formagiu, Milcana Pauncev şi Smărăndiţa Stanciu, Bllţa, un centru de Uldarl necunoscut,
in M rmaţia 1, Baia Mare, 1969, p. 82.
A m i n ' 1 rn
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geluitul scindurii cu rindeaua, , ,gelăul";
formarea şanţului la scîndură pentru îmbucare:
coloratul lemnului cu baiţ din coajă de arin fiartă cu cenuşă
"feştitul", care are rolul de a proteja lemnul concomitent cu rol ul
decorativ;
- incheiatul lăzilor prin îmbucarea scîndurilor şi fixarea în cuie de
lemn;
ornamentarea lăzilor gaia încheiate.
Pentru ornamentar:>a lib:ilor se foloseau două unelte : compasul .ş i
l wrjuln.
Cu ajutorul compasului s-au desenat pe suprafeţele ornamentale mo
tive cu linii curbe, iar cu ajutorul h orjului s-au tras linii drepte, cu mina
l i beră, pentru accentuarea motivelor cu linii curbe.
Lăzile de haine pe care le prezentăm, ca şi celelalte aflate în colec
ţia mmo:eului nostru. sînt de formă paralelipipedică, cu dimensiuni des
tul de mari, lungimea variind între 1 1 0- 1 30 cm , şi înălţimea între 60- 
H U cm.
In general s-a constatat că ornamentarea lăzilor s-a făcut pe toate
suprafeţele cu excepţia părţii din spate care stă totde�auna la perete10.
Pentru accentuarea motivelor ornamentale meşterii au folosit c u 
J , mrea maro-roşcată aplicată pe un fond n2gru.
Feţele lăzilor, care ofer•ă o suprafaţă mai mare şi mai vizibWi pen
tru ornamentare (Pl. I,'a-c şi Pl. II/a-b), sînt confecţionate din 3-4 s ci n 
d uri înguste, avînd cîmpii ornamentali împărţiţi în 2-3 registre.
La unele lăzi registrul de jos este mai lat ocupînd aproape j umătate
din întreaga lăţime, iar în registrele su p<:>rioare se mentin motive simpl2
de chenar (Pl. I/c şi Pl. II/b) .
Cele mai frecvente elemente ornamentale pe care le întîlnim pe fp
\de lăzilor sînt : rozetele cu şase şi douăsprezece petale înscrise în cerc,
, .virtejurile" simple şi unite cu semicercuri, liniile încrucişate, l iniile
frînte.
Capacele lă;.-.il or• (Pl. l f /c. Pl. III/a-c. Pl. IVia) sînt drepte şi form aLe
din 2-3 sau chiar 4 scînduri înguste, ornamentate cu motive simple, l iniare sau circulare, similare C€lor de pe feţele lăzilor.
De obicei lăzile se pot încuia. O parte din lăzile aflate în colecţi<l
m uzeului, posedă " cheia " c:ea mai veche1 1 confecţionată dintr-un cui s i m 
plu de lemn introdus orizontal prin rama capacului. într-o gaură făcutu
în partea laterală a lăzii.
9 . Compasul esle confec�ional din lemn de fag, avind două

brale de 25-30 cm, şi un spin Lrdnsver·
sai, pentru fixarea deschiderii. Bra�ele se termină in cuie de fier. i (Vezi şi K6s Kiuoly .
Mobile
clopllle din zona Lllpuş, in Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962-1964. Cluj,
1966, p. 208-209) .
Horjul este o uneallă de fier cu lungimea de JQ--4 0 cm, in formă de "T" cu
capf'tPie lllUte
muchia tăioasă fixată intr-un m i n e
lem n . (Vezi şi
Socol, Contributii la
studiul moblllerului popular românesc din nord-vestul Olteniei, i n Studii şi cercetări, Muzeul salu
lui, Buc . , 1 97 1 , p. 357-358.
1 0 �oris
Ma rc u Interioare de locuinlă IJrAneasdi din zona lneulul (jud. Arad).
in
Studii ş i cercetări Muzeul satului, Buc., 1970, p. 99.
1 1 K. K6s, op. cit., p. 188.
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Pe lîngă această închizătoare veche d i n lemn, l a majoritatea lăzilor.
ulterior s-a aplicat p� scindura din faţă o limbă de fier cu o gaură în
care s-a introdus lacătul.
Unele lăzi, în interior, au un , , puiuc·· mic de-a lungul peretelui d i n
stînga.
Feţele laterale (Pl. IV/b-c şi Pl. V a-b) sînt formate din 2-3 scînduri
inguste iar motivul ornamental central este rozeta înscrisă î n cercuri ,
motiv pe care îl găsim pe feţele şi capacele 1ăzilor.
Pentru picioarele şi ramele de la capacul lăzilor, elementele decora
ti ve sînt compuse din linii dre pte dispuse î n formă de V, X sau __!_ , nu
m ite cruciţe, sau cu motive circulare, liniare ol"i combina ţi ile an•stora
a::;a-zisele pănuţe1 2 .
Dintre toate lăzile achiziţ ionate de noi, la una si ng ură (lada cu nr.
d e• inv. 6603) î n tîln im motivul ornamen.tal al brăduţului dispu s în cele
patru unghiuri ale u nei cruci, decorate pe faţa lăzii (Pl. I/a) .
Din studiul făcut <'�supra lăzilor existente în colecţia m uze ul u i nos 
tru, am constatat a n al og i i cu alte cen tre de lădărit din ţ ara noastră.
Astfel obişnuita rozetă cu şase petale înscrisă în cerc, este motivu l
pe care îl întîlnim frecven t în centrele de lădari din Moldova, Maram'.l
reş, Muntenia, vestul Transilvaniei, Banat şi d i n sudul ţăriP :1 .
Frecvente sînt apoi şi motivele liniare ş i cir eu lare .
Urmărind îndeaproape teh n ica decorativă, simetria, r e petiţ ia cu al
ternanţă în distribuirea generală a ornamentelor. se con s t ată u n specific
local în ceea ce priveşte bogăţ i a şi var�etatea o rna m c n 1 P l o r lăzilor exe
cutate în zona Şieului 1 4 •
Astfel la majoritatea lăzilor foarte frecvente sînt motivele ornamen 
tale cu , ,vîrtej uri " ş i rozetele formate din şase şi douăsprezece petale.
Motivul rozetei cu douăsprezece petale
poate cel mai utilizat mo
tiv ornamental pe lăzill· de p(• Valea Sieul ui - n u SP regăseşb::- într-o
formă apropiată - dupii cuncşii nţele noastre - pe lăzile altor centre de•
Jilclărit din ţara n oastră, şi parc să fie un element specific, local.
Tot în categorio. acestor elemente specifice put2m încadra motivu l
. . v îrtejului" m a i rar înt îlnit în nordul Moldovei 1 ·' ş i pe Valea Teuzului 1 1; ,
� i cel a l crucii c u crengu1;a de bra,d, deşi acest motiv se întîlneşte
d ar
î n tr o formă destul de îndepărtată - - pe unele lăzi din Sălaj sau Maru·
mureş17.
Este probabil ca aceste ultime element2 să fie in flupnţe proven i t e·
din centrele mai sus amintite. sau să fie mai degrabă re'L. ultatul expt>rien
ţei creatoare a meşterilor locali el i n Va!lea Şieului. Folosirea frecventă a
vîrtejului" pare să fie o dovadă �igură î n acest sens.
-

-

-

. .

n K . K6s, op. cii., p . 213.
13 Roswith Capesius, Mobilierul ţllrlinesc om a esc , Ed. Dacia, Cluj . 1974, pasim.
S t . Dă»iHi, Uzlle de zestre .
. . , .Ecoul " , nr. 7 1 2 , 22
1973.
1 5 Roswith Capesius, op. cii., Pl.
l li Ioan Godea, Meşteşugul llidlirltulul in satele din Valea Teuzulul (jud. Arad).
etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973, Cluj, 1973, p . 315, fig. 3.
17
Roswilh Capesius, op. cii., Pl. XXI/2 ş i Pl. XXV/ 1 .
14
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Nu dispunem deocamdată de date mai concludente privind numărul
meşterilor', modalităţile de contractare şi desfat:ere a produselor, cît şi a
ex is tenţei în timp a aces t u i probabil centru de meşt!•ri lădari.
Numărul mare de lăzi păstrate, larga lor răspî n di r2 în satele de pa
Valea Şieului şi împrejurimi, unitatea şi sim i litudi n i l e tehnicii de lucru
şi de ornamentare, pot fi �i ele elemente demne de luat în seamă
a.l ă
turi de elementele decorative specific':o - pentru justificarea e x i s tenţe i
unui centru necunoscut de lădari în zona Şieuluil8•
Desigur cercetările ulterioare, care vor trebui îndreptate în spec1a.
spre studierea cît mai com pletă a tipu ri lor şi ferm el or de mobilier ţără
nesc provenite din Valea Şieului, şi în acelaşi timp, spre stabilirea cît mai
precisă a ariei geografice de răspîndire
a acestor prod u s e meşteşugă
n•şti - vor fi într-o măsură mai mare d e cît astăzi să dea u n răspuns si
gur cu privire la ex istenţa unui centru de meşteri lădari pe Valea Şieu
lui.
.
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Mentionam
bilierului

c ă zona discutată n u este cuprinsA nici î n ultimul
documentatul studiu consacrat
românesc, datorat autoarei Roswith Capesius.
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BEITRĂGE Z lJ R KENNTNI S DER HOLZVERARBEIT U I\ G IM
NORD-OSTDICHEN SIEBENBURGEN - TRlJ HENMACHER l M
Ş l E U-TAL

Z USAf\1;\1EN 1- ASSU N G
Im gegenwărtigen Werk prăsentieren wir emtge kunstreiche
Schăpfungen w ts Ho/z \ On der ethnograph ischen U n terzone !;iieu, ein
'/'ei/ der Erzengnisse der Truhenmucher, und zwor die f\ l itgifttruhen.
Die gro (3e Zahl der bewohrfen Truhen, ihre weite Verbreitung in
den Dărfern im Şieu-Tu l und in der Umgebung, die Einheit und die
Ăhnlichkeif der Technik in Arbeit und V erzierung, kănnen u/s W I S ·
schlaggebende Elemente in Betruch t genommen werden, nebst spezifi
schen V erziemngen, um die wahrscheinliche Eistenz eines unbekonnten
Zentrums von Truhenmacher in der .S iel t-Zone 1 1 1 beweisen.
Die noch trăglichen Untersuchungen werden \ ·iei mehr im Stunde
sein, die Existem eines Zentrums fiir Truhemeisler in dieser Zone
1 1 1 bestătigen.

ERKL�RUNG DER ABBILDUNGEN
Taf. 1.
a-c, Fronta l wănde.
Tol. 11. - a-b, Fronta lwă n d e ; c, Truhedeckel.
Tol. I I I . - a -c, Truchedeckel.
Tol. IV.
a , Truchedeckel ; b, c, Seitenwănde.
Tol. V. -- a-b, Seitenwănde.
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